
október 2019

život a kultúra trnavy

novinky
z radnice

fo
to

: C
U

K
R

U
 p

ro
du

ct
io

n

mesto trnava    ročník XXX    číslo 9    nepredajné! 



NOVINKY Z RADNICE 
Život a kultúra Trnavy

Vydavateľ: Mesto Trnava 
IČO: 00313114
Evidenčné číslo: EV 2899/09
ISSN 1339-8989
Náklad 5 000 ks
Šéfredaktorka: Elena Ursinyová
Redaktorka: Miroslava Kuracinová Valová
Redakčná rada: Dušan Vančo, Martin Jurčo
Redakcia: Radnica, Hlavná 1, 
917 71 Trnava
Číslo telefónu: 033/32 36 344
E-mail: elena.ursinyova@trnava.sk 
Grafická úprava: Andrej Grossmann
Tlač: Bittner print, s. r. o.
Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava

Periodicita vychádzania: 
desaťkrát do roka, august / september 
a december / január ako dvojčísla

Novinky z radnice nájdete 
aj na nzr.trnava.sk

editorial

Pavol Tomašovič

Otvorený príbeh rozprávania

Po premiére divadelnej hry Matky autor literárnej predlohy 
Pavol Rankov pripomenul, že spracované divadelné dielo 

je svojbytným príbehom. Predstavenie inšpirované jeho knihou 
prinieslo ďalšie roviny interpretácie aj nové podnety. 

V osobnom rozhovore vyjadril radosť z týchto paralel, 
o ktorých on ako autor pôvodne ani nepremýšľal. Opäť sa potvrdilo, 

že umelecké dielo napriek zdanlivému ukončeniu 
žije naďalej svojím vlastným životom. 

V podobe čítania či rozprávania pokračuje, mení sa a vrství. 
Na túto skutočnosť často zabúdame pri interpretovaní podnetov 

a informácií, ktoré získavame z médií či sociálnych sietí. 
V snahe rýchlo porozumieť nám často uniká skutočnosť, 

že reč a slovo nedokážu úplne vystihnúť podstatu vecí ani skúseností, 
ktoré sa nás v živote dotkli. Či už sme v role autora, interpreta 

alebo čitateľa, podliehame pokušeniu považovať náš výrok či text 
za jediný správny, pričom inú, najmä protichodnú interpretáciu 

považujeme takmer automaticky za zlú, nesprávnu. 
Podobne sa správame aj pri informáciách, textoch či obrazoch, ktoré 

sa dotýkajú spoločenského či politického života. 
Na základe skúsenosti a praktík máme vlastné preferované videnie 

i sympatie. Nemožno sa preto diviť, že v zrýchlenom toku informácií 
vznikajú nielen nedorozumenia, ale aj zdroje napätia a hádok, ktoré 

môžu ústiť do pokusov cenzurovania či nastavenia 
jediného správneho videnia sveta. 

V histórii však takéto pokusy zväčša končili tragicky. 
Čo však robiť, aby sme na jednej strane nepodľahli pokušeniu 

jedinej správnej interpretácie a na druhej strane neboli súčasťou 
hier dezinterpretácie a zmätku? 

Pavol Rankov naznačil, že dôležitý je kontext a podstata, 
o ktorú v interpretácii ide. Platí to aj vo svete reči a myslenia, 

do ktorého vstupujeme a sme jeho súčasťou. Aj v ňom je dôležité 
vnímať príbeh v kontexte, v ktorom sa odohráva. 
Nikto z nás totiž vo svete reči nezačína od nuly. 

Sme súčasťou otvoreného rozprávania, 
v ktorom miera pravdivosti záleží na každom z nás. 

Realitu a fakty určuje naša schopnosť vnímať udalosť 
v perspektíve otvoreného plynúceho príbehu. 

Skôr než sa začneme o niečo sporiť, niečo neochvejne obhajovať 
alebo odsudzovať, skúsme vnímať danú udalosť zo širšej perspektívy. 

A opierajme svoje myslenie nielen o sprostredkované, 
ale najmä o žité osobné príbehy, ktoré obstáli v čase. 

Konfrontujme ich s tými, ktorí si dokážu priznať i občasné zlyhania 
interpretácie, ale nezlyhávajú ako priatelia otvorení pomôcť 

a ochotní pozorne počúvať. Ako matka, ktorá dieťa nezotročuje, 
nemení na svoj obraz, ale počúva ho a prijíma ako dar. 

Dar, života, ktorý nás presahuje a pokračuje.       
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Trnava podpísala memorandum o spolupráci 
so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou 

(eu) foto: zdroj permakultura.sk

Memorandum o spolupráci podpísali 30. septembra na trnavskej radnici rektorka Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová a primátor Trnavy Peter Bročka. Podpis memoranda je 
prvým krokom k budúcej spolupráci v oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny nielen v intra-
viláne mesta, ale aj v jeho okolí.

Strany memoranda po dobu jeho 
trvania zastupujú okrem ich štatu-
tárnych orgánov Ing. Lucia Gabrí-
ny, PhD., riaditeľka Výskumného 
centra AgroBioTech, Ing. Barbora 
Čakovská, PhD., vedúca Kancelárie 
vnútorného systému zabezpečo-
vania kvality, prednostka Mestské-
ho úradu v Trnave Ing. Katarína 
Koncošová, PhD. a vedúci odboru 
územného rozvoja a koncepcií MsÚ 
Trnava Ing. arch. Tomáš Guniš. 
„Stále viac sa nám potvrdzuje to, 
na čo odborníci upozorňujú už 
nejaký čas: že na zmiernenie do-
padov zmeny klímy nepostačuje 
robiť opatrenia iba v meste, ale je 
potrebné aplikovať ich aj v okolitej 
krajine. Trnava je obkolesená po-
ľami, nemáme žiadne lesy a zvlášť 
po zožatí úrody sa tieto polia 
menia na radiátory sálajúce teplo. 
Nehovoriac o tom, že mnohohek-
tárové monokultúrne lány sú veľmi 
zlým prostredím pre biodiverzitu. 
Mesto má spracovaný územný 
systém ekologickej stability, kto-
rý rieši aj ekostabilizačné prvky, 
tento dokument je však potrebné 
aktualizovať, aby reflektoval naj-
novšie poznatky a trendy z ob-
lasti klimatických zmien. Jednou 
z úloh, s ktorými sme sa obrátili 
na Poľnohospodársku univerzitu, 
je preto príprava podkladov pre 
aktualizáciu tohto strategického 
dokumentu a to spôsobom, ktorý 
zosúladí požiadavky poľnohospo-
dárstva aj ekológie. Našim cieľom 
je vytvorenie siete biopásov, remíz 
a alejí, ktorá by nám pomohla do-
stať krajinu do trvale udržateľného 
stavu. Rovnako si od spolupráce 
s univerzitou sľubujeme nastavenie 
parametrov pre sledovanie kvality 
pôdy, alebo rady pri tvorbe manaž-
mentu dažďových vôd,“ povedal 

o motivácii a cieľoch trnavskej 
mestskej samosprávy vedúci odbo-
ru územného rozvoja a koncepcií 
Tomáš Guniš. 
Mesto Trnava a Slovenská poľno-
hospodárska univerzita sa zame-
rajú na možnosti kontroly explo-
atácie poľnohospodárskej pôdy 
nájomcami, ktorí hospodária na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta, 
na projekty zelenej infraštruktúry 
krajiny v extraviláne a pomoc pri 
spracovaní územných systémov 
ekologickej stability. Ďalším cieľom 
spolupráce bude návrh manaž-
mentu zrážkovej vody v meste, na-
príklad z parkovacích plôch alebo 
zo striech budov. Uvažuje sa tiež 
o vysádzaní poľnohospodárskych 
pozemkov porastmi podporujúcimi 
biodiverzitu a budovaní agroles-
níckych hospodárskych systémov. 
Významnú súčasť spolupráce majú 
tvoriť aj projekty revitalizácie vod-
ných tokov. 
V oblasti vedy a výskumu sa chcú 
obe strany memoranda zamerať 
najmä na rozvíjanie vedecko-
-technickej spolupráce riešením 
spoločných vedecko-výskumných 
a inovačných projektov, riešenie 

grantových úloh, vzájomnú odbor-
nú garanciu a spoluprácu pri or-
ganizovaní odborných konferencií, 
seminárov, sympózií a výstav. 
Spolupráca bude spočívať aj v po-
moci pri riešení úloh a problémov 
z praxe, odbornej, poradenskej 
a konzultačnej činnosti alebo spo-
ločnej účasti na prezentačných 
akciách odborného charakteru.
Financovanie jednotlivých aktivít 
bude zabezpečené z finančných 
prostriedkov oboch strán memo-
randa, pokiaľ sa v individuálnych 
prípadoch nedohodnú inak. 
Trnava sa podpisom memoranda 
pravdepodobne stane prvým mes-
tom na Slovensku, ktoré sa na od-
bornej úrovni zameria na opätovné 
sprírodňovanie okolitej krajiny ss 
cieľom zmierniť následky klimatic-
kej zmeny. Revitalizácia vodných to-
kov, obnovovanie mokradí a trvalo 
udržateľné agrolesnícke hospodá-
renie na poľnohospodárskej pôde, 
vyčerpanej pestovaním technických 
monokultúr a používaním pesti-
cídov, však môže mať nielen len 
významný environmentálny prínos, 
ale pri dobre zvolených postupoch 
aj ekonomickú návratnosť. Svedčia 
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Trnavská sieť cyklotrás sa inten-
zívne rozširuje. Jej budovanie je 
v súlade s koncepciou samosprávy 
podporovať nemotorovú dopravu 
v meste a zlepšovať podmienky pre 
občanov, aby mohli pri presune 
v rámci Trnavy namiesto auta vyu-
žívať ekologickejšie a trvalo udrža-
teľné alternatívy.  
Jednou z nových plánovaných 
cyklotrás je 620 metrov dlhý úsek 

od Cukrovej ulice po Ulici Pri 
kalvárii. Využívať ju budú môcť 
jednak zamestnanci tejto priemy-
selnej lokality a tiež občania, ktorí 
sa budú chcieť na bicykli dostať 
do oddychovej zóny Štrky. 
Súčasťou projektu má byť aj re-
konštrukcia verejného osvetlenia, 
sadové úpravy, výsadba nových 
stromov a rekultivácia trávnika 
v zelenom páse.

Predpokladaná výška nákladov 
je zhruba 320 000 eur. Na rea-
lizáciu tejto investície sa chce 
mesto uchádzať o nenávratný fi-
nančný príspevok, resp. dotáciu. 
Podmienkou je udelenie sta-
vebného povolenia, ktoré chce 
samospráva získať ešte tento 
rok. Projektová dokumentácia 
ráta s dobou výstavby v dĺžke 
štyroch mesiacov.  

Na Štrky povedie nová cyklotrasa od Cukrovej ulice
(vm)

Participatívne plánovaná humanizácia dvora 
na Zátvore sa čoskoro stane realitou
Zámer humanizácie obytného priestoru na Zátvore (tzv. dvor č. 1), ktorý sa začal v roku 2017 spolu-
prácou samosprávy a občanov, nadobúda reálne kontúry. Do návrhu novej podoby vnútorného priesto-
ru v bloku obytných domov boli zapojení obyvatelia tejto lokality i široká verejnosť. V rámci participa-
tívneho plánovania sa mohli Trnavčania vyjadriť v dotazníkoch i na verejnom stretnutí k tomu, ako by 
mal tento priestor vyzerať a čo v ňom potrebujú.

(vm)

K najčastejším požiadavkám patrili 
herné prvky pre deti, posedenie 
v tieni i na slnečných miestach 
a doplnenie novej zelene. Tieto 
priania sa podarilo preniesť do vý-
sledku, ktorý tamojším obyvateľom 
rôzneho veku poskytne možnosť 
príjemného trávenia voľného času.
Medzi bytovkami vznikne ihrisko 
pre deti do 6 rokov s originálnymi, 
pestrými hernými prvkami. Jeho 
povrch bude tvoriť farebná liata 
guma, ihrisko bude oplotené. Ne-
budú chýbať lavičky, stôl s lavicami 
a stojan na bicykle.
Miesto na oddych tam nájdu i starší. 
Pribudne mestský mobiliár, okrem 
iného aj dva drevené piknikové stoly 
s lavicami, tieniaca konštrukcia, po-
zdĺž komunikácií a parkovísk budú 
vysadené stromoradia (spolu až 39 
stromov) a živé ploty. Tie budú do-
sadené aj pred bytovými domami, 

priestor spestria i dva kvetinové záho-
ny v tvare trojuholníka. Plochu zelene 
zväčší obnovený parkový trávnik.
Počíta sa aj s opatreniami na zníže-
nie hluku a umiestnením prirodze-
ných krajinných prvkov, na mieste sa 
taktiež zavedie osobitný manažment 
dažďovej vody. Aktuálne je projekt 
v štádiu verejného obstarávania. Po 

úspešnom výbere zhotoviteľa majú 
práce na revitalizácii vnútrobloku 
trvať tri mesiace. Celkový rozpočet 
projektu je 188 533 eur, pričom 
Mesto Trnava získalo v rámci Integ-
rovaného regionálneho operačného 
systému 2014 – 2020 nenávrat-
ný finančný príspevok vo výške 
179 106,35 eur. 

o tom pozitívne skúsenosti s agro-
lesníckym hospodárením v zahra-
ničí, napríklad Francúzsku alebo 
Nemecku. O tom, že agrolesnícke 
hospodárenie sa stáva celoeuróp-
skou témou, svedčí tiež skutočnosť, 
že jeho popularizáciu a uplatňova-
nie podporuje aj Organizácia pre 

výživu a poľnohospodárstvo FAO 
(The Food and Agriculture Organi-
zation).
Aj Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., 
z Lesníckeho výskumného ústavu 
Národného lesníckeho centra vo 
Zvolene v časopise Letokruhy 2018/
9, zdôrazňuje, že agrolesnícke sys-

témy viažu viac uhlíka, v porovnaní 
s klasickým poľnohospodárskym 
systémom môžu poskytnúť vyššie 
príjmy poľnohospodárom, dať prá-
cu obyvateľom vidieckych oblastí, 
a tak pomôcť riešiť aj negatívne 
dôsledky trvalého trendu „vyľudňo-
vania“ vidieka. 
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Farebný októbrový Trnavský rínek 
na Kapitulskej s programom pre všetkých

(red)

Užite si jesennú sobotu v meste, pochutnajte na dobrom jedle a stretnite známych či priateľov. Najkraj-
šie ulice v Trnave sa 12. októbra od 9.00 do 17.00 h zmenia na miesta plné krásnych výrobkov, chut-
ných koláčov, lekvárov či vína a limonád. Chystá sa obľúbený Trnavský rínek.

Trnavský rínek bude nielen na Kapi-
tulskej ulici a Námestí sv. Mikuláša, 
ale aj na Ulici Mikuláša Schneidera 
Trnavského. Širší priestor trhu sa 
v máji osvedčil, ľudia si tak môžu 
rínkovskú atmosféru ešte viac 
vychutnať. Čakať vás bude 130 
predajcov a predajkýň z celého 
Slovenska s ich jedinečnou tvorbou 
a výrobkami. Nájdete tu originálne 
oblečenie pre veľkých aj najmen-
ších, skvelé knihy, hračky, keramiku 
či prútené košíky. 
Na zimu sa môžete zásobiť medom, 
zaváraninami, ovocnými či kvetino-
vými sirupmi alebo vitamínovými 
bombami z arónie či iného ovocia.
Organizátori z neziskovej organizá-

cie Bronco pre vás pripravujú ce-
lodenný voľne prístupný program. 
Dve predstavenia zahrá Bábkové 
divadlo na rázcestí z Banskej Bys-
trice. Pripravený bude aj parádny 
bubenícky workshop a tvorivé diel-
ne v parku na Kapitulskej. V parku 
bude sídliť aj „eko zóna“ zastrešu-
júca rôzne lokálne iniciatívy (napr. 
ŽITO, Baterkáreň, PureLove), ktoré 
pripravia zaujímavé tvorivé dielne 
a umelecké inštalácie. Divadlo Jána 
Palárika zmení kúsok parku na 
čitáreň – deťom budú čítať z kníh 
známi trnavskí herci a herečky. 
O hudobný program sa postará 
La3no Cubano – svieži mix žánrov 
a rytmov sveta pomiešaný do ta-

nečných skladieb. Vystúpi americké 
duo Origami ghosts a úžasný trnav-
ský detský zbor Romane Čhavore.
A opäť bude prichystané niečo i pre 
milovníkov Trnavy. O 14.00 h sa na 
Námestí sv. Mikuláša začne komen-
tovaná prechádzka starou Trnavou 
s Emíliou Valachovičovou a o 15.00 
h v Západoslovenskom múzeu pre-
hliadka výstavyTrnavské fotoateliéry 
o starých trnavských fotografoch 
s komentárom Simony Jurčovej.
Jesenný rínek bude veselý, farebný 
a plný milých stretnutí. Už teraz sa 
máte na čo tešiť.
Trnavský rínek organizuje Bronco, 
n. o., v spolupráci s Mestom Trna-
vou. 

Oprava sa bude týkať 443 metrov 
dlhej časti od Špačinskej po Slneč-
nú. Obojsmerná premávka ostane 
po rekonštrukcii zachovaná, na 
konci úseku však bude vybudo-
vaná nová okružná križovatka so 
Slnečnou.
Po ľavej strane ulice vznikne 
namiesto pôvodného chodníka 
spoločný chodník s cyklochodní-
kom v celkovej šírke 3,25 m. Na 
pravej strane bude 1,75 m široký 
chodník z betónovej dlažby. Do-
plnia sa priechody pre chodcov so 
stredovými ostrovčekmi a s bez-
bariérovým napojením. Obnoví 
sa i verejné osvetlenie, osvetľovať 
bude obe strany ulice i priechody 
pre chodcov. Namiesto štrnástich 
vyrúbaných stromov budú dosade-
né nové dreviny, založí sa aj nový 
trávnik.

V lokalite je navrhnutý nový spô-
sob odvodnenia. Dažďová voda 
bude v maximálnom možnom 
množstve zadržaná, aby sa mohla 
vsiaknuť, odvádzať sa bude pod-
zemným vedením do drenážneho 
systému na pravej strane ulice, 
resp. do vsakovacích vrtov vľavo.
Paralelne s výstavou zrealizuje 
v tejto lokalite spoločnosť TAVOS 
rekonštrukciu zastaraného vodo-
vodného potrubia. Rezidenti majú 
možnosť využiť odkrytie telesa ko-
munikácie na výmenu prípojok in-
žinierskych sietí, ktoré prislúchajú 
k ich nehnuteľnostiam. Technicky 
nevyhovujúce (zastarané) prípojky 
nebude možné na nové potrubie 
pripojiť, výmenu je potrebné stih-
núť počas rekonštrukcie, aby sa 
predišlo neskoršiemu rozkopáva-
niu opravených častí. Samospráva 

občanom odporúča zabezpečiť si 
aj včasnú opravu kanalizačných 
prípojok. O podrobnostiach boli 
obyvatelia Kukučínovej informo-
vaní priamo prostredníctvom listu 
primátora.
Mestská autobusová doprava je 
počas stavebných prác presme-
rovaná na dočasné autobusové 
zastávky a náhradnú trasu. Zmeny 
sa dotkli liniek č. 1 a 12. Stavebné 
práce si vyžiadali úplnú uzáveru 
ulice.
Mesto Trnava prosí občanov 
o strpenie nepohodlia spojeného 
s rekonštrukciou Kukučínovej uli-
ce a ospravedlňuje sa za dočasné 
komplikácie. Ďakujeme za porozu-
menie a ústretovosť a veríme, že 
výsledná podoba tohto priestoru 
vynahradí komplikácie spojené 
s jeho obnovou. 

(vm)

Začala sa obnova Kukučínovej ulice
Po viacerých rekonštrukciách frekventovaných komunikácií v meste (Šrobárova, Halenárska, Staro-
hájska, Hollého, Mikovíniho a ďalšie) sa obnovy dočkala aj Kukučínova. Celý uličný priestor vrátanie 
vozovky, chodníkov i zelene nadobúda novú tvár. Stavebné práce sa začali v septembri a potrvajú tri 
mesiace. Plánovaná hodnota zákazky je 747 028,24 eur.
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Ing. Peter Kanálik

Stáročná vinárska tradícia Trnavy znovu 
ožije v novembri na Dni vínnych pivníc 
Už po sedemnástykrát sa tohtoročnú jeseň otvoria brány trnavských vínnych pivníc, aby prichýli-
li šesťdesiat vinárov z celého Slovenska a viac ako tisíc milovníkov kvalitného vína, ktorí budú môcť 
spoznávať podzemné priestory historického centra Trnavy a degustovať ušľachtilý mok. Podujatie Deň 
vínnych pivníc v Trnave sa uskutoční v sobotu 9. novembra, v termíne, ktorý umožňuje záujemcom 
koštovať aj mladé vína z aktuálneho ročníka. Slovenská legislatíva totiž umožňuje predaj mladých vín 
až od prvého novembrového pondelka.

Recept na putovanie po vínnych 
pivniciach je jednoduchý. Treba si 
včas zaobstarať vstupenku – vínny 
pas, ku ktorému dostane majiteľ 
taštičku s degustačným pohári-
kom, pero na poznámky, tašku na 
zakúpené vína a identifikačnú pás-
ku na ruku, ktorá majiteľa opráv-
ňuje na voľnú degustáciu vystavo-
vaných vín vo všetkých sprístupne-
ných priestoroch. Vo vínnom pase 
nájdete mapku historického centra 
Trnavy aj s vyznačenými pivnicami 
a zoznamom vinárov. 
Záujemcovia o kúpu vínnych pasov 
si ich môžu každoročne záväzne 
objednať v druhej polovici sep-
tembra. Buď e-mailom na vin-
cech.tt@gmail.com, alebo SMS na 
telefónnom čísle 0904 852 020. Po 
minuloročnej skúsenosti, keď bol 
akútny nedostatok vínnych pasov 
a všetky boli rezervované dávno 
pred ich uvedením do predaja, sa 
organizátori rozhodli ich počet 
zvýšiť o približne 20 percent. Cena 
vínneho pasu však ostáva rovnaká 
ako minulý rok – 30 eur. V tejto 
cene je zahrnutý aj desaťeurový 
bonus (dvakrát 5 eur) na kúpu vín. 
Majitelia vínnych pasov totiž budú 
mať, tak ako každý rok, možnosť 
zakúpiť si obľúbené vína za kupóny 
z vínneho pasu alebo za hotovosť.
Podujatie každoročne láka náv-
števníkov nielen z Trnavy a okolia, 
ale aj z Čiech, Oravy, východného 
Slovenska, Rakúska, Holandska či 
Poľska, takže možnosť objednania 
už využilo značné množstvo záu-
jemcov. 
Samotný predaj, resp. vyzdvihnutie 
a uhradenie objednaných vínnych 
pasov, sa začalo 1. októbra a pre-
bieha každý utorok a štvrtok od 
16.00 do 18.00 h.

Mnohí z návštevníkov Dňa vínnych 
pivníc v Trnave sa tešia aj na pre-
hliadku týchto stredovekých mest-
ských pivníc. Najviac tých, ktoré 
sú otvorené len jediný raz v roku, 
práve pri príležitosti tohto trnav-
ského vinárskeho sviatku. Vínne 
pivnice pôvodne začínali s dvanás-
timi zastávkami, v tomto roku sa 
ich organizátorom podarilo zabez-
pečiť 26. V ponuke sú nielen bežne 
komerčne využívané pivnice, ale aj 
pivnice v súkromnom vlastníctve, 
ktorých sprístupnenie je možné iba 
vďaka ochote majiteľov.
Aj tento rok sa milovníci histórie 
a stredovekej architektúry môžu 
tešiť na niečo nové. Trnavský sa-
mosprávny kraj a Západoslovenské 
múzeum poskytli veľké priestory 
v pivnici Západoslovenského múzea. 
Verejnosti budú znovu po mnohých 
rokoch k dispozícii aj pivnica Trnav-
skej arcidiecéznej charity na Hlavnej 
ulici a pivnica v Radničnej pivárni. 
Radnica poskytla organizátorom na 
tento deň aj ďalšie priestory vedľa 
klubovne Vincechu – pivnicu bývalej 
vínotéky Dobrý pocit.
Nové pivnice doplnia už osvedčené 
priestory pod ulicami a historic-
kými objektmi Trnavy. Za zmien-
ku určite stoja pivnica, strážnica 
a zbrojnica v západnom krídle 
radnice, pivnica Tété café, pivnica 
na Zelenom kríčku, pivnica na Ná-
dvorí – priestore súčasnej kultúry, 
pivnica pizzérie History, pivnice 
Private Lounge a City burger na 
Pekárskej a zrekonštruovaná súk-
romná pivnica U pátra Tekela na 
malebnej Michalskej ulici.
Hlavným lákadlom Dňa vínnych 
pivníc je ale víno. Záujem o účasť 
zo strany producentov vína je za-
každým vysoký, aj v tomto roku 

prevýšil kapacitu podujatia. Tento 
rok organizátori pozvali do Trnavy 
šesťdesiat vinárov nielen zo Slo-
venska, ale aj spoza rieky Moravy. 
Okrem osvedčených a obľúbe-
ných stálic sa snažia prezentovať 
aj vinárov a vinárstva nové, veľké 
i menšie. Vinársku ponuku rozši-
rujú špecifické nevinárske produkty 
ako sú mäsové výrobky, údeniny, 
párky, kvalitné syry a rôzne delika-
tesy podávané k vínu, či medovina.
Veľkou prednosťou trnavského 
putovania za vínom je teda pestrý 
sortiment vín z takmer všetkých 
vinohradníckych oblastí Slovenska 
a pri celkovom počte vinárov, nech 
už dávate prednosť akémukoľvek 
typu vína, si určite nájdete to svoje.
Ďalšou nespornou výhodou Dňa 
vínnych pivníc v Trnave je blíz-
kosť pivníc a iných degustačných 
priestorov. Všetkých 26 pivníc sa 
totiž nachádza medzi hradbami, 
v nádhernom historickom centre 
starej Trnavy. Takže tí, ktorí sa 
rozhodnú degustovať čo najviac 
vín a navštíviť čo najviac pivníc, 
pokojne to zvládnu po vlastných, 
bez auta a veľkej obety nútene 
abstinujúceho šoféra.
Prijmite aj vy pozvanie na putovanie 
pôvabnými uličkami starej Trnavy 
a nechajte sa zviesť zmyselnou 
vôňou a opojnou chuťou vín, najmä 
skvelých ročníkov 2017, 2018 a zdá 
sa, že aj ročníka 2019. Organizátori 
sa na vás tešia v sobotu 9. novem-
bra od 13.00 do 21.00 h. 
Dlhoročný hlavný organizátor a za-
kladateľ Dňa vínnych pivníc v Trnave 
a čestný predseda spolku Vincech 
Mgr. Eduard Krištofovič v tomto roku 
odišiel do vinárskeho neba, preto 
mnohí z nás budú 9. novembra pri-
píjať aj na jeho pamiatku. 



4 Novinky z radnice 5október 2019

história

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Evanjelický kostol v Trnave 
Začiatkom 20. storočia sa evanjelická obec v Trnave sústredila za juhozápadnými hradbami mesta. Na 
veľkorysom pozemku stojí dnes evanjelický kostol, fara, záhrada a v susedstve Evanjelický dom. Pozri-
me sa na komunitu evanjelikov v katolíckej Trnave bližšie.
Hostinec a hotel Polnitzký prevádz-
kovali na tomto mieste koncom 19. 
storočia Leopold Polnitzký a syn 
(Lajos). Komplex pozostával z via-
cerých budov uzatvárajúcich dvor 
v susedstve niekdajšej Dolnej brá-
ny (aj Pressburger Tor). Do dvora 
s dreveným prístreškom na vozy 
sa vchádzalo z dvoch strán – zo 
Zbožnej ulice (dnes Vajanského) 
a z Emmerovej ulice (dnes Ná-
mestie SNP). Popri hradbách boli 
menšie hospodárske stavby a asi 
aj stajňa pre kone. Hotel bola po-
schodová budova zadnou stranou 
opretá o hradby. Na prízemie sa 
vchádzalo centrálne umiestneným 
vchodom, bola tam zrejme vstupná 
časť (recepcia a vstup na schodis-
ko na poschodie) a spoločenská 
časť (reštaurácia, kaviareň). V lete 
boli stoly a stoličky aj pred hotelom 
v záhrade a ľudia si tu vychutnali 
príjemné prostredie obklopení 
zeleňou. Na poschodí hotela sa zo 
stredovej chodby vchádzalo jednak 
do izieb s oknami smerujúcimi 
do záhrady a jednak k toaletám 
a kúpeľniam na druhej strane. Na 
základe reklamy v Nagyszom-
bati naptár z roku 1898 vieme, 
že hotel ponúkal „...Vynikajúcu 
kuchyňu a vína, elegantné izby, 
mierne ceny, vaňové a sprchové 
kúpele v dome.“ Hotel bol opodiaľ 
hostinca v záhrade, ktorá má na 
katastrálnej mape z roku 1895 na-
značenú parkovú úpravu. Z hostin-
ca a hotela Polnitzkých sa zacho-
valo niekoľko dobových pohľadníc, 
všetky z exteriéru. 
V roku 1910 odkúpila objekty a po-
zemky za juhozápadnými hradba-
mi evanjelická cirkev s úmyslom 
dať tu postaviť nový evanjelický 
kostol. Prvé návrhy architektov 
však nevyhovovali predstavám 
evanjelikov a ďalšie plánovanie 

zastavila svetová vojna. Po vojne sa 
zmenilo štátoprávne usporiadanie 
krajiny, vzniklo Československo. 
Evanjelici sa vrátili k svojmu pô-
vodnému plánu postaviť kostol. Na 
výzvu do súťaže prišlo len zopár 
návrhov od českých a slovenských 
architektov. Prvá cena ani nebola 
udelená. Druhú cenu získal archi-
tekt F. L. Gahura zo Zlína a tretiu 

architekt Juraj Tvarožek z Bratisla-
vy. Ceny dostali najmä za amfiteat-
rálny pôdorys prispôsobený duchu 
evanjelického obradu. Celková úro-
veň súťaže však bola veľmi slabá, 
a tak bol projekt zadaný miestne-
mu architektovi Josefovi Marekovi, 
ktorý pomocou presných zadaní 
evanjelikov rozpracoval dispozíciu 
evanjelického kostola.1 

1Evanjelický kostol v Trnave. In: wikipedia.org [online]. Cit. [2019-08-20]. Dostupné na internete. <https://sk.wikipedia.org/
wiki/Evanjelick%C3%BD_kostol_v_Trnave>

Slávnosť položenia základného kameňa evanjelického kostola na ruinách stavieb bývalého 
Polnitzkého hostinca, 1923

Akt kladenia základného kameňa evanjelického kostola, v pozadí ešte stojaca stavba bývalého 
hostinca, 1923

história
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Základný kameň nového kostola 
bol slávnostne položený 9. sep-
tembra 1923 za účasti evanjelické-
ho biskupa Samuela Zocha a farára 
Arpáda Janovíčka. Niektoré budovy 
z pôvodnej zástavby na mieste 
budúceho kostola boli zbúrané. 
Josef Marek projektoval kostol ako 
centrálnu stavbu s polkruhovým 
auditóriom, dvomi schodiskami 
na balkón schovanými v predných 
postranných valcovitých vežičkách 
a s hranolovou vežou umiestnenou 
vzadu. V rámci širšieho exteriéru 
tvoril kostol centrálnu dominantu 
vtedajšej Emmerovej ulice pri po-
hľade z juhu. Postavený kostol bol 
slávnostne otvorený 26. októbra 
1924. Na posviacke boli biskupi Jur 
Jánoška a Samuel Zoch, trnavský 
evanjelický farár Arpád Janovíček, 
hostia a trnavská evanjelická ve-
rejnosť. Pri otvorení kostola bol 
v interiéri umiestnený starý organ 
z r. 1892. Vežové hodiny daroval 
Martin Chmelár ešte počas stavby. 
Trnavská zvonolejárska firma Bra-
tia Fischer dodala 3 zvony s nápis-
mi v troch jazykoch: na najväčšom 
v slovenčine, na strednom v nem-
čine a na treťom v maďarčine 
– symbolizujúcimi tri jazyky tr-
navských evanjelikov. V roku 1932 
dodal Adolf Alexander Fischer ešte 
dva zvony a zvonkohru.2 
Interiér kostola je riešený v du-
chu evanjelického náboženstva 
takmer bez výzdoby, centrum je 
upriamené na oltár a kazateľnicu 
za ním. Na oltári stál pri posviacke 
jednoduchý biely kríž. V roku 1936 
bola namiesto kríža osadená socha 
Krista žehnajúceho, ktorú financo-
val evanjelik Július Stražovec. Biela 
mramorová socha je dielom brati-
slavského sochára Alojza Rigeleho. 
Typovo dielo pripomína sochu 
Krista žehnajúceho od dánske-
ho sochára Bertela Thorvaldsena 
(1770 – 1844), ktorá je od roku 
1838 osadená v luteránskom kosto-

Slávnosť položenia základného kameňa evanjelického kostola, vľavo hore ev. biskup Samuel 
Zoch, 1923

Sprievod so zvonom zo zvonolejárne Bratia Fischer (vpravo) po Jarmočnej ulici (Dohnányho 
ul.) do evanjelického kostola, 1924

Sprievod so zvonom po Emmerovej ulici do evanjelického kostola, 1924

2 Protestantská rodina zvonolejára 
Fridricha Viliama Fischera st. sa hlásila 
k evanjelikom
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le v Kodani.3 Bola označená údajne 
za najdokonalejšiu sochu Krista na 
svete. Betrel Thorvaldsen mal za 
vzor klasicistické dielo talianske-
ho sochára Antonia Canovu (1757 
– 1822), no svojou tvorbou už patrí 
k novoklasicizmu. Voľné repliky 
podľa jeho sochy Krista sú v rôz-
nych protestantských chrámoch na 
celom svete. V ľavej časti kostola je 
umiestnená krstiteľnica. Veľký troj-
manuálový organ, ktorý sa v kostole 
nachádza podnes, objednali okolo 
roku 1937 a dodali zrejme až v šty-
ridsiatych rokoch 20. storočia. 
V roku 1925 dali evanjelici po-
staviť nový poschodový dom na 
Zádvorskej ulici (dnes Evanjelický 
diakonický domov dôchodcov na 
Kalinčiakovej ulici v Trnave) pre 
rodiny, ktoré bývali v objektoch 
niekdajšieho Polnitzkého hostin-
ca. Následne staré budovy zbúrali 
a v r. 1927 – 28 na ich mieste po-
stavila staviteľská firma Jozef Bilka 
a syn polyfunkčný Evanjelický dom 
podľa projektu architekta inžiniera 
Juraja Chorváta z Bratislavy. Kom-
plex spomínaných evanjelických 
budov stojí v Trnave podnes.
Spolková činnosť evanjelikov za-
čala fungovať už v 19. storočí. Od 
roku 1886 tu pôsobil Evanjelický 
dobročinný ženský spolok. V roku 

1925 vznikol Spolok evanjelickej 
jednoty a Združenie evanjelickej 
mládeže. Pri kostole pôsobil aj 
Evanjelický spevokol s dirigentom 
Rudolfom Ferencom. V roku 1931 
dali evanjelici postaviť na Hollého 
ulici Evanjelickú ľudovú školu, 
ktorej riaditeľom bol Ján Detrich. 
Medzi významných činovníkov 
zboru patrili v prvej štvrtine 20. 
storočia napríklad Ján Kalenda 
– dlhoročný evanjelický dozorca 
z radov laikov, Dr. Karol Bogsch 
– cirkevný advokát, Dr. Milan Ivan-
ka – právnik, MUDr. Ján Záturecký, 
ktorý istý čas s rodinou v Trnave 

býval (Ivanka a Záturecký stáli pri 
zrode Hospodárskej banky v Tr-
nave), rodina Sadloňovcov – ob-
chodníkov s kožou, Adam Viktory 
– otec neskoršieho farára Gustáva 
Viktoryho a iní.
I keď v tej dobe už nebola evanjelická 
komunita v Trnave veľká, ale bola 
súdržná. Evanjelici sa tešili veľkory-
sosti svojich farníkov, medzi ktorými 
bolo niekoľko štedrých donátorov. 
Vo vlastníctve trnavskej evanjelickej 
obce bolo okolo r. 1900 viacero do-
mov s pozemkami, napr. veľký dom 
na rohu námestia a Hviezdoslavovej 
ulice, ktorý majitelia Moritz a Tereza 

Vyťahovanie zvona na vežu, 1924

Pred novým evanjelickým kostolom, 1924

3 Heslo: Bertel Thorvaldsen. In: wikipedia.org [online]. Cit. [2019-08-24]. Dostupné na internete < https://sk.wikipedia.org/
wiki/Bertel_Thorvaldsen>, <https://sv.wikipedia.org/wiki/Thorvaldsens_Kristus>

 Slávnostné služby božie – ešte s krížom na oltári, 1924

história
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Szulovínyiovci odkázali cirkvi tes-
tamentom v roku 1895, dva domy 
na Hornopotočnej ulici (na mieste 
dnešnej univerzity), dom na rohu 
Hlavnej a Radlinského ulice – bu-
dova starej trnavskej pošty, dom na 
Hollého (neskôr tam bola postavená 
evanjelická ľudová škola), tri domy na 
Halenárskej ulici i dom na predmestí. 
Lujza Truszik, rod. Pösch, dala 
v roku 1893 postaviť kaplnku na 
evanjelickom cintoríne. Pochovaní sú 
v nej viacerí mešťania evanjelického 
vierovyznania z Trnavy: Štefan Luža 
a manželka Jana, Ján Pösch a man-
želka Lujza, Ján Trusik a manželka 
Lujza, r. Pösch, Ján Kalenda, manžel-
ka Karolina, r. Mayerová a jeho sestra 
Karolina Vrchovská.
Farármi v Trnave boli v dobe nedáv-
nej Ján Karol Stelcer (1841 – 1885), 
Gejza Farkaš (1885 – 1923), Gejza 
Albrecht (1902 – 1914), Arpád Janoví-
ček (1915 – 1960), Juraj Holčík (1934 
– 1937), Samuel Holčík (1938 – 
1945), Gustáv Viktory (1960 – 1975). 
Ján Karol Stelcer zostavil dejiny 
evanjelikov v Trnave v nemčine (Pešť 
1870) a túto knihu preložil v súčas-
nosti Dr. Július Molnár. Brožovaná 
kniha vyšla tento rok s názvom 
Historický popis veľmi zaujímavých 
osudov a bojov evanjelického cir-
kevného zboru augsburského ako aj 
helvétskeho vyznania v slobodnom 
kráľovskom meste Trnava. Spolu 
s knihou Pantheón evanjelického 
cintorína v Trnave (Molnár – Mato-
ušek – Schmidt) vyšli pri príležitosti 
500. výročia reformácie. 

Deti z Evanjelickej ľudovej školy na Hollého ulici v školskom roku 1936/37

V triede Evanjelickej ľudovej školy s učiteľom a riaditeľom Jánom Dettrichom (v strede), keď 
oslavoval šesťdesiatku, 1936

Evanjelický kostol z Emmerovej ulice okolo r. 1930

Socha Krista žehnajúceho na oltári, okolo 
r. 1960

Informácie a vzácne dobové fotografie pochádzajú z archívu ECAV v Trnave. 

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

K osudom židovskej komunity v Trnave 
v rokoch 1938 – 1945                                5. časť
Židia v slobodných povolaniach
Krátko po vyhlásení Slovenského 
štátu vydala vláda 18. apríla 1939 
nariadenie č. 63/1939 Sl. z., kto-
rým nielen definovala, koho po-
kladá za Žida, ale určila numerus 
clausus židovských obyvateľov 
v niektorých slobodných povo-
laniach.1 V Trnave sa nariadenie 
týkalo predovšetkým židovských 
advokátov, ktorých počet mal byť 
limitovaný štyrmi percentami z cel-
kového počtu zapísaných členov 
advokátskej komory. Okrem toho 
nariadenie stanovilo aj reštrikciu, že 
„advokát – žid smie zastupovať len 
stránku – žida“. 
Adresár z roku 1930 uvádzal pre 
Trnavu 21 advokátov s vlastnou 
kanceláriou. Z tohto počtu bolo 
v Trnave 8 židovských advokátov, 
teda tvorili 38,1 percenta z celkové-
ho počtu advokátov v meste. Správa 
Advokátskej komory v Bratislave 
o realizácii nariadenia č. 63/1939 
Sl. z. v Úradných novinách informo-
vala o ponechaní členstva jedinému 
židovskému advokátovi v Trnave 
– JUDr. Aladárovi Feitlovi, čo by 
približne zodpovedalo požadova-
nému numeru clausu vzhľadom 
na východiskový číselný údaj.1 Ad-
vokátsku prax však v Trnave až do 
augusta 1940, keď im to minister 
pravosúdia svojím rozhodnutím 
zakázal, vykonávali ešte ďalší dvaja 
židovskí advokáti – JUDr. Adolf Ro-
senfeld a JUDr. Ernest Ziegler, prav-
depodobne na základe výnimky od 
ministra pravosúdia nad stanovený 
numerus clausus podľa § 5 naria-
denia č. 63/1939 Sl. z. 
Zákaz advokátskej praxe židovských 
advokátov sa v Trnave uskutočňoval 
v dvoch etapách. Prvá zahŕňala ob-
dobie po vydaní nariadenia č. 63/
1939 Sl. z., druhá spadala do obdo-
bia na začiatku augusta 1940 a javí 

sa už ako dôsledok salzburských 
rokovaní a zostrenia kurzu slo-
venskej vlády v zmysle proklamo-
vaného príklonu k nacionálnemu 
socializmu. V dôsledku nariadenia 
č. 63/1939 Sl. z. stratilo v Trnave 

možnosť vykonávať svoje povolanie 
celkovo 7 židovských advokátov 
z 8. Jediným židovským advokátom 
s právom vykonávať advokátsku 
prax zostal v auguste 1940 v Trnave 
už spomínaný A. Feitl.2

Lekáreň Oskara Hackera bola na dnešnej Hlavnej ulici, kedysi sa volala Ku zlatému 
jednorožcovi, pohľadnica pred r. 1918, zdroj Jozef Benko

1 Slovenský zákonník, 1939, s. 77, Vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. z 18.4.1939 o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu 
židov v niektorých slobodných povolaniach.
2 Úradné noviny, 28.7.1939, s. 358.

Recept z lekárne Oskara Hackera, zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave
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Pritom JUDr. E. Wagner pri sčítaní 
ľudu v decembri 1938 v rubrike ná-
boženstvo uviedol, že je bez vyzna-
nia. Jeho prípad je ilustráciou toho, že 
uplatnenie nariadenia č. 63/1939 Sl. 
z. nevychádzalo iba z konfesionálne-
ho princípu. V tomto prípade sa mu-
selo uplatniť pravdepodobne písm. 
2, odst. 1 § 1, teda za Žida bol pova-
žovaný každý, „kto je, alebo bol bez 
konfesie a pochádza aspoň z jedného 
rodiča izraelitského vyznania“. Na 
zaradenie E. Wagnera do kategórie 
židovských obyvateľov preto bolo 
potom aplikované rasové hľadisko.
Novelizáciu nariadenia č. 63/1939 
Sl. z. o židovských advokátoch 
priniesol tzv. židovský kódex v sep-
tembri 1941. Jeho § 16 na jednej 
strane stanovil, že Žid nemôže byť 
advokátom, ale na druhej strane aj 

toto nariadenie rátalo s udeľovaním 
výnimiek.3
Prezidentskú výnimku spod § 16 
písm. b získal vtedy už jediný židov-
ský advokát v Trnave JUDr. A. Feitl.4 
Na zozname výnimkárov však okrem 
neho figuruje ďalší advokát, JUDr. 
Alexander Goldberger s prezident-
skou výnimkou spod § 2 tzv. židov-
ského kódexu.5 Jeho meno sa v kate-
górii židovských advokátov objavuje 
v tejto súvislosti po prvýkrát práve na 

tomto mieste. Predpokladáme preto, 
že sa do kategórie židovských obyva-
teľov dostal až po novej definícii Žida, 
resp. židovského miešanca v tzv. 
židovskom kódexe, a podľa naria-
denia č. 63/1939 Sl. z. do kategórie 
židovských obyvateľov ešte nepatril. 

Židia vo verejných 
a štátnych službách6

Podľa nariadenia slovenskej vlády 
č. 74/1939 Sl. z. z 24. apríla 1939 

Právnik Hugo Matzner bol ako socialista 
a žid medzi prvými, ktorých odstránili 
z verejného života v meste aj z radov notárov. 
Portrét Huga Matznera, olej na plátne, 
Emil Fleischmann 1924, zbierkový fond 
Západoslovenského múzea v Trnave

 Lekáreň Eugena Grossmanna na námestí, pohľadnica okolo r. 1935, zdroj Jozef Benko

Reklama na Grossmannovu lekáreň, zdroj: Trnava  - reklamná publikácia z roku 1932

3 JUDr. Ladislav Herškovič – po nezaradení do 4 % kvóty rozhodnutím advokátskej komory v Bratislave vymazaný zo zoznamu 
advokátov 14. 11. 1939; JUDr. Dezider Jellinek – po nezaradení do 4 % kvóty rozhodnutím advokátskej komory v Bratislave 
vymazaný zo zoznamu advokátov 14. 11. 1939; JUDr. Alexander Molnár – po nezaradení do 4 % kvóty rozhodnutím advo-
kátskej komory v Bratislave vymazaný zo zoznamu advokátov 14. 11. 1939; JUDr. Mikuláš Rosenfeld – po nezaradení do 4 % 
kvóty rozhodnutím advokátskej komory v Bratislave vymazaný zo zoznamu advokátov 14. 11. 1939; JUDr. Eugen Wagner – po 
nezaradení do 4 % kvóty rozhodnutím advokátskej komory v Bratislave vymazaný zo zoznamu advokátov 14. 11. 1939; JUDr. 
Adolf Rosenfeld – povolenie vykonávať advokátsku prax odňaté ministrom pravosúdia rozhodnutím z 5. 8. 1940, vymazaný 
zo zoznamu advokátov 6. 8. 1940; JUDr. Ernest Ziegler – povolenie vykonávať advokátsku prax odňaté ministrom pravosúdia 
rozhodnutím z 5. 8. 1940, vymazaný zo zoznamu advokátov 6. 8. 1940; JUDr. Aladár Feitl – ponechaný v praxi v zmysle § 3 
nar. č. 63/1939 rozhodnutím Správneho výboru advokátskej komory v Bratislave z 21. 6. 1939. Prezidentská výnimka podľa § 
255 – oslobodenie spod § 16 ods. 1 písm. b č. 14879/1942 (dátum jej udelenia nie je v zozname uvedený). Dávka za úradný 
výkon 5 000,- Ks; JUDr. Alexander Goldberger – prezidentská výnimka podľa § 255 spod § 2 (židovský miešanec) č. 16977/
1942 zo 16.11.1942. Dávka za úradný výkon 3 000,-Ks.
4Slovenský zákonník, 1941, s.645, Nariadenie č. 198/1941 z 9.9.1941 o právnom postavení Židov.
5MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k.166, Prez. D1-403/1943, Zoznam osôb, ktoré obdržali oslobodenie podľa § 255. MV, ŠAB, PT, 
fond OÚT, č. k. 153, Prez. D1-456/1942, Feitlová Romana, oslobodenie dľa § 255.
6MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 166, Prez. D1-403/1943, Zoznam osôb, ktoré obdržali oslobodenie podľa §255. MV, ŠAB, PT, 
fond OÚT, č. k.153, Prez. D1-534/1942, Dr. Goldberger Alex, oslobodenie dľa § 255. 
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o zamestnávaní Židov vo verejných 
a štátnych službách nesmel byť 
Žid „zamestnaný štátom, verejný-
mi samosprávnymi korporáciami 
a verejnými ustanovizňami vôbec... 
žid nesmie byť ustanovený za 
znalcu, odhadcu, tlmočníka, sudcu 
– laika alebo funkcionára akých-
koľvek verejnoprávnych korporácií, 
základín, ústavov, počítajúc do 
toho aj živnostenské spoločenstvá 
a obchodné grémiá.“ Židovských 
zamestnancov mali prepustiť, či 
odvolať z funkcie najneskôr do 1. 
januára 1940.7 Už 11. januára 1940 
však vydala vláda nové nariadenie, 
ktorým lehotu predĺžila do 1. mar-
ca 1940.8

Aj nariadenie č. 74/1939 Sl. z. pri-
púšťalo udeľovanie ministerských 
výnimiek z dôvodu verejného 
záujmu, pričom žiadateľov mali 
príslušné úrady preveriť z hľadis-
ka ich bezúhonnosti, potrebnosti, 
majetkových pomerov, vzťahu 
k slovenskému štátu, či a koľko 
„upísali“ na pôžičku na obrodu 
slovenského štátu, z hľadiska 
spoľahlivosti, pracovitosti..., pre-
tože „nie sú žiaducimi vo verejnej 
službe alebo verejnej funkcii ži-
dia, ktorí boli disciplinárne alebo 
súdne trestaní..., ktorí vedú život 
neusporiadaný, alebo žijú spô-
sobom pohoršujúcim, oddali sa 
životu nemravnému alebo nemier-
nemu pitiu alkoholických nápojov, 
kartárstvu..., ktorí prejavili, alebo 

prejavujú zmýšľanie proti Sloven-
skému štátu, k slovenskému ná-
rodu nepriateľské, prekážajú kon-
solidácii pomerov v Slovenskom 
štáte, potom tí, ktorí sa v minulosti 
zúčastnili akýmkoľvek spôsobom 
na komunistickom hnutí alebo sa 
i dnes pričiňujú v prospech tohto 
hnutia.“9

V Trnave o udelenie výnimky po-
žiadal Arpád Jellinek, zmluvný 
kancelársky pomocník mesta.10 
Ministerstvo vnútra ju však 31. 
augusta 1939 zamietlo.11 A. Jellinka 
zo služieb mesta prepustili k 30. 
júnu 1939 „rozhodnutím vládneho 
komisára mesta Trnavy zo dňa 11. 
mája 1939“, pričom základom na 
jeho prepustenie nebolo vypršanie 

zmluvnej lehoty a vládny komisár 
dokonca ani nevyčkal na výsledok 
žiadosti o výnimku.12

Prezídium Hlavného súdu v Brati-
slave požiadalo 26. augusta 1939 
OÚ v Trnave o prešetrenie spo-
ľahlivosti dvoch súdnych znalcov: 
Šimona Schenka, súdneho znalca 
pre odhad väčších priemyselných 
podnikov a Salamona Grosza, 
súdneho znalca pre odhad „väč-
ších statkov s poľným hospodár-
stvom“.13 Prípad prešetrovala čet-
nícka stanica v Trnave, ktorá zistila, 
že Š. Schenk „nepreukázal voči 
slovenskému štátu žiadne sympa-
tie, hlási sa k národnosti sloven-
skej, náboženstva je izraelského 
a padá pod pojem žida podľa vlád. 

Na Hviezdoslavovej ulici v dome označenom emblémom lekárnikov bola kedysi lekáreň Piusa 
Kesslera, ktorú neskôr prevzal Ľudovít Roth, fotografia zo sedemdesiatych rokov 20. storočia, 
zdroj: Simona Jurčová

7 Bližšie pozri KAMENEC, KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991. SLNEKOVÁ, Veronika et. al. Diskrimi-
nácia židovských obyvateľov v štátnych a verejných službách ako súčasť tzv. riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 
1938-1945. In Acta Nitriensiae Iuvenorum, č. 1, 2001, s. 123-145. SLNEKOVÁ, Veronika – KÖNÖZSYOVÁ, Lucia – DUDÁŠOVÁ, 
Jana. Právne normy o vylúčení židovských obyvateľov zo štátnych služieb na Slovensku v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. 
In Studia Historica Nitriensia, č. 11, 2003, s. 313-361. 
8 Slovenský zákonník, 1939, s. 88, Vládne nariadenie č. 74/1939 z 24.4.1939 o vylúčení židov z verejných služieb.
9 Slovenský zákonník, 1940, s. 5, Nariadenie s mocou zákona č. 7/1940 z 11.1.1940, ktorým sa pozmeňuje vládne nariadenie 
o vylúčení židov z verejných služieb.
10 Úradné noviny, 24.5.1939, s. 1, Vyhláška ministra vnútra a ministra pravosúdia zo dňa 16.5.1939 o vylúčení židov z verej-
ných služieb.
11 Podľa Adresára mesta Trnavy z roku 1930 pracovalo na Mestskom úrade v Trnave 64 zamestnancov ako úradníci, zriadenci 
a zmluvní zamestnanci, na OÚ v Trnave ich Adresár uvádza 33, na okresnom súde 17, na expozitúre finančného riaditeľstva 
16, daňovom úrade 20, dôchodkovom kontrolnom úrade 8, katastrálnom meračskom úrade 11 a na sirotskom úrade I. stolice 
2. Verejný notár mal 2 zamestnancov. Krajinská nemocnica zamestnávala 12 lekárov, 6 administratívnych úradníkov, 3 civilné 
ošetrovateľky, 5 pomocných laborantov a 34 iných pomocných zamestnancov. Podiel židovského obyvateľstva Adresár z roku 
1930 prirodzene neuvádza a z iných zdrojov sa ho nepodarilo rekonštruovať. Na všetky spomenuté kategórie mohol byť apli-
kovaný text nariadenia č. 74/1939 Sl. z. 
12 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 112, Prez. 1147/1939, Jellinek Arpád, zmluvný kancelársky pomocník mesta Trnavy, žiadosť 
o výnimku podľa vl. nar. 74 Sl. z.
13 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 122, Prez. 567/1940, Arpád Jellinek, zmluv. kanc. sila v meste – skúmanie žiadosti o dodržanie 
následkov nepovolenia výnimky podľa vl. nar. č. 74/1939 Sl. z.

história



12 Novinky z radnice 13október 2019

história

nar. č. 63/1939 Slov. z“.14 Rovnako 
ako S. Grosz, ktorý bol židovského 
vierovyznania a hlásil sa aj k židov-
skej národnosti, teda sa naňho vzťa-
hovala definícia Žida podľa nariade-
nia č. 63/1939 Sl. z.15 O dôsledkoch 
a dopadoch nariadenia č. 74/1939 
Sl. z. v týchto dvoch prípadoch pí-
somnosti neinformujú.16

Uplatnenie nariadenia č. 74/1939 Sl. 
z. dokumentuje aj prípad pozbave-
nia funkcií členov valného zhromaž-
denia Zväzu obchodných grémií na 
Slovensku v septembri 1940, čo sa 
dotklo aj Alexandra Polláka a Euge-
na Reisza ako jeho riadnych členov 
a Henricha Elberta a Alexandra Jel-
linka ako jeho náhradníkov, pričom 
všetci menovaní boli z Trnavy.17

Po prijatí tzv. židovského kódexu 
požiadalo 27. septembra 1941 Pre-
zídium ministerstva hospodárstva 
všetky svoje podriadené úrady, aby 
najneskôr do 9. októbra 1941 podali 
dôvernú správu o tom, na ktorých 
zamestnancov v štátnych a verej-
ných službách sa vzťahujú paragrafy 
nariadenia č. 198/1941 Sl. z. Zacho-
vala sa však len torzovitá odpoveď 
OÚ v Trnave z 9. októbra 1941 ob-
sahujúca informáciu, že v štátnej 
veterinárnej službe v celom okrese 
Trnava už nezamestnávajú žiadneho 
Žida.18

OÚ v Trnave 3. novembra 1941 na 
základe obežníka predsedu vlády 
zo 16. októbra 1941, výnosu Prezídia 
ministerstva vnútra z 25. októbra 

1941 a obežníka ministerstva vnútra 
z 31. októbra 1941 nariadil všetkým 
svojim referentom a zamestnan-
com, štátnym a obvodným lekárom 
i obecným a obvodným notárom, 
aby do 14 dní predložili písomné 
osvedčenie o tom, že nespadajú pod 
pojem Žida či židovského miešanca, 
a že nie sú manželmi Židov. Takú 
istú inštrukciu obsahoval aj prípis 
OÚ v Trnave z 8. novembra 1941 
určený všetkým notárskym úradom, 
ktorých zamestnanci mali rovnako 
do 14 dní predložiť požadované 
písomné osvedčenie.19 Výsledkom 
previerky „árijskosti“ spomenutých 
kategórií zamestnancov bola správa 
OÚ v Trnave z 20. novembra 1941 
adresovaná Prezídiu ministerstva 
vnútra, ktorá na jednej strane síce 
tvrdila, že „všetci štátni zamestnanci, 
podliehajúci rezortu ministerstva 
vnútra, pridelení OÚ, i obecní a ob-
vodní notári, štátni obvodní lekári 
predložili osvedčenie... negatívne, 
dôsledkom toho predostieram nega-
tívnu správu. Negatívne osvedčenie 
týka sa aj okresného náčelníka.“ 
K správe však na druhej strane pri-
ložil okresný náčelník aj zoznam 
104 „árijských“ zamestnancov mesta 
Trnavy a 41 „árijských“ zamestnan-
cov mestských podnikov Trnavy, 
medzi ktorými paradoxne figurujú aj 
mená Berty Schreiberovej a Arnol-
da Wetzlera. Oboch zoznam totiž 
definoval ako zriadencov spadajú-
cich pod pojem Žida podľa § 1 tzv. 

židovského kódexu.20 To znamená, 
že napriek tvrdeniu okresného ná-
čelníka, zamestnávalo mesto Trnava 
vo svojich službách ďalej dvoch 
židovských zamestnancov, čo sa 
však v jeho správe, v ktorej refero-
val o situácii v celom okrese, vôbec 
neodrazilo. Na druhej strane nedo-
kážeme rekonštruovať, na základe 
čoho ich mesto  zamestnávalo ďalej 
– o udelení prípadnej výnimky nie je 
medzi písomnosťami žiadny doklad. 
Aj tento prípad je dôkazom toho, že 
sa nariadenia o vylúčení židovských 
obyvateľov z verejných služieb dotkli 
zrejme početne širšieho okruhu ľudí, 
ako o tom vypovedajú písomnosti 
OÚ v Trnave. 

Židovské lekárne v Trnave
V čase, keď slovenská vláda 26. júna 
1939 schvaľovala arizačné naria-
denie č. 145/1939 Sl. z. o vylúčení 
Židov z práv na verejné lekárne 
a usmernení počtu židovských 
zamestnancov v lekárňach, bolo 
v Trnave päť lekární, z toho dve mali 
majiteľov Židov. Podľa spomenutého 
nariadenia Žid nesmel byť majite-
ľom, spolumajiteľom, ani konce-
sionárom verejnej lekárne, pričom 
takúto lekáreň mal prevziať minis-
terstvom vnútra menovaný vládny 
komisár, čím malo zaniknúť opráv-
nenie predchádzajúceho majiteľa 
a v kompetencii ministerstva vnútra 
bolo aj udelenie koncesie novému 
uchádzačovi.21

14 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 114, Prez.1584/1939, Schenk Šimon, šetrenie spoľahlivosti. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 114, 
Prez.1587/1939, Grosz Šalamon, nájomca statku v Trnave – spoľahlivosť.
15 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 114, Prez. 1584/1939, Schenk Šimon, šetrenie spoľahlivosti.
16 Podľa sčítania ľudu z decembra 1938. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 332-334, Adm. bez sign., Sčítanie ľudu.
17 Z Trnavy nepoznáme ani konkrétny dopad ďalších nariadení a smerníc vlády: inštrukcie Predsedníctva vlády z 10. 12. 1940, 
ktorá proklamovala, že „zásady národného socializmu, ktoré Slovenská republika už dávnejšie prijala vyžadujú, aby boli 
z verejného života odstránené všetky prvky, ktoré majú vzťah k židovstvu...“, preto predsedníctvo vlády nariaďovalo, „aby 
v štátnej a verejnej správe židia... a zamestnanci, ktorí majú za manželky židovky neboli poverení takými služobnými úkonmi, 
aby boli predstavenými árijcov”. HUBENÁK, Ladislav (ed.). Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939-1945). Dokumenty. 
1. časť. Bratislava: Judaica Slovaca, 1994, s. 95.; novely vládneho nariadenia o židoch vo verejných službách v podobe vlád-
neho nariadenia č. 143/1941 Sl. z. z 28.6.1941, ktorá v podstate iba prebrala, čiastočne pozmenila, precizovala, doplnila a do 
jedného nariadenia zhrnula obsah už vyššie citovaných nariadení. Pozri Slovenský zákonník, 1941, nar. č. 143/1941 Sl. z. 
z 28.6.1941. 
18 SNA, fond MH, č. k. 511, IV/a – 6903/1/1940, Zväz obchodných grémií na Slovensku. Pozbavenie židov členstva vo valnom 
zhromaždení.
19 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 143, Prez. 1915/1941, Zamestnávanie židov v štátnych službách. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 
143, Prez. 1956/1941, Vylúčenie židov zo štátnej služby.
20 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 143, Prez. 1956/1941, Vylúčenie židov zo štátnej služby.
21 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 143, Prez. 1956/1941, Vylúčenie židov zo štátnej služby. Tvrdenie o židovskom pôvode oboch 
potvrdili aj údaje zo sčítania obyvateľstva v decembri 1938. Berta Schreiberová, nar.1895, sa hlásila k židovskému nábožen-
stvu a slovenskej národnosti, Arnold Wetzler, nar. 1884, k židovskému náboženstvu aj židovskej národnosti, pracoval ako 
sluha rituálnych kúpeľov. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 332-334, Adm. bez sign., Sčítanie ľudu. 
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Novým majiteľom lekárne Ľudovíta 
Rotha na Hviezdoslavovej 10 sa stal 
Štefan Emanuel. Od Oskara Hac-
kera lekáreň Ku zlatému jednorož-
covi na Hitlerovej odkúpil Gustáv 
Prékopa 29. júna 1939, čo v duchu 
nariadenia č. 145/1939 Sl. z. odsú-
hlasilo ministerstvo vnútra. 
Hoci sa zdalo, že problém so ži-
dovskými koncesiami na lekárne 
bol takto pomerne rýchlo vyriešený 
ešte v roku 1939, v apríli 1940, 
keď OÚ v Trnave z podnetu mi-
nisterstva vnútra zisťoval štátnu 
príslušnosť vlastníkov lekárnických 
koncesií, objavila sa pri mene jed-
ného z nich, Eugena Grossmanna, 
zatiaľ nevinne vyzerajúca poznám-
ka „pokrstený žid“.22 Aktuálnosť 

nadobudla po novom definovaní 
židovského obyvateľa v tzv. židov-
skom kódexe, ktoré sa vzťahovalo 
aj na E. Grossmanna. Od minister-
stva vnútra dostal ako konvertita 
žltú legitimáciu, ktorá ho nielen 
chránila pred deportáciami, ale 
umožnila mu aj naďalej prevádz-
kovať svoju lekáreň.23

Situácia sa podstatnejšie nezme-
nila ani počas deportácií, pretože 
podľa § 2 deportačného zákona č. 
68/1942 Sl. z. židovských lekár-
nikov nebolo možné deportovať 
„dokiaľ je v platnosti rozhodnutie 
o ich oslobodení alebo ponechaní“. 
Výnos Prezídia ministerstva vnútra 
z 30. mája 1942 jasne stanovil, že 
„lekárnici – židia bez ohľadu na to, 

či majú vystavenú legitimáciu od 
ministerstva vnútra... nepodliehajú 
sústreďovacej akcii a neslobodno 
ich...  vysťahovať.“24

Už 3. júla 1942 zaslalo ministerstvo 
vnútra na OÚ v Trnave šesť legiti-
mácií pre židovských lekárnikov. OÚ 
v Trnave však zásielku na minister-
stve reklamoval s odôvodnením, že 
v Trnave zamestnávajú aj ďalšieho ži-
dovského lekárnika, ktorý má nárok 
na legitimáciu. 20. júla 1942 urobilo 
ministerstvo vnútra nápravu. K šies-
tim lekárnikom pribudol do kategórie 
lekárnických židovských výnimkárov 
aj E. Grossmann.25 

(pokračovanie nabudúce)
Za poskytnutie fotografií ďakujeme 

Simone Jurčovej

22 Slovenský zákonník, 1939, s. 285.
23 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 122, Prez. 504/1940, Majitelia lekárnických koncesií, preskúmanie ich štátneho občianstva.
24 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 160, Prez. D1-13-43, Pokrstení Židia – žlté legitimácie.
25 Slovenský zákonník 1942, s. 507, Ústavný zákon č. 68/1942 Sl. z. z 15.5.1942 o vysťahovaní Židov. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. 
k. 153, Prez. D1-513/1942, Odklad prevedenia niektorých opatrení proti Židom.
26 MV, ŠAB, PT, fond OÚT,  č. k. 155, Prez. D1-707/1-1942, Lekárnici – Židia - ponechanie v službe min. vnútra. MV, ŠAB, PT, 
fond OÚT, č. k. 162, Prez.101/43-D1, Lekárnici – Židia - ponechanie v službe min. vnútra.

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

Caesarove Zápisky o vojne v Galii z roku 1563

Počas svojho života si Caesar získal 
povesť vynikajúceho rečníka a au-
tora prozaických diel. Jeho rečnícke 
schopnosti a štýl chválil dokonca 
aj Cicero. Väčšina jeho diel sa však 
nedochovala. Ako spisovateľ je 
dnes Gaius Iulius Caesar spájaný 
predovšetkým s radom diel žánru 
commentarii, teda zápiskov z vo-
jenských ťažení. Caesar ich nikdy 
nezamýšľal napísať ako historio-
grafické dielo, napriek tomu, že 
vďaka veľkému množstvu pre his-
torikov dôležitých informácií dnes 
na tento účel slúžia. Zápisky mali 
v prvom rade slúžiť ako propa-
ganda Caesarovej politiky a oslava 
jeho osoby určená pre strednú 
vrstvu drobnej šľachty žijúcu v Rí-
me a Itálii. Z viacerých spisov tohto 
žánru sa nám dochovali iba Com-
mentarii de bello Gallico (Zápisky 

o vojne v Galii, osem kníh o rokoch 
58 až 50 pred n. l., posledná z nich 
je dielom Caesarovho dôstojníka 
Aula Hirtia) a Commentarii de bello 
civili (Zápisky o občianskej vojne, 3 
knihy). Zápisky dodnes patria pre 
svoju jednoduchú a ľahko zrozu-
miteľnú formu k literatúre využí-
vanej pri výučbe latinčiny. V diele 
je totiž použitých iba asi 1 300 
slov. Caesar detailne popísal osem 
rokov bitiek a vojnových výprav, 
v ktorých jeho vojsko zdecimo-
valo galské kmene. Okrem toho 
zaznamenal množstvo postrehov 
týkajúcich sa životných pomerov 
a zvykov Galov, Germánov a Bri-
tov. V opise Caesarových výbojov 
však dominuje neobjektívnosť 
a tendenčnosť. Caesar je nútený 
obhajovať svoje výpravy proti kelt-
skému obyvateľstvu Galie a ďalším 

Gaius Iulius Caesar sa narodil 13. júla v roku 100 pred n. l. a zomrel násilnou smrťou 15. marca v roku 
44 pred n. l. Bol to významný rímsky vojvodca a politik žijúci počas Neskorej rímskej republiky, autor 
niekoľkých literárnych diel, ktorý zohral významnú úlohu v prechode rímskeho štátu od republiky k ci-
sárstvu. 

Zhadzovanie zapálených sudov na obrannú 
líniu dobyvateľov
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barbarským národom, ktoré Rím 
neohrozovali, ale samé boli Riman-
mi napádané. Opakujú sa motívy 
barbarskej prefíkanosti, vierolom-
nosti, nestálosti, nedôveryhodnosti 
a morálnej podradnosti. Naopak, 
Rimania disponujú pozitívnymi 
vlastnosťami, ktoré ich predurčujú 
za víťazov. Porážky rímskeho voj-
ska sú zľahčované a pripisované 
nepoctivému konaniu barbarov, 
víťazstvá sú výsledkom rímskych 
cností a Caesarovho vojenského 
génia. Podobnú perspektívu pou-
žíva Caesar aj v popise občianskej 
vojny, ktorým sa snaží zdiskredi-
tovať svojich protivníkov a vytvoriť 
dojem, že občianske boje rozpútali 
oni. Tri knihy o občianskej vojne 
zachytávajúce udalosti z rokov 49 
a 48 pred n. l. sú nedokončené. 

Caesarovi býva niekedy pripisova-
né aj autorstvo ďalších zápiskov. 
Ako pravdepodobnejšie sa však 
javí, že ich napísali jeho dôstojníci. 
Ide o De bello Alexandrino (O voj-
ne alexandrijskej, pravdepodob-
ným autorom je Hirtius); De bello 
Africano (O vojne africkej); De 
bello Hispaniensi (O vojne hispán-
skej). Posledné dva tituly opisujú 
záverečné strety občianskej vojny 
v rokoch 46 a 45 pred n. l. 
V historickej knižnici Západo-
slovenského múzea sa nachádza 
najznámejšie Caesarovo dielo, a to 
Zápisky o vojne v Galii C. Iulii Ca-
esaris Commentariorum Libri VIII. 
Kniha bola vytlačená vo švajčiar-
skom Bazileji v roku 1563. Obsa-
huje nádherné drevorezové mapy 
Galie (Francúzska) a Iberského 

polostrova a ilustrácie vojnových 
výjavov. Grafiky sú zaujímavé aj 
tým, že nezobrazujú historickú sku-
točnosť, ale fantáziu renesančného 
autora, ako si predstavoval starove-
ký svet. Napríklad obrana stredove-
kého / renesančného kamenného 
hradu pred útočníkmi, zhadzovanie 
zapálených sudov na obrannú líniu 
dobyvateľov a podobne.
Kniha je súčasťou novej výsta-
vy v Západoslovenskom múzeu 
– Múzeu knižnej kultúry (Nám. 
sv. Mikuláša 10) Šestnáste storo-
čie slovom a obrazom : Historické 
tlače z fondov Západoslovenského 
múzea. Výstava je sprístupnená 
od 2. apríla 2019 a potrvá do 30. 
marca 2020. Autorom je kurátor 
historickej knižnice Mgr. Milan 
Ševčík. 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Počiatky trnavských mestských hodín
V stredoveku zohrali verejné 

mechanické hodiny v mestskom 
prostredí pomerne význam-
nú úlohu z emancipačného 

a aj komunikačného hľadiska. 
Objektívny čas, ktorý merali 

a oznamovali, bol totiž jedným 
z významných symbolov eman-

cipácie mestských komunít. 

Nie nadarmo mal Karol V. nadča-
sovo vyriecť pri definícii stredove-
kého mesta dodnes citovaný výrok: 
portae, pulsus, pueri, v sloven-
skom preklade brány, čas a školáci. 
Mestské verejné hodiny však často 
celé stáročia existovali aj s ohla-
sovaním času inými zaužívanými 
prostriedkami, vrátane cirkevného 
zvonenia. V prípade mesta Trnavy 
išlo od neskorého stredoveku naj-
mä o mestských hlásnikov, truba-
čov, zvonárov a tiež slnečné hodiny 
umiestnené na verejných miestach. 
Spomínaní trubači a hlásnici zo-
stali mestskými zamestnancami až 
do 18. – 19. storočia. Prvé známe 
doklady o používaní verejných 
mechanických hodín pochádza-
jú z konca druhej polovice 13. 
storočia z vyspelého prostredia 
talianskych miest. V priebehu 14. 

storočia sa rozšírili vo väčšine 
európskych krajín a do začiatku 
15. storočia už hodiny dorazili až 
na úplný okraj východnej Európy. 
V roku 1375 sa s nimi stretávame 
v čiernomorských talianskych 
prístavoch a v roku 1404 už aj vo 
vzdialenej Moskve.
V uhorskom mestskom prostredí 
boli verejné mechanické hodiny od 
stredoveku jedným z významných 
spôsobov reprezentácie ekonomic-
kej moci a politickej nezávislosti 
mestskej samosprávy. Zároveň mali 
v podnikavom mestskom prostre-
dí, kde mal čas hodnotu peňazí, 

aj prirodzené opodstatnenie. 
Umiestnené bývali na verejnom, 
z okolia dobre viditeľnom mieste, 
zväčša v samotnom centre mesta. 
V uhorských mestách sa s nimi 
stretávame tiež už od obdobia 14. 
storočia. K ich rozšíreniu nepo-
chybne napomohla aj nová vlád-
nuca dynastia Anjouovcov s nea-
polskými koreňmi. Väčšie mestá 
bývali vzorom pre tie menšie, ktoré 
sa ich snažili v rámci svojich eko-
nomických možností napodobňo-
vať. Koncom stredoveku sa hodiny 
postupne rozšírili už aj do menších 
uhorských miest a stali sa pevnou 
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súčasťou domácej mestskej kul-
túry. Už koncom 15. storočia sa 
stretávame aj v mestskom prostredí 
aj s menšími nástennými mecha-
nickými hodinami, jedny z najstar-
ších známych boli archeologicky 
doložené v Banskej Bystrici. V ra-
nom novoveku sa postupne začali 
mechanické hodiny šíriť, najmä vo 
forme vežových hodín, aj v prostre-
dí početných uhorských mestečiek.

V prípade Trnavy sú napriek jej 
vyspelosti a ekonomickej sile stre-
doveké údaje o verejných hodinách 
prekvapujúco skromné a ani od-
borníci im zrejme preto nevenovali 
väčšiu pozornosť. Jedinú konkrétnu 
zmienku publikoval pred niekoľ-
kými rokmi Vladimír Rábik. Opísal 
bližšie neznáme mechanické ho-
diny – horologium, umiestnené 
v interiéri farského Kostola sv. Mi-
kuláša, konkrétne nad vchodom do 
Kaplnky sv. Petra a Pavla. Hodiny 
sú v písomnom prameni doložené 
v roku 1519. Jedným z podnetov 
pre ich vznik bolo nepochybne aj 
veľmi intenzívne využívanie farské-
ho kostola a potreba plánovania 
náboženských úkonov. Na prelome 
stredoveku a novoveku tam totiž 
okrem mestského farára pôsobilo 
aj viacero ďalších kňazov a exis-
tovalo aspoň 15 oltárnictiev a ná-
boženských bratstiev, ktoré mávali 
vlastné bohoslužby. Zaujímavosťou 
je, že o týchto hodinách nenachá-
dzame žiadnu konkrétnu zmienku 
v mestských účtovných doku-
mentoch a ani v súpisoch majetku 
trnavskej mestskej fary. Vzhľadom 
na ich špecifické umiestnenie 
v kostolnom interiéri však nešlo 
o tradičné mestské hodiny, nevylu-
čujeme, že mohlo ísť aj o nástenné 
hodiny. Historické pramene o ich 
počiatkoch zatiaľ mlčia. Obdobie 
vzniku hodín môžeme aspoň od-
hadnúť s pomocou notárskych in-
štrumentov trnavskej proveniencie, 
ktoré vznikli priamo vo farskom 
kostole. Tie sú totiž známe svojím 
presným datovaním, kde sa okrem 
dátumu zvyklo uvádzať aj meno 
pápeža a často aj konkrétna hodi-
na a presné miesto jej vyhotovenia. 
Uvádzanie konkrétnych hodín je 

v spomínaných notárskych inštru-
mentoch doložené od roku 1438.
Aj trnavské mestské hodiny však 
vznikli v období neskorého stredo-
veku. V zachovaných stredovekých 
účtovných knihách mesta však 
o nich prekvapivo tiež nie je žiadna 
konkrétna zmienka. Vzhľadom na 
pomerne nákladnú údržbu to na-
povedá, že zrejme časť mestských 
účtovných kníh z tohto obdobia 
chýba. Najstaršie údaje o nich teda 
nachádzame až v ranonovovekých 
písomných prameňoch. V obdo-
bí 30. – 40. rokov 16. storočia je 
v trnavských mestských účtovných 
knihách zachytená ich pomerne 
pravidelná údržba. Údržbu hodín 
v tomto časovom období (1533 
– 1541) vykonával trnavský zámoč-
ník Anton. Podľa zhodnej výšky 
vyplatenej sumy jedného zlatého 
išlo s najväčšou pravdepodobnos-
ťou len o pravidelný každoročný 
servis hodinového stroja. Je prav-
depodobné, že mestské hodiny 
opravoval aj v predchádzajúcich 
rokoch. Je preto zrejmé, že sa na 
túto oblasť dlhodobo špecializoval 
a ide o prvého známeho trnavské-
ho hodinárskeho majstra. S An-
tonom sa v trnavských mestských 
knihách stretávame už v 20. rokoch 
16. storočia. Podľa zistených údajov 
pochádzal z Viedne – de Wienna 
– a v Trnave vlastnil meštiansky 
dom. Podľa doložených finančných 
transakcií bol Anton pomerne zá-
možný. Antona sa nepochybne týka 
aj mladšia zmienka a trnavskom 
zámočníkovi – quidem serator 
z roku 1549. Vtedy mesto Trnavu 
požiadal červenokamenský prefekt 
Blažej vrátiť ním opravené hodiny. 
V neskoršom období údržbu trnav-
ských mestských hodín vykonávali 
zámočnícky majster Jakub (1559) 
a neskôr majstri Pongrác (1587) 
a Hans Saxer (1594).

V druhej polovici 16. storočia po-
známe z písomných prameňov už 
aj konkrétne údaje o umiestnení 
trnavských mestských hodín. Ho-
diny sa v tomto období nachádzali 
vo vežičke umiestnenej na radni-
ci (mestskom dome). Dôvodom 
umiestnenia vo vežičke bola nepo-

chybne snaha o ich čo najlepšiu 
viditeľnosť z okolia. Mestské ho-
diny prešli v roku 1556 pomerne 
rozsiahlou prestavbou, o ktorej už 
poznáme aj konkrétne údaje. Na 
základe údajov v účtovnej knihe 
totiž vieme, že spomínaná vežička 
bola nanovo pokrytá železným 
plechom. V uvedenom roku mesto 
nakúpilo celý vak tenkých ple-
chových pásov (v origináli ozna-
čených ako lamely) na pokrytie 
spomínanej striešky. Išlo o trvanli-
vú, avšak finančne náročnú streš-
nú krytinu, lebo len spomínané 
kovové pásy stáli úctyhodných 
12 zlatých. Mestské hodiny mali 
v tomto období drevený ciferník 
s jednou kovovou hodinovou 
ručičkou, ktorý tiež v uvedenom 
roku prešiel údržbou. Mechanickú 
časť mestských hodín v tom roku 
opravil trnavský zámočnícky maj-
ster Jakub. O mechanickej časti 
pôvodných hodín nám v priebehu 
16. storočia zatiaľ chýbajú pres-
nejšie informácie. Podľa ojedi-
nelej písomnej zmienky z roku 
1556 však môžeme uvažovať aj 
o možnej náročnejšej, zrejme re-
prezentatívnej sochárskej výzdobe 
spomínaných mestských hodín. 
Trnavský stolársky majster Ondrej 
v tomto roku opravoval pohyblivú 
drevenú časť hodinového mecha-
nizmu, označenú v písomnom 
prameni ako drevo, ktorým zvonil 
Samson. Mohlo by ísť o drevenú 
sochu s pohyblivou končatinou, 
ktorou udierala na zvon, bližšie 
údaje o spomínanej výzdobe však 
zatiaľ nepoznáme. Zrejme koncom 
16. storočia bol pôvodný hodi-
nový stroj premiestnený na novo 
vybudovanú renesančnú trnavskú 
mestskú vežu, kde sú mladšie 
hodiny umiestnené dodnes. 

Podľa písomných prameňov teda 
v Trnave na konci stredoveku exis-
tovali dokonca dvoje verejné hodi-
ny, čo opätovne poukazuje na jej 
význam a ekonomickú prosperitu. 
Zaniknuté mestské hodiny z radni-
ce si zaslúžia našu pozornosť aj do 
budúcnosti, pretože zrejme mali 
v uhorských pomeroch unikátnu 
figurálnu výzdobu.

história
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ľudia 
a udalosti
 1. 10. 1559 – V Trnave umrel 
právnik, veľprepošt so sídlom 
v Trnave a titulárny biskup 
ŠTEFAN ILOŠVAI, autor zbierky 
prameňov k uhorskému právu 
(460. výročie). 
 1. 10. 1919 – V Malženiciach 
sa narodil spisovateľ, básnik, 
prekladateľ a publicista ŠTEFAN 
KOCIAN, absolvent trnavského 
gymnázia (100. výročie). 
 1. 10. 1929 – V Trnave sa 
narodil architekt, vysokoškolský 
pedagóg, odborný publicista, 
športový funkcionár, hudobník 
a regenschori FEDOR SVATÝ, 
ktorému roku 2009 bolo ude-
lené Čestné občianstvo mesta 
Trnavy (90. narodeniny). 
 3. 10. 2018 – V Trnave umrel 
publicista a bývalý redaktor týž-
denníka Trnavský hlas ROBERT 
VAVRO (1. výročie). 
 4. 10. 1824 – V Trnave bola 
založená Krajinská verejná ne-
mocnica (195. výročie). 
 4. 10. 1944 – Mestský výbor 
v Trnave po dobudovaní vodo-
vodnej siete v meste vydal vo-
dovodný štatút (75. výročie). 
 5. 10. 2009 – V Trnave um-
rel hudobný skladateľ a vysoko-
školský pedagóg IVAN KONEČ-
NÝ, ktorý v rokoch 1967 – 1986 
pôsobil na PdFUK v Trnave 
a neskôr prednášal aj na Trnav-
skej univerzite (10. výročie). 
 6. 10. 1939 – V Trnave sa 
narodil ochotnícky herec JÁN 
RAMPÁK, najstarší a dodnes 
aktívny člen divadelného súboru 
Disk, nositeľ Ceny Jozefa Krone-
ra za celoživotný prínos v herec-
kej tvorbe v neprofesionálnom 
divadle (80. narodeniny).
 7. 10. 1869 – V Kulpíne vo 
Vojvodine sa narodil architekt 
MICHAL MILAN HARMINC, 
projektant obytných domov pre 
vysídlencov z Oravy v mestskej 
štvrti Kopánka, budovy Hospo-
dárskej banky (dnešná Knižnica 

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

Ján Líčko – dômyselný 
poradca hospodára
Aj dnes platí pravidlo, že dobre fungujúci podnik, inštitúcia, hospo-
dárstvo a v konečnom dôsledku celá ekonomika sa zakladá na do-
držiavaní pevných pravidiel, ich striktnej evidencii a kontrole. Hoci 
v niektorých prípadoch sa môže zdať človeku takáto agenda azda 
až príliš prísna, pravdepodobne nejestvuje lepší spôsob hospodáre-
nia, ktorého prvky sú osvedčené už v dávnej minulosti. Veď len na 
základe presných čísel a kalkulácie môže človek plánovať a zveľa-
ďovať svoj majetok a v konečnom dôsledku napredovať. 

V roku 1707 a opätovne v roku 
1713 vyšlo v trnavskej univerzit-
nej tlačiarni dielo so zaujímavým 
názvom Iter oeconomicum vo 
voľnejšom preklade Cesta hos-
podárenia. Ako budeme mať 
možnosť pri podrobnejšom opise 
poznať, o cestu skutočne pôjde 
a sprievodcom na nej bude čita-
teľovi anjel, ktorého znázorňuje 
aj úvodná grafika. Túto formu 
si pre napísanie diela vybral sa-
motný autor. Je ním Ján Líčko, 
rodák z Prievidze, ktorý uvádzal 
svoje priezvisko v latinizovanej 
podobe Lyczei. Narodil sa v roku 
1650, v rodisku získal základné 
vzdelanie a s veľkou pravdepo-
dobnosťou tu absolvoval aj pia-
ristické gymnázium. Viedenské 

Pazmaneum mu sprostredkovalo 
štúdium teológie. V roku 1693 
sa stal farárom v Bzovíku, v roku 
1704 pôsobil v Prievidzi a v roku 
1710 v Krupine. Zomrel v roku 
1714 v Krakovanoch.
Počas svojho života napísal Líčko 
niekoľko diel, z ktorých väčšina 
vyšla práve v Trnave. Z oblasti 
polemickej náboženskej lite-
ratúry publikoval v roku 1700 
Enchiridion. Malý katechizmus 
(Enchiridion parvus catechmus), 
o rok neskôr Dialóg o krstných 
obradoch medzi katolíckym fa-
rárom a luteránskou pôrodnou 
babicou (De ceremoniis baptismi 
inter catholicorum parochum et 
lutheranam obstetricam dialogus), 
v roku 1706 mu vyšiel spis Obrana 

Použitá literatúra:
BOUCHERON, Patrick-MENJOT, 
Denis. La ville médievale. Histoire 
de l´Europe urbaine 2. Paris: Éditi-
ons de Seuil, 2011.
MÁCELOVÁ, Marta – MIHOK, 
Ľubomír. Metalografický rozbor 
mechanických hodín z 15. storočia 
z Banskej Bystrice. In. Archaeologia 
historica 26. Brno 2001, s. 109-117.
RÁBIK, Vladimír. Trnava. In. KOL. 
Lexikón stredovekých miest. Brati-
slava: Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied, 2010.
RÁBIK, Vladimír. Mestská kniha 
príjmov trnavskej farnosti sv. Mi-
kuláša z roku 1495. Trnava: Filozo-
fická fakulta Trnavskej univerzity, 
2006.
RAGAČ, Radoslav. Zvolenské mest-

ské hodiny do polovice 17. storo-
čia. In. Zborník Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského – Historica 
XLV/2002. Pamätnica k 50. výročiu 
študijného odboru archívnictva 
pomocné vedy historické FF UK 
v Bratislave, s. 127-130.

Archívne pramene:
Štátny archív v Trnave, fond Magis-
trát mesta Trnavy, Missilles, škat. 
15/č. 1510
Štátny archív v Trnave, fond Magis-
trát mesta Trnavy, Účtovné knihy:
III/2 (rok 1531), 
III/6 (rok 1541), III/18 (rok 1556) 
a III/49 (1594).
Štátny archív v Trnave, fond Magis-
trát mesta Trnavy, Daňové knihy: 
IIId/591 (1587).
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ľudia 
a udalosti
J. Fándlyho) a viacerých ďalších 
budov v Trnave (150. výročie). 
 8. 10. 1804 – V Trnave umrel 
profesor Trnavskej univerzity 
ADAM KASANICKÝ, orientalista, 
lingvista a podporovateľ berno-
lákovcov (215. výročie). 
 9. 10. 1729 – V Pečeňadoch 
sa narodil profesor Trnavskej 
univerzity, dekan jej teologickej 
fakulty a v rokoch 1775 – 76 aj 
rektor ĽUDOVÍT ČAPODY (290. 
výročie). 
 9. 10. 1949 – V Trnave bol 
položený základný kameň vý-
stavby budovy Hlavnej pošty 
(70. výročie). 
 10. 10. 1619 – Vodca proti-
habsburského povstania GABRI-
EL BETHLEN so svojím vojskom 
obsadil Trnavu a sám sa usídlil 
v dome ostrihomských kanoni-
kov (dnešný Dom M. Schneidera 
Trnavského), kde prechovával aj 
uhorskú korunu, ktorú predtým 
ukoristil v Bratislave (400. výro-
čie). 
 11. 10. 1919 – V Rožňave sa 
narodila stredoškolská peda-
gogička ŠARLOTA FAGUĽOVÁ, 
dlhoročná profesorka Gymnázia 
Jána Hollého v Trnave, kde aj 
umrela (100. výročie). 
 15. 10. 1914 – V Bardejove 
sa narodil generálmajor ANDREJ 
BENKA-RYBÁR, veliteľ vojenskej 
posádky v Trnave, ktorá sa v au-
guste 1944 pridala k SNP (105. 
výročie). 
 18. 10. 1934 – V Trnave sa 
narodil zoológ, ichtyológ, od-
borný publicista a politik JURAJ 
HOLČÍK, v rokoch 1990 – 94 
riaditeľ Ústavu zoológie SAV (85. 
výročie). 
 19. 10. 1924 – V Trnave sláv-
nostne odhalili sochu generála 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNI-
KA (95. výročie). 
 21. 10. 1899 – V trnavskom 
cukrovare vznikol veľký požiar 
(120. výročie). 

sviatku Najsvätejšieho Kristovho 
tela a krvi (Propugnatio festi The-
ophoricae) a napokon v roku 1708 
Osemnásť katolíckych námietok 
proti nekatolíckej bohoslužbe 
(Causae catholicae XVIII contra 
acatholicam coenam). V súvislosti 
s dielom Cesta hospodárenia je 
potrebné spomenúť neveľkú tlač 
z roku 1707 Krátky návod hos-
podárskej evidencie a účtovníc-
tva hnuteľných a nehnuteľných 
majetkov (Succinctus methodus 
universas dominiorum res mobi-
les et immobiles investigandi), kde 
nachádzame state s radami, ktoré 
boli zapracované do nami analy-
zovaného diela.
Nielen názov, ale aj celková kon-
cepcia prezentovaného Líčkovho 
diela je založená na obraze cesty. 
Ako môžeme čítať z podtitulu 
diela, táto cesta má dvanásť za-
stavení (stationes), pričom via-
ceré z nich majú ešte niekoľko 
odbočiek. Sprievodcom na ceste 
je anjel, ako sme už vyššie spo-
menuli, pričom cestou sa obrazne 
pristaví 1. na hrade, 2. na panstve, 
3. na hospodárskom dvore, 4. pri 
dobytku, 5. pri čriedach, 6. pri 
hydine, 7. na majeri, 8. v záhra-
dách, 9. v lesoch, 10. pri vodách, 
11. na vrchoch a 12. pri panských 
dielňach. Počas jednotlivých za-
stavení je stručne charakterizova-

ný typ hospodárstva a následne 
rady a ponaučenia, ako sa starať 
o hnuteľný i nehnuteľný majetok, 
personál, zvieratá, a pod. Výklad 
prebieha pomocou osvedčenej 
a v 18. storočí zaužívanej metódy 
kladenia otázok a uvádzania od-
povedí. 
Zastavenie na hrade má napríklad 
až pätnásť odbočiek – do zbroj-
nice, do kaplnky, do kancelárie 
hospodára, do tlačiarne, do kniž-
nice, do hradných stajní, do sýp-
ky, do komory, do vínnej pivnice, 
do hradnej kuchyne, do komnát, 
k úradníkom a i.), pričom veľká 
pozornosť sa tu venuje personál-
nym otázkam. Medzi osobami, 
ktoré mali na hrade poverenie pre 
správu a riadenie hospodárstva, 
nájdeme kastelána, úradného 
vykonávateľa, pokladníka, správ-
cu hradu, právneho zástupcu, 
správcu pivníc, finančného úrad-
níka, zásobovateľa a iných. K slu-
žobníctvu sa v diele radí hlavný 
gazda, páleník, mäsiar, mýtnik, 
mlynár, predajca obilia, vincúr, 
hlavný poľovník, rybár, vtáčnik, 
horár, hájnik, včelár, záhradník, 
tesár, kováč, sklár, tehliar, uhliar 
a ďalší. Jednou z odbočiek na 
hrade je aj odbočka do tlačiarne 
(ad typographiam) a knižnice (ad 
bibliothecam), pri ktorých sa na 
chvíľu zastavíme aj my, pretože si 
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ľudia 
a udalosti
 25. 10. 1924 – V Bratisla-
ve sa narodil herec a režisér 
hraných i dokumentárnych 
filmov VLADISLAV PAVLOVIČ, 
absolvent trnavského gymnázia 
a spoluzakladateľ Akademic-
kého divadla v Trnave (95. vý-
ročie). 
 26. 10. 1924 – V Trnave sa 
uskutočnila slávnostná vysviac-
ka nového Evanjelického kosto-
la (95. výročie). 
 26. 10. 1949 – V Trnave 
sa narodil športovec, hokejis-
ta a tréner KAROL HOLOVIČ, 
ktorého pamiatku pripomína 
súťažný hokejový Memoriál 
v Trnave nesúci jeho meno (40. 
výročie). 
 28. 10. 1619 – V obci Má-
tyus v dnešnom Maďarsku sa 
narodil profesor Trnavskej uni-
verzity a jej dvojnásobný rektor 
LADISLAV VID (400. výročie). 
 28. 10. 1869 – V Trnave sa 
narodil národovec, publicis-
ta a organizátor slovenského 
študentstva VLADIMÍR KUTLÍK 
(150. výročie). 
 30. 10. 1984 – Na želez-
ničnej trati Trnava – Leopoldov 
sa začala skúšobná elektrická 
prevádzka (35. výročie).  P.R.

V súvislosti s 30. výročím 
Novembra ´89 sa Štátny 
archív v Trnave obracia na 
širokú verejnosť s prosbou 
o zapožičanie dokumentov, 
fotografií, plagátov, zvuko-
vých záznamov, ale aj troj-
rozmerných predmetov, ktoré 
by prezentovali novembrové 
udalosti v Trnave na pripra-
vovanej výstave. Vlastníci 
dokumentov a ostatných ar-
tefaktov, prosíme, prihláste 
sa buď na e-mailovú adresu: 
archiv.tt@minv.sk alebo tele-
fonicky 033/551 11 80, resp. 
na mobil p. riaditeľke archívu 
Júlii Ragačovej: 0915 490 451.

pri nich ukážeme ešte jeden roz-
mer Líčkovho textu. V rámci via-
cerých odbočiek má čitateľ mož-
nosť dozvedieť sa aj informácie, 
ktoré nie celkom súvisia s vede-
ním hospodárstva, ale predstavujú 
skôr všeobecný rozhľad a orientá-
ciu. Počas odbočenia do tlačiarne 
si recipient v skratke prečíta aj 
informácie o vynájdení kníhtlače 
Jánom Gutenbergom v roku 1443 
a autor mu ponúkne aj krátky ex-
kurz do univerzitnej knižnice v Tr-
nave. Podobné vsuvky sú v diele 
častejšie a podľa nášho názoru 
zvyšujú jeho výpovednú hodnotu 
a literárnu kvalitu:
„Ako tlačiarne dodávajú mestám 
a sídlam veľmožov skutočne vý-
znamný lesk a uznanie, tak sa 
zvyšuje ich pričinením aj obsah 
miestnych pokladníc. Navyše 
s pomocou tlačiarní sa do celého 
sveta mocným hlasom rozšíri aj 
dosiaľ neznáme meno mesta. Veď 
čo preslávilo Trnavu, vznešené 
mesto spomedzi uhorských miest, 
ktoré bolo pred niekoľkými rokmi 
na severe sotva známe? Celkom 
jednoznačne to bola vynikajúca 
tlačiareň, ktorú kedysi vynikajúci 
kardinál a arcibiskup Leopold 
Kolonič umiestnil vo veľkolepej 
budove a obohatil mnohými ďal-
šími dobrodeniami.“ 
Súčasťou diela Cesta hospodá-
renia sú v druhej časti aj vzorové 
tabuľky pre zápis odovzdávania 
desiatkov, evidenciu poddaných 
a majetkov, evidenciu hospodár-
skych zvierat, či evidenciu vína, 
piva a pálenky. V závere diela 
nachádzame slovník pojmov tý-
kajúcich sa hospodárenia, ktorý 
ponúka slovné varianty hneď 
v štyroch jazykoch – latinčine, 
maďarčine, nemčine a slovenčine. 
Nielen vzhľadom na svoj rozsah, 
ale predovšetkým obsah ponúka 
táto časť Líčkovho diela ďalšie 
možnosti výskumu ako pre histo-
rikov, tak aj klasických filológov 
a lingvistov.
Je potrebné podotknúť, že Líčko-
va tlač Cesta hospodárenia nie 
je v slovenskom milieu v tomto 
období osamotená. Záujem o eko-

nomiku a hospodárenie prejavili 
v 18. storočí viacerí vzdelanci. 
V rokoch 1746 a 1754 vyšla Marti-
novi Svätojánskemu sumarizácia 
tlačí so zameraním na poľnohos-
podárstvo pod názvom Filozofia 
hospodárenia (Oeconomia philo-
sophica), z roku 1746 pochádza 
aj tlač Antona Vanošiho Vzor 
múdreho človeka (Idea sapientis), 
ktoré sa v tretej časti (pars oeco-
nomica) venuje tiež hospodáreniu. 
V roku 1793 vyšlo v Bratislave tla-
čou Kompendium vidieckeho hos-
podárenia (Compendium oecono-
miae ruralis), ktorého autorom je 
slovenský prírodovedec a pedagóg 
Matej Pankl, svojho času profesor 
fyziky na akadémii v Trnave.
Prezentované Líčkovo dielo Cesta 
hospodárenia môžeme vnímať 
ako neobyčajne zaujímavú me-
todickú príručku z 18. storočia, 
ktorá celkom určite disponuje 
pridanou hodnotou. V svojom 
čase totiž poslúžila ako dobrý 
návod na precízne vedenie urbá-
rov a inventárov, dnes nám môže 
byť nápomocná pri skúmaní hos-
podárskych dejín či vývine lexiky 
a v neposlednom rade má svoje 
didaktické aj literárne kvality, ako 
sme sa mohli presvedčiť.  
Použitá literatúra:
Mária Kohútová: Spôsoby riadenia 
výroby zemepanského podniku. In: 
Studia Historica Tyrnaviensia XIX. Kra-
ków : Towarzystwo Sowaków w Polsce, 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2017, s. 15-24.
Joannes Lyczei: Iter oeconomicum. Tyr-
naviae: Typis Academicis, 1707, 301 + 2 s.
Július Pašteka: Lexikón katolíckych 
kňazských osobností Slovenska. Lúč, 
2000, s. 842.
Milan Petráš: Ján Lyczei a jeho návody 
na racionálne hospodárenie. In: Agri-
kultúra, 1978, s. 153 – 167. 

Súťažná otázka:
Koľko staníc (stationes) prejde anjel ako 
sprievodca spolu s čitateľom v predmet-
nom diele Iter oeconomicum?
Správne odpovede zasielajte do 20. ok-
tóbra 2019 na adresu: Katedra klasických 
jazykov, Trnavská univerzita, Filozofická 
fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trna-
va alebo emailom na klasjaz@truni.sk. 
Z účastníkov súťaže vyžrebujeme jedné-
ho, ktorý získa knižnú cenu.
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Industriálny kolos na kraji Tr-
navy skrýva v sebe okrem za-
ujímavej histórie a spomienok 
zamestnancov aj ukážkové ar-

chitektonické diela, ktoré svojou 
funkciou vždy reagovali na dané 

potreby závodu. A na druhej 
strane – významne zrkadlili do-
bové architektonické tendencie, 
ako aj pokrokovosť, ktorá bola 

vkladaná do priemyselnej archi-
tektúry. V predošlom čísle sme 
sa venovali vzniku samotných 

hutníckych závodov založených 
Filipom Coburgom počas 1. sve-

tovej vojny, ktorých výstavba 
podnietila vznik samostatnej 

pobočky stavebnej firmy Pittel 
a Brausewetter práve v Trnave. 

V tejto časti sa zasa sústredí-
me na relatívne krátke obdobie 
v dejinách závodov, vymedzené 
koncom 1. svetovej vojny a za-
čiatkom 20. rokov 20. storočia, 
keď pod vplyvom transformá-
cie výrobného programu začal 

vznikať prakticky „nový“ závod 
východne od starého. Vznikli 

tu nádherné budovy od vieden-
ských architektov Siegfrieda 

Theissa a Hansa Jakscha, archi-
tektonicky veľmi cenené.

Zmena výrobného programu 
po prvej svetovej vojne
Koniec prvej svetovej vojny priniesol 
do života továrne výrazné zmeny, 
ktoré znášala s ťažkosťami. Naj-
markantnejšou zmenou bol rozpad 
monarchie a strata pôvodných 
odbytíšť. Vznikom Československej 
republiky v roku 1918 sa podnik 
musel prispôsobovať novým štátny-
mi hraniciam a továreň začala mať 
pomerne veľké ťažkosti s výrobou. 
Dokonca pre problémy s odpadajú-
cimi odbytišťami, colnými tarifami, 
ako aj neistými politickými pomer-
mi závod na čas výrobu zastavil. 
Obnovená bola až v decembri 1919. 

Najviac však závod trápila strata 
odbytišťa v Maďarsku, ktorú ne-
dokázal nahradiť ani odbyt tovaru 
na Slovensku a v českých krajoch. 
Slovenské železiarske závody ne-
dokázali konkurovať, po novom 
domácemu, vyspelejšiemu českému 
železiarskemu priemyslu. Napokon 
koncom roku 1922 definitívne vy-
hasli siemens-martinské pece, vo 

valcovni sa zastavila výroba a stroje 
sa odviezli do Rakúska. V roku 1923 
sa úplne upúšťa od výroby ocele 
a valcovaných výrobkov1.

Transformácia výroby a vznik 
„nového“ závodu. Drôtovňa 
ako nové centrum výroby
Závod ako východisko z tejto 
kritickej situácie našiel v zmene 

Skrytý klenot priemyselnej architektúry 
Viedenskí architekti Theiss a Jaksch a ich tvorba v Coburgových závodoch

Miroslav Beňák

Pokračovanie z čísla 7/8

1JABLONICKÝ, J., JANÍČEK, A.: Polstoročné jubileum trnavského Kovosmaltu, Práca, vydavateľstvo ROH, Bratislava, 1967; 74 – 025 – 67

Architekti Siegfried Theiss a Hans Jaksch

Budova drôtovne od viedenských architektov Theissa a Jakscha (2019)
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výrobného programu. Začal sa 
preorientovávať na „jemnejšie“ 
spracovanie ocele a výrobky z nej. 
Ešte počas vojny došlo k fúzii 
s budapeštianskou továrňou na 
skrutky2, čo predurčovalo ďalšie 
smerovanie výroby.Novú výrobnú 
náplň nakoniec našiel vo výrobe 
kachieľ, ktorých výroba sa sú-
stredila do priestorov bývalých 
valcovní, no predovšetkým drôtov 
a klincov3, kvôli ktorým začal vzni-
kať prakticky nový výrobný areál 
východne od toho starého. 

Veľkorysé plány na rozširovanie 
závodu. Z pôvodne plánovaných 
4 „drôtovní“ sa nakoniec zreali-
zovala len jedna.
S výstavbou druhej časti závodu 
– tzv. „nového“ závodu – sa rátalo 
už v roku 1919, o čom svedčí do-
kumentácia vyhotovená Pittelom 
a Brausewetterom v Trnave, ozna-
čená pod názvom „továreň na šro-
uby“. Plány na výstavbu „nového“ 
závodu, najviac reprezentuje výkres 
situácie, ktorí delí celé Coburgo-
ve závody na starší – označený 
ako „Hute“, a nový – plánovaný 
ako „Továreň na šrouby“. Nový 
závod malo tvoriť viacero objek-
tov – z východnej strany to bolo 
skladisko a skladisko na železo, 
z juhu objekt na situácii označený 
ako „teplo – tlak“, no gro výroby 
mala tvoriť štvorica podlhovastých 
objektov, označených „stavba I.“ 
až „stavba IV.“, orientovaných rov-
nobežne so železničnou traťou. 
Situované boli do dvojíc a medzi 
nimi sa mali nachádzať tri objekty, 
na výkrese označené svojou budú-
cou funkciou ako „žeravenie drôtu“, 
„transformátorovňa“ a „leptanie 
drôtu“. Pozornosť sa v júli 1919, 
kedy je datovaný výkres situácie, 
sústredila práve na „stavby I. a II.“4. 

Svetlý interiér drôtovne tesne pred rekonštrukciou (2017)

Budova transformačnej stanice od Theissa a Jakscha (2019)

2HOLEC, R.: Coburgovci a Slovensko, 
Kaligram, Bratislava, 2010, ISBN: 978-
80-8101-249-5
3JABLONICKÝ, J., JANÍČEK, A.: Polstoročné 
jubileum trnavského Kovosmaltu, Práca, 
vydavateľstvo ROH, Bratislava, 1967; 74 
– 025 – 67
4 Tie sú ako jediné na výkrese značené 
plnou čiarou, kým ostatné objekty sú 
značené prerušovanou. 

Fasáda výrobnej časti drôtovne s typickými piliermi lichobežníkového prierezu (2019)
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Tomu, že malo ísť o totožné ob-
jekty, nasvedčuje aj ďalší výkres 
pôdorysu a rezu, spracovaný trnav-
skou pobočkou firmy Pittel a Brau-
sewetter s rovnakým datovaním ako 
výkres situácie5.Dnes je zrejmé, že 
podľa tohto pôvodného situačného 
plánu sa výstavba nerealizovala. 
Z pôvodných štyroch totožných 
plánovaných etážových budov 
„drôtovní“ sa nakoniec postavila len 
jedna. A dôvod, prečo sa ani neskôr 
nepokračovalo vo výstavbe podľa 
pôvodného plánu? Mohlo ich byť 
viacero, no hlavne to, že Coburgov-
ská spoločnosť bola stále v nepriaz-
nivej finančnej situácii6.
Projekt z roku 1919 na čas zaspal, 
no začína sa opäť otvárať o necelý 
rok neskôr. V roku 1921 sa začalo 
s výstavbou drôtovne7, no celková 
kontinuálna prestavba závodu z dô-
vodu zmeny výrobného programu 
sa dôsledne dokončila až v roku 
1927, keď prevzala závody Banská 
a hutná spoločnosť v Prahe8.

Stavebná „etapa“ viedenských 
architektov Siegfrieda Theissa 
a Hansa Jakscha
Vráťme sa však do roku 1920, keď 
sa začala písať ďalšia stavebná 
„etapa“ Coburgových závodov, veľ-
mi hodnotná po architektonickej 
stránke, ako aj v kontexte histó-
rie modernej architektúry u nás. 
V marci roku 1920 totiž na pôvodný 
projekt firmy Pittel Brausewetter 
nadväzujú viedenskí architekti Sie-
gfried Theiss a Hans Jaksch. Podľa 
ich návrhu sa realizovalo viacero 
objektov, a to drôtovňa, transformá-
torová stanica, žiháreň a moriareň, 
vrátnica s kancelárskymi priestormi 
a časť obytného súboru.

Theiss & Jaksch na Slovensku
Architektonická kancelária Theiss 
& Jaksch vznikla v roku 1907. Oba-
ja architekti mali svoje korene na 
území Československa. Siegfried 
Theiss sa narodil v Bratislave a po-

Situačný výkres Coburgových závodov a obytných kolónií z roku 1920 od Theissa a Jak-
scha(zdroj: Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy 
a plány týkajúce sa výstavby Coburgových závodov v Trnave)

Pohľady na navrhovaný bytový komplex od architektov Theissa a Jakscha (zdroj: Štátny 
archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce 
sa výstavby Coburgových závodov v Trnave)

5 Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgových 
závodov v Trnave
6 Jablonický a Janíček (1967) uvádzajú, že ešte na jar 1921 firma pracovala s miliónovou stratou mesačne. Dokonca, výroba 
bola v rokoch 1922-1923 v takmer všetkých ich závodoch túto situáciu ešte viac zhoršilo (Jablonický, Janíček, 1967).
7 JABLONICKÝ, J., JANÍČEK, A.: Polstoročné jubileum trnavského Kovosmaltu, Práca, vydavateľstvo ROH, Bratislava, 1967; 74 – 025 – 67
8 ŠIMONČIČ, J.: Dejiny Trnavy – zväzok prvý; Mesto Trnava, 2010; ISBN: 978-80-970498-5-0

Dekorovaný vstupný portál do „nového“ závodu (2019)
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chádzal z rodiny spišských Ne-
mcov, Hans Jaksch zasa pochádzal 
zo severných Čiech. Ich architekto-
nická tvorba bola pomerne pestrá, 
v období 20. a 30. rokov patrili 
k vedúcim osobnostiam tzv. vie-
denskej moderny9, no v ich stav-
bách cítiť aj odkaz tradicionalizmu, 
avantgardného kubizmu, expre-
sionizmu a pod. Zjednodušene 
– tvorili pestrú škálu architektúry, 
ktorá oscilovala medzi architektú-
rou inšpirovanou a parafrázujúcou 
historické štýly, zdobenou, až po 
diela moderny bez ozdôb. Realizá-
cií na Slovensku nemajú veľa, no 
medzi najznámejšie patria evanje-
lické kostoly v bratislavskom Prie-
voze a v Grinave pri Pezinku. Oba 
reprezentujú práve avantgardné 
smery výrazne inšpirované histo-
rickou architektúrou.

Drôtovňa – nové prevádzkové 
centrum závodu a zároveň vý-
znamné architektonické dielo
Ich prvými stavbami na Slovensku 
sú práve budovy v trnavských Co-
burgových závodoch. Najvýznam-
nejším objektom bola drôtovňa – 
dielňa na ťahanie káblov a výrobu 
drôtených klincov – a to v dvoch 
rovinách zároveň. Po stránke 
funkčnej tvorila prevádzkové cen-
trum „nového“ závodu. Vyrábali sa 
tu drôty, klince a neskôr aj drôtené 
pletivo10. Zároveň je hodnotná po 
stránke architektonickej – patrí 
medzi prvé diela bezozdobnej 
modernej architektúry na Sloven-
sku11. Objekt drôtovne, postavený 
v roku 1921, je trojpodlažný, širo-
ký zhruba 18,7 m a dlhý zhruba 
108 m12. Priestory na jednotlivých 
podlažiach sú otvorené a len dvo-
mi stĺporadiami vymedzené na 3 
trakty. V oboch koncových častiach 
sa nachádzajú priestory pre scho-

disko, šatne a sociálne zariadenia. 
Schodiská sú umiestnené symet-
ricky a v ich zrkadle sa nachádza 
nákladný výťah. 

Piliere lichobežníkového priere-
zu ako hlavný výrazový a kon-
štrukčný prvok
Objekt je dokonale vyvážený aj po 
kompozičnej stránke – je symet-
rický v oboch osiach a na koncoch 
uzavretý spomínanými koncovými 
časťami so sociálnym zázemím 
a schodiskom. Podlhovastý vý-
robný priestor samotných etáží je 
dokonale presvetlený obrovský-
mi oknami, ktoré sú umiestnené 
priamo medzi železobetónové 
nosné piliere. Tie majú zvláštny 
lichobežníkový prierez zužujúci sa 
smerom von a v exteriéri prebieha-
jú priebežne cez všetky podlažia. 
V najvyššom podlaží sa končia 
v rímse rovnej strechy. Zopár 
z nich pokračuje ponad strechu 
a ako malé komíny. Ich dymovody 
alebo vzduchovody sú dômyselne 
ukryté priamo v stredoch nosných 
pilierov. Výborný spôsob, ako šetriť 
priestor a aj samotnú architektúru 

nechať vyznieť čistú, bez zbytoč-
ných prekážok. Vďaka veľkým 
oknám umiestňovaným priamo 
medzi nosné konštrukcie s mini-
málnymi parapetmi pôsobí táto 
stredová časť veľmi vzdušne, a to 
aj napriek mohutnosti lichobežní-
kových pilierov. 
Takéto lichobežníkové piliere, no 
podstatne menšie, využili architekti 
aj v koncových častiach objektu. 
Tu však nie sú priebežné po celej 
výške stavby, sú umiestnené len 
v rámci okien, kde fungujú skôr 
ako zvislé časti okenných rámov 
v celkovo horizontálne orientova-
ných otvoroch. Vďaka tomu viac 
vyznieva mohutnosť samotných 
stien, čím aj akosi vnemovo a sta-
ticky koncové časti uzatvárajú po-
merne otvorené a vzdušné halové 
priestory stredovej časti. Zároveň 
tak navonok deklarujú samotný 
charakter funkcie, ktorá sa v týchto 
koncových častiach nachádza – 
akúsi intimitu potrebnú pre funkciu 
sociálneho zázemia a šatní. A to 
aj napriek tomu, že sú tu použité 
pomerne veľké okná pre daný typ 
funkcie. 

Budova kancelárie s vrátnicou od architektov Theissa a Jakscha (2019)

9 ŠLACHTA, Š.: Siegfried Theiss: Evanjelický kostol v Bratislave-Prievoze, In: ASB, 2008, (cit. 18.9.2019), dostupné na: <https:
//www.asb.sk/architektura/historicke-stavby/siegfried-theiss-evanjelicky-kostol-v-bratislave-prievoze>
10 Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgo-
vých závodov v Trnave.
11 DULLA, M., MORAVČÍKOVÁ, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002. ISBN 8071456845
12 Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická doku-
mentácia, kr.372, inv. č. 499, Situačný plán budovy drôtoťahu, 1920.
13 Tamže.
14 Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgo-
vých závodov v Trnave.
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Náznak priebežných lichobežní-
kových pilierov architekti zvolili 
v priestore schodiska. Tu majú okná 
vertikálny charakter. Celkovo, hmota 
priestoru schodiska vystupuje výraz-
ne von z fasády a prebieha aj ponad 
strešnú rímsu priestorom strojovne 
výťahu. Napokon, strešné rímsy 
elegantne rámujú celú stavbu.

Projekt nadväzoval na staršie plá-
ny – aj podľa Theissa a Jakscha 
mohla mať drôtovňa dvojičku
Projekt drôtovne pochádza z mar-
ca roku 192013, a istým spôsobom 
dispozične a aj konštrukčne nadvä-
zoval na starší projekt z roku 1919 
„Stavby I. a II.“ od trnavskej poboč-
ky Pittel a Brausewetter. V oboch 
prípadoch bol objekt trojpodlažný, 
približne rovnako dlhý a členený na 
výrobný priestor a koncové časti. 
Rozdiel bol však v umiestnení scho-
dísk, ktoré nebolí v strednom trakte, 
ale v krajnom. Tomu, že Theiss 
a Jaksch nadväzovali na staršie 
plány, nasvedčuje aj ich situačný 
výkres z apríla roku 1920, ktorý tu 
ráta s dvoma vedľa seba umiest-
nenými budovami „drôtovní“14. Ak 
by sa tieto plány zrealizovali, dnes 
by sme mali takýchto unikátnych 
objektov v areáli závodu viac. Na-
koniec je drôtovňa jediná.

Ďalšie objekty – transformačná 
stanica a žiháreň s moriarňou
Budova drôtovne je bez pochýb 
najvýraznejším a najhodnotnejším 
objektom tejto etapy, no Theiss 
a Jaksch tu realizovali aj ďalšie 
stavby. Severne od nej sa tu nachá-
dzala línia objektov – pozinkovne, 
transformačnej stanice a výhrevne 
drôtov. Transformačnú stanicu 
tvorí neveľký objekt s výraznými 
vertikálnymi oknami zastrešený 
stanovou strechou15, zachovaný 

dodnes v pôvodnom stave.
Východne od neho sa nachádzala 
budova žihárne a moriarne. Podľa 
dokumentácie ju tvoril 25 m široký 
a 42 m dlhý halový objekt zastre-
šený strechou z oceľových priehra-
dových nosníkov s plytkým sklo-
nom, podpretých okrem krajných 
podpier aj jednou podperou v stre-
de dispozície. V priečnom smere 
mala strecha svetlíky a v hrebeni 
viaceré prevetrávacie komíny. Štíto-
vé steny boli výraznejšie tvarované 
akýmsi odstupňovaním. Podľa 
projektovej dokumentácie pri ňom 
Theiss a Jaksch použili obdobný 
motív ako pri drôtovni – piliere s li-
chobežníkovým prierezom. Priestor 
žihárne sa nachádzal v juhozápad-
nej časti objektu a severne na neho 
nadväzoval priestor moriarne. 
Východne od oboch bol sklad16. Na 
mladších situačných výkresoch17 
je tento objekt uvádzaný už len 
ako skladisko. Objekt je dnes, žiaľ, 
značne prestavaný a pôvodné ar-
chitektonické rysy nie sú čitateľné.

Vlastná vrátnica do „nového“ 
závodu a nový bytový komplex 
v kolónii
Súčasťou „nového“ závodu bol aj 
vlastný vstup s vrátnicou, postavený 
zhruba v roku 192218 podľa návrhu 
Theissa a Jakscha. Vstupné priesto-
ry tvorila dvojpodlažná podpivniče-
ná kancelárska budova s výklenkom 
pre vrátnicu a murovaný portál do 
areálu. Tu možno vidieť skutočnú 
rôznorodosť architektonickej tvorby 
Theissa a Jakscha, ako aj celkovú 
rôznorodosť prístupu k architektúre 
v 20. rokoch, ktorý kolísal na pome-
dzí tradičného a moderného prí-
stupu. Architekti Theiss a Jaksch tu 
pri porovnaní s výrobnými  budo-
vami zvolili o čosi konzervatívnejší 
a tradičnejší jazyk. Na viacerých 

miestach využívajú pri otvoroch 
oblúk, fasáda je výraznejšie členená 
rímsami. Od klasických ornamentov 
upustili. Jediné miesto, kde uplatnili 
ornament, je rímsa vstupného por-
tálu – tvorená akousi geometrickou 
čipkou. Portál tak získava na dôle-
žitosti, ako keby nebol vstupom do 
výrobnej prevádzky, ale do nejakej 
kúpeľnej dvorany. Tieto vstupné 
priestory sú zachované dodnes 
v takmer nezmenenej podobe.
Podobný konzervatívnejší prístup 
viedenskí architekti Siegfried Theiss 
a Hans Jaksch zvolili aj pri návrhu 
ďalšej časti obytnej kolónie pre za-
mestnancov Coburgových závodov. 
Východne od staršej časti obytného 
komplexu navrhli 3 dvojpodlažné 
bytové domy sústredené do tvaru 
„U“, zastrešené valbovými strecha-
mi. Do bytoviek sa vstupovalo po 
vonkajšom obvode tohto „Učka“. 
V dvoch protiľahlých bytovkách 
boli podľa dokumentácie byty 1 
až dvojizbové nižšieho štandardu 
s toaletami na chodbách. Tretie 
krídlo bolo o niečo dlhšie – malo až 
dva vchody. Byty tu boli vo vyššom 
štandarde – dvojizbové s vlastný-
mi toaletami. Fasády vo vnútornej 
časti „Učka“ mali pôvodne okolo 
okien na prízemí naznačené oblúky 
v profilácii fasády19. Tieto prvky, 
ktoré vytvárali bytovkám akúsi ma-
lebnosť, sú dnes už nečitateľné.

Architektúra tovární 
bola pokrokovejšia
Dva rôzne prístupy k architektúre 
takmer na jednom mieste a od 
jedných tvorcov. V tomto boli na-
ozaj 20. roky 20. storočia zvláštne. 
Kým výrobné objekty už smerovali 
k funkcionalizmu a moderne, pri 
tvorbe kancelárskych a obytných 
budov boli architekti o čosi opatr-
nejší a konzervatívnejší. Podobný 

15 Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická doku-
mentácia, kr.372, inv. č. 500, Transformačná stanica v závode Trnava, situačný plán, 1920.
16 Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická doku-
mentácia, kr.372, inv. č. 502, Situačný plán žiháreň a moriareň v Trnave, 1921.
17 Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická doku-
mentácia, kr.372, inv. č. 503, Situačný plán závodu v Tnave – Mannesmann – Coburg banské a hutné závody v Trnave, 1925.
18 Projekt pre vrátnicu pochádza z decembra roku 1921. Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, ban-
ské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická dokumentácia, kr.372, inv. č. 501, Kancelárska budova v závode Trnava, 1921.
19 Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgo-
vých závodov v Trnave.
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prístup môžeme vidieť aj pri iných 
budovách z tohto obdobia. Naprí-
klad pri Figare – bývalej Fischero-
vej továrni na čokoládu – bola pri 
výrobných objektoch z rovnakého 
obdobia použitá bezozdobná archi-
tektúra a pri obytnom dome, na-
opak, architekt použil viac eklektic-
ký a historizujúci prístup. Skrátka, 
obytná architektúra sa ešte chvíľu 
zdobila, výrobná priemyselná archi-
tektúra bola pokrokovejšia – orna-
ment už nepotrebovala. Stroje funk-
cionalizmus znesú, veď samotná 
funkčnosť strojov ho stvorila.

Nové sídlo spoločnosti (1922) 
v Bratislave
Stavby architektov Siegfrieda Theis-
sa a Hansa Jakscha pre Coburgovu 
spoločnosť sa však nenachádzajú 
len v Trnave. V rovnakom období, 
ako navrhovali trnavské objekty, 
tvorili aj novú budovu riaditeľstva 
spoločnosti v Bratislave, na rohu 
dnešnej Klemensovej ulice a Do-
stojevského radu, kam sa malo 
sťahovať sídlo spoločnosti. Budova 
je päťpodlažná, pričom posledné 
poschodie je umiestnené v man-
zardovej streche. Stavbu postavila 
bratislavská firma Antona Durvaya 
zhruba v rokoch 1921 – 192220. Aj 
táto budova, rovnako ako budova 
kancelárií v Trnave, má tradičnejší 
ráz, priečelie je členené dekoratív-
nym rámovaním s malými okennými 
otvormi. K pôvodnej funkcii budovy 
ako riaditeľstva banskej a hutníckej 
spoločnosti dodnes odkazuje reliéf 
na vstupe – dve postavy baníka 
a hutníka nad vstupom okolo zdo-
beného okulusu, ktorých autorom je 
bratislavský sochár Alojz Rigele21. 
Sídlo spoločnosti sa z Budapešti do 
nových priestorov v Bratislave pre-
sťahovalo 21. októbra 1922. Celkovo, 

dôvodom sťahovania boli vtedajšie 
nariadenia a výzva československé-
ho Ministerstva obchodu22. Dnes 
v budove sídli Slovenská akadémia 
vied. V tomto čase sa zmenil aj ná-
zov Trnavského závodu, a to na „Fili-
pa Coburga banské a hutné závody, 
úč. spol. v Trnave“23.Meno majiteľa 
spoločnosti zostáva v názve spoloč-
nosti len formálne – Filip Coburg-
-Koháry zomrel v roku 1921 v rodin-
nom sídle v Coburgu, kam svojím 
spôsobom „ušiel“ pred vojnovým 
a hlavne povojnovým chaosom24.
Nevyhnutná potreba transformácie 
výroby a zmena sortimentu výrob-
kov v Coburgových závodov po prvej 
svetovej vojne priniesla do areálu 
architektonické diela významné 
nielen pre areál, ale aj pre Trnavu 
a celkovo – dejiny slovenskej archi-
tektúry vôbec. Stavebná éra vo vývoji 
areálu Coburgových závodov, na 
ktorej sa podieľali viedenský archi-
tekti Siegfried Theiss a Hans Jaksch, 
trvala relatívne krátko a netrvala ani 
po celú dobu procesu transformácie. 
Od viacerých pôvodných plánov sa 
upustilo, aj keď na principiálne roz-
miestnenie objektov nakreslených 
na starých výkresoch sa nadviazalo 
o pár rokov neskôr. Z éry Theissa 
a Jakscha tu však zostali stavby, 
ktoré sú dodnes charakteristické 
pre tzv. „nový“ závod v celom areáli 
Coburgových závodov.
Veľkým pozitívom je, že asi naj-
významnejší objekt z tejto časti 
areálu – objekt drôtovne – je v sú-
časnosti po rokoch chátrania znovu 
oživený a rekonštruovaný citlivým 
prístupom k pôvodnej architektú-
re. Objekt transformačnej stanice 
a vstupných priestorov s vrátnicou 
a zdobeným portálom od architek-
tov Theissa a Jakscha na túto príleži-
tosť zatiaľ len čaká.

Nasledujúce obdobia vo vývoji Co-
burgových závodov rovnako po sebe 
zanechali zaujímavé objekty. Tým sa 
budeme venovať v pokračovaní. 

(Pokračovanie nabudúce)
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– techn. odbor Coburgove závody 
Trnava, Spisy a plány týkajúce sa 
výstavby Coburgových závodov 
v Trnave.
Štátny archív v Bratislave, fond Úč. 
spoločnosť predtým Coburg, ban-
ské a hutné závody v Bratislave: 
VI.: technická dokumentácia, kr.372 
a 373, 1920 - 1925

20 Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická doku-
mentácia, kr.373, inv. č. 513, Riaditeľská budova v Bratislave, korešpondencia a plány, 1920.
21Register modernej architektúry: Administratívna a obytná budova Coburgových železiarní (citované 18.9.2019), dostupné na: 
<http://www.register-architektury.sk/index.php/sk/objekty/340-administrat%C3%ADvna-a-obytn%C3%A1-budova-cobur-
gov%C3%BDch-%C5%BEeleziarn%C3%AD.html>
22 Za podobných okolností vznikli aj vily trnavského cukrovaru na Hospodárskej ulici, keď sa na základe zákona museli sťaho-
vať vedenie Stummerovho cukrovaru z Budapešti do Trnavy.
23 JABLONICKÝ, J., JANÍČEK, A.: Polstoročné jubileum trnavského Kovosmaltu, Práca, vydavateľstvo ROH, Bratislava, 1967; 74 
– 025 – 67
24 HOLEC, R.: Coburgovci a Slovensko, Kaligram, Bratislava, 2010, ISBN: 978-80-8101-249-5
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Martin Jurčo, foto: autor

Cesta Jaroslava Konečného k hudbe 
a komponovaniu sa začala v detstve pri otcovi 
Už je to desať rokov, čo sme na našich stránkach písali o hudobnom skladateľovi a pedagógovi Ivanovi 
Konečnom (9. 5. 1939 Liptovský Mikuláš – 5. 10. 2009 Trnava). Pripomeňme, že pôsobil najdlhšie ob-
dobie na vtedajšej Pedagogickej fakulte UK a Trnava sa stala takmer na celý život jeho domovom. Dnes 
ide po jeho stopách syn Jaroslav, ktorý je skladateľom a korepetítorom. Trnavčania ho poznajú naprí-
klad ako dirigenta speváckeho zboru pri trnavskom zbore evanjelickej cirkvi a zároveň aj ako organistu 
Cirkevného zboru ECAV v Trnave. 

Pripomeňme si najprv aktivity otca 
Ivana Konečného. Študoval sklad-
bu na Konzervatóriu u Andreja 
Očenáša a dirigovanie u Kornela K. 
Schimpla, potom štúdium skladby 
na VŠMU u Alexandra Moyzesa. 
V 80. rokoch konzultoval hudobnú 
problematiku v oblasti harmónie 
a kompozície u prof. Dezidera Kar-
doša a Eugena Suchoňa. Ako peda-
góg sa zameriaval na náuku o hu-
dobných nástrojoch, hru na klavíri, 
náuku o hudobných formách a hu-
dobnú analýzu. Z množstva skla-
dateľských a pedagogických aktivít 
Ivana Konečného spomeňme, že 
v rokoch 1971 – 90 spolupracoval 
s dirigentom a pedagógom Jozefom 
Potočárom ako korepetítor Akade-
mického miešaného zboru Peda-
gogickej fakulty UK v Trnave, kde 
pôsobil od roku 1967, a počas svojej 
pedagogickej činnosti výrazne po-
sunul cez svojich študentov úroveň 
vyučovania hudobnej výchovy po-
zitívnym smerom. Vychoval nespo-
četné množstvo učiteľov hudobnej 
výchovy, ktorí sa vyššou kvalitou 
zaslúžili o zlepšenie jej úrovne. 
Okrem skladateľskej práce aj upra-
voval skladby a pôsobil s rôznymi 
speváckymi zbormi ako korepetítor. 
Po odchode z Pedagogickej fakulty 
UK Trnava pôsobil ako pedagóg 
na PF v Nitre (neskôr Univerzita 
Konštantína Filozofa), začas pô-
sobil na Konzervatóriu v Bratislave 
a napokon sa vrátil do nášho mesta 
na Trnavskú univerzitu. Nesmieme 
zabudnúť na jeho klavírne sprievo-
dy (napr. Elena Kittnarová), a takis-
to na fenomén obdivuhodnej hry 
z listu, pri ktorej bola pohotovosť 
Ivana Konečného všeobecne zná-
ma. Tento rok si kultúrna verejnosť 

pripomenie už desiate výročie jeho 
odchodu z tohto sveta. 
Pred desiatimi rokmi sme spomína-
li, že rovnako úspešný je aj jeho syn 
Jaroslav (nar. 30. júna 1977 v Trna-
ve). „Tým, že otec bol hudobník, 
celá naša rodina žila hudbou. Moja 
cesta sa aj preto uberala týmto 
smerom. Tvoriť hudbu som začal 
niekedy v 7. triede na základnej 
škole. Išiel som za otcom, kon-
zultoval s ním. Spočiatku som sa 
s hudbou zoznamoval a kopíroval 
otca. Najprv boli výsledky rozpa-
čité a neusporiadané, ale napokon 
som určité kompozičné princípy 
pochopil. Pamätám sa, že sme s ot-
com strávili dlhé diskusie o hudbe 
a o jeho spoločných stretnutiach 
s významnými slovenskými skla-
dateľmi. Táto skúsenosť rozhodla, 
že sa hudbe budem venovať cieľa-
vedomejšie. Otec komponoval skôr 
komornú hudbu, ale písal veľmi 
intenzívne, takže bolo sa od neho 
čo učiť,“ spomína dnes na otca Iva-

na jeho syn Jaroslav Konečný. Jeho 
prirodzená cesta viedla na základnú 
umeleckú školu. Začal husľami, dva 
roky študoval hru na violončelo, 
a napokon skončil pri klavíri, aj keď 
ten študoval len obligátne až na 
VŠMU u dcéry Dezidera Kardoša 
Daniely, popri kompozícii. Ďalšia 
cesta Jaroslava Konečného neviedla 
na gymnázium ani konzervató-
rium. Sám nebol rozhodnutý, čo ísť 
študovať. Prvý neúspešný pokus 
dostať sa na konzervatórium ho 
neodradil. Šiel na Stredné odborné 
učilište energetické, ale s hudbou 
kontakt nestratil a hudobné skú-
senosti ho v roku 1997 priviedli až 
k štúdiu skladby na VŠMU. 
„Najskôr ma učil Jozef Sixta, a po-
tom som prešiel k Dušanovi Mar-
tinčekovi. Doviedol ma ku koncu 
štúdia kompozície, ktorú som ab-
solvoval v roku 2002. Počas vysokej 
školy som skladal najmä klavírne 
skladby, klavír bol poruke, takže 
to bolo najjednoduchšie aj z prak-

 So svojimi kolegami z Opery SND: Zľava: Jaroslav Konečný, Edita Turian a Mario Richter.
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tického hľadiska. Napokon som 
absolvoval školu s druhou klavírnou 
sonátou. Počas štúdia som naprí-
klad aj absolvoval kurz v Kostelci 
nad Černými Lesy, kde vznikli 
skladby Nostalgia pre sólovú flautu 
a Šesť skladieb pre sláčikové trio,“ 
hovorí J. Konečný, ktorý ešte pred 
skončením štúdia začal pôsobiť na 
Súkromnom tanečnom konzerva-
tóriu Dušana Nebylu v Trnave. „Bol 
som korepetítorom, nejaký čas som 
učil aj hru na klavíri. Baletné kore-
petície sú špecifické a nie je ľahké 
ich zahrať. Dušan Nebyla mi dal 
aj príležitosť na kompozíciu troch 
krátkych skladieb pre tanečné kreá-
cie Tri grácie, Satyr a Vtáci.“ 
Písať začínal ako jeho starší ko-
legovia do notopisu s ceruzkou 
a gumou pre prípadné opravy. Dnes 
už využíva najmä elektronický spô-
sob zápisu. Hneď počuje výsledok, 
a tak je systém písania skladieb 
trošku dynamickejší. „Keď sa nápa-
dy hrnú, počítačom to ide rýchlejšie 
zapísať. Mám doma aj nahrávacie 
štúdio, tak mám možnosť si hudbu 
aj aranžovať.“ 
Kým spočiatku bol jeho vzorom 
otec, postupne sa dostával na vlast-
nú skladateľskú cestu, a to aj vďaka 

pedagógovi Dušanovi Martinčekovi. 
To ho pohlo ísť vlastným smerom. 
Po rokoch práce na tanečnom kon-
zervatóriu prišiel čas posunúť sa 
trochu ďalej. Zostal pri tanci, no na 
našej prvej baletnej scéne. Od roku 
2014 je korepetítorom v Sloven-
skom národnom divadle. „Dostal 
som príležitosť nielen korepetovať 
na klavíri, ale aj upravovať notové 
materiály, inštrumentácie, dostať sa 
aj do hrania v orchestri, čo mi dote-
raz chýbalo. Pre skladateľa je však 
rovnako dôležité aj pôsobiť v brati-
slavskom hudobnom prostredí. To 
mu dáva neraz viacero príležitostí. 
Aj otec v čase pôsobenia na trnav-
skej fakulte cítil, že nedostáva toľko 
možností na uplatnenie svojej tvor-
by, ako keby pracoval v hlavnom 
meste,“ hovorí J. Konečný a pripo-
mína, že s presunom do Bratislavy 
prišla aj príležitosť na hranie jeho 
skladieb. V roku 2014 zahrali kla-
virista Ivan Buffa a Symfonický or-
chester Slovenského rozhlasu Kon-
cert pre klavír a orchester, podobne 
prišli ďalšie príležitosti napríklad 
na festivale Nová slovenská hudba 
a ďalších prehliadkach. V balete 
Angelika v SND predstavoval se-
demnásťročného Eugena Suchoňa 

hrajúceho na klavíri. Mnohé jeho 
skladby sú už súčasťou rozhlasovej 
fonotéky a vďaka tomu sa cez Eu-
rópsku vysielaciu úniu dostávajú do 
sveta. Napríklad do vysielania Čes-
kého rozhlasu cez spoločnú reláciu 
klasickej hudby s názvom Euroclas-
sic Nocturno. Spomeňme jeho diela 
Danza diavolo pre klavír štvorručne, 
Päť skladieb pre sláčikové kvarteto 
(pre Muchovo kvarteto), spomína-
ný Koncert pre klavír a orchester 
a ďalšie. 
A ako vníma Jaroslav Konečný 
súčasné postavenie skladateľa 
klasickej hudby? „Konkurencia je 
veľmi veľká a presadiť sa je veľmi 
ťažké, aj na Slovensku. Výborní 
autori zväčša hľadajú uplatnenie 
v zahraničí. Máme vzácnu hudobnú 
históriu, no nevieme si ju vážiť, a to 
sa prenáša do súčasnosti,“ hovorí. 
Jeho inšpirátormi sú najmä Eugen 
Suchoň a v posledných rokoch 
najmä Alexander Moyzes, ktorého 
dielo ako aj pedagóga svojho otca 
dodnes spoznáva. Po úspechoch, 
ktoré prišli v posledných rokoch, 
by bolo ideálne, keby sa predstavil 
svojimi skladbami aj na trnavských 
javiskách. Nechajme sa preto pre-
kvapiť.  

Súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva
Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, 
Trnavským samosprávnym krajom, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bra-
tislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra v Bratislave vyhlasujú XXII. ročník celoslovenskej literárnej sú-
ťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2019/2020. Uzávierka prác je 15. marca 2020.

(red)

Základné delenie je na poéziu 
a prózu v troch súťažných vekových 
kategóriách. Do prvej patria žiaci 
a študenti do 15 rokov, do druhej sú 
zaradení autori od 16 do 30 rokov, 
tretia kategória je určená pre súťa-
žiacich od 31 rokov vyššie.
Do súťaže sa môžu prihlásiť autori 
so svojou nepublikovanou tvorbou 
poézie a prózy. Súťaž nie je ano-
nymná, práce sa nevracajú. Zaslať 
možno 5 básní, alebo krátke prózy 
v maximálnom rozsahu 5 strán, 
t.j. 150 riadkov. Práce je potrebné 
zaslať štvormo, riadne rozdelené 
a zopäté do štyroch samostatných 
častí. Na vrchnom liste každej časti 

treba v pravom hornom rohu uviesť 
presné údaje: meno, priezvisko, 
adresu, vek, kategóriu (poézia, pró-
za). Taktiež treba na vrchnom liste 
uviesť obsah: názvy jednotlivých 
básní, resp. poviedok. Každý samo-
statný list treba označiť v pravom 
hornom rohu menom autora.
Práce na obálke označte „literárna 
súťaž“ a zasielajte do 15. marca 
2020 na adresu: Miestny odbor Ma-
tice slovenskej, Trojičné námestie 2, 
917 01 Trnava (v DJP). Bližšie infor-
mácie na čísle 0905 852 788
Práce po uzávierke nebudú do sú-
ťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú 
spĺňať uvedené formálne náležitosti, 

nebudú hodnotené. Vyhodnotenie 
súťaže bude uverejnené v regionál-
nych periodikách, v Slovenských 
národných novinách, dvojtýžden-
níku KULTÚRA, ako aj na matičnej 
webovej stránke. Predpokladaný 
dátum vyhodnotenie súťaže je máj 
2020. Na vyhodnotenie sú pozývaní 
iba ocenení účastníci.
Celoslovenská súťaž o Cenu Slo-
venského učeného tovarišstva je 
v médiách označovaná za medzi-
národnú. Do predchádzajúcich 
ročníkov sa prihlásili autori zo 
Slovenska, z Talianska, Španielska, 
Francúzska, Čiech, z Kanady či 
Austrálie. 
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Marián Kamenčík

Trnavská literárna avantgarda
Bránami gymnázia Jána Hollého v Trnave prešli stovky úspešných absolventov, medzi ktorými sa ob-
javili mená literátov, literárnych vedcov a organizátorov literárneho života. Avantgardné inšpirácie me-
dzivojnového obdobia na Slovensku oslovili predovšetkým najmladších zástupcov literárnej generácie, 
preto bude logické nazrieť do lavíc spomínaného gymnázia, kde nájdeme tváre a mená žiakov, ktoré 
dnes z hľadiska literárnej histórie považujeme za neprehliadnuteľné.

Jednou nich je Mikuláš Bakoš. 
Gymnázium ukončil v roku 1932. 
Počas štúdia sa zaujímal o litera-
túru, všímal si tvorbu moderných 
zahraničných autorov a spoluorga-
nizoval kultúrno-literárne aktivity 
školy vo Vajanského samovzdelá-
vacom krúžku, ktorého bol tajom-
níkom. Výrazný vplyv na Bakoša 
mal gymnaziálny profesor Jaroslav 
Pacák, ktorý viedol kurz estetiky 
a oboznamoval žiakov s modernou 
literatúrou. Tento vplyv sa pretavil 
do zborníka juvenilných prác Čre-
piny na slnci (1932), ktorý študenti 
venovali riaditeľovi ústavu Františ-
kovi Špačkovi. O pár rokov neskôr 
sa M. Bakoš spoločne s Michalom 
Považanom stali lídrami slovenské-
ho nadrealizmu. Zatiaľ, čo Považan 
bol akousi dušou nadrealistov 
s výraznými črtami bohémstva 
a schopnosťou stmeľovať jednot-
livcov, tak Bakoš bol prísny syste-
matik, teoretik a „vykladač“ este-
tických zásad nadrealizmu. Hlas 
tohto tandemu zosilnený o ďalších 
prívržencov nemohla ignorovať 
literárna verejnosť.
Ďalšími Trnavčanmi s nadrealistic-
kým rodokmeňom, ktorí zároveň 
navštevovali rovnaké gymnázium, 
boli Rudolf Fabry, Budmeričan, 
autor prvej nadrealistickej zbierky 
Uťaté ruky (1935); ďalej: Klement 
Šimončič, ktorý sa spoločne s Ba-
košom podpísal pod programovú 
stať v prvom nadrealistickom 
zborníku Áno a nie (1938); Jaroslav 
Dubnický, známy aj pod menom 
Jerry Honza, teoretik a historik 
umenia a iní. Už v Črepinách na 
slnci sa na jednom mieste stretli 
budúci nadrealisti s reprezentant-
mi katolíckej moderny (ide o P. 
Ušáka Olivu).
Celkom výstižne identifikoval 
avantgardné snahy mladých trnav-
ských gymnazistov autor píšuci 

pod značkou fln. (Fleischman) 
v roku 1938 takto: „Posledné číslo 
Slovenských smerov reprezentu-
je slovenskú literárnu a kultúrnu 
avantgardu a je iba vyznamenaním 
pre kultúrnu Trnavu, keď význačné 
miesta zaujímajú v nej mladí ľudia, 
majúci k Trnave úzky vzťah. Všetci 
sú odchovancami trnavského re-
álneho gymnázia, kde ešte ako 
stredoškoláci mali svoje špeciálne 
záujmy.“
Nadrealizmus v Trnave klíčil už 
v stredoškolských laviciach. Trnav-
skí študenti pri príležitosti Zjazdu 
študentských spolkov v Mestskom 
divadle organizovali 11. januára 
1936 básnický večer R. Fabryho. 
Študentské prostredie bolo pre 
mladú avantgardu najprajnej-
šie. Išlo o hnutie, ktoré malo byť 
otvorené všetkým. Považan túto 
myšlienku tlmočil listom Dilongo-
vi: „V tejto chvíli vidíme všetci, že 
básnická a výtvarná avantgarda 
na Slovensku sa nijako nezmen-
šuje, ale skôr opačne: zo dňa na 
deň sa zväčšuje. Zvlášť medzi 
študentstvom v Bratislave a tiež 
i na vidieku badať vrúcny pomer 
k opravdovej a novej poézii. Kto 
nechce ešte vavríny na hlavu, musí 
ísť s mladými.“
Nadrealizmu sa otvárali dvere 
všade tam, kde sa objavili výrazné 
osobnosti, okolo ktorých krúžili 
mladé básnické obežnice. V Bra-
tislave bol takou osobnosťou M. 
Považan, R. Dilong v Trnave, Ma-
lackách, Hlohovci a Skalici, R. Fab-
ry v Trnave a Bratislave, J. Lenko 
v Humennom a iní. Do topografie 
nadrealizmu sa postupne zapísali 
mestá B. Bystrica, Trenčín, Kremni-
ca, Žilina, Prešov a ďalšie.
Okrem umeleckej novosti a moder-
nosti môžeme hovoriť aj o avant-
garde vedeckého myslenia. Tá sa 
dotýka literárnovedných aktivít M. 

Bakoša, vďaka ktorému vstúpil do 
slovenskej literárnej vedy ruský 
formalizmus. Už od roku 1936 
publikoval časopisecky preklady 
formalistov. Z ich diel vydal v tr-
navskom vydavateľstve Urbánek 
a spol. antológiu pod názvom Teó-
ria literatúry (1941).
Avantgarda nachádzala prístav 
v Trnave nielen pod vlajkou nad-
realizmu, ale úspešne tu zakotvila 
aj na lodi menom katolícka mo-
derna. Umelecká modernosť tejto 
duchovne ladenej skupiny autorov 
vychádza z francúzskych inšpirácií 
H. Brémonda a P. Claudela.
Celkom príznačné je, že v takto li-
terárne bohatom prostredí vykvitla 
nadrealistická avantgarda i katolíc-
ka moderna prostredníctvom do-
mácich trnavských vydavateľstiev 
a kníhtlačiarní. Na rozvoji mo-
dernej slovenskej literatúry majú 
významný podiel vydavateľstvá 
Spolok sv. Vojtecha, kde vychádzali 
diela predstaviteľov katolíckej mo-
derny: P. Gašparovič Hlbina: Zača-
rovaný kruh (1932), no najmä išlo 
o programový zborník redigovaný 
Dilongom Antológia mladej slo-
venskej poézie. Z výberu autorov 
– katolíkov (1933). K zborníku sa 
pridali dva časopisy mladých ka-
tolíckych autorov, ktoré vychádzali 
v Trnave u Urbánka. Boli to mesač-
níky Postup (1934-35) a Prameň 
(1936). Oba redigoval Dilong.
Na avantgardnú publikačnú žatvu 
bola bohatšia činnosť vydavateľ-
stva Urbánek a spol. Nadrealistom 
zastrešilo vydavateľstvo zásadné 
zbierky edície Aligátor – od R. Fab-
ryho Vodné hodiny, hodiny pie-
sočné (1938) a od V. Reisela Vidím 
všetky dni a noci (1939). Katolíckej 
moderne tu vyšli napríklad práce 
P. Gašparoviča Hlbinu Cesta do 
raja (1933) a Belasé výšiny (1939), 
knihy R. Dilonga (zbierky Hviezdy 
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a smútok /1934/, Helena nosí ľaliu 
/1935/, dráma Padajúce svetlo /
1941/, Dilong spolupracuje aj s M. 
Schneiderom-Trnavským, ktorý 
zhudobňuje jeho básne), zbierky 
J. Silana Slávme to spoločne (1941) 
a Kým nebudeme doma (1943) a S. 
Veigla (Menom ťa neviem osloviť 
/1941/) a nakoniec trnavské vyda-
vateľstvo Bernolák vydalo zbierku 
G. Zvonického Sejba perál (1943).
Nadrealizmus i katolícka moderna 
sa zaujímavým spôsobom stretli 
v literárnom diele R. Dilonga, ktorý 
pôsobil v trnavskom františkán-
skom kláštore začiatkom tridsia-
tych rokov 20. storočia. Korešpon-
denčné doklady naznačujú, že Di-
longove priateľstvá s nadrealistami 
pochádzajú práve z Trnavy a po-
tom ich úspešne rozvíjal na iných 

miestach. Imrich Kružliak píše, 
že „v Trnave on (Dilong) zakladal 
skupinu surrealistov a pritiahol do 
nej Ruda Fábryho, vari najtalento-
vanejšieho surrealistického básnika 
na Slovensku.“
Zásluhou Dilonga začal vychádzať 
v Trnave v tlači spoločnosti Urbá-
nek a spol. mesačník Nové slovo. 
Vychádzal iba jednu „sezónu“ 
(1939/40), no napriek tomu vzbu-
dil pozornosť literárnych kruhov. 
Časopis chcel vytvoriť čo najširšiu 
umeleckú platformu pre rozličné 
umelecké orientácie etablovaných, 
no i mladých prispievateľov. Počet-
ne zastúpená bola nadrealistická 
generácia autorov. Vydávanie ča-
sopisu plánovali prebrať do svojej 
kompetencie nadrealisti a premeniť 
v nasledujúcom ročníku na tribúnu 

experimentálnej poézie v inten-
ciách avantgardizmu. Dilong mal 
veľký záujem o to, aby nadrealisti 
držali koncepciu časopisu pevne 
v rukách – myslel pritom na Po-
važana s Bakošom: „Som za Tvoj 
a Bakošov návrh, aby časopis bol 
avantgardný. Keby N. S. malo 
vychádzať v starej forme, kašlem 
naň. Generačný časopis je tu po-
trebný a okrem nadrealistov niet 
inej generácie u nás, myslím novej, 
časovej a priebojnej.“ K druhému 
ročníku bolo všetko pripravené, 
časopis sa mal stať oficiálne fó-
rom nadrealistov a M. Bakoš mal 
napísaný programový úvodník. 
Prípravy však zastavilo rozhodnu-
tie Okresného súdu v Trnave zo 7. 
2. 1941, ktoré vydávanie časopisu 
zastavilo. 

Cantica nova oslávi päťdesiate výročie 
založenia slávnostným koncertom
Významné jubileum oslávi spevácky zbor trnavských gymnázií Cantica nova slávnostným koncertom 12. ok-
tóbra o 17.00 h v aule prof. Adamku na Materiálovotechnologickej fakulte STU na Bottovej ulici 25 v Trnave.

Dve čarovné slová – Cantica nova 
– lietali začiatkom septembra me-
diálnym i medziľudským éterom 
v súvislosti s núteným predĺžením 
pobytu zboru v Japonsku. Spevác-
ky zbor trnavských gymnázií uvia-
zol 9. septembra v odletovej hale 
v Tokiu, lebo autobus, ktorý ich 
mal doviezť na letisko, meškal pre 
silný tajfún a lietadlo odletelo bez 
nich. Neplánované predĺženie po-
bytu sa, našťastie, skončilo s úspe-
chom, rovnako ako i celý koncertný 
zájazd kantičiarov v Japonsku.
Cantica nova si získala srdcia 
a sympatie nielen koncertmi na 
letisku Narita, ale najmä skvelými 
výkonmi na plánovaných koncer-
toch, kde publikum ocenilo ume-
nie, mladosť, vystupovanie i nároč-
ný repertoár zboru.
Sľubovaný darček zbormajstra 
Gabriela Kalapoša k 50. výročiu 
založenia zboru – koncertovanie 
v Tokiu – priniesol zboru záujem 
verejnosti i médií a splnil sen mno-
hých generácií kantičiarov. 

Skutočnosť, že spevácky zbor 
gymnázií mesta Trnavy Cantica 
nova slávi v týchto dňoch svoje 
50. narodeniny, je vzhľadom na 
súčasnú dobu a záujmy mladých 
ľudí tak trochu zázrak. Od roku 
1969 každá generácia počas uply-
nulých päťdesiatich rokov v iných 
podmienkach, v inom režime , 
inej dobe svojim nadšením a lás-
kou k hudbe tvorila históriu tohto 
výnimočného umeleckého telesa. 
Zboru tlieska publikum nielen 
doma, ale pravidelne i v zahraničí, 
okrem krajín Európy zbor účinko-
val i v USA a Japonsku.
Na slávnostnom koncerte 12. ok-
tóbra o 17.00 h v aule prof. Adam-
ku na Materiálovotechnologickej 
fakulte STU sa predstaví jubilantka 
Cantica i trnavské spevácke zbory, 
v ktorých účinkovali alebo účinkujú 
bývalí kantičiari – Cantica /Z/nova, 
Tirnavia, Vox Aurumque a Voci 
Allegre. Pozvanie prijali i zakla-
dajúci dirigent zboru Ján Schultz 
a niektorí, dnes umelecky a medi-

álne známi bývalí členovia zboru. 
Moderátorom koncertu bude Patrik 
Herman z TV Markíza.
Po skončení koncertu sa uskutoční 
spoločenské stretnutie členov zbo-
ru, bývalých členov a hostí v Dome 
kultúry Tirnavia na Trojičnom ná-
mestí, kde je zabezpečená večera 
i občerstvenie do neskorých noč-
ných hodín.
Vedenie a členovia speváckeho 
zboru Cantica nova srdečne po-
zývajú širokú trnavskú verejnosť, 
rodičov, priateľov a bývalých čle-
nov zboru, aby si spoločne užili 
tento významný deň pre náš jubi-
lujúci zbor.
Bližšie informácie a rezerváciu 
vstupeniek na koncert i na spolo-
čenský večer nájdu záujemcovia 
na webe www.canticanova.org. 
Rezervácia a zakúpenie vstupeniek 
na tomto webe je možná len do 
6. 10. 2019, ostatní záujemcovia si 
môžu vstupenky na koncert i spo-
ločenský večer zakúpiť v TIC-Regi-
ón Trnava od 7. 10. 2019. 

(red)
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Martin Jurčo, foto autor a súkromný archív Mikuláša Čordáša

Výstava o povstaní je aj výstrahou pre budúcnosť
Okrúhle výročia dôležitých udalostí neraz prinesú viacero zaujímavých podujatí, ktoré sa v množstve 
môžu stratiť. Výhodou preto je, že celkom nová expozícia k 75. výročiu Slovenského národného povsta-
nia, ktorá prináša doteraz nevystavované zaujímavosti, potrvá v Západoslovenskom múzeu až do 30. 
augusta budúceho roka a bude k dispozícii aj školám v rámci vyučovania dejepisu. Výstava je však 
nielen zmapovaním histórie v danej oblasti, ale aj výstražne zdvihnutým prstom pre dnešok. Veď práve 
dnes sa čoraz viac mobilizujú skupiny, pre ktoré je obdobie „farskej republiky“ jedným zo vzorov.

Výstava má podtitul Trnavská 
posádka a odboj na západnom 
Slovensku. Súčasťou jej uvedenia 
bola aj prehliadka tábora a dobovej 
techniky priamo v záhrade múzea, 
kde predviedli členovia Klubu vo-
jenskej histórie Trnavská posádka 
odchod posádky do SNP. Ako 
pripomenula autorka a kurátorka 
výstavy Lucia Duchoňová, v porov-
naní s predchádzajúcimi výstavami 
o odboji je novinkou napríklad 
zozbieranie spomienok niekdaj-
ších účastníkov SNP a využitie aj 
ich pozostalostí. Medzi nich patria 
odbojári Jozef Augustín či Štefan 
Rehák, tiež Jozef Ondruška. Jozef 
Augustín pôsobil v čase vyhlásenia 
mobilizácie trnavskej vojenskej 
posádky v Trnave ako žandár. 
V tom čase sa okresné veliteľstvo 
a niektoré žandárske stanice prida-
li k vojakom ako ozbrojená zložka. 
Jedným z ďalších bol aj Jozef On-
druška z Dlhej, ktorý odišiel s tr-
navskou posádkou do SNP. 
„Keď som študovala literatúru 
k danej téme a robila som koncep-
ciu výstavy, už vtedy bolo jasné, 
že nemôžem tematiku obmedziť 
len na aktivity trnavskej posád-
ky. Veľmi zaujímavý je aj odboj, 
ktorý sa od roku 1942 rozširoval 
aj na západnom Slovensku a bol 
intenzívny nielen medzi civilným 
obyvateľstvom. Po roku 1943, po 
podpise Vianočnej dohody vzniklo 
aj ústredie, ktorého veliteľom bol 
Ján Golian. A spolupráca všetkých 
odbojových zložiek viedla k vzniku 
prvých partizánskych skupín, ktoré 
boli na západnom Slovensku. Ich 
spolupráca s posádkami vyústila 
do SNP, do ktorého sa zapojila 
naša trnavská posádka, jediná 
spolu s piešťanskými letcami zo 
západného Slovenska,“ hovorí 
Lucia Duchoňová. 

Pripomeňme si historický kontext 
a úlohu trnavskej posádky: Po 
príchode veliteľa paradesantnej 
skupiny Spelter s poverením z Vo-
jenského ústredia mjr. Břetislava 
Chrastinu, bolo úlohou veliteľov 
trnavskej posádky, pracujúcich 
v ilegalite, organizovať a vyzbrojo-

vať partizánske jednotky v Malých 
a Bielych Karpatoch. Výzbrojnou 
stanicou pre partizánske skupiny 
sa stali sklady trnavskej posádky. 
Vystrojenie a vyzbrojenie viedol 
stotník Mikuláš Čordáš. Nadporu-
čík Štefan Nosko vyzbrojoval špe-
ciálnu rotu v oblasti Brezovej pod 

Slávnostná vojenská prehliadka trnavskej posádky na námestí v Trnave.
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Bradlom, v ktorej pôsobila parti-
zánska jednotka Jána Reptu. Časť 
zbraní sa odviezla do Zavara, od-
kiaľ odišla do povstania 19-členná 
skupina a k trnavskej posádke sa 
pridala v Hlohovci. Trnavská po-
sádka opustila mesto 30. augusta 
1944 po trase Hlohovec – Rišňovce 
– Zbehy – Topoľčany – Šimono-
vany – Partizánske – Veľké Uher-
ce – Pole – Píla – Horné Hámre 
– Žarnovica. Po príchode na po-
vstalecké územie bola zaradená do 
III. taktickej skupiny a reorganizo-
vaná na prápor Kremeň, ktorý sa 
zúčastnil bojov v oblasti Handlová 
– Prievidza a prápor Dunaj, ktoré-
ho úloha spočívala v obrane úseku 
zo smeru Veľké Pole, Žarnovica, 
Nová Baňa a Hronský Beňadik.
Pri príprave výstavy využila Lucia 
Duchoňová takmer celý zbierkový 
fond tejto témy, pričom najväčšou 
inšpiráciou bol pre ňu fotoarchív. 
Tým, že v minulosti bola téma 
odboja, SNP a oslobodenia temati-
kou, na ktorú sa kládol dôraz, pra-
covníci múzea aj v minulosti dopĺ-
ňali depozitár a pripravili viacero 
výstav. Táto výstava k odboju je po 
dlhšom čase celkom novou expo-
zíciou. Na paneloch, vo vitrínach 
s veľkorozmernými fotografiami 
pozadia i exponátmi, je prehľadná 
a zaujímavá najmä pre školy. 
Zo všeobecných dejín SNP pre-
chádzame ku konkrétnym dejinám 
odboja a trnavskej posádky. „Pred-
stavujeme situáciu v Trnave rokoch 
1943 – 44. V roku 1943 sa stal velite-
ľom tunajšej posádky Andrej Benka-
-Rybár, ktorý nadviazal na odbojovú 
činnosť v Trnave a podporoval pre-
vádzanie utečencov k partizánskym 
skupinám na stredné Slovensko. 
Boli to utečenci z Protektorátu, ruskí 
utečenci z nemeckých zajateckých 
táborov, ale i francúzski utečenci, 
ktorí prechádzali cez naše z územie 
z Maďarska. A. Benka-Rybár spo-
lupracoval s odbojovými skupinami 
v Zavare a v Križovanoch. Odbojová 
činnosť v Trnave je spojená najmä so 
skupinami v Coburgových závodoch. 
Máme k dispozícii niekoľko letákov, 
ktoré sa rozširovali v Trnave i celom 
regióne. Vydávali tlačový materiál 
Hlas národa i Hlas ľudu, v Hlohovci 

vychádzal ilegálny časopis Kladivo. 
Vystavené máme aj tzv. NaziRadio. 
Bolo vyrobené v Poľsku a určené na 
nacistickú propagandu.“ 
Výstava je zakončená zmenšenou 
replikou pancierového vlaku, ktorý 
bol vystavovaný už začiatkom 80. 
rokov a dodnes vraj medzi náv-
števníkmi vzbudzuje zaslúženú 
pozornosť. 
„V prvej časti pripomínam náv-
števníkom vystavené dve prilby 
i jednu čiapku. Charakterizujú 
bezpečnostné a obranné zložky 
Slovenského štátu. Je to čiapka 
príslušníka Hlinkovej gardy, prilba 
žandára a prilba vojaka slovenskej 
armády. Rovnako máme zastú-
pené nemecké prilby, ktoré boli 
používané nemeckou armádou. 
Jedna z nich bola používaná prí-
slušníkmi ríšskej polície. Pokiaľ ide 
o výzbroj, vo fonde militárií máme 
bohato zastúpené nemecké, ruské 
palné zbrane, no i pušky vyrobené 
v zbrojovke v Brne, ktoré používali 
vojaci slovenskej armády. Čo sa 
týka samopalov, máme iba ne-
mecký samopal. Preto sme z iných 
múzeí TTSK zapožičali sovietske 
samopaly značiek Sudajev a Špa-
gin,“ hovorí Lucia Duchoňová. 
Cez bankovky prechádzame k vy-
znamenaniam druhej svetovej voj-
ny, ktoré sú zaujímavé aj pre mi-
lovníkov rôznych vojenských rádov. 
Vystavili len tie, ktoré boli udelené 

v roku 1945 v súvislosti s odbojom. 
„Sú to Rády SNP I. a II. triedy, tie 
sme získali zapožičaním od pozo-
stalých po kapitánovi pohotovost-
ného práporu trnavskej posádky 
Mikulášovi Čordášovi. Podobne 
po Jaroslavovi Markovi a Štefanovi 
Rehákovi sme získali čs. vojnové 
kríže a Rády SNP.“
Popri jednotlivých paneloch sú aj 
vitríny s uniformami. Aj tu v múzeu 
spolupracovali so spomínaným 
Klubom vojenskej histórie Trnavská 
posádka. „V prvej vitríne je inštalo-
vaná uniforma pancierového gra-
nátnika okupačnej armády. Máme 
unikátnu blúzu stotníka Slovenskej 
armády z Balneologického múzea 
v Piešťanoch, je to výnimočný 
druh, ktorý sa šil vo veľmi krátkom 
období v režime Slovenského štá-
tu,“ hovorí Lucia Duchoňová. 
„Pri prezeraní archívu bolo zau-
jímavé vidieť snímky niekoľkých 
fotografií partizánskych skupín, 
ktoré pôsobili v regiónoch Brati-
slava – Trnava – Senica. Napríklad 
partizánska skupina Jána Reptu, 
ktorá pôsobila na myjavských ko-
paniciach. Tú sme využili ako veľ-
korozmernú fotografiu na pozadie 
do vitríny a nainštalovali sme tam 
štylizovaný priestor lesov a poľnej 
kuchyne,“ hovorí L. Duchoňová 
a pripomína, že niektoré fotografie 
múzeu zapožičal syn Mikuláša 
Čordáša Eduard Čordáš.  
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Martin Jurčo, foto: archív Vincechu

Edo Krištofovič vedel skĺbiť šport a víno ako 
organizátor aj propagátor populárnych podujatí 
Typickou jeho črtou bol zmysel pre všetko, čo sa hýbe. Bol tam, kde to žilo, či na podujatí Víno Tirna-
via, na cyklistickej jazde Trnava – Rysy a desiatkach rôznych športových stretnutí. Dodnes si ho mnohí 
z nás pamätajú s jemným úsmevom a prižmúrenými očami. Tento výraz mal najmä vtedy, keď niečo 
nové objavil a zanietene o tom hovoril. Eduard Krištofovič (*24. február 1941 Trnava – †31. júl 2019 
Trnava) bol učiteľom. Od katedry, kde učil fyziku a matematiku, sa presunul k telesnej kultúre pri rôz-
nych záujmových projektoch a začas i k osvete. 

Vyrastal za cukrovarom a po matu-
rite v roku 1958 navštevoval Vyššiu 
pedagogickú školu v Bratislave, kde 
sa zameral na matematiku a fyzi-
ku. Spomínané predmety napokon 
učil zopár rokov na základných 
školách v Abraháme, na Gorkého 
ulici v Trnave, ale aj v škole SUT na 
Kopánke. V 70. rokoch bol krátko aj 
riaditeľom Mestského domu osvety 
v Trnave. Vtedy sa začal zame-
riavať najmä na telesnú kultúru 
a podujatia, ktoré sú s ňou spoje-
né. Akoby sa to v jeho aktivitách 
miešalo, raz bol učiteľom, inokedy 
osvetovým pracovníkom. Niekoľko 
rokov pôsobil aj v Inštitúte výchovy 
v Strojsmalte Piešťany, ktorý bol 
výskumno-vývojovým podnikom 
pre mnohé závody ľahkého prie-
myslu po celom Slovensku a začas 
to Eduarda zavialo aj do Prahy. 
Aj v posledných rokoch sporadicky 
písal do Noviniek z radnice, boli 
to najmä články z oblastí, kde bol 
aktívny. Mal z takejto práce ešte zo 
70. rokov skúsenosti, keď istý čas 
viedol aj mesačník Kultúra a život 
Trnavy. Ale šport bol predsa len 
Edovi najbližší. Z mladšieho ob-
dobia sú známe jeho hádzanárske 
aktivity. Hovoril, že jeho vzormi 
boli profesori Gažo a Hajmássy. 
Pred mnohými desaťročiami vzni-
kali rôzne bežecké akcie, neskôr 
prišla cyklojazda SNP Trnava 
– Rysy, potom vznikol aj Malokar-
patský maratón Trnava – Smoleni-
ce. Športovcom nebol, ale snažil sa 
byť pri organizovaní týchto poduja-
tí. Takto sa dostal aj k olympijské-
mu hnutiu, ktoré v Trnave úspešne 
propagoval vtedajší riaditeľ Centra 
voľného času Anton Javorka. Potom 
sa tento projekt rozšíril pre stredo-

školákov a za všetky tieto aktivity 
Eda napokon ocenil aj Slovenský 
olympijský výbor cez Klub fair play. 
Takto si naňho spomína jeho pria-
teľ Marián Rozložník: „Prvýkrát 
sme sa stretli ešte v roku 1966. On 
ako učiteľ fyziky a ja, jeho žiak. 
Neskoršie príležitostné stretnutia 
vyvrcholili spoluprácou a kama-
rátstvom. Hlavne po roku 1999 
sme sa stretávali pravidelne a úzko 
spolupracovali, či už vo Vincechu, 
alebo pri aktivitách Telovýchov-
nej jednoty Elán Trnava, sídlisko 
Linčianska. Napísal aj pár článkov 
o účastiach na turnajoch volejba-
listov z TJ Elán. Táto TJ je od roku 
1997 hlavnou organizátorkou Cyk-
loturistickej non stop jazdy Trnava 
– Rysy. Edo, ako spoluorganizátor 
už 1. ročníka v roku 1974, sa vý-
znamne podieľal na propagácii 
podujatia, od roku 2000 aj ako člen 
organizačného štábu. Mal na sta-
rosti komunikáciu s masmédiami, 
posielal tlačové správy, pripravoval 

podklady do bulletinu pre každý 
ročník. Jeden rok robil fotografa 
na celom podujatí, zostavil krátku 
publikáciu k 40. výročiu od prvej 
jazdy, veď mal veľa informácií 
z histórie. Bol autorom myšlienky 
každoročnej príležitostnej pečiatky 
podujatia a korešpondenčného 
lístka so známkou a pečiatkou 
prvého dňa na pošte v Tatranskej 
Lomnici. Bol priateľský, ochotný 
vždy pomôcť. Rád som s Edom 
spolupracoval, lebo sa na neho 
dalo spoľahnúť.“  
Od 90. rokov sa meno Eda Kriš-
tofoviča spája aj s projektom Víno 
Tirnavia. Bol hrdý na úspešný roz-
beh tohto projektu, ktorý rozbehol 
(aj v spolupráci s Mestom Trnava 
a Klárou Ondrušovou z prípravné-
ho štábu) ako predseda Vincechu 
– Trnavského spolku priateľov 
vína. Účastník si kúpil vínny pas 
a putoval pivnicami a ochutnával 
vína od rôznych vinárov. V prvom 
roku ich bolo len zopár, postupne 

Edo Krištofovič ako sme ho poznali, v akcii, skúmavým pohľadom kontroluje, či sú všetci, kde 
majú byť, a či všetko klape podľa plánu. 
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Martin Jurčo, foto: autor

Životnou cestou Marty Patákovej bola gramatika
Pravopisný výcvik či rôzne slohové cvičenia, cvičenia zo štylistiky a najmä syntaxe. Táto oblasť bola 
spojená s našou významnou jazykovedkyňou Martou Patákovou (*9. október 1934 Trnava – †8. au-
gust 2019 Trnava). Jej život bol spojený s naším mestom, veď sa tu nielen narodila a dvadsať rokov 
pôsobila, ale napokon sa tu aj usadila a bývala až do konca života v byte na Špačinskej ceste. 

Marta Patáková študovala sloven-
ský jazyk na Fakulte spoločen-
ských vied Vysokej školy peda-
gogickej v Bratislave (1954 – 59), 
v rokoch 1954 – 60 bola učiteľkou 
v Základnej škole v Trstíne a ne-
skôr pracovala ako odborná asis-
tentka v Pedagogickom inštitúte 
v Trnave (1961 – 64). „Narodila 
som sa v rodine dôstojníka a ma-
mička bola domácou. Mala som 
dvoch súrodencov. Študovala 
som na gymnáziu a od začiatku 
som mala predstavu, že pôjdem 
na medicínu. Začiatok päťdesia-
tych rokov ma však v tomto veľmi 
ovplyvnil. Pohľad na Slovenské 
národné povstanie, v ktorom sa 
aktívne môj otec zúčastnil, nebol 
vtedy hodnotený veľmi pozitívne. 
Vieme, že v tom čase boli procesy 
s povstaleckými generálmi, hovori-
lo sa o buržoáznom nacionalizme. 
Malo to politický vplyv na môjho 
otca a logicky aj na moje prijímacie 
skúšky,“ hovorila kedysi o tom, ako 
ťažko sa dostávala k učiteľskému 
povolaniu. Napokon sa to podarilo, 
a učila v škole v Trstíne. 
S Trnavou sa spájalo neskoršie 
pracovné a pedagogické pôsobe-
nie Marty Patákovej, keď v rokoch 
1964 – 84 pracovala na Katedre 
slovenského jazyka na Pedagogic-
kej fakulte UK so sídlom v Trnave. 
Na tomto pracovisku pôsobila aj 
ako vedúca katedry a zástupkyňa 

fakulty pre výchovno-vzdelávaciu 
činnosť. „Bolo to pre nás veľmi 
smutné, keď našu fakultu zrušili. 
Bolo to v 21. roku môjho pôsobenia 
na fakulte. Nepochopili sme, prečo 
prišlo k presunu do Bratislavy. Na 
našom pracovisku boli vynikajúce 
osobnosti z oblasti didaktiky slo-
venského jazyka aj jazykovedy. Za 
všetkých spomeniem Valériu Betá-
kovú, ktorá bola významnou me-
todičkou slovenského jazyka. Vždy 
vravievala, že darmo má učiteľ 
odborné vedomosti, no ak ich ne-
vie podať, žiaci ho neregistrujú ako 
dobrého učiteľa. Na fakultu som 
prišla ako mladá asistentka a hneď 
od začiatku si ma Valéria Betáková 
vyhliadla. Mala na mňa veľký vplyv 
nielen preto, že sme sedeli v jednej 
miestnosti, ale ovplyvnila ma naj-
mä svojimi názormi o nevyhnut-
nosti správnych postupov – metód 
vyučovania,“ spomínala pred rokmi 
Marta Patáková  na Valériu Betá-
kovú, s ktorou vydala aj niekoľko 
metodických kníh pre učiteľov 
slovenčiny. Dodnes niektoré z nich 
neboli prekonané. Po presune fa-
kulty do Bratislavy prijala v roku 
1984 ponuku Vysokej školy peda-
gogickej v Nitre a viac ako desať 
rokov pôsobila na tamojšej Katedre 
slovenského jazyka, kde bola aj 
vedúcou katedry. 
Martu Patákovú si pamätajú nielen 
študenti slovakistiky, ale aj bežní 

používatelia rôznych jazykoved-
ných príručiek. Najväčšiu popula-
ritu jej priniesli praktické príručky 
pre žiakov, študentov a učiteľov 
slovenského jazyka. Najmä kniž-
ky Ako rozoberať vety (vyšla až 
v siedmich vydaniach) a rovnako aj 
Pravopisný výcvik v 5. – 8. ročníku 
ZŠ (v spoluautorstve s Annou Rýz-
kovou) i príručky Cvičenia zo šty-
listiky, Slohové rozbory v ukážkach 
a mnohé ďalšie. Marta Patáková 
je spoluautorkou aj niektorých 
stredoškolských učebníc. Často si 
rada spomínala na svoje trnavské 
obdobie, a najmä usilovní študenti 
ju majú vo svojich spomienkach 
ako prísnu, no spravodlivú peda-
gogičku.  

sa pridávali ďalší vinári. Podujatie 
sa zameriavalo najmä na produ-
centov zo západného Slovenska. 
Ako Eduard spomínal, spočiatku 
bol problém docieliť, aby súkrom-
níci pochopili význam projektu, že 
privádza nielen milovníkov vína do 
nášho mesta, ale aj propaguje pre-
vádzky, v ktorých sa uskutočňujú 
ochutnávky. Projekt po detských 
chorobách vyrástol do veľkých 
rozmerov a má meno na celom 

Slovensku. Veď v posledných roč-
níkoch sa predalo okolo 900 vín-
nych pasov. 
„Poznal som ho až ako dôchodcu. 
A bol to veľmi agilný dôchodca. 
Prvýkrát som ho stretol ako účast-
ník cyklomaratónu Trnava – Rysy. 
Edo, vtedy už sedemdesiatnik, 
spával v spacáku na tráve v spo-
ločnom stane s cyklistami. Vďaka 
nemu som sa stal členom Vince-
chu. Edko bol jeho zakladajúcim 

členom a dlhoročným predsedom. 
Ako predseda spolku bol hlavným 
organizátorom populárneho pod-
ujatia Deň vínnych pivníc v Trnave. 
Na aktuálny, už 17. ročník podu-
jatia, ktoré spoluzakladal, si s ním 
už, žiaľ, nepripijem,“ spomína 
Peter Kanálik z trnavského Vince-
chu, ktorého členovia si tento rok 
symbolicky pripomenú Eduarda 
Krištofoviča jeho obľúbeným su-
chým bielym vínom. 
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Kniha Roky môjho života bola labuťou 
piesňou trnavského rodáka Pavla Forischa
Pred niekoľkými rokmi s nami spolupracoval na spomienkovom seriáli o filmároch, ktorí pochádzali z Tr-
navy a ich mená zarezonovali v Slovenskej filmovej tvorbe. Možno si ešte pamätáte na staré fotografie 
Jozefa Režuchu, Jána Lacka a ďalších, ktoré komentoval a pridal k nim do Noviniek z radnice aj nejakú 
spomienku. Potom sa naše kontakty prerušili, ale len nachvíľu, pretože bolo známe, že píše spomienkovú 
knihu. Nazval ju jednoducho – Roky môjho života, a názov naznačoval jej obsah. Pavel Forisch (*24. jún 
1930 Trnava – †21. august 2019 Bratislava) ju pôvodne chcel darovať rodine a známym ako zápisky z ro-
kov minulých. No kniha zaznamenala taký ohlas, že mu telefonovali stále noví a noví záujemcovia z ob-
lasti filmu alebo i starší Trnavčania. Plánoval preto jej ďalšie vydanie, ale žiaľ, už ho nestihol.

Vo svojej knihe písal o detstve 
i rodinnom živote na Hlavnej ulici, 
začiatkoch chovateľstva, ku ktoré-
mu ho priviedol jeho otec, a na-
pokon aj o Trnave medzivojnových 
a vojnových rokov, ktoré si pamä-
tal najlepšie. Písal o významných 
chovateľoch, výstavách i o rodine 
a spoločenskom aj bežnom živote 
nášho mesta v spomínanom ob-
dobí. Najsmutnejšie boli pasáže 
o deportácii časti jeho rodiny do 
koncentračného tábora, obsadení 
ich domu nemeckým veliteľom, 
ale i opätovná premena povoj-
novej radosti na smútok, keď im 
zobrali obchod a nakoniec otec 
spáchal samovraždu. Po týchto 
peripetiách sa Pavel Forisch usa-
dil v Bratislave a bol aktívny vo 
filmových ateliéroch na rôznych 
pozíciách. 
Keďže bol celý život chovateľom 
exotického vtáctva, v samostatnej 
kapitole knihy sa venoval aj tejto 
oblasti, a to aj v celoslovenskom 
kontexte. Bola to jeho celoživotná 
vášeň. Ako trinásťročný pomáhal 
otcovi v starostlivosti o spevavé 
kanáriky, andulky, zebričky i ja-
ponské pestúnky. V roku 1944 bol 
v Trnave organizovaný v Spolku 
pestovateľov a chovateľov čisto-
krvného domáceho zvieratstva 
a v ňom bol jeho od roku 1923 
otec podpredsedom, rovnako aj 
v Spolku chovateľov poštových 
holubov. Postupne počas desaťro-
čí sa stal členom klubu viacerých 
spolkov: anduliek, farebných 
a postavových kanárikov, spo-
luzakladal na rôznych miestach 

Slovenska napríklad Klub cho-
vateľov krátkozubých holubov, 
agapornisov, letúnov, papagájov, 
bol začas predsedom chovateľskej 
organizácie exotári. V rokoch 1986 
– 2009 bol aj predsedom Zboru 
posudzovateľov exotického vtác-
tva, po revolúcii bol aj predsedom 
Ústredného výboru Slovenského 
zväzu chovateľov. Každý rok sa 
predstavoval na nejakej z mno-
hých výstav exotického vtáctva. 
Spoluzakladal výstavu Ornita 
v Bratislave, ktorá sa medziročne 
striedala s podobnou výstavou 
Exota v Olomouci. Spomínať všet-
ky republikové ocenenia za jeho 
výstavné kusy exotov, rovnako 
i medzinárodné, to by vydalo na 
dlhý zoznam. Vravieval, že jeho 
zlatým chovateľským obdobím 
boli roky 1963 – 73 v Základnej 
organizácii Slovenského zväzu 

chovateľov Bratislava – exotári. 
Aj to naznačoval na viacerých 
miestach svojej spomienkovej 
knihy, že prekonávať najhoršie 
obdobia života mu pomáhala naj-
mä starostlivosť o exotické vtáctvo 
a chovateľské úspechy. 
Spomínané peripetie, o ktorých 
bola reč na začiatku, sa neskončili 
smrťou jeho rodičov a Pavlovým 
odchodom do Bratislavy. Pred-
časne mu zomrela prvá manželka 
a akoby toho nebolo dosť, v sú-
vislosti s augustovými dňami 1968 
zažil aj problémy na pracovisku. 
Aj keď dlhé roky žil v Bratislave, 
k nášmu mestu ho stále viazali 
spomienky. 
Život Pavla Forischa sa uzavrel, 
ale vďaka jeho knižke, ktorá stih-
la vyjsť, máme ďalší spomienkový 
text o dejinách Trnavy 20. storo-
čia. 
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Martu Dobrotkovú lákajú dejiny Trnavy 
a regiónu, rada by v nich našla niečo nové 
Široká trnavská verejnosť ju asi 

pozná najmä ako členku au-
torského tímu (zatiaľ) prvého 
kompilovaného zväzku Dejín 

Trnavy. No študentom histórie 
je známa oveľa viac ako peda-

gogička venujúca sa základným 
historickým disciplínam a deji-
nám Slovákov. Marta Dobrot-
ková, rod. Godálová, (nar. 11. 

septembra 1954 v Bobote, okr. 
Trenčín) absolvovala Gymná-

zium v Bánovciach nad Bebra-
vou. Študovala na Katedre čes-
ko-slovenských dejín a archív-

nictva na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. Pôsobila vo vtedaj-
šom Štátnom ústrednom archíve 

v Bratislave, neskôr v Ústave 
zahraničných Slovákov. V roku 
1996 pracovala na Odbore ar-

chívov a registratúr Ministerstva 
vnútra SR. V tomto roku začala 
pôsobiť aj na vtedajšej Fakulte 
humanistiky Trnavskej univer-
zity. Od roku 2011 je profesor-

kou a dve funkčné obdobia bola 
dekankou Filozofickej fakulty 

Trnavskej univerzity. Bola člen-
kou vedeckej rady univerzity, 

vedeckej rady Slovenského ústa-
vu v Ríme a Vedeckej archívnej 

rady pri MV SR. 

 Kedy ste sa stali 
Trnavčankou?
- Bolo to v roku 1983, keď sme 
dostali v Trnave byt. Môj manžel 
nie je rodený Trnavčan, ale jeho 
rodina má trnavské korene. Bývala 
na Zbožnej ulici, terajšej Vajan-
ského. Starí rodičia sa presťahovali 
do Boleráza. Ale my sme dostali 
v spomínanom roku byt a odvtedy 
bývam v Trnave. Ešte predtým, 
v roku 1981, sme krátko bývali 
v ubytovni na Kollárovej ulici. Ako 
dieťa som vnímala Trnavu trošku 
inak, skôr ako konkurentku Bra-
tislavy. Už vtedy mi boli známe 
dva silné futbalové kluby Spartak 

Trnava a Slovan Bratislava, od-
vekí rivali. Paradoxne, vtedy som 
fandila Slovanu, bola som doma 
takto vedená. Brat bol futbalista, 
otec tiež dlhoročný futbalista. Tak 
nejako sa vo mne prirodzene kreo-
vala náklonnosť k Slovanu. Potom 
postupne som si nadobudla vzťah 
k Trnave, nielen k mestu, ale aj 
k futbalovému klubu. Teraz, keď je 
nejaké derby, fandím, samozrejme, 
Spartaku (smiech).
 Študovali ste v Bratislave. 
Z rodného regiónu ste odišli 
do Bratislavy študovať históriu. 
Boli ste teda študentkou býva-
júcou v Bratislave, ktorá cez 
Trnavu len prechádza.
- V Bratislave som bývala len 
na internáte a priváte. Nás uči-
teľ, profesor Jozef Novák, nám 
pripomínal, že budú z nás od-
borníci pre pomocné vedy histo-
rické a medievistiku, teda odbor 
venujúci sa stredoveku. Uisťoval 
nás, že budeme v archívoch bá-
dať a študovať hlavne stredoveké 
písomnosti. V tom ročníku sme 
skončili temer všetci s takýmito 
ambíciami. A viacerí sme vtedy 
nastúpili do vtedajšieho Štátneho 
ústredného archívu v Bratislave, 

dnešného Slovenského národného 
archívu. Avšak, len jeden z nás sa 
dostal k stredovekým dejinám, do 
vtedajšieho oddelenia feudalizmu. 
Každý sme teda začali pracovať na 
iných oddeleniach a dostali sme 
sa k celkom inej práci. Predstavy, 
o ktorých nám hovoril profesor 
Novák, sa náhle rozplynuli. 
 Dostali ste sa do oddelenia 
historickej filmotéky. Čo to zna-
menalo?
- Staršie dokumenty sa študovali 
nie ako originály, ale ich kópie na 
mikrofilmoch. Navyše, išlo najmä 
o pramene, ktoré sa v našom ar-
chíve nenachádzali. Študovali sa 
cez čítacie aparáty a bolo potrebné 
na mikrofilmoch pozerať kvalitu 
obrazu – políčka za políčkom. Vo 
filmotéke sa nachádzali nasníma-
né fondy  z Maďarského krajinské-
ho archívu. Boli to urbáre a súpisy. 
Druhým veľkým fondom filmotéky 
bola zbierka cirkevných matrík. 
Prístroje aj prvé čítačky boli vtedy 
do archívu zakúpené mormónmi, 
ktorí si urobili kópie matrík a za 
to darovali archívu techniku. Moja 
úloha bola relatívne stereotypná. 
Bolo potrebné robiť popisy mik-
rofilmov, teda detaily, z ktorého 
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archívu pochádza nasnímaný 
dokument, a podobne. Bola to 
v podstate administratívna práca 
a pri nej som poznatky zo štúdia 
sotva mohla využiť. 
 Isto ste sa s touto prácou ne-
uspokojovali. Hľadali ste teda 
trochu iné možnosti uplatnenia. 
A hľadali ste aj iné príležitosti, 
kam sa posunúť. 
- V roku 1988 som obhájila dizer-
tačnú prácu a potom mi to bolo 
čím ďalej jasnejšie. Keď som bola 
na internej ašpirantúre na Katedre 
česko-slovenských dejín a archív-
nictva na FF UK, už som bola roz-
hodnutá, že sa do spomínaného 
archívu nevrátim. Skúšala som 
nájsť si miesto v trnavskom okres-
nom archíve, no všetky pozície 
boli obsadené. Napokon sa mi po-
darilo zakotviť v Bratislave v Ústa-
ve pre zahraničných Slovákov. To 
ma zaujalo natoľko, že sa tejto 
oblasti venujem doteraz. Staršie 
dejiny som teda chtiac-nechtiac 
musela opustiť, navyše ma moti-
vovalo aj to, že v tejto krajanskej 
problematike bolo v tom čase via-
cero neprebádaných tém. Aj keď 
dnes na univerzite vyučujem pred-
mety, ktoré som vyštudovala, stále 
prednášam aj výberový predmet 
o dejinách zahraničných Slovákov. 
Po roku 1989 prišlo k reorganizácii 
spomínaného ústavu, ktorý prešiel 
pod Dom zahraničných Slovákov. 
Krajanské múzeum zostalo pod 
Maticou slovenskou, a tak som 
pokračovala tam. Publikovala som 
rôzne kapitoly z dejín zahranič-
ných Slovákov, najmä biografické 
profily alebo témy k výročiam. 
Bolo to v trochu obmedzenej mie-
re, pretože v rámci spomínaného 
pracoviska bolo aj oddelenie, ktoré 
sa výskumnej oblasti venovalo 
intenzívnejšie. Chcela som bádať 
aj chronologicky staršie obdobie. 
Napríklad obhájením mojej dizer-
tačnej práce, ktorá bola venovaná 
sociálnej štruktúre západosloven-
ských slobodných kráľovských 
miest v 18. storočí, som sa cez 
sociálnu štruktúru a historickú de-
mografiu prepracovala k dejinám 
vysťahovalectva a dejinám Slová-

kov hlavne v prvých obdobiach vy-
sťahovalectva v 19. storočí. Najprv 
to bolo skôr tak čiastkovo, no dnes 
sa už dejinám vysťahovalectva 
venujem intenzívnejšie. Zaujímajú 
ma najmä slovenské ženy, ktoré sa 
vysťahovali a žili najmä v USA.
 Ako Trnavčanka ste isto 
hľadali aj tieto naše kontexty 
v spomínaných témach.
- V tejto oblasti bola len jediná 
osobnosť, ktorá ma v súvislosti 
s Trnavou zaujala, a to bol Viktor 
Jesenský. Patril k socialistom a bol 
nadšený ochotník, predstaviteľ 
ochotníckeho divadelníctva v USA. 
Po vzniku ČSR sa vrátil v roku 1921 
na Slovensko a žil aj v Trnave. 
Dnes sa takmer nevie, že bol spo-
luzakladateľom spevokolu Bradlan. 
Jeho dcéra Vesna Jesenská bola 
známa prekladateľka a venovala 
sa aj vyučovaniu angličtiny. Ak by 
sme hovorili o širšom západoslo-
venskom regióne, vysťahovalectvo 
týkalo sa týkalo najmä obyvateľov 
kopaníc, napríklad okolia Myjavy, 
keďže to boli chudobnejšie oblasti. 
U nás to boli skôr ojedinelé osob-
nosti, ktorí tam nachádzali živoby-
tie. Žiaľ, do zahraničných archívov 
sa mi stále nedarilo dostať, medzi-
tým som sa venovala aj materským 
povinnostiam. Kedysi bolo pri 
cestách do zahraničia potrebné si 
hľadať aj sponzorov. Napokon sa 
mi podarilo vycestovať do Scranto-
nu v Pensylvánii, kde bola kedysi 
veľká enkláva Slovákov. Bolo to 
až v roku 2016. Žiaľ, to tradičné, 
čo súviselo so slovenským etni-
kom, k tomu som sa nedostala, 
pretože asimilácia medzi týchto 
Slovákov už dosť výrazne zasiahla. 
V Scrantone bolo veľké slovenské 
vydavateľstvo Obrana Press. Keďže 
nás na pracovnej ceste bolo viac 
a každý mal nejaké vopred určené 
a dohodnuté úlohy, nepodarilo sa 
mi dostať napríklad ani k miestu 
pobytu slovenského vynálezcu 
prvej rádiostanice Jozefa Murgaša 
vo Wilkes Barre. Dúfam, že sa na 
tieto miesta ešte vrátim.
 Popri výskumnej a pedago-
gickej práci na Trnavskej uni-
verzite a jej Fakulte humanisti-

ky, neskoršej Filozofickej fakul-
te, ste sa postupne dostávali aj 
k práci organizačnej, napokon 
ste pôsobili ako dekanka Filo-
zofickej fakulty. Nie vždy to je 
vďačná práca. 
- Presne tak. Keďže je to práca 
s ľuďmi, nedá sa veľmi postupo-
vať striktne. Človek musel robiť 
kopu ústupkov a veľa ústretových 
krokov, aby bola spokojná každá 
z diskutujúcich strán. Za osem 
rokov som zažila dve akreditácie. 
Prvá časť nebola natoľko úspešná 
ako druhá. V druhej sme muse-
li bojovať o vedecký charakter 
fakulty, a to sa nám podarilo. 
Úspešne sme vtedy vzkriesili 
sociológiu, ktorá odchodom ga-
ranta stratila akreditáciu. Mali 
sme akreditované viaceré odbo-
ry a viacero z nich malo svoje 
doktorandské štúdium. Podľa 
toho sa posudzovala aj úroveň 
celej fakulty. Nebolo jednoduché 
získavať docentov a profesorov 
na odbory, ale mojím krédom 
bolo vychovávať si odborníkov 
z vlastných radov. Vlastní ab-
solventi majú k univerzite úplne 
iný vzťah, ako keď niekto príde 
zvonku a skôr mu záleží len na 
finančnom ohodnotení. Myslím si, 
že takýto model sa nám podaril 
uplatniť na viacerých odboroch, 
kde máme vlastných absolventov, 
a tí sa postupne stávali ich ga-
rantmi. To je napríklad filozofia, 
história, klasické jazyky a aj psy-
chológia. Naša univerzita má celý 
rad výhod. Väčšina z odborov nie 
je masovo obsadená ako je to na 
fakultách najmä v Bratislave. Vý-
hodou bolo, že sa budoval oveľa 
bližší vzťah medzi pedagógom 
a študentom. Neraz sme zazna-
menali ohlasy, že študenti veľmi 
oceňujú, keď ich pedagógovia 
poznajú po mene a môžu sa im 
lepšie venovať. 
 Po vzniku novodobej Trnav-
skej univerzity sa k nej hneď 
hlásili najmä osobnosti venu-
júce sa dejinám. A všetci mali 
záujem prednášať práve na 
Filozofickej fakulte. Spomeňme 
profesora Richarda Marsinu, 
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Október v Malom Berlíne
Predstavenie knihy: Sila rozumu 
v bláznivej dobe
Pozývame vás na uvedenie knihy 
Jána Markoša Sila rozumu v bláz-
nivej dobe, ktorú vydáva Denník 
N. V knihe sa dozviete mnohé 
odpovede na otázky týkajúce sa 
kritického myslenia, ale aj hutný 
súhrn nápadov a stratégií, ako ho 
využívať v každodennom živote. 
Kniha obsahuje množstvo ukážok 
a príkladov zo súčasnej slovenskej 
spoločnosti. Autorov široký záber 
a schopnosť ísť do hĺbky prináša 
podnetné exkurzy do oblastí vedy, 
náboženstva aj umenia.
Ján Markoš je lektorom kritického 
myslenia a viac ako desať rokov 
najsilnejším slovenským šachis-
tom. Jeho kniha Pod hladinou: 33 
kapitol o tajomstvách šachu získala 
v roku 2018 od Anglickej šachovej 
federácie prestížne ocenenie Book 
of the Year Award.
Podujatie sa uskutoční 9. októbra 
o 19.00 h v Malom Berlíne. Vstupné 2 €. 

Prednáška: Emil Belluš a jeho 
tvorba v Trnave a okolí
Automatický mlyn a vodojem sú 
dve najvýznamnejšie diela moder-
nej architektúry, ktoré nám v meste 
Emil Belluš zanechal. Dodnes 
funkčné budovy sú neodmysli-
teľnou súčasťou širšej panorámy 

mesta. Tieto dva objekty sú svojou 
proporciou najviditeľnejšie, no 
okrem nich sa v Trnave nachádza 
viacero drobnejších a menej zná-
mych stavieb. Prednáška predstaví 
Bellušove architektonické diela, 
ktoré robil v Trnave a v blízkom 
okolí aj okolnosti ich vzniku, ako aj 
tie, ktoré s ním nepriamo súvisia.
Podujatie sa uskutoční 22. októbra 
o 19.00 h v Malom Berlíne. Vstup-
né 2 €. Prednáška je sprievodným 
podujatím výstavy s názvom Bel-
luš 120, ktorá je voľne prístupná., 
otvorená denne od 9.00 do 19.00 h 
v priestoroch malej galérie Nádvo-
rie – Štefánikova 3.

Divadlo: Med a Prach – Eu. Genus
Med a Prach je voľné umelecké zo-
skupenie autorov a interpretov z ob-
lasti výtvarného umenia, divadla, 
hudby a tanca, ktorí tvoria spoločné 
diela na pomedzí performancií, di-
vadelných predstavení, koncertov či 
inštalácií. Ich tvorba je prezentovaná 
rovnako v divadlách, ako v galériách 
alebo na koncertných pódiách.
Eu. Genus je inscenácia, kde je po-
hyb vedou aj poéziou, informáciou 
a symbolom či zdanlivým chaosom 
a nečakanou krásou. 
Predstavenie sa uskutoční 25. ok-
tóbra o 19.00 h v kultúrnom centre 
Malý Berlín. 

O pohrebných zvykoch, pocho-
vávaní a upíroch
Prvá tohtoročná prednáška etno-
logičky Kataríny Nádaskej. Kto 
sa nazýval nemŕtvy a ako sa ním 
človek stal? Aké protivampirické 
opatrenia robili naši predkovia? 
S neskorou jeseňou, prichádza 
zima a tma. Pre našich predkov to 
bolo obdobie väčšieho spoločen-
ského združovania, poľné práce 
ustali, a práce sa presťahovali do 
interiérov domu. Na ženy čakalo 
tkanie a páranie peria. Svoju príle-
žitosť dostalo rozprávanie. Nielen 
žartovné, ale i strašidelné. Ľudia 
si často rozprávali o duchoch, 
nemŕtvych. Práve to bude témou 
ďalšej z prednášok etnologičky 
a historičky Kataríny Nádaskej. 
Katarína Nádaská je jednou z naj-
významnejších etnologičiek na 
Slovensku. Venuje sa slovenskej 
ľudovej kultúre, náboženskej et-
nológii, etnomedicíne, ľudovej 
mágii, výročným zvykom, vizu-
álnej antropológii, muzeológii 
a kultúrnemu dedičstvu, dejinám 
kresťanstva na území Slovenska. 
Má za sebou množstvo vedeckých 
či vedecko-popularizačných pub-
likácií.
Podujatie sa uskutoční 29. októbra 
o 18.00 h v Malom Berlíne. Vstup-
né 2 €. 

(red)

ktorý vyučoval do vysokého 
veku, podobne sa k univerzite 
hneď hlásili archeológ Bohuslav 
Novotný, neskôr aj jeho manžel-
ka, samozrejme, historik Jozef 
Šimončič. 
- Boli úžasní a bolo to veľmi dobré 
aj pre univerzitu a rozvoj univer-
zitného školstva. Vtedy ešte neboli 
vekové limity a tieto osobnosti 
mohli pôsobiť aj ako garanti od-
borov a dokázali odovzdávať ve-
domosti a skúsenosti. Zaujímavé, 
že práve k profesorovi Marsinovi 
sa dodnes hlásia jeho absolventi 
a sú hrdí, že ho mali možnosť 
ešte zastihnúť. Rovnako to bolo aj 
s profesorom Jozefom Šimonči-

čom. Keď mal deväťdesiatku, prišli 
mu zapriať viacerí jeho študenti 
z celého Slovenska.  
 Dnes sa na Katedre histórie ve-
nujete už len pedagogickej práci.
- Prednášam odbory, ktoré som 
vyštudovala, teda pomocné vedy 
historické a základy archívnictva 
a dejiny Slovákov v zahraničí. Čo 
sa týka vedeckej práce, v jubilej-
nom roku 2018 som viacero tém 
venovala Pittsburgskej dohode 
a podielu Slovákov v USA na vzni-
ku Česko-slovenskej republiky. Po-
pritom ma stále lákajú dejiny Trna-
vy a regiónu a snažím sa prispieť 
k mapovaniu kultúrnych dejín. Ide 
napríklad o osobnosti alebo dejiny 

19. storočia. Chcela by som hľadať 
niečo, čo nebolo objavené ešte 
v kontexte trnavských dejín. 
 Akou ste Trnavčankou dnes, po 
tých takmer štyridsiatich rokoch? 
- Hlásim sa hrdo k Trnave a som 
spokojná a šťastná, že som tu 
zakotvila. Spočiatku bolo mojou 
métou bývať v Bratislave, ale po-
stupne som zistila, že Trnava je 
ideálne miesto na prácu, bývanie 
i rekreáciu. Navyše, aj keď pôso-
bíme v budove, ktorá vznikla pred 
štyridsiatimi rokmi, naša univer-
zita a dve fakulty sa nachádzajú 
v autentickej lokalite, kde existo-
vala pôvodná Trnavská univerzita. 
A aj na to som hrdá. 
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Miroslava K. Valová, foto: Collavino

Podoby materstva predstavuje Divadlo Jána 
Palárika v novej inscenácii Matky
Premiéra hry Matky sa uskutočnila 28. augusta 2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave. Scenár a réžia: 
Matúš Bachynec; dramaturgia: Lucia Mihálová; kostýmy: Ján Husár; scéna: Barbora Šajgalíková; pohybo-
vá spolupráca: Juraj Letenay; výber hudby: Matúš Bachynec; svetelný dizajn: Ján Husár. Osoby a obsade-
nie: matka, starenka – Božidara Turzonovová a. h., Alexej – Miroslav Beňuš, Zuzana Lauková – Anežka 
Petrová a. h., Lucia Herlianska – Marta Maťová a. h., Mária Herlianska – Mária Jedľovská, Irina – Ingri-
da Baginová, Peseňka – Nina Kočanová, Helga – Marta Hulmanová, dieťa – Barbora Bazsová.

V predvečer 75. výročia vypuknu-
tia SNP, teda ešte počas divadel-
ných prázdnin, prekvapilo Divadlo 
Jána Palárika premiérou hry Mat-
ky, ktorá je napísaná na motívy 
rovnomennej knihy známeho slo-
venského spisovateľa Pavla Ran-
kova. Hoci je to neobvyklé, táto 
recenzia sa začne od konca. Od 
potlesku, ktorý zaznel po pred-
stavení Matky niekoľko týždňov 
po premiére. Bol to potlesk, v kto-
rom okrem ocenenia hereckých 
výkonov a spracovania zreteľne 
zneli bolesť, strach, úzkosť, ale 
aj múdrosť a odpustenie. Jedno-
ducho, bol to potlesk s celkom 
iným „vlnením“... Matky, dcéry aj 
synovia, všetci sme našli v pred-
stavení Matky niečo, čo sa nás 
dotklo hlboko v duši a prebudilo 
k novému poznaniu, pochopeniu 
a prijatiu: Áno, takto to je, aj takto 
to môže byť...
Inscenáciu napísal režisér Matúš 
Bachynec na motívy Rankovovej 
knihy, ale nie celkom podľa nej. Je 
s ňou „komplementárna“, „kom-
patibilná“, inšpirovaná, ale čias-
točne aj domyslená... V mnohom 
sa vyrovnala s tým, ako vtesnať 
celý vesmír knihy do divadelného 
predstavenia, ale v niečom Bachy-
nec doriešil vzťahy a charaktery, 
ktoré v knihe neboli, aby sa bližšie 
dostal k pojmu matky a k jeho 
psychologickým a historickým 
súvislostiam. Presne tak, lebo 
byť mamou je nielen o vzťahu 
k dieťaťu, ale aj o spoločenských 
(ne)možnostiach, v ktorých tento 
vzťah vzniká. V knihe aj na javisku 
sa totiž prepletajú hlavne malé 
dejiny každého z nás a našich 

rodín, tiahnuce sa donekonečna 
dozadu aj dopredu, a veľké dejiny, 
ktoré nás ovplyvňujú viac, ako by 
bolo zdravé; melú na kašu ľudskú 
prirodzenosť, vzťahy, potreby...
Rankovova kniha sa začína počas 
Slovenského národného povsta-
nia zastrelením ruského vojaka 
Alexeja, ktorý po sebe zanecháva 
dieťa v lone Zuzany Laukovej. Tá 
však nešťastnou zhodou okolností 
skončí v gulagu, kde ho vynosí 
a porodí v otrasných životných 
podmienkach. Druhú líniu tvorí 
príbeh súčasnej študentky Lucie 
Herlianskej, ktorá má komplikova-
ný vzťah so svojou matkou, čaká 
dieťa a zároveň píše diplomovú 
prácu na tému Formy a špecifiká 
realizácie materstva v hraničnej 
sociálnej situácii. Čo je hraničná 
sociálna situácia? Dá sa hraničné 
materstvo uchopiť pomocou jedné-
ho príbehu spomienok (oral histo-
ry) matky Zuzany Laukovej?
Matúš Bachynec svoj scenár poňal 
ako širšiu sondu, ako „dopísanie“ 
Luciinej práce. Všetky „jeho“ ma-
terstvá sú v hraničnej situácii. Lebo 
iné je byť matkou v prostredí pl-
nom podpory a iné je byť na dieťa 
sama, inak si ho matka chráni 
počas vojny, inak sa usiluje o jeho 
prežitie v gulagu, inak si buduje 
ochranný vzťah k dieťaťu, keď ju 
vlastná mama posiela na potrat... 
A to nie je všetko, predstavenie 
ponúka aj iné vzťahy a ich inter-
pretácie. Expresívnosť celého tohto 
stretnutia s archetypom materstva 
podčiarkol Bachynec neustálou 
nemou prítomnosťou dieťaťa na 
scéne vo vynikajúcom pohybovom 
stvárnení Barbory Bazsovej. Ná-

ročné a strhujúce herecké výkony 
však predvedú všetky herečky 
mladej aj staršej generácie, medzi 
ktorými trnavských divákov určite 
priláka hosťujúca Božidara Turzo-
novová. Predstavenie je náročné 
pre vyjadrenie mnohých emócií, 
ktoré matky a deti vo vzájomných 
vzťahoch prežívajú. Osem žien na 
scéne dopĺňa jediný herec Miroslav 
Beňuš, ktorý do svojej postavy zra-
neného syna Alexeja vložil osobitú 
nežnosť.
Zaujímavým scénickým vkladom 
sú dve úrovne troch hlavných 
priestorov, v ktorých sa odohráva 
dej inscenácie, a plexisklové ste-
ny, ktoré vytvárajú psychologicky 
uzavreté celky a zároveň zaujímavú 
zvukovú kulisu. Výpovede jednotli-
vých postáv sú osobné, ale predsa 
majú akúsi univerzálnu platnosť, 
každá z nich už akoby naozaj ke-
dysi kdesi zaznela, alebo aspoň 
chcela zaznieť a mala zaznieť. 
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 ATLETIKA – Miroslav Plešivka, 
bývalý reprezentant Slovenska 
v behoch na dlhé trate, vstúpil 
uprostred septembra medzi päť-
desiatnikov. Na tento svet sa totiž 
prihlásil 16. 9. 1969 v smolenickej 
pôrodnici. Talentovaný vidiecky 
športovec neušiel trénerskej pozo-
rosti Jána Piláta zo Slávie Trnava. 
Ten vo svojej atletickej partii vy-
piplal z neho popredného vytrval-
ca. Z celorepublikového šampio-
nátu si Plešivka priniesol dovedna 
štyri strieborné a tri bronzové 
medaily. Po prestupe do AŠK AVO 
Ružindol sa úpešne otrestoval 
aj na organizátorskom poli. Ple-
šivkovou prioritou však naďalej 
zostali pretekárske aktivity. Repre-
zentačný dres mal na sebe počas 
majstrovstiev sveta v polmaratóne 
(španielska Palma de Mallorca 
1996, jeho čas 1:10:09 h). Tri razy 
ho zaradili do nominácie SR na 
zahraničné podujatia v behu do 
vrchu (MS 1994, MS 1996, ME 
1995). Neobíďme ani Plešivkove 
prvenstvo v maratónskom behu 
v nemeckom Herxheime. Tamoj-
ších 42 195 metrov zdolal v osob-
nom rekorde 2:28:34. Brezniansky 
polmaratón absolvoval za 1:07:10. 
Miro Plešivka bol viackrát členom 
štvorčlenných zostáv mesta Trnavy 
v štafetovom maratóne po uliciach 
partnerského maďarského mesta 
Szombathely. 
 FUTBAL – Areál FK Lokomotíva 
Trnava bol dejiskom 1. ročníka Me-
moriálu Juraja Halenára (* 28. jún 
1983, Trnava – † 29. jún 2018, Bra-
tislava). Rok po smutnej udalosti sa 
teda hral spomienkový turnaj veko-
vej kategórie U19 na počesť býva-
lého reprezentanta SR, člena Klubu 
ligových kanonierov a odchovanca 
agilného železničiarskeho subjektu 

zo slovenského Ríma. Podujatie 
zorganizoval štáb pod taktovkou 
prezidenta klubu Petra Moravčíka 
pre štyri západoslovenské oddiely, 
za ktoré J. Halenár hrával. Úvodný 
výkop mal Jurajov 5-ročný syn Ni-
colas. Pri otvorení turnaja do mikro-
fónu prezradil, že keď bude veľký, 
chce strieľať góly ako jeho tatino. 
V celodennom súperení starších 
dorastencov triumfoval ŠK Slovan 
Bratislava. Striebornú priečku získa-
li chlapci z ďalšieho bratislavského 
klubu, Interu, tretí skončil kolektív 
domácej Lokomotívy a posledné 
miesto zostalo pre petržalský FC. 
Vedenie žlto-modrého FK zo sídlis-
ka Družba si teda dôstojným spô-
sobom uctilo pamiatku nezabud-
nuteľného futbalistu na pôde jeho 
rodného mesta.   
 ŠPORTOVÁ STREĽBA – Aj 
Národné strelecké centrum v trnav-
ských Štrkoch prispelo do sprie-
vodného programu Tradičného 
trnavského jarmoku. Tohtoročná 
Veľká cena zalúžilého majstra 
streľby Cyrila Orešanského bola 

venovaná osemdesiatym narode-
ninám našej streleckej legendy. 
Tridsiatich piatich súťažiacich 
v diciplíne trap rozdelili do dvoch 
skupín. Nad ich súťažením držal 
rozhodcovskú ruku skúsený ar-
biter Jozef Žille.V A-kategórii mal 
najprenejšiu mušku Filip Marinov 
z banskobystrického Športového 
klubu polície. Druhý post obsa-
dil Rakúšan Alois Goiser a tretie 
miesto pripadlo Benjamínovi 
Jurkovičovi, členovi ŠKP Trnava. 
Jeho klubový kolega Gabriel Nyul 
nenašiel premožiteľa v B-kate-
górii. Krátky pohľad do histórie 
napovedá, že Trnavčan Cyril 
Orešanský (* 2. júl 1939) získal 
v sezóne 1973 titul majstra ČSSR 
práve v tejto diciplíne. Bol však 
všestranným strelcom. Karta mu 
išla aj vo viacbojoch. Pre zaujíma-
vosť, jeho rekordný zápis v trape 
znel 196/200. Na jubilantovu po-
česť sa teraz súťažilo v Štrkoch aj 
v skeete. Najviac sa darilo Petrovi 
Zemkovi a Adele Supekovej (obaja 
ŠKP Bratislava).  

(jls)

Šport v skratke

Na archívnej snímke je Miroslav Plešivka (prvý sprava) po skončení bežeckých pretekov v cen-
tre Trnavy. Foto: Blažej Vittek

šport

Vzťah matky k dieťaťu je v nich 
prirodzený a komplikovaný záro-
veň, a tak je to aj spätne. Dieťa, 
ktoré chránia, je totiž samostatná 
entita, ktorá musí poniesť dôsledky 
konania svojej mamy i svojho a žiť 

ďalej, veď vlastne o tom materstvo 
na biologickej rovine je – o pre-
nášaní života do budúcnosti, 
ktorú však formuje často neľahká 
minulosť. A keďže všetci sme deti 
a všetci občas potrebujeme po-

prosiť svoje mamy o odpustenie 
a zároveň im odpustiť, aj keď už 
možno nie sú na tomto svete, je 
predstavenie Matky v tejto krajine 
s komplikovanou minulosťou aj 
o každom z nás. 
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Jarmočná časovka prilákala vyše sto cyklistov
Jaroslav Lieskovský, foto: Michal Novotný

Jazdu proti chronometru si na Malženickej ceste opäť podmanil Tomáš Cepka 
Naše starobylé mesto žičí úzkym 
galuskám. Po nezabudnuteľnom 
jubileu z konca júna, 20. spoloč-
ných majstrovstvách SR a ČR, sa 
cyklistický kolotoč naplno rozkrú-
til i počas Tradičného trnavského 
jarmoku. Minuloročný absolútny 
triumf zopakoval domáci Tomáš 
Cepka. Medzi ženami obadila ví-
ťaznú priečku Nikoleta Svetláková 
z Dolného Srnia, dediny neďaleko 
Nového Mesta nad Váhom. 
Občianske združenie Cyklisti Tr-
nava sa technickej pozície zhos-
tilo na výbornú, hoci nakrátko im 
situáciu skomplikovala dažďová 
prehánka. Časový rozpis to však Víťazné trio v celkovom poradí na 6 666 metrov, zľava: Evinic, Cepka, Mydla.

Jaroslav Lieskovský, foto: Dominik Szabo, Marián Pavlík

Charitatívny bežecký pozdrav Jankovi Szabovi
Atléti trnavskej Slávie a ich spolupracovníci všestranne pomáhajú kamarátovi v ťažkej životnej situácii

Mestský atletický štadión Antona 
Hajmássyho privítal ešte začiatkom 
augusta takmer stovku vyznáva-
čov džogingu. Záujemcov rôz-
neho veku či výkonnosti oslovila 
iniciatíva slávistov pod vedením 
generálneho sekretára Slovenské-
ho atletického zväzu Vladimíra 
Gubrického. Ochotných rúk bolo 
nadostač. Spoločne sa pustili do 
zorganizovania charitatívneho 
behu pre Janka v trvaní dvanás-
tich a tridsiatich minút. Prišli naň 
účastníci zo širokého regiónu, od 
Bratislavy po Čachtice. Dobrovoľný 
štartový vklad pôjde v plnej výške 
na náročnú liečbu obetavého, ka-
marátskeho človeka.
Na účet s týmto šľachetným záme-
rom prispeli aj ďalší darcovia. Ini-
ciátori telovýchovnej akcie boli od 
zdravotníkov informovaní, že bez 
aktívneho cvičenia a rehabilitácií, fi-
nančne náročných, nesvitá nádej na 
zlepšenie pacientovej pohyblivosti.
Dlhoročný pedagóg Janko Szabo 
stál najmä pri zrode viacerých 
džogingových podujatí v Trnave 
a okolí. Bol členom mestských 
športových komisií. Angažoval 

sa v olympijskom i matičnom 
hnutí. Známe zostali jeho štafe-
tové bežecké posolstvá k rôznym 
výročiam. Jedno z nich, po vyše 
stokilometrovej trase z Trebišova 
na pamätnú Duklu, vymyslel počas 
základnej vojenskej služby v trebi-
šovskom útvare. Vo výpočte aktivít 
by sme mohli pokračovať. 
Zaslúžený odpočinok si Trnavčan 
J. Szabo nedoprial ani v dôchod-
covskom veku. Vlani na Štedrý deň 
sa mu však svet obrátil naruby. Po 
náhlej zdravotnej príhode skončil 
na nemocničnom lôžku. Doteraz je 
odkázaný na pomoc iných. 
Ambasádorom podujatia na Slávii 
bol dlhoročný predseda Trnavského 
olympijského klubu a bývalý mara-
tónsky reprezentant ČSSR Anton Ja-
vorka z Moravian nad Váhom. Rolu 
čestného štartéra prijal trojnásobný 
olympionik SR a majster Európy 
z Barcelony 2010 v hode kladivom, 
slávista Libor Charfreitag.
Hoci výsledková listina nebola v ten 
podvečer prioritná, aspoň telegra-
ficky uveďme najrýchlejších. Počas 
dvanásťminútovky absolvoval Jozef 
Valášek z Brestovian 3 440 a Natália 

Kročková, mladá atlétka domácej 
Slávie, preklusala v rovnakom časo-
vom úseku 2 600 metrov. Polhodi-
nový beh sa najviac vydaril Lukášo-
vi Záhorcovi (Trnava / bernohy.sk, 
8 200) a Jane Genčurovej (AK Slávia, 
6 550 m). Dlhšiu disciplínu v po-
hode zvládla aj osemročná Lucia 
Szabová, Jankova vnučka.  

Janko Szabo (v strede) na historickej Dukle 
po skončení ním organizovaného bežeckého 
posolstva. 
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šport šport

Jaroslav Lieskovský, foto: Vladimír Gubrický

Letný atletický míting vo veľkom štýle
Štít mesta Trnavy pridal do klubovej kroniky už štyridsiatu šiestu kapitolu, víťazná trofej putovala do 
Trenčína

Keďže ostatné Novinky z radnice 
boli dvojčíslom, v tomto vydaní 
mapujeme aj športové aktivity 
z leta. Medzi vrcholné podujatia 
patril atletický míting na štadióne 
Slávie. V päťhodinovom programe 
dominovalo štvrté kolo základnej 
časti najvyššej celoštátnej ligy. 
Vyhrali ho nitrianske družstvá, 
muži  AC Stavbár a ženy ŠK ŠOG. 
Opäť raz sa ukázalo, že táto tímová 
súťaž má svoje opodstatnenie. Na 
ligovej súpiske bola celá plejáda 
slovenských reprezentantov v čele 
s hviezdnou trojicou, šprintérom 
Jánom Volkom, kladivármi Marce-
lom Lomnickým a Martinou Hraš-
novou. 
Tiež sprievodné disciplíny prispeli 
k úspešnému popoludniu. Už šty-
ridsiaty šiesty raz sa bežal ženský 
Štít mesta Trnavy na 1 500 metrov. 
Kraľovali v ňom tri Lucie, zlatá 
Šišoláková zo Slávie ŠG Trenčín 
(4:42,18), strieborná Keszeghová 
zo Slávie STU Bratislava (4:44,54) 
a bronzová Kovalančíková z ban-
skobystrickej Dukly (4:45,73). 
Rekordný čas štvrtej Lucie, Mar-
tinčanky Hrivnák Klocovej, spred 

štyroch rokov (4:18,47) teda naďa-
lej zostal v platnosti.
Trnavské memoriály zasa vzdali 
hold štyrom osobnostiam domácej 
atletiky – Antonovi Hajmássy-
mu, Mikulášovi Čordášovi, Radke 
Charfreitagovej a Jánovi Butkovi. 
Kráľovná športov ponúkla divákom 
aj ďalšie bonbóniky. Napríklad 
v skokanskom sektore sa Trnavča-
nom naposledy predstavili dvojčatá 

Dana a Jana Velďákové. Po dvoch 
desaťročiach prišla ich pretekárska 
rozlúčka s vrcholovou atletikou.
Pre úplnosť doplňme, že o týždeň 
neskôr nadviazalo na trnavské 
zápolenie ligové finále v meste pod 
Zoborom. V ňom sa z celkového 
triumfu tešili obhajcovia lanských 
primátov, mužský kolektív domá-
ceho Stavbára a ženský celok ban-
skobystrického ŠK Dukla.  

Tri najrýchlejšie atlétky v 46. ročníku Štítu mesta Trnavy, zľava: obhajkyňa prvenstva Kes-
zeghová (2. miesto), Šišoláková (1. miesto), Kovalančíková (3. miesto).

nenarušilo. Podujatiu prospelo 
aj odstavenie verejnej premávky. 
„Rád tu jazdím, organizátorom 
patria slová uznania,“ neskrýval 
spokojnosť 64-ročný Trnavčan 
Alojz Ozogán. Bývalý popredný 
cyklista a neskôr oddielový tréner 
v TJ Skloplast si dokonca kúpil na 
staré kolená časovkársky špeci-
ál. Tomáš Tančibok a jeho otec 
Bohuš nechýbali v menoslove 
T-6666 ešte ani raz. „Veru, svoj 
prvý štart v týchto masových 
pretekoch si už ani poriadne 
nepamätám, veď som mal vtedy 
iba osem rokov,“ prezradil mladší 
z obdivuhodnej rodinnej dvojice. 
Početná cyklistická komunita 
si pri jarmočnom stretnutí na 
Malženickej ceste opäť raz za-

spomínala aj na kamarátov, ktorí 
už odišli do večnosti. Tiež na 
Vladimíra Selčana z Trnavy, vla-
ni s osemdesiatimi tromi rokmi 
najstaršieho pretekára jarmočnej 
časovky. Dvojnásobný účastník 
populárnych etapových pretekov 
Okolo Slovenska (1954, 1955) 
a dlhoročný organizátor našej 
mestskej cyklistiky zomrel 17. 
februára 2019.
Elektronické čipy si tentoraz 
vyzdvihlo deväťdesiatsedem zá-
ujemcov, výkonnostných aj re-
kreačných. Ďalší jedenásti prešli 
trasu bez tejto technickej vymo-
ženosti. Išlo totiž o rodičov, ktorí 
povinne sprevádzali na dvoch 
kolesách svoje detské ratolesti. 
Nemožno prehliadnuť, že na 

štartovú rampu sa týždeň po 
oslave svojich tretích narodenín  
postavil domáci debutant Šimon-
ko Duboš. Celých 6 666 metrov 
úspešne zvládol na malom bicykli 
po boku svojho ocina Ladislava. 
Ako vidieť, cyklistická sága tr-
navského rodu Dubošovcov má 
nového pokračovateľa.
A napokon pódiové trojice v ab-
solútnom poradí 27. časovky 
jednotlivcov na 6 666 m, muži: 
1. Tomáš Cepka (Trnava, 8:37,13 
min), 2. Eduard Evinic (Lubina, 
8:38,43), 3. Matej Mydla (Brati-
slava, 8:40,22); ženy: 1. Nikoleta 
Svetláková  (Dolné Srnie, 11:
51,73), 2. Ľudmila Balgavá (Buko-
vá, 11:55,73), 3. Barbora Struhá-
rová (Bratislava, 12:02,34). 
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Opäť ožila dávna sláva šachových 
festivalov Tirnavia – Memoriál 
Richarda Rétiho, pri príležitosti 
40. výročia vzniku prvého ročníka 
(1979), keď sa v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika uskutočnil 
veľmajstrovský šachový turnaj de-
siatich šachistov (šiesti zo Sloven-
ska, traja z Česka a jeden z Ruska) 
s priemerným ratingom 2 454 bo-
dov od 13. do 19. augusta 2019. 
Pri jeho slávnostnom otvorení (asi 
hodinu pred prvými ťahmi na pia-
tich šachových stolíkoch) sa zúčast-
nili ako hostia aj predseda TTSK 
Jozef Viskupič a sympatická vice-
primátorka Trnavy Eva Nemčovská, 
ktorí v príhovore pozdravili účast-
níkov obnoveného turnaja. Prvá 
zástupkyňa trnavského primátora 
sa nám v krátkom rozhovore pri-
znala, že ovláda základy kráľovskej 
hry, ktoré chce naučiť aj svoje deti, 
lebo mládeži môžu len prospieť. 
Odporúča šach aj pre seniorov na 
oddialenie Alzheimerovej choro-
by a šachovú rubriku v NzR pre 
všetkých záujemcov. 
Medzi divákmi sme mali možnosť 
vidieť aj dvoch medzinárodných 
majstrov z historickej Tirnavie Alo-
isa Lanča a Jána Báňasa, či FIDE 
majstra Milana Szitkeya. V poradí 
15. ročník bol počtom šachistov 
skromný, ale ďalšie, ktoré budú 
nasledovať, majú nadviazať na 
slávnu tradíciu šachových turnajov, 
ktoré patrili kedysi k najväčším 
v bývalom Československu. Orga-
nizačným garantom podujatia bol 
František Jablonický ako predseda 
Výkonného výboru Trnavskej ša-
chovej školy, ktorý spolu s Antonom 
Machom prišiel v novembri 1978 
s nápadom zorganizovať šachový 
festival v kráľovskom meste. Turnaj 
sa konal pod záštitou primátora 
mesta Trnavy Petra Bročku a reali-
zovaný bol s finančnou podporou 
TTSK spolu s ďalšími partnermi 
podujatia. Medzi sprievodné aktivi-
ty patrili: Živý komentár trnavského 
medzinárodného veľmajstra Jána 

Plachetku spojený video preno-
som, online prenos partií na ches-
s24.com, spoločenská recepcia 
v prvý deň podujatia, výstava spo-
mienkových predmetov a výsledkov 
turnajov Tirnavia, výstava zbierok 
šachových súprav Staunton od Mi-
roslava Kijaca. Počas siedmich dní 
sa konalo jedno alebo aj dve kolá 
denne s tempom hry 90 min. na 40 
ťahov plus 30 min. do konca partie 
s prídavkom 30 sek. za každý vyko-
naný ťah. 
Riaditeľom turnaja bol Ján Kiššon 
a jeho zástupcom Alexander Ria-
bov, hlavným rozhodcom Tomáš 
Danada s pomocníkom Františkom 
Jablonickým. V uzatvorenom turnaji 
sa dala splniť norma (po získaní 
predpísaného počtu bodov) pre 
udelenie titulu medzinárodného 
majstra (4,5 b.) alebo aj veľmajstra 
(6,5 b.). Po deviatich kolách prvú 
priečku obsadil a putovný pohár 
prevzal najmladší slovenský veľ-
majster 17-ročný Jerguš Pecháč zo 

Žiliny so 7 bodmi (potvrdil opäť veľ-
majstrovskú normu), druhý skončil 
M. Demidov z Ruska (6 b.) a tretí 
P. Šimáček z Česka (5,5 b.). Z mla-
dých trnavských šachistov, ktorí 
vyrastali v šachovej liahni ŠK Kom-
plet Modranka, sa Martin Jablonický 
(* 1999) umiestnil na 8. mieste (3 
b.) a Samir Sahidi (* 2003) na po-
slednom 10. mieste (2,5 b.). Turnaj 
bez prehry absolvovali len dvaja 
šachisti: J. Pecháč (+ 5 - 0 = 4) a P. 
Šimáček (+ 2 - 0 = 7). Medzi šachis-
tami rôzneho vekového rozpätia bol 
boj o najlepšie umiestnenie v tur-
najovej tabuľke neľútostný, a preto 
sa im aj podarilo vytvoriť hodnotné 
partie, ktoré určite stoja za dôklad-
nú analýzu. Na ukážku sme vybrali 
dve z trnavskej omladiny:
M. Jablonický (2343) - Ľ. Ftáčnik 
(2530) [Tirnavia 2019, 2. kolo, 
14. 8. 2019]
Sicílska obr. (B81)
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4:J:d4 
Jf6 5.Jc3 e6 6.g4 h6 (6. - Jc6 7.g5 

šport

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

Záver šachovej partie: M. Jablonický – Ľ. Ftáčnik, Tirnavia 2019, postavenie po ťahu 29.Se2

šport
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Jd7 8.Jdb5 Jb6 9.Sf4 Je5 10.Dh5 g6 
11.Dh3 Sd7? 12.0-0-0 Db8 13.Dg3 
Jc8 14.J:d6+! S:d6 15.V:d6 D:d6 
16.S:e5 Df8 17.Jb5 Db4 18.Sc3 Dc5 
19.Jc7+ 1:0 Bončev vs. Velikov, 
Sofia 1974) 7.h4 Jc6 (7. - a6 8.Sg2 
Se7 9.Se3 J:d4 10.D:d4 e5 11.Dd1 
Se6 12.Jd5 Vc8 13.c3 Jf6 14.J:e7 D:
e7 15.g5 h:g5 16.h:g5 V:h1+ 17.S:h1 
Jg4 18.Sd2 Dh8 19.Df3 Dh8 20.Sg2 
Dh4 Karpov vs. Kasparov, Moskva 
1985) 8.Vg1 d5 (8. - h5 9.g:h5 J:h5 
10.Sg5 Jf6 11.Dd2 Db6 12.Jb3 Sd7 
13.0-0-0 a6 14.Vg3 Dc7 15.Sg2 Se7 
16.f4 0-0-0 17.Df2 Kb8 18.f5 Je5 
19.Sh3 Jc4 20.Jd2 J:d2 21.V:d2 Vc8 
22.f:e6 S:e6 23.S:e6 f:e6 Karpov 
vs. Kasparov, Moskva 1984) 9.e:d5 
(9.Sb5 Sd7 10.e:d5 J:d5 11.J:d5 e:d5 
12.Se3 Se7 13.g5 h:g5 14.h:g5 Vh4 
Akopjan vs. Anastasjan, Jerevan 
1995) 9. - J:d5 10.J:d5 e:d5 11.Se3 D:
h4?! (Branie čierneho pešiaka bolo 
možné odložiť: 11. - Se7 12.Dd2 
0-0 13.0-0-0 S:h4 14.Jf5 Se6 15.Sg2 
Sf6 16.S:d5 S:d5 17.D:d5 D:d5 18.V:
d5 Vfd8 19.V:d8+ V:d8 =, 16.S:
h6? S:f5 17.g:f5 g:h6 18.S:d5+ Kh7 
19.Vh1 Sg7 -/+) 12.Df3 J:d4 13.S:
d4 De7+ 14.Se2 De4 (14. - Db4+!? 
15.Sc3! Dc5 16.0-0-0 Se6 17.Sd4 
Da5 18.Kb1 0-0-0 19.Sd3 Kb8 
20.Sf5 S:f5 21.D:f5 f6 22.Se3 Db5 
23.Vd3 Dc6 24.Vgd1 Sc5 25.Vc3 b6 
26.Df3 Vhe8 27.b4 Db5 28.S:c5 b:c5 
29.V:d5 V:d5 30.D:d5 Db6 31.a3 c:
b4 32.a:b4 Vd8 +/=, 15.Dc3? D:c3+ 
16.S:c3 Se6 17.0-0-0 0-0-0 18.Sd4 
Kb8 19.Vge1 f6 20.Sf3 Sf7 21.Se3 
h5 22.g:h5 S:h5 23.V:d5 Sb4 24.V:
d8+ V:d8 25.Vd1 V:d1+ 26.S:d1 S:
d1 27.K:d1 a6 28.Ke2 Kc7 29.Kd3 
Kc6 30.Ke4 g6 31.Sd4 Se7 32.a4 
Kd6 33.Kd3 f5 34.c4 Ke6 35.Se3 g5 
36.Sd2 g4 37.Sf4 Sc5 38.Ke2 Kf6 
39.b3 Ke6 40.Sg3 Sd6 -+) 15.0-0-0 
D:f3 16.S:f3 Se6 17.Vge1 Vd8 (17. 
- Kd7 18.Se3 Sd6 19.S:d5 S:d5 20.V:
d5 Kc6 21.Ved1 Vhd8 22.c4 Se7 
23.Sd4 f6 24.Kc2 a6 25.Ve1 V:d5 
26.c:d5+ Kd7 27.Kd3 Vh8 28.Vh1 
Kd6 29.Ke4 Ve8 30.Se3 Sd8+ 31.Kf5 
g5 32.Sd4 K:d5 33.Sc3 Sb6 34.V:h6 
+-) 18.S:a7 Se7 (18. - Va8 19.Sd4 V:
a2 20.Kb1Va5 21.Sc3 Va6 22.S:d5 
Vd6 23.S:b7 V:d1+ 24.V:d1 f6 25.f3 
h5 26.g:h5 V:h5 27.b3 +/-) 19.Sb6 
Vd7 20.Se2 Sd8 21.Sc5 Se7 22.Sb5 

S:c5 23.V:d5 0-0 24.V:c5 Vd4 25.f3 
Vfd8 26.b3 Vf4 27.Ve3 Vd5 28.V:
d5 S:d5 29.Se2 (Pozri diagram!) 29. 
- g6 30.Kd2 Sc6 31.Ve5 f6 32.Ve7 
g5 33.Ke3 h5 (33. - f5 34.Ve6 Kg7 
35.a4 f:g4 36.f:g4 Vf7 37.a5 Sd7 
38.Vb6 Ve7+ 39.Kd2 Se6 40.Sf3 
Sc8 41.c4 Vd7+ 42.Ke3 Ve7+ 43.Se4 
Ve5 44.b4 Ve8 45.b5 h5 46.a6 b:
a6 47.b:a6 S:g4 48.Vb5 Sd1 49.Kd4 
g4 50.a7 Vd8+ 51.Sd5 g3 52.Ke3 +-) 
34.g:h5 Vh4 35.Sc4+ Kh8 36.Vf7 
Vf4 37.Se2 Kg8 38.Vc7 Vh4 39.a4 f5 
40.a5 f4+ 41.Kd4 Vh2 42.Sc4+ Kh8 
43.a6 S:f3 44.a:b7 S:b7 45.V:b7 g4 
46.Ke5 1:0
V ostrom variante sicílskej obrany 
sa známy bratislavský veľmajster 
a najstarší účastník turnaja dostal 
hneď v otvorení pod kolesá tzv. 
Keresovho útoku, čo mohlo byť pre 
neho veľmi nebezpečné. V 11. ťahu 
prijal Ľ. Ftáčnik možnosť zobrať 
bieleho pešiaka, keď riskoval alebo 
chcel použiť svoju novinku pripra-
venú v domácej kuchyni, ale v 18. 
ťahu zase svojho súperovi vrátil. 
Po 14. - Db4+ sa mohol výsledok 
duelu aj obrátiť alebo prejsť do 
remízy: 15.Sc3 Dc5 16.a3 Se6 17.0-
0-0 0-0-0 18.Sd4 Da5 19.Kb1 Kb8 
20.b4 Dc7 21.De3 S:a7 22.S:a7 Vc8 
23.Vd2 Sd6 24.Sb6 Dc3 25.D:c3 V:
c3 26.Kb2 Se5 27.Sd4 S:d4 28.V:
d4 Vh3 29.Vg2 g6 30.f4 Kb8 31.f5 g:
f5 32.g:f5 S:f5 33.Vf2 Sc8 34.V:f7 =. 
Mohol v postavení na diagrame ešte 
udržať čierny, ktorý je na ťahu, duel 
na remízu? Otázku kladieme našim 
čitateľom – riešiteľom. Odpoveď sa 
dozvedia v ďalšom čísle NzR.
S. Sahidi (2366) – M. Pacher 
(2415) [Tirnavia 2019, 2. kolo, 
14. 8. 2019]
Slovanská obr. (D10)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 d:c4 4.e3 b5 
5.a4 b4 6.Ja2 e6 7.S:c4 Jf6 8.b3 Se7 
9.Sb2 0-0 10.Jf3 Jbd7 11.0-0 Sb7 
12.De2 c5 13.Vfd1 Da5 14.d:c5 J:
c5 15.Je5 Vfc8 16.Sd4 Sd5 17.S:d5 e:
d5 18.S:c5 V:c5 19.Jd3 Vc7 20.Vac1 
Vac8 21.De1 Sf8 22.V:c7 V:c7 23.h3 
g6 24.Jd:b4 Vb7 25.Jc6 D:e1+ 26.V:
e1 V:b3 27.J:a7 Va3 28.Jc1 V:a4 
29.Jb5 Sb4 30.Vf1 Je4 31.Jd3 Jc3 
32.J:c3 S:c3 33.Vb1 Kg7 34.Vb5 d4 
35.e4 Va1+ 36.Kh2 Vd1 37.Je5 d3 
38.Vd5 S:e5+ 39.V:e5 Vf1 40.Vd5 V:

f2 41.V:d3 Vf4 42.Vd4 h5 43.Va4 h4 
44.Kg1 Kf6 45.Va6+ Ke5 46.Va5+ K:
e4 47.Vb5 f6 48.Vb4+ Ke3 49.Vb3+ 
Kd2 50.Va3 g5 51.Va6 Ke3 52.Va3+ 
Ke4 53.Va5 Vf5 54.Va6 Ke5 55.Va5+ 
Ke6 56.Va4 Vb5 57.Va1 Vb2 
58.Ve1+ Kf5 59.Vf1+ Kg6 60.Vd1 f5 
61.Vd6+ Kh5 62.Vd5 Kg6 63.Vd6+ 
Kf7 64.Vd4 Ke6 65.Va4 Vd2 66.Kh2 
Ke5 67.Kg1 Vd4 68.Va8 Kf4 69.Kh2 
Ke3 70.Vg8 Kf4 71.Va8 Vb4 72.Vf8 
Vb3 73.Vf7 Vb8 74.Vh7 Ve8 75.Vf7 
Ve5 76.Vg7 g4 77.h:g4 f:g4 78.Vh7 
Va5 79.Vf7+ Vf5 80.Vh7 Ke3 81.V:
h4 Kf2 82.Vh8 Vf7 remíza.
Slovanská obrana je charakteristic-
ká ťahom 2. - c6, ktorý podporuje 
pole d5 a súčasne nebráni v pohybe 
čiernemu dámskemu strelcovi. Po 
3. - e5!? by vznikol tzv. Winawe-
rov protigambit (4.d:e5 d4 5.Je4 
Da5+ 6.Sd2 D:e5 7.Jg3 Jf6 8.Jf3 Dd6 
9.Dc2 Se7 10.0-0-0 0-0 11.e3 d:
e3 12.Sc3?! (12.S:e3) Dc7 13.f:e3 
Sg4 14.Sd3 Jbd7 15.Sf5 S:f5 16.J:f5 
Vfe8 17.J:g7! K:g7 18.Df5 Jf8 19.h4 
h6 20.g4 +- Kasparov vs. Nikolič, 
Manila 1992), ktorý sa prvýkrát hral 
v dueli Marshall vs. Winawer, M. 
Carlo 1901. Vo 4. ťahu mohol biely 
hrať odvážnejšie: 4.e4 e5 5.S:c4 e:
d4 6.Jf3 d:c3! 7.S:f7+ Ke7 8.Db3 Jf6 
9.b:c3 Db6 10.Dc4 Da6 11.0-0 D:
c4 12.S:c4 Jbd7 13.Ve1 Ke8 14.Sf4 
Jc5 15.Jd4 Se7 -/+, 8. - c:b2?! 9.S:b2 
Db6 10.S:g8 V:g8 11.Sa3+  Ke8 12.D:
g8 Da5+ 13.Kf1 D:a3 14.Jg5 De7 
15.J:h7 Se6 16.D:f8+ D:f8 17.J:f8 K:f8 
18.Ke2 c5 =/+, ale v 6. partii v boji 
o majstra sveta v Holandsku r. 1937 
hral Euwe chybne 6. - b5? Čo Alje-
chin ihneď využil 7.J:b5! V 23. ťahu 
nehral M. Pacher presne. Malo sa 
stať: 23. - Db6! 24.Jd:b4 a5 25.J:d5 
J:d5 26.V:d5 D:b3 27.Vd2 D:a4 =/+. 
V 25. ťahu mohol mladý S. Sahidi 
zvoliť aj iné pokračovanie: 25.Dc3 
Je4 26.De5 V:b4 27.V:d5 Db6 28.a5 
Db8 29.J:b4 D:b4 30.Dd4 De1+ 
31.Kh2 J:f2 32.Df4 f5 33.Dc4 Dh1+ 
34.Kg3 Je4+ 35.Kf3 Jg5+ 36.Kf2 Je4+ 
s vyrovnanou pozíciou. Zvyšok du-
elu ponechávame našim čitateľom 
na domácu analýzu, o ktorej nám 
môžu prípadne aj napísať.
Riešenie strednej hry z partie Lys 
vs. Nicolini (T. Matliare 2019): 
12. - V:a3! 13.Vb1 Se7 14.Jd4 S:g5 

šport
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BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel.033/5512913, 033/5512 911, 
zsmuzeum@zupa-tt.sk, 
www.zsmuzeum.sk 
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 17.00 h
Víkend 11.00 – 17.00 h
V pondelok zatvorené

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

VÝSTAVY..................................
  HARMÓNIA HODVÁBU A SKLA
Autorská výstava Adely Melišeko-
vej-Dojčanovej
do 6. 10. 2019
  PADLI, ABY SME MY ŽILI
Trnavská posádka a odboj na 
západnom Slovensku počas SNP 
– výstava k 75. výročiu SNP
do 4. 10. 2020
  MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
– 100. VÝROČIE ÚMRTIA
Výstava fotografií v koncertnej sále 
Západoslovenského múzea 
do 24. 11. 2019

  TRNAVSKÉ FOTOATELIÉRY
do 12. januára 2020
  SKAMENELINY SVETA
geologická výstava doplnená foto-
grafiami, do 1. 3. 2020
  ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
Zbierka výšiviek a ľudového odevu 
zo západného Slovenska z pozo-
stalosti Ruženy Hejzákové z Brna. 
Príklad záujmu českej a moravskej 
inteligencie o Slovensko v čase 
pred vznikom spoločného štátu 
Čechov a Slovákov v roku 1918

PODUJATIA.................................

  5. októbra o 14.00 h 
HARMÓNIA HODVÁBU A SKLA
Komentovaná prehliadka autorskej 
výstavy Adely Melišekovej-Dojča-
novej pri príležitosti jej ukončenia 
  26. októbra o 13.00 h 
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Kurz pletenia z pedigu, max. 15 
účastníkov, vstupné 10 eur

SPOLUPRÁCA S NÁVŠTEVNÍKMI
Cyklus prednášok na objednanie
  TRNAVA A SNP – komen-
tovaná prehliadka výstavy Padli, 
aby sme my žili na objednanie pre 
školy v októbri a novembri – Mgr. 
Lucia Duchoňová
  12. októbra o 15.00 h 
ROZPRÁVANIE O STARÝCH TR-
NAVSKÝCH FOTOGRAFOCH
Prehliadka výstavy Trnavské fo-
toateliéry s komentárom Simony 
Jurčovej 

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

LETNÁ SEZÓNA 1. 3. – 31. 10.
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h 
na objednanie
13.00 – 14.30 h je prítomný lektor
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov. Návštevy prosíme ohla-
sovať cez pracovné dni u lektorov 
na tel. č. 033/ 55 12 913

EXPOZÍCIA:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA 
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO

PODUJATIA..............................

PROGRAM SPOLUPRÁCE 
SO ŠKOLOU
Mikuláš Schneider Trnavský – ve-
domostný kvíz pre žiakov II. stupňa 
ZŠ, VI. – IX. ročník, sprievodný 
program k expozícii o živote a diele 
hudobného skladateľa. Kvíz nasledu-
je po absolvovaní sprievodného slova 
v expozícii

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/5514421
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h na objed-
nanie
13.00 – 14.30 h je prítomný lektor
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov. Návštevy prosíme ohla-

pozvánky

Západoslovenské múzeum

15.Dh5+ Kf8 16.D:g5 Jf6 17.d:e6 d:
e6 18.Df4 Sd7 19.Db8+ Je8 20.Vd1 
Dd6 21.D:d6+ J:d6 22.J:f5 e:f5 
23.V:d6 Ke7 24.Vd1 Vb3 25.Sd3 V:
b4 26.0-0 g6 27.Vb1 V:b1 28.V:b1 
Vc8 29.g4 f:g4 30.S:b5 Sf5 31.e4 
Se6 32.Se2 Vc7 33.Vb6 Sd7 34.Kg2 
Sc6 35.f3 Kd6 36.f:g4 Kc5 37.Vb2 
S:e4+ -/+, ale po 17.g4 h6 18.Dg6 
J:d5 19.g:f5 Je7 20.Dg2 J:f5 21.J:
b5 Va4 22.Vc1 V:b4 23.Sd3 V:b5 
24.S:b5 D:b5 25.V:c8+ Kf7 26.V:
h8+ Da5+ 27.Ke2 Db5+ 28.Kd2 
(28.Kf3?? Jh4+!!) Db2+ 29.Kd3 
Db3+ 30.Kd2 (30.Ke4?? Dd5+!!) je 

remíza alebo 17.Vc1Kf7 18.Se2 J:d5 
19.J:b5 Vb3 20.e4 f:e4 21.Dh5+ Kf6 
22.Dh4+ Kf7 23.Dh5+ g6 24.De5 
Vf8 25.Jd6+ Kg8 26.0-0 Vc3 27.J:
e4 V:c1 28.V:c1 D:b4 29.Sc4 Db6 
30.S:d5 e:d5 31.D:d5+ De6 32.Dd4 
d5 33.Jg5 Dd6 34.Je4 Dd8 35.Vd1 
Sf5 36.Jc3 Se6 37.Vb1 Dd7 38.f3 
Vc8 =. Po výmene veží mohlo na-
sledovať: 13.V:a3 S:b4+ 14.Jd2 S:a3 
15.d:e6 Se7 16.e:d7+ S:d7 17.S:e7 J:
e7 18.Sd3 Se6 19.0-0 0-0 20.Jf3 b4 
21.Jd4 Sd5 22.Da4 Dg6 23.g3 Dd6 
24.Vb1 Jc6 25.J:c6 S:c6 26.Sc4+ 
Kh8 27.D:b4 D:b4 28.V:b4 g6 = 

(15. - d:e6 16.Db3 b4 17.Se2 Jf6 
18.0-0 0-0 19.Jc4 Dc5 20.S:f6 V:f6 
21.J:a3 b:a3 22.Va1 f4 23.D:a3 D:
a3 24.V:a3 f:e3 25.V:e3 Sd7 26.g3 
Kf7 27.Sd3 h6 28.h4 Ke7 29.f4 Vf8 
=/+, 16.Da1 Dc5 17.S:b5+ (17.D:
g7? Dc1+ 18.Ke2 Sb2 19.Sh6 S:g7 
20.S:g7 b4 21.S:h8 Sd7 -+) 17. - D:
b5 18.D:a3 Jf6 19.f3 Kf7 20.Kf2 
Vd8 21.Dc3 Kg6 22.h4 Dd3 23.D:
d3 V:d3 24.Jc4 Vd5 =/+). Pozícia je 
veľmi komplikovaná a podľa našej 
analýzy pri správnej hre oboch 
duelantov by sa partia skončila 
remízou. 

pozvánky
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Galéria j. Koniarka

sovať cez pracovné dni u lektorov 
v hlavnej budove na tel .č. 033/ 
55 12 913

EXPOZÍCIA:
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra

VÝSTAVY.....................................
ŠESTNÁSTE STOROČIE SLO-
VOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov Západo-
slovenského múzea, 
do 31. 3. 2020

SLOVÁCI, 
PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2019

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

AKTUÁLNE VÝSTAVY:
  Mária Balážová: 
Ženský dezén
Retrospektívna výstava výraznej 
slovenskej autorky, reprezentantky 
regionálnej výtvarnej scény s ná-
sledným uvedením novej mono-
grafickej publikácie.
Kurátor: Mgr. Roman Gajdoš, PhD.
do 27.10. 2019 v Koppelovej vile
  Radovan Kissoczy, Richard 
Janeček: At last, he saw the en-
trance
Site-specific inštalácia, objekt, 
digitálne médiá (video, projekcia)
Kurátor: MgA. Milan Mikuláštík
do 27.10. 2019 v Koppelovej vile

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:
  Marta Matejková Vjatráková: 
Pevné, tekuté, ľahké
site-specific inštalácia zo skla
Kurátorka: Vladimíra Büngerová
Vernisáž: 15. októbra o 18.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia
do 20. 11. 2019

Stála expozícia GJK:
  GALÉRIA PORTRÉTOV – vý-
ber diel portrétneho žánru, re-
prezentujúcich vývoj portrétneho 

maliarstva od konca 18.storočia po 
súčasnosť zo zbierok GJK v Koppe-
lovej vile

AKCIE / AKTIVITY....................
  9. októbra o 19.00 h v Syna-
góge – Centre súčasného umenia
POCÍŤ RÓMSKU HUDBU s hos-
ťom Jiřím Stivínom
Projekt multižánrového hudobníka 
a speváka Marca Pilla a skupiny 
Jána Berkyho Mrenicu. Hudobné 
obsadenie: Marco Pillo – gitara, 
spev, Ján Berky Mrenica ml. – hus-
le, Michal Bugala – gitara, Janczi 
Rigo – kontrabas. Exkluzívny hosť: 
svetovo uznávaný hudobník, mul-
tiinštrumentalista a skladateľ JIŘÍ 
STIVÍN
Vstupné: 13 Eur, Ticketportal 
a Koppelova vila, na mieste kona-
nia koncertu hodinu pred koncer-
tom 
  ART Laboratórium 2019
Tvorivé dielne a výtvarná tvorba k ak-
tuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, SŠ 
podľa záujmu škôl v Koppelovej vile

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

PODUJATIA PRE DOSPELÝCH
  3. októbra o 17.00 h v čitárni 
HĽADANIE PERSPEKTÍVY
Polojubilejné rozprávanie fotografa 
Ladislava Struhára nielen o regió-
ne, v ktorom prežil celý život, ale 
najmä o jeho ceste za fotografiou. 
Moderuje Martin Jurčo. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia
  10. októbra o 17.00 h v čitárni 
ČECHOSLOVÁCI V ŠPANIELSKEJ 
OBČIANSKEJ VOJNE
Prednáška českého dokumenta-
ristu a novinára Stanislava Motla 
spojená s premietaním filmu. 
V spolupráci s Českým spolkom 
v Trnavskom regióne
  17. októbra o 17.00 h v čitárni 
VEĽKÁ OKTÓBROVÁ…
Októbrové komentované čítanie 
s humoristami Jankou Blaškovou, 

Benjamínom Škrekom, Petrom 
Roháčom, Ruženkou Šípkovou 
a Evou Jarábkovou. Moderuje Eva 
Jarábková
Hudba: Standard & Komrades
  18. októbra o 17.00 h v čitárni 
JANTÁROVÉ OČI
Stretnutie so spisovateľom, dob-
rodruhom a cestovateľom Jarosla-
vom Monte Kvasnicom. Hudobní 
hostia: Allan Mikušek a Henrich 
Slovák. V spolupráci so Štátnym 
archívom v Trnave
  24. októbra o 17.00 h v čitárni
TRNAVSKÁ POETIKA
Pokračovanie cyklu pre milovníkov 
poézie. Hostia: Erik Ondrejička 
a Štefan Kuzma. Moderuje Pavol 
Tomašovič. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia
  SCRABBLE V KNIŽNICI
Stretnutia (nielen) seniorov pri 
súbojoch v slovnej hre scrabble 
každú stredu o 14.00 h v čitárni 

PODUJATIA PRE DETI ...............
  7. októbra o 10.00 h v čitárni
KTO BOL 
MILAN MICHAL HARMINC
Nielen informačná hodina pre deti 
k 150. výročiu narodenia význam-
ného staviteľa
  10. októbra o 10.00 h v čitárni
ŽIDOVSKÉ PRÍBEHY
Činoherno-bábková inscenácia 
Divadla SpozaVoza podáva vtipno-
-melancholickým spôsobom prí-
behy troch židovských detí počas 
vojny. Inscenácia je vhodná pre 
deti i dospelých. Námet, réžia, hra-
jú: Miro Mihálek, Patrícia Sopko-
vičová, Ľuboš Janák, scénografia: 
Daša Krištofovičová
  15. októbra o 10.00 h v hu-
dobnom oddelení na Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
MÔJ ŽIVOT S HUDBOU
Stretnutie s talentovanou študent-
kou Konzervatória v Bratislave 
Magdalénou Remenárovou spojené 
s klavírnym a flautovým koncertom
  23. októbra o 17.00 h 
v čitárni
TRNAVSKÁ POETIKA
Pokračovanie cyklu pre milovníkov 
poézie. Hostia: Erik Ondrejička 
a Štefan Kuzma. Hudba a spev: 

Knižnica J. Fándlyho

pozvánky
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Ildikó Kraicová. Moderuje Pavol 
Tomašovič. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia
  21. októbra o 10.00 h v čitárni
MINULOSŤ ĽUDSTVA
Trhanie kontinentov a skutočnú 
Atlantídu deťom priblíži vedecký 
publicista Dušan Valent. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia
  JESENNÉ PRÁZDNINY 
V KNIŽNICI
30. októbra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
Čo nám z hlavy neodfúklo – vedo-
mostná súťaž pre deti do 15 rokov
31. októbra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
Jeseň pani bohatá, farbí listy do 
zlata – tvorivá dielňa pre deti s je-
sennou tematikou 
  PRIŠLA JESEŇ
Hudobno-slovné pásmo o jesen-
nom období, zvykoch, detských 
ľudových hrách a tradíciách určené 
pre žiakov I. stupňa ZŠ a pre škol-
ské kluby v hudobnom oddelení na 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5. 
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)

SÚŤAŽE .....................................
ČO MI KNIŽKY ROZPRÁVALI
Od septembra do decembra pre-
bieha literárna písomná súťaž pre 
deti venovaná tvorbe slovenskej 
spisovateľke Márie Ďuríčkovej. 
Súťažné otázky nájdete v pobočke 
Prednádražie, Mozartova 10, v po-
bočke Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 
21 a v oddelení pre deti Knižnice JF 
v Trnave, Rázusova 1

VÝSTAVY ...................................
  ŽIVOT A DIELO VOJTECHA 
ZAMAROVSKÉHO
Výstava kníh a fotografií zo života 
autora pri príležitosti 100. výročia 
jeho narodenia v čitárni Knižnice JF 
v Trnave, Rázusova 1 

SEMINÁRE, ŠKOLENIA, 
VZDELÁVANIE ...........................
  8. októbra o 10.00 h v čitárni 
ODHAĽME SPOLU 
FALOŠNÉ SPRÁVY
Vzdelávací seminár pre seniorov 
v spolupráci s Transparency Inter-
national Slovensko. Lektori pred-
stavia možnosti a spôsoby práce 
so serióznymi zdrojmi a prameňmi 
pri odhaľovaní pravdy, konšpirač-
ných teórií a hoaxov. Otvoria dis-
kusiu na tému propagandy, kritic-
kého myslenia a šírenia neprávd. 
VSTUP ZDARMA
#DlhujemeImTo
  16. októbra o 9.00 h v učebni
MOZGOVÝ JOGGING
Začiatok kurzu trénovania pamäti 
pre seniorov. Plánovaných je 10 
stretnutí. Na kurz sa môžete pri-
hlásiť v knižnici osobne alebo te-
lefonicky na čísle 033/5511782 u p. 
Brliťovej, alebo emailom na adrese 
bio@kniznicatrnava.sk. Počet účast-
níkov je limitovaný, preto sa pri-
hláste včas. Podmienkou účasti na 
kurze je platný čitateľský preukaz 

  22. októbra o 10.00 h 
v študovni
AKO NA TABLET 
A MOBILNÉ TELEFÓNY
Prvé stretnutie kurzu pre seniorov, 
ktorí majú záujem poznávať nové 
technológie a služby. Plánovaných 
je 5 stretnutí. Účastníci sa naučia, 
ako môžu pracovať s vybranými 
aplikáciami na svojich mobilných 
zariadeniach (tablety, smartfóny, 
mobily). Na kurz sa môžete prihlá-
siť v knižnici osobne, telefonicky na 
čísle 033/5511782 u p. Brilského, 
alebo e-mailom na adrese bio@k-
niznicatrnava.sk. Počet účastníkov 
kurzu je limitovaný, preto sa pri-
hláste včas. Podmienkou účasti na 
kurze je platný čitateľský preukaz. 
Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

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

  štvrtok 3. 10. / 10.00 August 
Strindberg: TANEC SMRTI – 
verejná generálka)

19.00 August Strindberg: TANEC 
SMRTI – predpremiéra
  piatok 4. 10. / 19.00 August 
Strindberg: TANEC SMRTI 
– premiéra
  sobota 5. 10. / 19.00 TANEC 
SMRTI 
  nedeľa 6. 10. / 18.00 SOLO 
LAMENTOSO – Sláva Daubnerová
  utorok 8. 10. / 19.00 RODINNÝ 
PARLAMENT 
  streda 09. 10. / 10.00 
ŤAPÁKOVCI 
  piatok 11. 10. / 10.00 TRAJA 
TUČNIACI 
  piatok 11. 10. / 17.00 TRAJA 
TUČNIACI 
  sobota 12. 10. / 19.00 TANEC 
SMRTI 
  pondelok 14. 10. / 10.00 MALÝ 
PRINC 
  streda 16. 10. / 19.00 DRAHÝ 
ŠPÁS 
  štvrtok 17. 10. / 11.00 MATKY 
19.00 MATKY 
  piatok 18. 10. / 19.00 
PROTOKOL 
  sobota 19. 10. / 19.00 TRI 
LETUŠKY V PARÍŽI 
  nedeľa 20. 10. / 10.00, 14.00 
DIVADELNÝ ATELIÉR (Zrkadlová 
sála)
  pondelok 21. 10. / 19.00 SLUHA 
DVOCH PÁNOV 
  streda 30. 10. / 19.00 ACH TIE 
ŽENY, ACH TÍ MUŽI 
  štvrtok 31. 10. / 19.00 
NEPREBUDENÝ 

Štúdio .......................
  utorok 22. 10. / 10.00 Palárik 
alebo Beskydov
  pondelok 28. 10. / 19.00 
KOPANEC 
  utorok 29. 10. / 10.00 KOPANEC 

  KATEDRÁLA 
SV. JÁNA KRSTITEĽA 
apríl – október 2019
pondelok – piatok: 10.00 
– 12.30h, 14.00 – 17.00 h
sobota: 11.00 – 16.00 h
november 2019
sobota: 11.00 – 16.00 h

Sakrálne pamiatky

Divadlo Jána Palárika

pozvánky
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  BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
apríl, máj, jún, september 
– 15. december
pondelok – piatok: 10.00 – 12.30 h, 
14.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl, august:
pondelok – piatok: 10.00 – 12.30 h, 
14.00 – 17.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
  KOSTOL SV. JAKUBA
apríl – október 2019
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.30 h, 
14.00 – 17.00 h
sobota, nedeľa: 14.00 – 17.00 h
  KOSTOL SV. HELENY
júl – september 2019
sobota – nedeľa: 14.00 – 17.00 h
  KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE
júl – september 2019
sobota – nedeľa: 14.00 – 17.00 h

  1. 10. / 16.00 Websterovci 2: Zo 
života pavúkov
18.00 Filmový klub NAOKO
20.00 Filmový klub NAOKO
  2. 10. / 16.00 Dobrodružstvá 
Mydlinky a Bublíka v Bublilandu
18.30 Nech je svetlo
20.30 Casino.sk
  3.10. / 16.30 Pán Maznáčik – SK 
PREMIÉRA
18.30 Vieš udržať tajomstvo?– SK 
PREMIÉRA
20.30 JOKER– SK PREMIÉRA
  4. 10. / 16.00 Pán Maznáčik
18.00 Vieš udržať tajomstvo?
20.00 JOKER
  5. 10. / 15.30 Pán Maznáčik
Sobota 17.30 Pomaľované vtáča
 20.30 JOKER
  6. 10. / 13.30 Pán Maznáčik
15.30 Pán Maznáčik
17.30 Vieš udržať tajomstvo?
19.30 JOKER
  7. 10. / 16.00 Vieš udržať 
tajomstvo?
18.00 JOKER
20.00 Pomaľované vtáča
  8. 10. / 16.00 Pán Maznáčik
18.00 Filmový klub NAOKO 
20.00 Filmový klub NAOKO
  9. 10. / 16.30 Pán Maznáčik

18.00 JOKER
20.15 JOKER
  10. 10. / 16.00 Jiří Suchý– SK 
PREMIÉRA
17.45 BATAstories – SK PREMIÉRA
19.30 Ukradnutý štát – SK 
PREMIÉRA
20.45 Zlatokopky – SK PREMIÉRA
  11. 10. / 16.00 BATAstories
17.45 Jiří Suchý
19.30 Ukradnutý štát
20.45 Blíženec 
  12. 10. / 16.00 Hanička a Murko 
– Koncertné turné JESEŇ 2019
18.00 Ukradnutý štát
19.20 Blíženec
21.30 Zlatokopky
  13.10. / 13.30 Pán Maznáčik
15.00 Pán Maznáčik
16.30 BATAstories
18.15 Ukradnutý štát
19.30 Blíženec
  14. 10. / 18.00 Szidi Tobias 
(koncert)
  15. 10. / 16.00 Jiří Suchý
18.00 Filmový klub NAOKO
20.00 Filmový klub NAOKO
  16. 10. / 16.00 Zlatokopky
18.00 Ukradnutý štát
20.00 Cestovateľské kino: BRAZÍLIA
  17. 10. / 16.30 Ovečka Shaun 
vo filme: Farmageddon – SK 
PREMIÉRA
18.30 Pražské orgie – sk premiéra
20.30 Vládkyňa zla 23 D – SK 
PREMIÉRA
  18. 10. / 16.00 Ovečka Shaun vo 
filme: Farmageddon
18.00 Vládkyňa zla 2 2D
20.00 Ukradnutý štát
  19. 10. / 15.30 Ovečka Shaun vo 
filme: Farmageddon
17.30 Vládkyňa zla 2 2D
19.30 Pražské orgie
21.30 Blíženec
  20. 10. / 13.30 Ovečka Shaun vo 
filme: Farmageddon
15.30 Ovečka Shaun vo filme: 
Farmageddon
17.30 Vládkyňa zla 2 3D
19.30 Vládkyňa zla 2 2D
  21. 10. / 16.00 Vládkyňa zla 
2 2D
18.00 Ukradnutý štát
20.00 SILNÉ REČI vs. Jano Gordulič
  22. 10. / 16.00 Pražské orgie
18.00 Filmový klub NAOKO

20.00 Filmový klub NAOKO
  23. 10. / 20.00 My deti zo 
stanice ZOO (divadlo) 
  24. 10. / 16.30 PACI PAC A 
KAMARÁTI
18.30 Posledná aristokratka – SK 
PREMIÉRA
20.30 Zombieland: Rana istoty– SK 
PREMIÉRA
  25. 10. / 16.00 Snežný chlapec
18.00 Posledná aristokratka
20.00 Zombieland: Rana istoty
  26. 10. / 15.30 Snežný chlapec
17.30 Rozprestri krídla
19.30 Posledná aristokratka
21.30 Zombieland: Rana istoty
  27. 10. / 13.30 Snežný chlapec
15.30 Snežný chlapec
17.30 Rozprestri krídla
19.30 Posledná aristokratka
  28. 10. / 16.30 Snežný chlapec
18.30 Posledná aristokratka
20.30 Zombieland: Rana istoty
  29. 10. / 16.00 Posledná 
aristokratka
18.00 Filmový klub NAOKO
20.00 Filmový klub NAOKO
  30. 10. / 18.00 Anishort (filmový 
festival)
  31. 10 / 16.30 Rodina 
Adamsovcov– SK PREMIÉRA
18.30 Amnestie – SK PREMIÉRA
20.30 Sirota Brooklyn – SK 
PREMIÉRA
  1. 11. / 16.00 Rodina 
Adamsovcov
17.30 Sirota Brooklyn
20.00 Terminátor: Temný osud
  2. 11. / 15.30 Rodina 
Adamsovcov
17.30 Amnestie
19.30 Terminátor: Temný osud
21.30 Sirota Brooklyn
  3. 11. / 18.00 SUNDAY SESSION 
na cestách – Hip-hopová talkshow
  4. 11. / 16.00 Rodina 
Adamsovcov
18.00 Terminátor: Temný osud
20.00 Amnestie
  5. 11. / 16.00 Amnestie
18.00 Filmový klub NAOKO
20.00 Filmový klub NAOKO
  6. 11. / 16.30 Smejko a 
Tanculienka – Všetko najlepšie!
18.30 Sirota Brooklyn
21.00 Terminátor: Temný osud

pozvánky

Kino Hviezda

pozvánky
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  Od 1. októbra
v Technologickom múzeu 
MTF STU 
ČARO PATINY, ILÚZIA BRONZU
Diela z patinovaného epoxidu 
vytvoril Ing. Eugen Belica, PhD., 
výskumný pracovník Ústavu výrob-
ných technológií MTF STU. Autor 
bol spolurealizátorom odliatku 
sochy generála M. R. Štefánika 
v Meudone, ktorá bola odliata na 
STU v roku 1999
  3. októbra od 9.00 do 15.00 h 
na železničnej stanici a v Stred-
nej priemyselnej škole dopravnej 
na Študentskej 23
Kam po skončení základnej ško-
ly – ŠTUDUJ DOPRAVU 
Cieľom spoločného podujatia 
Ministerstva dopravy a výstavby 
SR, železničných spoločností, 
regionálnych partnerov, univer-
zít a stredných odborných škôl 
je zvýšiť záujem o štúdium na 
stredných odborných školách so 
zameraním na dopravu a poštové 
služby. Bohatý program zahŕňa 
prezentáciu študijných odborov, 
poradenstvo, ukážky výkonu po-
volaní v železničnej a cestnej do-
prave, návštevu priestorov rušňa, 
kamióna, autobusu, diagnostiku 
vozidiel, riadenie dopravy z po-
zície výpravcu alebo rušňovodiča 
na modelovej železnici, dopravnú 
výchovu, ukážky prvej pomoci, do-
pravné simulátory, videoprojekcie, 
dopravné kvízy, súťaže atď. Vstup 
je bezplatný
  3. októbra o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
HĽADANIE PERSPEKTÍVY
Polojubilejné rozprávanie fotografa 
Ladislava Struhára nielen o regió-
ne, v ktorom prežil celý život, ale 
najmä o jeho ceste za fotografiou. 
Moderuje Martin Jurčo. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia
  4. októbra o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika
August Strindberg: 
TANEC SMRTI 

Premiéra hry, ktorá patrí k vrchol-
ným dramatickým dielam Augusta 
Strindberga. Dej sa odohráva na 
malom ostrove, kde žije vojenský 
kapitán Edgar so svojou manžel-
kou, bývalou herečkou, Alicou. 
Manželia sa vzájomne podpichujú, 
trýznia, nenávidia sa, no zároveň 
nedokážu žiť jeden bez druhého. 
Svedkom každodenných súbojov je 
ich spoločný priateľ Kurt, nechcene 
vtiahnutý do nekončiaceho „tanca 
smrti“. Hra v trnavskom uvedení 
bude veľkolepým hereckým kon-
certom Vladimíra Jedľovského 
a Tatiany Kulíškovej. Okrem nich sa 
predstavia Martin Hronský, Lucia 
Čižinská, Martin Belianský a Tomáš 
Mosný. Réžia: Rastislav Ballek
  8. októbra o 17.00 h v kaplnke 
západného krídla radnice
BIENÁLE ReštARTT-19
Vernisáž druhého ročníka bienále 
súčasnej a nezávislej slovenskej 
tvorby je koncipovaná ako umelec-
ká slávnosť (ne)smrteľnej MAĽBY 
a kreatívna výpoveď výtvarníkov 
rôznych umeleckých škôl a gene-
rácií. Autorom projektu Združenia 
umelcov BonArt je trnavský výtvar-
ník Mykola Bilart z Ukrajiny v spo-
lupráci z výtvarníkmi Trenčian-
skeho kraja zastúpenými Galériou 
European Art house z Nemšovej. 
Výstava bude voľne prístupná vo 
forme otvoreného ateliéru do 31. 
októbra každý utorok, stredu, štvr-
tok a nedeľu od 15.00 do 18.00 h
  9. októbra o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
ODKAZ MOJEJ DUŠE
Vernisáž výstavy expresívne lade-
ných, žiarivo farebných obrazov 
Zlatice Vinšovej. „Odmalička rada 
maľujem a niečo tvorím. Vždy 
som si šila a dotvárala aj oblečenie. 
Každý obraz má svoj príbeh, ktorý 
vzniká v mojej hlave a vychádza 
priamo zo srdca,“ hovorí o svojej 
tvorbe autorka. Jej výstava bude 
otvorená do 31. 10. 2019 každú stre-
du a nedeľu od 15.00 do 18.00 h

  9. októbra o 19.00 h v Synagó-
ge – Centre súčasného umenia
POCÍŤ RÓMSKU HUDBU 
s hosťom Jiřím Stivínom
Projekt multižánrového hudobníka 
a speváka Marca Pilla a skupiny Jána 
Berkyho Mrenicu. Hudobné obsa-
denie: Marco Pillo – gitara, spev, Ján 
Berky Mrenica ml. – husle, Michal 
Bugala – gitara, Janczi Rigo – kon-
trabas. Exkluzívny hosť: svetovo 
uznávaný hudobník, multiinštru-
mentalista a skladateľ JIŘÍ STIVÍN
Vstupné: 13 Eur, Ticketportal 
a Koppelova vila, na mieste konania 
koncertu hodinu pred koncertom  
  9. októbra o 19.00 h
v Malom Berlíne
SILA ROZUMU 
V BLÁZNIVEJ DOBE
Prezentácia knihy Jána Markoša 
s názvom Sila Rozumu v blázni-
vej dobe, ktorú vydáva Denník N. 
Kniha nám prináša nielen mnohé 
odpovede na otázky týkajúce sa 
kritického myslenia, ale aj hutný 
súhrn nápadov a stratégií, ako ho 
využívať v každodennom živote. 
Ján Markoš je lektorom kritického 
myslenia a viac ako desať rokov 
najsilnejším slovenským šachistom
  10. októbra o 17.00 h v Štát-
nom archíve na Štefánikovej 7
POKLADY 
TRNAVSKÉHO ARCHÍVU
Komentovaná prehliadka Štátneho 
archívu v Trnave, sídliaceho v pa-
miatkovo chránenom zrekonštru-
ovanom meštianskom dome. Zo-
známite sa so zaujímavou prácou 
archivára, navštívite i bádateľňu, 
archívne depoty a ďalšie bežne ne-
dostupné priestory archívu a uvi-
díte aktuálnu výstavu k dejinám 
hasičstva v trnavskom regióne. Vý-
nimočne bude pre verejnosť sprí-
stupnená aj pivnica meštianskeho 
domu, ktorého základy siahajú až 
do 14. storočia 
Sprevádzajú: PhDr. Júlia Ragačová, 
Mgr. Katarína Červeňová, PhD., 
Mgr. Jakub Roháč, Mgr. Barbora 
Kollárová
Organizátor: komunita Visit.Trnava

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí

pozvánky
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  10. októbra o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
ČECHOSLOVÁCI V ŠPANIELSKEJ 
OBČIANSKEJ VOJNE
Prednáška českého dokumenta-
ristu a novinára Stanislava Motla 
spojená s premietaním filmu. 
V spolupráci s Českým spolkom 
v Trnavskom regióne
  10. októbra o 18.00 h 
v Malom Berlíne
AKÉ ZÁHADY RIEŠIA SLOVEN-
SKÍ ARCHEOLÓGOVIA 
V EGYPTE?
Je ešte vôbec možné v Egypte 
spraviť nejaký objav? Túto otázku 
dostávajú egyptológovia nepretrži-
te. Odpoveďou je, že napriek stov-
kám fascinujúcich objavov existuje 
v prípade tejto záhadnej civilizácie 
stále viac otázok ako odpovedí. Za-
viate pieskom či nílskym bahnom 
sú neskutočné poklady. Tak je to 
aj v prípade Tell el-Retábí, miesta, 
ktoré skúmajú egyptológovia a ar-
cheológovia zo Slovenska už viac 
ako desať rokov
  12. októbra od 9.00 do 17.00h 
na Kapitulskej ulici
TRNAVSKÝ RÍNEK
Obľúbený mestský trh vám sprí-
jemní jesenný sobotný deň. Mô-
žete sa tešiť na krásne hand-made 
výrobky, produkty od lokálnych 
tvorcov a predajcov, dobré jedlo 
a celodenný program pre veľkých 
aj malých
  12. októbra o 15.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
ROZPRÁVANIE O STARÝCH TR-
NAVSKÝCH FOTOGRAFOCH
Prehliadka výstavy Trnavské fo-
toateliéry s komentárom Simony 
Jurčovej, podujatie je súčasťou 
programu Trnavského rínku
  12. októbra o 17.00 h 
v Aule prof. Adamku na MtF STU, 
Bottova ul. 25
POLSTOROČIE ZBORU 
CANTICA NOVA
Na slávnostnom koncerte pri príle-
žitosti významného jubilea spevác-
keho zboru Cantica nova sa pred-
stavia okrem jeho súčasného zlo-
ženia aj trnavské spevácke zbory, 
v ktorých účinkujú bývalí kantičiari 
– Cantica /Z/nova, Tirnavia, Vox 
Aurumque a Voci Allegre. Pozvanie 

prijali i zakladajúci dirigent Ján 
Schultz a niektorí umelecky a me-
diálne známi bývalí členovia zboru, 
moderovať bude Patrik Herman
  13. októbra od 16.00 do 20.00 
h v Trnavskom dvore 
na Zelenečskej ulici 16
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Do tanca hrá Duo Expres, vstup je 
voľný
  16. októbra o 16.00 h 
na radnici 
PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE
Obezita – epidémia 21. storočia 
– MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., 
prezidentka SOA a OS SDS
Stratégia dlhodobej starostlivosti 
– PhDr. Mária Levyová, prezi-
dentka Asociácie na ochranu práv 
pacientov
Čo môžete urobiť pre svoju imu-
nitu? – MUDr. Silvia Hojerová, 
primárka Internej kliniky Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity, Fakultná ne-
mocnica Trnava
Prečo vápnik nefunguje bez vita-
mínov K2 a D3 – Dr. Vozár 
Sprievodné aktivity: Meranie krv-
ného tlaku a hladiny cukru
Organizátor: Liga zdravia Sloven-
sko v spolupráci s Mestom Trnavou
  17. októbra o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
VEĽKÁ OKTÓBROVÁ…
Októbrové komentované čítanie 
s humoristami Jankou Blaškovou, 
Benjamínom Škrekom, Petrom 
Roháčom, Ruženkou Šípkovou 
a Evou Jarábkovou. Moderuje Eva 
Jarábková
Hudba: Standard & Komrades
  18. októbra o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
JANTÁROVÉ OČI. 
BESEDA O VLKOCH S VLKOM
Stretnutie so spisovateľom, dob-
rodruhom, cestovateľom a milov-
níkom vlkov Jaroslavom Monte 
Kvasnicom. Hudobní hostia: Allan 
Mikušek a Henrich Novák
Organizátori: Štátny archív v Trna-
ve, Knižnica Juraja Fándlyho a Na-
še MesTTo
  22. októbra o 19.00 h 
v Malom Berlíne
EMIL BELLUŠ A JEHO TVORBA 
V TRNAVE A OKOLÍ

Automatický mlyn a vodojem sú 
dve najvýznamnejšie diela moder-
nej architektúry, ktoré nám v meste 
Emil Belluš zanechal. Prednáška 
predstaví Bellušove architektonické 
diela, ktoré robil v Trnave aj v blíz-
kom okolí a okolnosti ich vzniku, aj 
tie diela, ktoré s Trnavou nepriamo 
súvisia
  23. októbra o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
TRNAVSKÁ POETIKA
Pokračovanie cyklu pre milovníkov 
poézie. Hostia: Erik Ondrejička 
a Štefan Kuzma. Hudba a spev: Ildi-
kó Kraicová. Moderuje Pavol Toma-
šovič. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia
  23. a 24. októbra od 10.00 h 
v Mestskej športovej hale
VEĽTRH PRE SENIOROV 
11. ročník festivalu zdravého život-
ného štýlu seniorov, aktivít, osvety 
a zábavy pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším
  25. októbra o 19.00 h 
v Malom Berlíne
Divadlo: MED A PRACH – 
EU. GENUS
Med a Prach je voľné umelecké 
zoskupenie autorov a interpretov 
z oblasti výtvarného umenia, di-
vadla, hudby a tanca, ktorí tvoria 
spoločné diela na pomedzí perfor-
mancií, divadelných predstavení, 
koncertov či inštalácií. Ich tvorba je 
prezentovaná rovnako v divadlách, 
ako v galériách alebo na koncert-
ných pódiách
  27. októbra od 16.00 do 20.00 
h v Trnavskom dvore na Zele-
nečskej ulici 16
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Do tanca hrá Duo Expres, vstup je 
voľný
  29. októbra o 18.00 h 
v Malom Berlíne
O POHREBNÝCH ZVYKOCH, 
POCHOVÁVANÍ A UPÍROCH
Kto sa nazýval nemŕtvy a ako sa 
ním človek stal? Aké protivampiric-
ké opatrenia robili naši predkovia? 
Ďalšia z prednášok etnologičky 
a historičky Kataríny Nádaskej, kde 
sa dozviete viac o pohrebných zvy-
koch, pochovávaní a upíroch  

pozvánkypozvánky
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 23. október (streda) 
10.00 h SLÁVNOSTNÉ 
OTVORENIE 
Candy club Trnava

10.15 h VITAJTE, PRIATELIA
Účastníkov podujatia privíta 
viceprimátorka Trnavy Eva 
Nemčovská  
10.20 h VYCHÁDZAJÚCE 
HVIEZDIČKY
Súkromné tanečné 
konzervatórium Dušana Nebylu 
a Súkromná základná umelecká 
škola pri Štúdiu baletu Dušana 
Nebylu 

10.45 h TAKÍ SME BOLI... 
Pozdravy detí z trnavských 
materských a základných škôl

11.00 h ČO VÁS TRÁPI, ČO 
VÁS ZAUJÍMA? 
Diskusia s viceprimátorkou Evou 
Nemčovskou a predstaviteľmi 
mesta vo VIP miestnosti

11.30 h JESIENKA
Spevácky súbor pri JDS, DC 
Hlavná 17 

11.50 h KÁTLOVANI 
Mužská spevácka skupina 
z Kátloviec

12.10 h MALŽENIČAN 
Folklórny súbor z Malženíc

13.00 h ZDRAVÉ AJ CHUTNÉ 
Ochutnávka nátierok 
a jednohubiek od študentov 
a študentiek SOŠ obchodu 
a služieb na Lomonosovovej ulici  
13.45 h ŽIVOT JE POHYB 
Ukážky cvičenia vhodného 
pre seniorov predvedie fitneska 
Saskia 

14.15 h ZDRAVIE 
V BYLINKÁCH 
Bylinkárka z Vrbového Anna 
Kopáčová nám porozpráva 

o účinkoch liečivých bylín, ktoré 
možno rastú aj v našej záhradke 
alebo za humnami

14.45 h DRAHOVČANKA 
Dychová hudba z Drahoviec

15.30 h LOSOVANIE ANKETY
16.00 h DO TANCA 
AJ NA POČÚVANIE 
hrá a spieva skupina Exil 

 24. októbra (štvrtok) 
10.00 h MAŽORETKY SAŠETKY 
z Hlohovca 

10.15 h TANCE 
PRE VŠETKÝCH 
Klub tanečného športu Tyrnavia

10.35 h TAKÍ SME BOLI... 
Pozdravy detí z trnavských 
materských a základných škôl

11.20 Folklórny súbor DRIENKA 

11.40 – 12.35 h TAKÍ SME...
Predstavujú sa trnavské denné 
centrá seniorov
11.40 h DC Kopánka 
11.55 DC Hospodárska – 
spevácky súbor Radosť 
12.10 Tanečný krúžok 
z DC Hospodárska 
12.20 Folklórny súbor 
Modrančanka 

12.40 h Folklórny súbor 
ZAVARAN 
13.00 h ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
NAŠEJ BABIČKY
Výstava a ukážky tvorby členiek 
Klubu trnavských paličkárok 
s 25-ročnou tradíciou, tradičné 
medovníky a recepty na koláče 
od senioriek z denných centier 

13.30 h CHLPATÍ TERAPEUTI
Canisterapia – liečenie 
s pomocou psíkov 

14.00 h AJ HUMOR LIEČI
Zasmejme sa s členmi 

trnavského Fóra humoristov 
pri Knižnici Juraja Fándlyho 

14.30 h SENIOR 
COUNTRY BAND 

15.30 h LOSOVANIE ANKETY 
16.00 h DO TANCA 
A NA POČÚVANIE
hrá dychová hudba Grinavanka 
Sprievodné podujatia:
JESENNÉ INŠPIRÁCIE – výstavu 
ovocia, zeleniny, kvetov a bylín 
pripravili členovia Okresného 
výboru Slovenského zväzu 
záhradkárov 
Prezentácia poskytovateľov 
sociálnych služieb 
Poradenstvo v oblasti zdravia 
a služieb seniorov, ochutnávka 
čajov a zdravých nátierok, 
meranie vitálnych funkcií, 
krvného tlaku, cholesterolu 
a tuku, kozmetické služby 
pre ženy – masáž rúk, tváre, 
maľovanie nechtov 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 
– prezentácia služieb 
pre seniorov
Informácie o zdravotníckych 
pomôckach pre imobilných 
seniorov 
Zdravé mesto Trnava predstaví 
seniorskú obálku 
Anketa o profile zdravia seniora 
+ losovanie 
Každý senior na veľtrhu dostane 
jedinečnú ručne vyrobenú tašku, 
ktorú vyzdobili osoby 
so zdravotným znevýhodnením

Podujatie podporili a svojou 
činnosťou sa zapojili združenia 
so zdravotne znevýhodnenými 
osobami UPSVaR Trnava, 
Stacionár Náš dom n. o., Denný 
stacionár Comitas o. z., ECAV na 
Slovensku Trnava, Na trati n. o., 
DSS Zavar – Stromová, Trnava 

11. ročník festivalu zdravého životného štýlu seniorov, aktivít, osvety a zábavy pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. Moderátorom podujatia je Andrej Havlík

23. a 24. októbra 2019 v Mestskej športovej hale 
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