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editorial
Pavol Tomašovič

Strata múdrosti i reči

Pre udržanie základného chodu domácnosti sa na mnohých 
slovenských dedinách popri pestovaní ovocia a zeleniny 

chovala aj hydina, zajace či ošípané. 
Nešlo pritom len o tradíciu 

či o prilepšenie, ale pri nízkych, často i neexistujúcich 
zárobkoch, to bola nevyhnutnosť, ako prežiť. Zabíjačky však 
boli zároveň aj príležitosťou stretnúť sa a stmeliť celú rodinu.

Na jednu z nich v neskorších porevolučných rokoch 
mi zostala aj hlbšia spomienka. Večer, keď sa zotmelo 

a mäso už bolo spracované, sme si po prvýkrát od skorého 
rána sadli za veľký stôl a pustili sa do jedenia a ochutnáv

ania pripravených výrobkov. Vďaka pohárikom domáceho 
vína sa debata postupne zamerala na spoločenské dianie. 
V tom čase sa politické strany od seba odlišovali rôznymi 

prístupmi spravovania spoločnosti, ekonomickým programom 
a sociálnymi víziami. O témy, rozpory i drobné spory tak 

nebola núdza. V najlepšom slovnom virvare, do ktorého som 
sa dal vtiahnuť aj ja, ma nenápadne začala ťahať za rukáv 
stará mama. Po mozgovej príhode pred viac ako desiatimi 

rokmi stratila reč, no jej myseľ i zrak vnímavo sledovali 
situáciu nielen pri stole, ale aj v okolí. Pozrel som sa na ňu 

a ona očami i rukou upriamila môj pohľad na dvor. Obetavca 
pri kotli s oškvarkami pre naše zanietené rozprávanie 

už dlho nikto nevystriedal. Po výmene pohodlia a tepla 
pri stole za miesto pri mastnom kotli som si uvedomil, 

ako ľahko sa dáme v reči strhnúť emóciami, pričom prácu 
či nepohodlie nechávame na iných.

Tento pocit sa mi rokmi vracia pri politických dueloch, 
diskusiách či tlačovkách politických predstaviteľov. 

Reč je podriadená súpereniu a emóciám, pričom obsah 
skĺzava do teórií, ktoré viac či menej míňajú realitu a potreby 

bežného človeka. Ten sa nechce zaplietať zbytočne do sporov, 
hľadania nepriateľov a už vôbec nie do bojov proti niekomu. 

Chce slušne v pokoji žiť, stretávať sa s rodinou a priateľmi 
a mať prácu, ktorá mu zabezpečí dôstojné prežitie. 

Mám dojem, že pri politických či mediálnych diskusiách 
nám chýba niekto ako dnes už nebohá stará mama, kto 

by aktérov potiahol za rukáv a vrátil ich od nezmyselných 
sporov späť k riešeniu spoločných reálnych každodenných 

problémov človeka. Nemyslím si, že takýchto ľudí so zdravým 
objektívnym vnímaním reality na Slovensku nemáme. Skôr 

mám obavu, že v tom dlhoročnom spochybňovaní skúseností 
a tradície, živením nenávisti k iným názorom a upriamením 

sa na nepodstatné veci, na spory a hľadanie vinníkov či 
nepriateľov, stratili reč.
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Mesto Trnava má o funkčný 
stav tohto objektu prirodzený 
a vážny záujem. Okrem toho, že 
ide o národnú kultúrnu pamiat-
ku, Pracháreň je výraznou sú-
časťou historického jadra mesta 
a susedí s objektom radnice. 

Aká bude nová Pracháreň
Nový objekt má byť zrekon-
štruovaný na divadlo pre deti 
a mládež, ktoré bude prevádz-
kovať mesto. Sála bude situova-
ná v časti objektu od Radlinské-
ho ulice. Divadlo bude mať sálu 
pre osemdesiat divákov a prácu 
by v ňom malo nájsť dvanásť 
zamestnancov.
Budova Prachárne je navyše 
riešená tak, že na úrovni druhé-
ho nadzemného podlažia bude 
prepojená s budovou Divadla 
Jána Palárika, aby mohla vznik-
núť symbióza kultúrnej inštitú-
cie mesta s krajským divadlom.
„Divadlo Jána Palárika bude 
mať možnosť využívať priestory 
Prachárne naďalšie rozšírenie 
svojho zázemia o priestory na 
skúšanie, sklad kostýmov, diel-
ne a podobne,“ približuje Peter 
Purdeš z odboru územného 
rozvoja a koncepcií Mestského 
úradu v Trnave. „Samozrejme, 
na prízemí objektu bude zacho-
vaná prevádzka s obdobným 
charakterom ako bol bývalý 
mliečny bar a v suteréne pod 
touto prevádzkou sa predbežne 
uvažuje o vínotéke, prípadne 
o zriadení múzea vína,“ zdô-
razňuje. Plocha podzemných 
priestorov vyhradených na 

vínnu pivnicu v správe mesta je 
spolu takmer 165 m2.

Ako sa rekonštrukcia dotkne 
života v meste a kedy bude 
ukončená
Odhadovaný čas realizácie 
obnovy budeme poznať po 
vysúťažení realizátora stavby. 
Dobrou správou je, že stavebný 

ruch sa veľmi nedotkne tejto 
časti historického jadra. „Bude 
potrebné zabezpečiť najnevy-
hnutnejšie zábery verejného 
priestoru pri stavbe. Avšak 
vzhľadom na to, že stavba je 
prístupná od Bernolákovej brány 
po verejnej miestnej komuni-
kácii a objekt sa nachádza v jej 
koncovej polohe s možnosťou 

Peter Bestvina

Pracháreň znova ožije. Bude v nej divadlo pre 
deti, vínna pivnica a možno aj ikonický mliečák
Budova Prachárne na Trojičnom námestí je pripravená na rekonštrukciu. V polovici septembra ab-
solvoval expertný tím poslednú konzultáciu na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, ktoré 
zastrešuje eurofondovú výzvu Plán obnovy – Obnova verejných historických a pamiatkovo chráne-
ných budov. Mesto Trnava podáva žiadosť o dotáciu po takmer štyroch rokoch prác na projektovej 
dokumentácii a povoľovacích procesoch. Ďalším krokom bude verejné obstarávanie realizátora.
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občasného výjazdu aj cez ná-
mestie po Štefánikovej ulici, ne-
obávame sa prílišného zaťaženia 
tohto územia,“ vysvetľuje Peter 
Purdeš.

Koľko to bude stáť
Projektantský rozpočet je vy-

číslený vo výške 4 199 676,25 
eur. Mesto však plánuje re-
konštrukciu spolufinancovať 
z finančných prostriedkov 
z Plánu obnovy a odolnosti SR. 
„Hlavným cieľom vyhlásenej 
výzvy a plánovaného projek-
tu je zlepšenie energetickej 

hospodárnosti verejnej histo-
rickej a pamiatkovo chránenej 
budovy a dosiahnutie aspoň 
strednej hĺbky obnovy budovy. 
Zrealizovaním naplánovaných 
aktivít projektu sa dosiahne 
úspora globálneho ukazovateľa 
minimálne na úrovni tridsať 

Trnava sa tak po opäť po minulo-
ročnom vypadnutí z prvej trojky 
dostala tam, kam patrí, na pomy-
selný Olymp súťaže samospráv. „S 
projektom Odkaz pre starostu sa 
nám spolupracuje výborne. Portál 
nám pomáha zosumarizovať žia-
dosti od občanov, ktoré po vyrie-
šení zlepšujú kvalitu života v mes-
te. Na každom podnete pracujeme 
s tým, aby bol v rámci možností 
vyriešený čo najskôr a k spokoj-
nosti občanov. Niekedy je to dosť 
náročné, aj preto ma teší, že za 
minulý rok sa nám podarilo vyrie-
šiť a uzatvoriť viac ako deväťde-
siatdva percent z celkového počtu 
1 154 podnetov,“ povedal primátor 
Trnavy Peter Bročka. K prvému 
miestu sa vyjadrila i viceprimátor-
ka Trnavy Eva Nemčovská. „Som 
rada, že sa nám ocenenie opäť 
podarilo získať, pretože všetky 
podnety od občanov sú pre nás 
dôležité a pomáhajú nám zlepšo-
vať kvalitu života v meste. Chcela 
by som sa tiež poďakovať zamest-
nancom mesta a referentovi odka-
zu Andrejovi Jančovičovi.“
Čísla nepustia, z 1 154 podnetov 
bolo vyriešených alebo uzatvore-
ných 1 070, v riešení ich zostalo 
iba 84. Najviac zastúpené podnety 
boli z oblasti zelene, životného 
prostredia, mestského mobiliáru, 
verejných služieb a poriadku, 
dlhodobo odstavených áut, opráv 

ciest a chodníkov a vyriešená bola 
aj väčšina pripomienok, týkajúcich 
sa riešenia dopravy a dopravného 
značenia.   
Finiš mesta bol najmä v posled-
ných mesiacoch výrazný, rekord 
je viac ako stodvadsať vyrieše-
ných podnetov za týždeň. Na 
odkaze sa pracovalo aj počas 
víkendov i po pracovnom čase. 
„Chcel by som sa poďakovať 
všetkým, ktorí pomohli získať 
pre Trnavu Zlaté vedro. Som rád, 
že záverečným šprintom sa nám 
podarilo vyriešiť skoro všetky 
podnety a sme na prvom mies-
te,“ dodal referent Odkazu pre 
starostu a webredaktor Andrej 

Jančovič. Na ďalších dvoch me-
dailových priečkach sa umiestnili 
mestské časti hlavného mesta: 
Bratislava – Rača a Bratislava 
– Vrakuňa. Ocenenie je výsled-
kom precíznej práce všetkých 
zamestnancov mesta, mestskej 
polície a mestských organizácií, 
za čo im patrí poďakovanie. Nie 
všetky podnety sa dajú vyriešiť 
ihneď, niektoré, ako napríklad 
veľké investičné akcie, sú dlho-
dobého charakteru. 
Mesto Trnava tiež ďakuje všetkým 
občanom, ktorí nás prostred-
níctvom tohto portálu podnetmi 
upozorňujú na potrebné zlepšenia 
v meste. 

Andrej Jančovič

Trnava má opäť Zlaté vedro, vyriešila viac 
ako deväťdesiat percent občianskych podnetov
Mesto Trnava má Zlaté vedro, vyriešilo viac ako deväťdesiat percent občianskych podnetov a s vý-
razným náskokom ho získalo v hlavnej kategórii Riešenia podnetov medzi mestami nad dvadsaťti-
síc obyvateľov. Ocenenie odovzdali 27. septembra viceprimátorke Trnavy Eve Nemčovskej zástup-
covia Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Zlaté vedro pre Mesto Trnavu prevzali viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská a referent 
portálu OPS a webredaktor Andrej Jančovič.
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Elena Ursínyová

 „Fotovoltické panely sme už 
začali realizovať na základných 
školách na Atómovej, Gorkého 
a Spartakovskej. Momentálne 
prebieha verejné obstarávanie 
na polikliniku a malometrážne 
byty a minulý týždeň sme poslali 
finančný transfer aj na všetkých 
šesť ostávajúcich základných 
škôl. Prvé tri školy budú mať 
nainštalované fotovoltické pane-
ly v najbližších dňoch, pokrytie 
všetkých objektov očakávame do 
dvoch mesiacov,“ povedala v čase 
uzávierky tohto vydania pred-
nostka mestského úradu Katarína 
Koncošová. 
Cena týchto fotovoltických pa-
nelov je približne 920 tisíc eur. 
Návratnosť investície by bola za 
normálnych okolností tri roky, 
realita však bude závisieť aj od 
aktuálnych vysokých cien energie 
a ďalších okolností. Na základe 
konkrétnych príkladov sa však 
dá predpokladať, že vplyv foto-
voltických panelov na úsporu fi-

nančných prostriedkov môže byť 
významný: 
Napríklad, na Základnej škole 
s materskou školou na Sparta-
kovskej ulici bola ročná spotreba 
energie 85 MWh, fotovoltaika 
na nej vyrobí pri výkone panelov 
58,50 FWE/kp až 68 MWh. Spot-
reba na ZŠ Vančurova bola v mi-
nulom roku 52,955 MWh, foto-
voltika na nej vyrobí za rok 45,78 
MWh pri výkone 40,50 FWE/kp, 
to znamená, že za rok môže táto 
škola ušetriť približne osemdesiat 
percent dovtedajšej spotreby.
Vyrobená elektrická energia 
bude spotrebovávaná v budo-
vách a prebytky sa majú ukladať 
prostredníctvom distribučnej 
siete do virtuálnej batérie. Kata-
rína Koncošová, ktorá je členkou 
pracovnej skupiny Únie miest 
Slovenska založenej s cieľom 
riešiť následky energetickej krízy, 
však pripomína očakávania Mesta 
Trnavy: „Od nášho členstva oča-
kávame nielen koordinovaný po-

stup, výmenu skúseností a zdie-
ľanie opatrení, ale aj asistenciu 
štátu pri povolení zdroja na 
výrobu elektriny a jeho následné 
pripojenie do distribučných sietí.“ 
Ústretovosť štátu bude pre úspeš-
né šetrenie energiou prostred-
níctvom fotovoltiky financovanej 
mestom veľmi dôležitá. Mesto 
Trnava má aj zámer umiestniť 
fotovoltickú elektráreň s výrazne 
vyšším výkonom na časť zrevi-
talizovanej skládky odpadu, ale 
povoľovací proces na realizáciu 
tohto projektu a jeho pripojenie 
do siete je aj v súčasnej krízovej 
situácii veľmi náročný.  

Trnava ako prvá na Slovensku bude mať na 
všetkých základných školách fotovoltické panely
Mesto Trnava pružne reaguje na nestabilný trh s energiami. Do konca tohto roku bude mať pokryté 
fotovoltickými panelmi strechy všetkých základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
mestskú polikliniku a malometrážne byty pre dôchodcov na Clementisovej ulici. 

Peter Bestvina

Začínajú sa práce na pumptracku, k dispozícii 
by mal byť na jar budúceho roka
V týchto dňoch už nič nestojí v ceste realizácií športového areálu, ktorý na Slovensku nemá konku-
renciu. Pumptrack bude k dispozícií už o pol roka na mieste súčasnej bikrosovej dráhy na ulici Ludvi-
ka van Beethovena na Prednádraží. „Stavenisko bolo odovzdané 19. septembra. V týchto dňoch bude 
areál oplotený a začnú sa stavebné práce, ktoré by mali byť ukončené o šesť mesiacov, teda koncom 
marca,“ informuje Miroslav Horník z odboru investičnej výstavby na mestskom úrade. 

Čo vlastne je pumptrack? 
Pumptrack je typ terénnej bi-
cyklovej dráhy. Jej podstatou 
je, že sa skladá z terénnych vĺn 
a klopených zákrut. Terénne vlny 
môžu byť rôzneho tvaru, výšky 
a vzdialenosti medzi jednotlivými 
vlnami. Správne rozmiestnenie 
a tvar vĺn sú kľúčové pre výsledný 

charakter dráhy. Terénne vlny sú 
umiestnené hlavne v priamom 
smere. Zákruty sú klopené, aby 
v nich bolo možné vyvíjať čo 
najvyššiu rýchlosť. 
 Ako bude vyzerať Pumptrack 
Trnava
Nový cyklistický raj ponúkne toho 
skutočne veľa – a pre skúsených, 

ako aj najmenších jazdcov.
Pumptracková dráha bude mať 
dva hlavné okruhy: HLAV-
NÝ PUMPTRACK dlhý takmer 
dvestoštyridsaťdeväť metrov 
a FLOWTRACK dlhý stodeväťde-
siatosem metrov. Tieto okruhy 
budú oplotené kvôli bezpečnosti 
a dodržaniu prevádzkového po-
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riadku. Charakter dráh pumptrac-
ku je nízkoprofilový, čo znamená, 
že je vhodný pre široké spektrum 
jazdcov.
DETSKÝ OKRUH bude tvoriť sa-
mostatná dráha dlhá vyše osem-
desiatsedem metrov. Pumptrack 
pre deti nebude oplotený.
Okruhy budú dopĺňať plochy na 
trénovanie zručností spolu tvo-
riace SKILL PARK. Sem patrí tzv. 
BAZÉN – PUMP BOWL, U-RAMPA 
a tréningová plocha s nábehmi, na 
ktorej sa budú nachádzať mobilné 
modulárne pumptrackové prvky 
určené na tréningové aktivity.
Doplnkom areálu bude PARKOVÉ 
SEDENIE VO SVAHU, ktoré po-
slúži na chvíle odpočinku medzi 
športovými výkonmi. Tvoriť ho 
budú betónové bloky / lavice 
umiestené v oplotenom areáli vo 
forme kaskád. Lavice budú na 

častiach určených na sedenie 
obložené dreveným obkladom. 
Súčasťou vybavenia budú stojany 
na bicykle, lavičky, koše na od-
padky, pitná fontánka, prípojka 
na elektrinu a infotabuľa.
Areál bude v budúcnosti pripoje-
ný na trnavskú cyklo-infraštruk-

túru, popri pumptracku povedie 
cyklotrasa.
Projekt v hodnote 999 630 eur 
chce mesto financovať z eu-
rofondov cez výzvy vyhlásené 
v programovom období 2021 
– 2027 v rámci programu Sloven-
sko. 

ZRUŠENÉ VOLEBNÉ OKRSKY

Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1
Materská škola, Hodžova ulica 40
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23
Spojená škola, Lomonosovova 8
Materská škola, Ľudová ulica 27
Materská škola, Okružná ulica 19
Súkromná stredná odborná škola polytechnická 
DSA, Koniarekova ulica 17
Materská škola, Ulica Teodora Tekela 1
Materská škola, Limbová ulica 4
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 
Priemyselná ulica 4

Ulice zo zrušených okrskov budú po novom za-
radené takto:

okrsok 1, radnica, Hlavná ulica 1:
Dolné bašty, Ulica A. Žarnova od č. 1 do č. 9, Ulica 
B. S. Timravy, Klempova, Novosadská
okrsok 2, MsÚ Trnava, Trhová ulica 3: Športová 
ulica
okrsok 3, ZŠ s MŠ Angely Merici, Halenárska 45: 
Kollárova, Hospodárska od č. 4 do č. 45, Ulica An-

dreja Hlinku, Boženy Němcovej, Bradlanská, E. M. 
Šoltésovej, Ferka Urbánka
okrsok 4, Súkromná SOŠ GOS-Sk, Ulica Fer-
ka Urbánka 7: Kollárova, Hospodárska od č. 4 
do č. 45, Ulica Andreja Hlinku, Boženy Němcovej, 
Bradlanská, E. M. Šoltésovej, Ferka Urbánka
okrsok 5, SPŠT, Komenského 1: Ulica Jána Bottu 
od č. 2 do č. 94 párne, Parková
okrsok 6, SPŠT, Komenského 1: Ulica Andreja 
Sládkoviča, Komenského, Tomášikova
okrsok 8, SPŠ stavebná Dušana S. Jurkoviča, Lo-
monosovova ulica 7: Ulica J. G. Tajovského
okrsok 9, SPŠS Dušana S. Jurkoviča, Lomonoso-
vova 7: Ulica Jána Bottu č. 1 a č. 3
okrsky 23 a 26, ZŠ s MŠ, Nám. Slov. učeného 
tovarišstva 15: Dobšinského, Dúhová, Krupská, 
Levanduľová, Mliečna, Pažitný mlyn, Pekná, Schum-
merova, Štrky, Átriová, Krajná, Ľudová, Ulica Mar-
tina Benku, Ulica Maximiliána Hella, Ulica Pavla 
Hlbinu, Hviezdna, Ulica Pavla Mudroňa, Ulica Petra 
Bohúňa, Ulica Titusa Zemana, Ustianska, Zdenky 
Schelingovej, Jána Hlubíka
okrsok 20 a 21, ZŠ s MŠ, Atómová 1: Na  
okrsok 28, ZŠ s MŠ, Vančurova 38: Bazová, Jač-
menná, Jozefa Adamoviča, Koniarekova, Prašná, 

(eu)

Upozorňujeme: Desať volebných okrskov je 
zrušených, ich ulice sú zaradené do iných 
Mesto Trnava upozorňuje občanov – voličov, že desať volebných okrskov vo voľbách do orgánov samo-
správy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra od 7.00 do 
20.00 h, je zrušených. Ulice, ktoré do zrušených okrskov patrili, sú zaradené do ostatných okrskov.
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udalosti

Melánia Zvonárová (nar. 8. júna 
1958 v Trnave) pôsobí v trnavskej 
nemocnici od roku 1979. Vyše 
tridsať rokov pracuje ako vedúca 
sestra v Detskom dennom sana-
tóriu, ktoré je súčasťou Fakultnej 

nemocnice. Absolvovala trnav-
skú Strednú zdravotnícku školu. 
V roku 2013 ukončila bakalárske 
štúdium na Trnavskej univerzite 
v odbore ošetrovateľstvo a v roku 
2017 magisterské štúdium v od-

bore ošetrovateľstvo na Vysokej 
škole sv. Alžbety v Bratislave.
Pôsobila ako detská sestra, ne-
skôr vedúca sestra v jasliach, od 
roku 1989 pôsobí ako vedúca 
sestra v spomínanom detskom 

Martin Jurčo, foto: autor

Melánia Zvonárová: Tešíme sa aj z maličkostí, 
ktoré si rodičia zdravých detí možno ani nevšimnú
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek každoročne udeľuje ocenenie Biele srdce. Tento 
rok bolo výnimočné, keďže sa nieslo v znamení 20. výročia od vzniku komory. Symbol Biele srdce 
bol vybraný a schválený pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier v roku 
1999. Ako pripomenuli organizátori, tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie, pomoci a sú-
časne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje 
jeho nositeľom prelínanie všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra bez rozdielu prijíma 
všetkých ľudí sveta. V kategórii sestra – manažérka udelili Biele srdce na republikovej úrovni Melá-
nii Zvonárovej.   

Jódové tablety sa užívajú v 
prípadoch jadrovej havárie 
alebo havárie jadrového 
reaktora podľa pokynov v 
príbalovom letáku. Distribuujú 
sa preventívne každých päť 
rokov. Ak máte doma staršie 
profylaktiká, môžete ich priniesť 
na výdajné miesto, kde sa budú 
zbierať, alebo ich odovzdajte 
v lekárni. Na radnici sa treba 
preukázať menom, adresou a 
dátumom narodenia. Profylaxia 
sa vydáva len do rúk osôb 
starších než osemnásť rokov a 
môže sa vyzdvihnúť naraz aj 
pre ostatných členov rodiny. Na 
jednu osobu sa vydávajú štyri 
jódové tablety, pre deti vo veku 

do osem rokov dve tablety.
Na profylaxiu majú nárok 
občania i cudzinci s trvalým, 
prechodným či tolerovaným 
pobytom v Trnave aj odídenci 
z Ukrajiny evidovaní na území 
mesta.
Pre imobilných ľudí, ktorí z 
objektívnych príčin nemôžu 
prísť osobne, zriadilo mesto 
telefónnu linku 033/32 36 106, 
kde sa dá požiadať o dodanie 
jódových tabliet domov.
Mesto Trnava distribuuje jódovú 
profylaxiu nielen obyvateľom, 
ale aj školám, zariadeniam 
sociálnej starostlivosti, 
ubytovacím a zdravotníckym 
zariadeniam, prevádzkam 

podnikov nad päťdesiat 
zamestnancov a ústavom 
pre výkon väzby. Jednotlivé 
zariadenia oslovuje Vlastimil 
Popovič, ktorý je poverený 
agendou civilnej ochrany za 
samosprávu. V prípade potreby 
ho možno kontaktovať na čísle 
0915 731 656.
radnica, Hlavná 1 (na Informáciách)
UPOZORNENIE:
Jódové tablety neužívajte bez 
dôvodu. Odložte si ich, slúžia 
na prípady jadrovej havárie 
alebo havárie jadrového 
reaktora. V takom prípade 
budete na užitie tabliet jodidu 
draselného vyzvaní zo strany 
mesta aj štátu. 

Veronika Majtánová

Nové jódové tablety sa vydávajú na radnici 
Po piatich rokoch sa opäť uskutočňuje pravidelná distribúcia jódovej profylaxie z preventívnych 
dôvodov. Mesto Trnava začalo obyvateľom vydávať tablety jodidu draselného 15. augusta 2022. 
Počas dvoch týždňov dali vyzdvihnúť na jednom zo šiestich výdajných miest vo všetkých mestských 
častiach. Kto to nestihol, nemusí sa obávať, profylaktiká sú k dispozícii na radnici až do 21. októb-
ra denne od 8.00 do 20.00 h.

Sasinkova, Včelárska, Zavarská
okrsok 31, ZŠ s MŠ, Spartakovská 5: Ulica Juraja 
Slottu
okrsok 34, malometrážne byty, Ulica Vladimíra 
Clementisa 51: Ulica Teodora Tekela
okrsok 43, Súkromná ZŠ BESST, Limbová ulica 
3: Ulica gen. Goliana od č. 1 do č. 11A

okrsok 42, Súkromná ZŠ BESST, Limbová ulica 
3: Zelenečská ulica od č. 55 do č. 113
okrsok 44, Trnavská univerzita v Trnave, Pe-
dagogická fakulta, Priemyselná ulica 4, je pre-
sťahovaný do budovy Tatrachema VD Trnava, 
Bulharská ulica 40 
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sanatóriu. Okrem množstva nad-
stavieb a certifikátov spomeňme, 
že absolvovala viacero školení 
napríklad na Medzinárodnej aka-
démii pre vývinovú rehabilitáciu 
v Mníchove, v Poľsku získala 
certifikát Neurokinezjologiczna 
rehabilitacja dzieci woparciu 
o koncepcje Vojty či medzinárod-
né certifikáty Therasuit metódy 
– Therasuit BASIC, TheraSuit 
ADVANCED 1, INFS™TheraSuit 
u amerických držiteľov svetových 
patentov konceptu TheraSuit 
Method – Izabely a Richarda 
Koscielny a luxemburský certifi-
kát Tomatis metódy.  

 Vaše zariadenie na Pred-
nádraží napohľad vyzerá ako 
materská škola, no keď vojde-
me dovnútra, uvidíme množ-
stvo rôznych rehabilitačných 
zariadení, časť vodoliečby, že 
sa cítime ako v kúpeľoch.  
- Práca s deťmi a hlavne v za-
čiatkoch je nezastupiteľná a ne-
nahraditeľná. U nás sa liečia deti 
dvoch skupín. Väčšinou s neu-
rologickými problémami a deti 
s opakovanými infekciami dýcha-
cích ciest. Pokiaľ ide o prvú sku-
pinu, väčšinou sú to deti skoršie 
narodené, a rôzne ortopedické 
problémy, vývojové chyby, ge-
netické syndrómy. Riešime teda 
všetko, čo potrebuje intenzívnu 
rehabilitáciu. Čím skôr sa začne, 
tým sme úspešnejší, celá naša 
práca má väčší efekt a lepšie vý-
sledky. Svedčia o tom úspechy 
našich detí a spokojnosť rodičov. 
Mnohým deťom sa výrazne zlepší 
ich zdravotný stav a integrujú sa 
do života. 
 Popíšme si vašu každodennú 
prácu. Sme na dennom, no lôž-
kovom oddelení. Nenachádzame 
sa v nemocnici, ale na sídlisku 
medzi panelákmi. Je to také ne-
zvyčajné, že ste zariadením, ktoré 
patrí administratívne pod trnav-
skú Fakultnú nemocnicu a pôsobí 
ako jedno z jej oddelení. 
- My sme zariadenie lôžkového 
typu – teda s denným lôžkom. 
Rodičia deti ráno privezú, ab-

solvujú u nás celodenný pobyt 
a poobede si ich rodičia odvážajú 
domov. Ako som už spomínala, 
naše pracovisko má dve časti 
– akoby pre dva typy pacientov. 
Deti v časti s opakujúcimi sa 
respiračnými infekciami začínajú 
okolo ôsmej rozcvičkou, hygie-
nou a raňajkami. Deti s pohy-
bovými problémami majú ráno 
individuálne zamerania, voľnú 
hru, potom hygienu a raňajky. 
Potom sa pre všetkých začínajú 
hlavné procedúry. Tie sú závislé 
od indikácie. Závisí na tom, či je 
dieťa prijaté v časti opakujúcich 
respiračných infekcií alebo v časti 
pohybových chorôb. V prvej časti 
sú to masáže, bioptron lampa, 
solux, nosné sprchy, inhalácie, 
sauna, morský kúpeľ a ďalšie 
procedúry ako jacuzzi. U detí 
s pohybovými problémami je 
ťažisko v rehabilitácii. Celé pred-
poludnie sa striedajú v telocvični, 
kde podľa indikácie absolvujú 
cvičenia, masáže, vodoliečbu, 
skupinové cvičenie, vyskúšajú 
náradia, kladkový systém. Všet-
ko závisí od zdravotného stravu 
dieťaťa. 
 Ako vaše zariadenie vzniklo 
a čo bolo celkom na začiatku?
- Kedysi tu boli detské jasle, 
ktoré boli stavané hromadne na 
všetkých sídliskách niekedy od 
šesťdesiatych rokov. V roku 1992 
po zrušení detských jaslí sa za-
riadenie reprofilizovalo na detské 

respiračné sanatórium. Pohybové 
sanatórium pre deti s detský-
mi mozgovými obrnami bolo 
umiestnené v zástavbe rodinných 
domov na ulici B. Němcovej. Od-
tiaľ sme sa v roku 2009 presťaho-
vali a teraz sú tieto dve zariadenia 
tu na Prednádraží pod jednou 
strechou. Presnejšie povedané, 
ide o jedno zariadenia a jeho dve 
zamerania. Začínala som v čase, 
keď sa všetko budovalo. Bola som 
v tíme, ktorý zvažoval optimálne 
vybavenia, pozerali sme iné typy 
sanatórií, kde fungoval týždenný 
i denný pobyt. Pre dieťa so zdra-
votným problémom je ideálne 
byť v rodine a zároveň sa liečiť. 
Denná forma je vysoko efektív-
na, keďže zapojení sú do terapie 
aj rodičia, musia spolupracovať 
s nami a s dieťaťom cvičiť aj 
doma. 
 Mohli ste si teda fungovanie 
oddelenia kreovať podľa kon-
krétnych potrieb a možností. 
Nebolo to isto také ako na 
typických nemocničných odde-
leniach, kde je všetko striktne 
dané typom oddelenia alebo 
kliniky.
- Keď sa vrátim do roku 1989, 
keď sme začali v septembri pre-
vádzku pohybového sanatória 
na ulici B. Němcovej, mali sme 
jednoduché vybavenie – vlastné 
ruky, masážnu posteľ a stôl na 
cvičenie. Stačilo to podľa platnej 
koncepcie pediatrie. Postupom 

udalosti
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doby, vývojom medicíny a mož-
nosťami rôznych rehabilitačných 
metód a vybavenia sme značne 
rozšírili našu paletu poskytova-
ných služieb. Od 90. rokov sa 
veľa toho zmenilo, máme oveľa 
viac možností. No rovnako aj 
detí je stále dosť. Sú obdobia, 
keď deti čakajú v poradovníku, 
inokedy je to trochu voľnejšie. 
Deti s respiračnými infektami 
prijímame priebežne. Celková 
kapacita je štyridsaťpäť malých 
pacientov, dvadsať detí s respi-
račnými ochoreniami a dvadsať-
päť s pohybovými problémami. 
Medicína ide veľmi dopredu, 
dnes prežívajú deti aj od 600 
gramov hmotnosti. Mozog nie 
je zrelý, nie je pripravený na 
život, a s tým sú spojené všetky 
ostatné problémy. Takíto pacienti 
potrebujú naštartovať, do života 
im treba pomôcť. Takže začína-
me s takýmito deťmi pracovať od 
novorodeneckého veku, a potom 
od veku jeden a pol roka už 
k nám prichádzajú ako pacienti 
do denného centra. Všetci sú 
v predškolskom veku. 
 O ochoreniach sme hovo-
rili. Ako k vám pacienti pri-
chádzajú? Priamo od lekárov 
– pediatrov alebo z detského 
oddelenia nemocnice?
- Niektoré deti sú už odporúčané 
z novorodeneckého oddelenia, 
ďalej od pediatrov, ortopédov, 
neurológov. Niekedy máme aj 
ťažšie poúrazové stavy, takže aj 
od traumatológov. 
 Už ste hovorili o vybavení 
sanatória. Skúsme pripome-
núť, čo využívate pri práci 
a ako napredujú aj možnosti 
rôznych zariadení. 
- Ako som už spomínala, v me-
dicíne sa vývoj nedá zastaviť. 
Máme špičkové neonatologické 
pracoviská, v ktorých aj nezrelé 
či inak zdravotne znevýhodnené 
deti dostanú šancu žiť. A tu už 
vzniká morálna povinnosť im 
pomáhať dosiahnuť čo možno 
najvyššiu kvalitu života a integ-
rovať sa. To je už i naša práca. 
Preto sa musíme aj my stále 

vzdelávať a hľadať nové mož-
nosti liečby. Všetko so všetkým 
súvisí a vzájomne sa podporuje. 
Preto poskytujeme individuálnu 
a skupinovú liečebnú telesnú 
výchovu, cvičenie reflexnými 
metodikami prof. Vojtu, Thera-
suit metódu – v klietke kladkový 
systém, spiderman, kozmický 
oblek, cvičenia na fyziobaloch, 
instabilných plošinách, cvičenia 
s náradím, masáže, vodoliečbu, 
magnetoterapiu, laseroterapiu, 
Tomatis metódu. Therasuit 
metóda a Tomatis metóda sú 
najnovšie terapie využívané 
na celom svete a sú pre deti 
veľmi efektívne. Samozrejme, 
starostlivosť je zameraná na 
psychomotorický vývin, teda 
dbáme aj na rozvoj kognitívnych 
schopností detí, učenie. K práci 
potrebujeme veľa podnetných, 
rehabilitačných, vzdelávacích 
pomôcok. Na to využívame po-
moc sponzorov, nadácií, špor-
tovcov. Takže môžeme ísť stále 
do nových projektov a metód, 
za čo sme im vďační v mene 
detí, ale zároveň je to aj výzva 
pre nás k ďalšiemu odbornému 
rastu.
 Ako ste sa dostali k tejto 
práci? Pôvodne ste pracovali 
ako sestra v detských jasliach. 
- Od útleho detstva som inklino-
vala k mladším deťom. Vyvozila 
som v kočíku všetky deti z celé-
ho susedstva. Preto som jasne 
vedela, čo chcem v budúcnosti 
študovať a robiť. Takže som išla 
na Strednú zdravotnícku školu. 
Vtedy bola možnosť ešte študo-
vať na profesiu detská sestra ako 
komplexný odbor, takže v pod-
state rovno zo školy som mohla 
ísť pracovať bez ďalších nadsta-
vieb. Vo vtedajšom Okresnom 
ústave národného zdravia Trnava 
nebolo vtedy iné voľné miesto 
ako v detských jasliach. Chcela 
som totiž ísť na novorodenecké 
alebo detské oddelenie s tým, 
že budem čakať, kým sa tam 
uvoľní miesto. Po ôsmich rokoch 
prišiel návrh o založení zariade-
ní denných sanatórií. Boli sme 

vytipovaní, a tak som sa dostala 
do tejto problematiky. Veľmi ma 
oslovila a je mojou srdcovou 
záležitosťou. 
 U vás v sanatóriu je to asi 
podobné ako na novorode-
neckom oddelení nemocnice 
v tom, že máte spätnú väzbu 
od detí aj po mnohých rokoch. 
- Každý deň je iný, každé dieťa 
a každá rodina je iný príbeh. 
Nie sú mi ľahostajné osudy detí 
a rodín. S mnohými sme pre-
žívali búrlivé obdobia, keď sa 
manželstvá rozpadali, okrem 
pomoci pre deti potrebovali 
pomoc aj partneri. Neraz zostá-
vali matky s týmito deťmi samy. 
Využívali sme vtedy aj pomoc 
nášho psychológa. Deti sú ne-
skutočne vďačné a duchovne 
bohaté. Nielen, že my deťom 
pomáhame, ale ony pomáhajú 
nám. Aj preto neviem, čo je to 
byť unavená z práce, hoci som 
tu celý deň. S deťmi sa každý 
deň vyšantím, ale musím od 
nich aj niečo chcieť. Aby urobilo 
pokrok. A vieme sa vždy dohod-
núť. Keď vám úspechy a malé 
pokroky detí rastú pred očami, 
tak sa tešíte a dáva vám to ra-
dosť do života. Nielen ja, ale celý 
náš tím sa teší z drobných vecí, 
ktoré si rodičia zdravých detí 
ani nevšímajú, že dieťa otvorí 
oči, otočí sa, podá vám ruku, 
roztiahne prsty, urobí prvý krok, 
postaví sa na nohy – pritom ich 
rovesníci už dávno hrajú futbal. 
Nie je to samozrejmé pri týchto 
pohybových diagnózach. Sú to 
nezabudnuteľné a veľmi emotív-
ne momenty, ktoré rozoberáme 
s mamami donekonečna. 
Viete, teraz sa neraz stretneme 
s našimi odchovancami, ktorí 
boli v počiatkoch v stave, keď 
veľa toho nemohli. Dnes, aj keď 
sú mnohí imobilní, sú vo svojich 
odboroch úspešní, majú ukon-
čené vzdelanie, vysoké školy. 
Stretneme sa na ulici, v obcho-
de a oni ma vystískajú. To je to 
najsilnejšie, čo sa vám môže po 
rokoch od týchto malých pacien-
tov vrátiť.  

udalosti
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P.R.

PhDr. a JUDr. Ovidius Faust (16. 
10. 1896 – 6. 4. 1972) bol archi-
vár, knihovedec, historik i mú-
zejník, ovládal šesť jazykov (slo-
venčinu, nemčinu, maďarčinu, 
latinčinu a čiastočne francúzštinu 
a starú gréčtinu). Vyrastal v ro-
dine fotografa Ludwiga Fausta, 
ktorý mal v Bratislave vlastný 
fotoateliér. Jeho pôsobenie v kul-
túrnych inštitúciách by sme mohli 
rozdeliť na dve obdobia, a síce 
do roku 1945 a po roku 1945. Od 
r. 1919 bol zamestnancom Mest-
ského archívu v Bratislave, od r. 
1920 Mestského múzea v Bra-
tislave. Od roku 1923 viedol tri 
bratislavské inštitúcie s názvom 
Vedecké ústavy mesta Bratislavy 
(archív, knižnicu a múzeum). 
V Trnave pracoval v rokoch 1947 
– 1969, a to v Spolku sv. Vojtecha 
a  v Krajskom múzeu. Bolo to 
v období, keď v povojnovej Brati-
slave nemohol nájsť uplatnenie.1 
Trnava bola bohatá na dejinné 
udalosti, zaujímala ho jej história 
a po vojne mala ešte stále kúzlo 
starého malomesta. 
Kontakty Dr. Ovidia Fausta s Tr-
navou sa začali ešte pred II. 
svetovou vojnou. Ako prednostu 
Vedeckých ústavov mesta Brati-
slavy a renomovaného mestského 
archivára ho oslovili zostavova-
telia monografie mesta Trnavy 
1238 – 1938, aby napísal kapitolu 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Ovidius Faust v Trnave a naše mesto jeho 
objektívom na doteraz nepublikovaných fotografiách
Osobnosť Dr. Ovidia Fausta bola natoľko výnimočná, že 13. a 14. septembra 2022 sa pri prí-
ležitosti 50. výročia jeho úmrtia konala v Mestskom múzeu v Bratislave vedecká konferencia 
venovaná jeho životu, dielu a  pôsobeniu vo viacerých inštitúciách. Organizátormi konferencie 
boli Mestské múzeum v Bratislave, Mestský archív v Bratislave a Západoslovenské múzeum 
v Trnave. Odborní pracovníci všetkých troch inštitúcií vystúpili s príspevkami.

1 Faust, rodák z Burgenlandu, sa 
hlásil k nemeckej národnosti a po II. 
svetovej vojne sa nevyhol problémom, 
k jeho prenasledovaniu tiež prispel 
fakt, že bol vedúcou osobnosťou 
Vedeckých ústavov mesta aj v ob-
dobí Slovenskej republiky (1939 
– 1945), musel vysvetľovať lojalitu 
k režimu, bol dokonca aj väznený.

Trnava, Hornopotočná ulica, apríl 1938. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Trnava, Hornopotočná ulica, apríl 1938. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

história
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Samospráva mesta a jej admi-
nistratíva.2 Po druhej svetovej 
vojne začal pracovať v Muzeálnej 
spoločnosti pri Spolku svätého 
Vojtecha ako archivár, knihovník 
a kustód múzea (1947). V roku 
1953 načas nastúpil do archívu 
pri Krajskom národnom výbore 
v Bratislave a začiatkom r. 1955 
získal miesto v novozaloženom 
Krajskom múzeu v Trnave.
Ovidius Faust mal v Trnave 
viacero dávnejších osobných 
kontaktov, spomeňme aspoň 
Mons. Jána Pöstényiho a Štefana 
Parráka. Z jeho zápiskov vieme, 
že osobne poznal zverolekára 
Michala Windischa a jeho man-
želku Ludoviku. Išlo o starú tr-
navskú rodinu s aristokratickými 
koreňmi, ktorá si zachovala ešte 
z predvojnového obdobia status 
vyššej meštianskej triedy.3 
Novozaloženému Krajskému 
múzeu v Trnave bola pridele-
ná budova bývalého kláštora 
klarisiek, ktorá po zrušení rádu 
(1782) slúžila vojsku. Pre potreby 
novej inštitúcie bola nevyhovu-
júca a hneď sa začali prípravy 
na jej rekonštrukciu, ktorá trvala 
s prestávkami až do osemdesia-
tych rokov 20. storočia. Múzeum 
zamestnávalo v januári 1955 len 
riaditeľa RNDr. Františka Matouš-
ka (ornitológa) a  Štefana Cyrila 
Parráka, správcu národopisnej 
zbierky. Ovidius Faust nastúpil 1. 
februára 1955 ako tretí zamest-
nanec na post vedeckého pracov-
níka v oblasti histórie.4  Okrem 
toho, že pomáhal riaditeľovi 
pri rozbiehaní novej inštitúcie, 
pracoval ako historik – prijímal 
zbierkové predmety a popisoval 
ich, robil súpis pamiatok v kraji 
a dokumentoval ich, zakladal 
odbornú knižnicu a fotoarchív 
múzea. Pripravoval prednášky 
a popritom publikoval. V múzeu 
pripravil v r. 1956 jednu z prvých 

výstav venovanú 120. výročiu 
bratislavsko-trnavskej železnice. 
V nasledujúcom roku sa podieľal 
na príprave výstavy Ochrana pa-
miatok v Bratislavskom kraji.
V roku 1960 prišlo k nové-
mu územnému členeniu štátu 
a v tejto súvislosti sa začal po-
užívať názov Západoslovenský 
kraj. Krajské múzeum v Trnave sa 
premenovalo na Západoslovenské 
múzeum (ZsM).5 Zároveň vznikla 

Veža a Bernolákova brána, Trnava, september 1948. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Trnava – Bernolákova brána, júl 1949. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Trnava Bernolákova brána, júl 1938. Zo 
zbierok Múzea mesta Bratislavy

2Kol. aut. Trnava 1238 – 1938, Mesto Trnava 1938, (s.97 – 106).
3 Archív MMB – OF 04547, zápisky z r. 1951: „Včera som bol na večeri u zvero-
lekára Windischa v Trnave...“
4 Archív MMB  -  OF 2121, prijatie do zamestnania k  1. 2. 1955.
5 Gremiálny zápis odb. školstva a kultúry ZKNV z 3.1.1961.
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i nová organizačná štruktúra in-
štitúcie s viacerými oddeleniami. 
V múzeu pribudli zamestnanci 
a okrem interných výstav v ob-
medzených priestoroch sa začali 
organizovať i externé výstavy.6 
Ovidius Faust sa stal v roku 1961 
vedúcim historického oddelenia 
a zástupcom riaditeľa.7 V bu-
dove prebiehali stavebné práce 
a v nasledujúcich piatich rokoch 
múzejníci inštalovali krátkodobé 
výstavy aj vo výkladných skri-
niach niektorých predajní v centre 
mesta. Napokon si za optimálny 
priestor zvolili výklad lekárne 
na Evanjelickom dome. Obsah 
výstav sa pravidelne menil a nie-
koľko z nich pripravil aj Ovidius 
Faust, napríklad Bosorky v Trna-
ve, Trnavský kat, Cechovníctvo 
v Trnave a pod.  
Z interných výstav v múzeu sa 
Faust veľkou mierou podieľal na 
príprave výstavy Východoázijské 
zbierky, ktorá bola otvorená 1. 
septembra 1963. O niekoľko me-
siacov vyšiel i katalóg – publiká-
cia Ázijské zbierky, na ktorej figu-
ruje ako spoluautor s kolegyňou 
etnografkou Boženou Králikovou.8 
K tematike ázijského umenia sa 
vrátil ešte raz, v roku 1968 výsta-
vou s názvom Vybrané predmety 
východnej kultúry. Spolupracoval 
na nej s vtedy mladým kolegom 
Dr. Petrom Horváthom.9 Z veľ-
kých výstavných projektov Ovidia 
Fausta treba spomenúť ešte vý-
stavu 330. výročie Trnavskej uni-
verzity v roku 1965. Okrem toho 
sa zaoberal zbieraním podkladov 
k zadaným témam: Opevnenie 
mesta Trnavy, Vojnové udalosti 
pri Trnave v histórii, Dejiny ne-
mocnice a lekárstva v Trnave, 
Astronómia v Trnave, Botanická 
záhrada Trnavskej univerzity, ako 
aj Povery na Trnavsku. Faust bol 

Trnava, Dolnopotočná ulica, apríl 1949. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Trnava, dvor uršulínok z Dolnopotočnej ulice, 1948. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

6 V roku 1961 malo Západoslovenské múzeum 7 oddelení, v ktorých pracovalo 21 zamestnancov. In Archív Západoslo-
venského múzea v Trnave.
7 Archív MMB – OF 02152, poverenie datované 20. 3. 1961.
8 FAUST, Ovídius - KRÁLIKOVÁ, Božena: Ázijské zbierky Západoslovenského múzea v Trnave, zv. 1. Trnava : Západoslo-
venské múzeum, 1964. 223 s.
9 FAUST, Ovídius - KRÁLIKOVÁ, Božena: Ázijské zbierky Západoslovenského múzea. 
v Trnave, zv. 1.Trnava : Západoslovenské múzeum, 1964. 223 s.
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tiež členom nákupnej komisie 
múzea a zároveň aj členom kraj-
skej cenovej komisie.10 Pravidelne 
prispieval článkami do múzej-
ných tlačí.11 Články o histórii 
publikoval tiež v bratislavských 
a národných periodikách. 
V decembri 1964 sa Ovidius Faust 
vzdal funkcie vedúceho histo-
rických oddelení zo zdravotných 
dôvodov. Ďalej pôsobil ako histo-
rik a spracovával ázijské a numiz-
matické zbierky, viedol odborný 
prírastkový denník umeleckohis-
torických zbierok a pokračoval 
v publikačnej činnosti.12 
Ovidius Faust ukončil zamestna-
nie v Západoslovenskom múzeu 
ako 73-ročný 31. decembra 1969. 
Na záver svojho pôsobenia dostal 
od riaditeľa múzea Františka Ma-
touška ďakovný list za dlhoročnú 
prácu a mimoriadnu finančnú 
odmenu za činnosť pre rozvoj 
slovenskej muzeológie a múzea 
v Trnave. V závere svojho života, 
už ako dôchodca, pracoval ešte 
necelé dva roky v Múzeu mesta 
Bratislavy.
Pozostalosť Dr. Ovidia Fausta 
uloženú v Múzeu mesta Bratisla-
vy spracoval PhDr. Štefan Holčík, 
a teraz je možné v nej bádať. Pri 
príprave príspevku na konferenciu 
som objavila zaujímavé fotografie 
v súvislosti s Trnavou. Totiž, Ovi-
dius Faust bol zároveň dobrým 
fotografom, napokon, bol synom 
fotografa.13 V inštitúciách, v kto-
rých pracoval, zanechal celé ko-
lekcie fotografií. Fotky na zadnej 
strane popisoval, mnohé datoval 
a aj signoval. Vieme, že pozitívy 

Trnava námestie, september 1949. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Trnava, Pohľad na mestskú vežu z Hornopotočnej ulice, júl 1949. Zo zbierok Múzea 
mesta Bratislavy

Trnava, Hornopotočná ulica, august 1949. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

10 Archív Západoslovenského múzea 
v Trnave, osobný spis Ovidius Faust. 
Pracovný poriadok pre s. Dr. O. Faus-
ta z 4. 4. 1961.
11 Zborník ZM, Zprávy ZM – v r. 1968 
bol Faust vedúcim redaktorom.
12 Archív MMB – OF 02135, poverenie 
datované 12. 1. 1965.
13 Jeho otec Ludwig Faust (1846 - 
1897) zomrel keď mal Ovidius necelé 
dva roky. In HOLČÍK, Š. Ovídius Faust 
– životné osudy. In: Zborník múzea 
mesta Bratislavy. Bratislava XX., 2008, 
s.19-32
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fotografií dával robiť vo viacerých 
kópiách a preto sa niektoré rov-
naké fotografie nachádzajú vo 
viacerých inštitúciách. V archíve 
fotografií a negatívov Západoslo-
venského múzea v Trnave zostala 
po ňom bohatá fotodokumentá-
cia zbierok a pamiatok.14 Zvlášť 
vzácne sú zábery miest a obcí, 
najmä Trnavy a Bratislavy, ale 
i historických pamiatok v oko-
lí – kaštieľov, kúrií, artefaktov 
a pod. Viac ako štyritisícpäťsto 
fotografií a negatívov je označe-
ných autorom Ovidiom Faustom, 
z nich je šesťstošesťdesiatdva 
zdigitalizovaných, zvyšok sa stále 
spracováva.15 Veľa z nich súvisí 
s popisovaním pamätihodností 
kraja v rámci špeciálneho vedec-
kého výskumu. V archíve ZsM 
sa zachovali čiastkové výstupy 
a fotografie z výskumu o pamiat-
kach v Trnave, Piešťanoch, Mora-
vanoch nad Váhom, Čachticiach, 
Hlohovci, Leopoldove, Lošonci, 
Dolnej Krupej, Smoleniciach, 
Štvrtku na Ostrove, Skalici, Senci, 
Dobrej Vode, Čataji, Voderadoch, 
Horných Orešanoch a pod.16 

Najmä súpis pamiatok v Trnave 
viackrát rôzne prepracoval, aby 
ho prispôsobil viacerým účelom 
– použil ho ako podklad pre pri-
pravované knižné vydanie Sprie-
vodcu po meste a vypracoval text 
pre mestských sprievodcov.
Fotografie Trnavy od Ovidia Faus-
ta sa nachádzajú aj v Štátnom 
archíve v Trnave a v archíve Spol-
ku sv. Vojtecha. Autor na nich 
zachytil mnohé miesta, ktoré už 
dnes neexistujú, napríklad starú 
zástavbu pri Bernolákovej bráne, 
ktorá patrila k Zbožnej (Vajanské-
ho) ulici, domy na Dolnopotočnej 
ulici, Hviezdoslavovej ulici, dom 
na námestí, ktorý poškodil vý-

buch plynu v r. 1965 a pod. Bá-
danie vo fotografiách uložených 
v pozostalosti Fausta v MMB 
prinieslo objav ďalších dosiaľ 
nepublikovaných fotografií Trna-
vy, ktoré tvoria obrazovú prílohu 
tohto článku. Všetky zverejnené 
fotografie pochádzajú zo zbierok 
Múzea mesta Bratislavy. 
Literatúra a zdroje:
HOLČÍK, Š. Ovídius Faust – životné 
osudy. In: Zborník múzea mesta Bra-
tislavy. Bratislava XX., 2008, , s.19-32.
Archív Múzea mesta Bratislavy. Ovi-
dius Faust, pozostalosť.
Zbierky Múzea mesta Bratislavy.
Archív Západoslovenského múzea v Trna-
ve, krabice: 1. Vedenie a správa / porady. 
Osobný spis Ovídius Faust. 3. Histo-
rické oddelenie.

Trnava, evanjelický kostol zo Zbožnej 
ulice, september 1938. Zo zbierok Múzea 
mesta Bratislavy

Trnava, starý vojenský cintorín, júl 1938. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Trnava, jubileum mesta, 1938. Zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

14 Faust fotografoval ako zamestnanec trnavského múzea v rokoch 1955 – 1969.
15 Informácie z oddelenia správy zbierok ZSM a prírastkových kníh Archívu fotografií a negatívov ZSM
16 Archív Západoslovenského múzea v Trnave, osobný spis Ovidius Faust. Hlásenia a správy z ciest. Popis pamätihod-
ností.
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ľudia 
a udalosti
 3. 10. 1762 – V Slanici na 
Orave sa narodil jazykovedec 
a prvý kodifikátor spisovného 
slovenského jazyka ANTON 
BERNOLÁK, ktorý po štúdiách 
na seminári pôsobil v Trnave 
ako tajomník arcibiskupskej 
kancelárie a archivár. V Trna-
ve, kde založil Slovenské uče-
né tovarišstvo, jeho pamiatku 
pripomína pomník od Jána 
Koniarka a jeho meno nesie 
ulica, park a mestská brána 
(260. výročie). 
 3. 10. 2012 – V Spolku sv. 
Vojtecha v Trnave sa uskutoč-
nila slávnostná inaugurácia 
poštovej známky s portré-
tom Antona Bernoláka, ktorú 
vydala Slovenská pošta (10. 
výročie).
 4. 10. 1607 –  V Chtelnici 
sa narodil profesor Trnavskej 
univerzity a jej dvojnásobný 
rektor MARTIN PALKOVIČ 
(415. výročie). 
 4. 10. 1852 – Uskutočnilo 
sa slávnostné otvorenie arci-
biskupského gymnázia v Tr-
nave (170. výročie). 
 4. 10. 2002 – V Trnave 
umrel františkán EFRÉM JÁN 
HOBLÍK, organista, dirigent 
spevokolu a zakladateľ Spolku 
sv. Antona, ktorému Mesto 
Trnava udelilo roku 2006 
Uznanie za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu mesta in me-
moriam (20. výročie).  
 6. 10. 2007 – V Bratislave 
umrel trnavský rodák LADI-
SLAV MELIORIS, prvý profesor 
hydrogeológie na Slovensku 
a v rokoch 1985 – 90 rektor 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave (15. výročie). 
 7. 10. 1937 – V Trnave sa 
narodila spisovateľka, publi-
cistka a učiteľka EVA KOPÚN-

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského 

Augustin Calmet a jeho 
pojednania o upíroch z roku 1770
Antoine Augustin Calmet (1672 – 1757) bol francúzsky benedik-
tínsky mních a vzdelanec; vyštudoval rétoriku, filozofiu a te-
ológiu. Patril medzi najvýznamnejších členov benediktínskeho 
reformného hnutia Kongregácie sv. Vanne. V pätnástich rokoch 
vstúpil do rádu benediktínov, v roku 1715 bol zvolený za priora, 
od roku 1718 pôsobil ako opát – najprv v St-Léopold v Nancy 
a od roku 1729 v Senones. Dvakrát bol poverený úradom generál-
neho opáta Kongregácie sv. Vanne. Pápež Benedikt XIII. mu chcel 
udeliť biskupskú dôstojnosť, no pokorný Calmet sa nedal priviesť 
k tomu, aby túto poctu prijal.

Calmet bol poverený štúdiom 
a vysvetľovaním svätých textov. 
Navštívil mnohé kláštory svojho 
rádu, skúmal knižnice a napísal 
množstvo historických kompi-
lácií. Jeho najväčším dielom sú 
komentáre k Biblii. Prvý zväzok 
vyšiel v Paríži v roku 1707 pod 
názvom Commentaire littéral sur 
tous les livres de l’Ancien et du 
Nouveau Testaments (Doslovný 
komentár ku všetkým knihám 
Starého a Nového Testamentu). 
Posledný z dvadsiatich troch 
zväzkov vyšiel v roku 1716. Text 
bol populárny, dielo vyšlo v 18. 
storočí vo viacerých vydaniach 
aj prekladoch do latinčiny. Časti, 
najmä úvodné predslovy, vyšli aj 
v angličtine, holandčine, nemčine 
a taliančine. Neskôr napísal ďal-
šie teologické diela ako Histoire 
de l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment et des Juifs (Dejiny Starého 
a Nového zákona a Židov. Paríž, 
1718), Histoire ecclésiastique et 
civile de la Lorraine (Cirkevné 
a svetské dejiny Lorraine. Nancy, 
1728), Histoire universelle sacrée 
et profane (Všeobecné dejiny 
posvätné a profánne. Štrasburg, 
1735), Bibliothèque lorraine (Lor-
raineská knižnica. Nancy, 1751) 
obsahujúca biografie spisovateľov 
z Lorraine vrátane Calmetovho 
životopisu a iné.  
Augustin Calmet však napísal 
aj jedno dielo z oblasti démo-
nológie, ktoré je populárne aj 
v súčasnosti. Upútali ho správy 
o uhorských a iných revenantoch 

a upíroch a začal ich skúmať. 
Revenanti (z francúzskeho reve-

Calmetov portrét. Nicolas Pitau, Paríž, 
1716

Revenant. Neznámy autor, 1500
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ľudia 
a udalosti
KOVÁ, autorka rozhlasových 
hier a kníh pre deti (85. vý-
ročie). 
 10. 10. 1702 – V dnešnom 
Maďarsku sa narodil profesor 
a dvojnásobný rektor Trnav-
skej univerzity FRANTIŠEK 
BORGIA KÉRI, astronóm, ma-
tematik a fyzik, ktorý umrel 
v Trnave (320. výročie).
 10. 10. 1872 – Po želez-
ničnej trati z Bratislavy do 
Trnavy prešiel posledný vlak 
ťahaný koňmi (150. výročie).
 10. 10. 1922 – V Trnave 
sa narodil právnik a špor-
tovec ŠTEFAN CEPKO, at-
lét a tenista, majster ČSSR 
v štvorhre seniorov a nositeľ 
Uznania za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu mesta Trnavy 
za rok 2012 (100. výročie).
 10. 10. 1937 – V Trnave 
sa uskutočnilo slávnostné 
odhalenie pomníka ANTONA 
BERNOLÁKA, ktorého auto-
rom bol sochár Ján Koniarek 
(85. výročie).
 11. 10. 2021 – V Trnave 
umrela stredoškolská peda-
gogička IRENA KRÁLIKOVÁ, 
dlhoročná profesorka Gym-
názia Jána Hollého (1. výro-
čie).   
 14. 10. 1942 – V Novom 
Jičíne na Morave sa narodil 
futbalový brankár JOZEF 
„Pepo“ GERYK, v rokoch 1966 
– 1977 hráč Spartaka Trnava, 
s ktorým získal 5 majstrov-
ských titulov. Nositeľ Uznania 
za zásluhy o rozvoj a repre-
zentáciu mesta Trnavy za rok 
2012 (80. výročie). 
 15. 10. 2012 – Pred bu-
dovou Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave slávnostne 
odhalili súsošie svätých Cy-
rila a Metoda, ktoré vytvoril 

nir, vrátiť sa) boli živé mŕtvoly, 
o ktorých sa predpokladalo, že 
boli oživené, aby strašili živých. 
Calmet z týchto správ odmietol 
všetko, čo pokladal za výplod 
miestnej poverčivosti, no zároveň 
skúmal všetko, čo sa vzťahovalo 
k otázke prežitia smrti ľudského 
tela. Jednotlivé prejavy dokumen-
toval na stopäťdesiatich prípa-
doch, ktoré uviedol s väčšou či 
menšou presnosťou. Tým položil 
základy výskumu klinickej smrti. 
Jeho výsledky ho viedli aj k tomu, 
že s najväčšou pravdepodobnos-
ťou prijal myšlienku reinkarnácie. 
Je však samozrejmé, že vo svojej 
dobe o nej nemohol otvorene 
hovoriť. V roku 1746 vyšlo prvé 
vydanie tohto diela s názvom 
Dissertations sur les apparitions 
des anges, des démons et des es-
prits, et sur les revenants et vam-
pires de Hongrie, de Bohême, de 
Moravie et de Silésie (Pojednania 
o zjaveniach anjelov, démonov 
a duchov a o revenantoch a upí-
roch Uhorska, Čiech, Moravy 
a Sliezska). Na veľkom rozsahu 
rozoberá zjavenia anjelov, démo-
nov a iných duchov, ale zahŕňa aj 
pojednania na rôzne témy mágie 
a čarodejníctva. Uvádza príklady 
upírov, revenantov a jednotlivcov 
vracajúcich sa zo záhrobia. Ana-
lyzuje správy o týchto rôznych 
témach nachádzajúce sa v Biblii, 
mytológii, kultúrnych legendách 
a slávnych správach o historic-
ky doložených prípadoch alebo 
tvrdeniach z Uhorska, Čiech, 
Moravy a Sliezska. Calmet bol za 
toto dielo veľmi oceňovaný a do-
stal množstvo listov a pojednaní 
týkajúcich sa tejto témy, čo ho 
podnietilo rozšíriť svoju prácu do 
dvoch zväzkov a znova ju pub-
likovať v roku 1751 pod novým 
názvom Traité sur les apparitions 
des esprits et sur les vampires 
ou les revenans de Hongrie, de 
Moravie, &c. (Pojednanie o zjave-
niach duchov a upírov alebo re-
venantov Uhorska, Moravy atď.). 
Zahŕňala jeho ďalšie štúdie ako 
aj niekoľko spomínaných listov 
a pojednaní. Calmet nejedno-

značne zvažoval aj možnosť exis-
tencie upírov pijúcich krv, hoci 
to výslovne neuvádzal. Napríklad 
analyzoval správu od kňaza, kto-
rý sa dozvedel informácie o obci, 
ktorú mučila upírska entita. Upír 
vraj po nociach trápil mnohých 
obyvateľov tým, že vychádzal 
z neďalekého cintorína a strašil 
ich pri posteliach. V tom čase 
prišiel do obce neznámy ma-
ďarský cestovateľ a pomohol 
domácim s nastražením pasce 
na cintoríne. To nakoniec viedlo 
k sťatiu hlavy upíra a obyvateľov 
zbavilo ich utrpenia. Tento príbeh 
prerozprával Sheridan Le Fanu 
a upravil ho do trinástej kapitoly 
novely Carmilla, diela, ktoré vý-
razne inšpirovalo klasiku Brama 
Stokera Dracula. Uvádzame prí-
klady názvov niektorých kapitol: 
O zjaveniach alebo o moravských 
upíroch; O mŕtvych osobách 
v Uhorsku, ktoré pili krv živým; 
Znovuobjavenie sa človeka, ktorý 
bol mŕtvy už niekoľko mesiacov; 
O prípadoch osôb, ktoré prejavili 
znaky života po smrti a ktoré sa 
vrátili, aby uvoľnili miesto tým, 
ktorí si ho viac zaslúžili; O vlkola-
kovi exhumovanom pred pánom 
de Tournefort.
V historickej knižnici Západo-
slovenského múzea sa nachádza 
taliansky preklad Calmetovho 
diela s názvom Dissertazioni 

Titulný list talianskeho vydania. Benátky, 
1770

história
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ľudia 
a udalosti
sochár a medailér William 
Schiffer (10. výročie).  
 20. 10. 1997 – V Trnave 
sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda (25. výročie). 
 21. 10. 1922 – Trnava bola 
vládnym nariadením prehlá-
sená za veľkú obec s právom 
používania názvu „mesto“ aj 
naďalej (100. výročie). 
 22. 10. 1952 – V Zelen-
či sa narodil viacnásobný 
majster Slovenska i bývalého 
ČSSR v karate, odborník pre 
jadrovú energetiku a poli-
tik TIBOR MIKUŠ, v r. 2005 
– 2017 predseda Trnavského 
samosprávneho kraja (70. 
narodeniny).
 24. 10. 1797 – Vo Ve-
selom sa narodil národno-
kultúrny dejateľ, pedagóg 
a biskup ŠTEFAN MOYZES, 
spoluzakladateľ a prvý pred-
seda Matice slovenskej, ktorý 
študoval na gymnáziu a na 
seminári v Trnave, kde jeho 
pamiatku pripomína pamätná 
tabuľa a ulica nesúca jeho 
meno (225. výročie).  
 27. 10. 1572 – Trnavský 
mešťan a obchodník SEBA-
STIÁN získal zemiansky titul 
s predikátom de Tekelháza 
a stal sa zakladateľom zná-
meho šľachtického rodu Tö-
köli (450. výročie).
 30. 10. 1947 – V Malže-
niciach sa narodil dlhoročný 
primátor a čestný občan 
mesta Trnava ŠTEFAN BOŠ-
NÁK, prezident Únie miest 
a obcí Slovenska (75. naro-
deniny). 
 31. 10. 1997 – Začala vy-
sielať Mestská televízia Trna-
va (25. výročie).  

HR
  

sopra le apparizioni de’ spiriti, e 
sopra i vampiri, o i redivivi D’ Un-
gheria, di Moravia ec. Kniha vyšla 
v Benátkach v roku 1770 a vydal 
ju Simone Occhi. 
Zdroje:
BECHTEL, Florentine Stanislaus. 
1913. Catholic Encyclopedia. Hes-
lo Dom Augustin Calmet.
CALMET, Dom – KOZÁK, Jaromír. 

2006. Pojednání o upírech : Mo-
derní studie starého unikátního 
díla. Olomouc : Fontána, 2006. 
ISBN 80-7336-321-6.
SCHWARZBACH, Bertram Euge-
ne. 2001. Dom Augustin Calmet : 
Man of the Enlightenment Des-
pite Himself. In Archiv für Religi-
onsgeschichte, 3. Band, 2001, s. 
135-148. 

Martin Jurčo, foto autor

Objavené základy Kostola sv. 
Michala dotvárajú voľakedajší 
obraz trnavskej akropoly
Ak ste prednedávnom prechádzali v Trnave lávkou od Mestskej 
polikliniky do starého mesta, možno ste stretli archeológov pri 
práci. Niektorým zvedavcom to nedalo a pustili sa s nimi aj do 
reči. Nečudo, veď práve v tejto lokalite len pred niekoľkými rokmi 
našli v podzemí karner, ktorý je veľkým lákadlom nielen pre mi-
lovníkov histórie. Lokalita vydala ďalšiu raritu. Pri bazilike od-
halili pozostatky starého Kostola sv. Michala. Zbúraný bol v roku 
1813. Po dvesto rokoch budeme môcť aspoň tušiť jeho pôvodný 
vzhľad a vidieť zakonzervované pozostatky. 

Tím, ktorý nedávno pripravoval 
archeologické práce, viedol Erik 
Hrnčiarik z Trnavskej univerzity. 
„V časti, kde bol teraz výkop, bol 
múr, ktorý ohraničoval pozemok 
arcibiskupského úradu. Už keď 
sme pred rokmi robili východne 
od neho prieskum, mal static-
ké poruchy. Môžeme povedať, 
že ho držali len stĺpy verejného 

osvetlenia. Múr spadol, úrad sa 
rozhodol priestor revitalizovať 
a múr opätovne postaviť,“ pove-
dal E. Hrnčiarik. „Naše práce sa 
začali rozhodnutím Krajského 
pamiatkového úradu v Trna-
ve, ktorý nás pred výstavbou 
múra požiadal o archeologický 
prieskum tejto lokality. Múr stál 
presne v priestore, kde sme pred-
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pokladali mladšiu fázu existencie 
Kostola sv. Michala,“ pokračoval 
Erik Hrnčiarik a v rozkopanom 
základe kostola nám ukázal jeho 
približné umiestnenie. Tehly ke-
dysi vybrali až po samotný základ, 
takže sa dnes ťažko určuje presná 
línia stavby. 
„Táto lokalita, to je krásne miesto. 
Nachádzame sa na tzv. trnavskej 
Akropole, kde je niekoľko chrá-
mov. Aj tu – Kostol sv. Mikuláša, 
zaniknutý karner a Kostol sv. 
Michala, ktorý bol v bezprostred-
nej blízkosti Kostola sv. Mikuláša. 
V minulosti slúžil veľký chrám na 
nemecké a maďarské bohoslužby 
a menší na slovenské. Bolo to 
logické aj z hľadiska národnost-
ného rozloženia obyvateľov Trna-
vy. Bohoslužba bola po latinsky, 
ale ostatné časti v príslušnom 
jazyku.“ 
Kostol sv. Michala sa teda nachá-
dzal pod chodníkom smerujúcim 
od starého mesta smerom na 
sídlisko Družba. Ako pripome-
nuli archeológovia, podarilo sa 
objaviť mladšiu fázu kostola. Ten 
pôvodný bol oveľa menší. Neskôr 
prišla požiadavka na rozšírenie 
kostola. Vraj slovenské ženičky 
stáli v daždi pred kostolom, lebo 

sa nezmestili dovnútra. Kostol 
bol preto niekoľkokrát zväčšený. 
Vykopané časti na pravej strane 
sú novšie. 
Čo sa teda archeológom podarilo 
nájsť? „Konečne vieme jedno-
značne rekonštruovať základy 
kostola. Poznali sme ho z vedút, 
archívnych materiálov, ale nikdy 
sme nevedeli, aký mal tvar a kde 
presne stál. Mal veľké statické 
problémy, lámali sa mu klen-
by a postupne padal. Mesto ho 
plánovalo revitalizovať, a tak si 
zavolali murárskeho majstra Jána 
Michala Himmera, ktorý pripravil 
plán obnovy, rekonštrukcie kos-
tola a postavenie veže. Bol to len 
plán. Napokon sa nerealizoval, 
ale je to jediné svedectvo, ako kos-
tol vyzeral,“ pokračoval Erik Hrn-
čiarik. „Bolo to niekedy na konci 
18. storočia. V tom čase už mal 
kostol také silné statické problémy, 
že v ňom zakázali uskutočňovať 
bohoslužby. Potom sa aj tie slo-
venské presunuli do Kostola sv. 
Mikuláša. V tomto „malom“ kos-
tole bol sklad a neskôr aj mestské 
väzenie. Žiaľ, kostol sa nepodarilo 
obnoviť a napokon ho v roku 1813 
zbúrali a tehly použili na opravu 
Kostola sv. Mikuláša alebo na 

niektoré domy v okolí. Mobiliár sa 
nám zachoval priamo v bazilike. 
V severnej kaplnke pri vstupe je 
oltár sv. Michala, ktorý bol pôvod-
ne hlavným oltárom v pôvodnom 
kostole.“ 
Mesto Trnava chce túto lokalitu 
zrevitalizovať a vytvoriť archeo-
park. „Je to výborné, že sa nám 
podarilo nájsť pozostatky tohto 
kostola, pretože môžeme lepšie 
dotvoriť celú lokalitu. Z archeolo-
gických nálezov je zaujímavé, že 
sme našli rôzne operáky, spevňo-
vadlá, ktoré sa zachovali v zemi. 
Pekne vieme rekonštruovať snahu 
ľudí zachovať stavbu kostola. 
Okrem stavebného materiálu 
sa našli len drobnosti. Niektoré 
múry boli rozobraté až po samé 
dno, našli sme tam niekoľko 
fragmentov keramiky z obdobia 
likvidácie kostola, bronzy, zlo-
menú fajku a ďalšie drobnosti,“ 
vyratúva archeológ E. Hrnčiarik 
a dodáva, že väčšina okoloidú-
cich Trnavčanov sa čudovala, že 
sa na mieste bude znovu stavať 
múr. Možno by sa hodilo postaviť 
trochu ďalej a lokalitu nálezis-
ka zakonzervovať. Ako to však 
napokon bude, to sa dozvieme 
neskôr.  

Erika Juríková, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity LXXII.

Významný vzdelanec Gabriel Kolinovič 
Šenkvický a jeho biografia Jozefa Esterháziho
Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave je každoročne na začiatku a konci akademického roka 
miestom konania slávnostných bohoslužieb, ktorých sa zúčastňujú okrem vysokých cirkevných 
i svetských predstaviteľov, pedagógov a študentov aj obyvatelia Trnavy. Vďaka nápisu na priečelí 
chrámu si každý môže prečítať, že tým, kto stavbu financoval, je mecén historickej jezuitskej uni-
verzity Mikuláš Esterházi. Palatín pochádzal z významného uhorského rodu, ktorý bol úzko spätý 
s trnavským akademickým prostredím a mnohí jeho členovia v Trnave študovali. Jedným z nich bol 
chorvátsky bán a kráľovský sudca Jozef Esterházi, ktorého rozsiahla biografia bola vydaná v polo-
vici 18. storočia v trnavskej akademickej tlačiarni, a to už krátko po jeho smrti.

Autorom Jozefovho životopisu 
bol rodák z neďalekých Šenkvíc, 
uhorský historik a vzdelanec 
Gabriel Kolinovič, prezývaný 
Šenkvický (1698 – 1770). Jeho 
rodina mala chorvátsky pôvod 
a príbuzensky bola spriaznená 

s kolonizátorom Šenkvíc Mi-
kulášom Beničom. Pôvodne sa 
mladý Gabriel rozhodol vydať 
na duchovnú dráhu a mladosť 
strávil v piaristickom noviciáte 
v Prievidzi. V dospelom veku 
však svoje rozhodnutie zmenil 

a venoval sa najskôr úradníckej, 
potom vedeckej práci.
Kolinovičova životná cesta bola 
úzko spätá s Trnavou, keď 
pôsobil na mieste úradníka 
u trnavského senátora Michala 
Sipekiho, ktorý bol správcom 
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Pálfiovských majetkov. Jeho 
úlohou bolo urobiť súpis pálfi-
ovských majetkov na pastvách 
Pezinok, Svätý Jur a Červený 
Kameň. Táto práca ho prirodze-
ne priviedla k skúmaniu archív-
nych prameňov k majetkovým 
pomerom jednotlivých panstiev, 
a tým aj k historickému výsku-
mu. K tomu potreboval uspo-
riadaný archív a dostatočne 
vybavenú knižnicu. Kolinovičo-
va knižnica v Šenkviciach sa tak 
stala vyhľadávanou zásobárňou 
kníh pre mnohých vzdelancov, 
vrátane uhorského polyhistora 
Mateja Bela, s ktorým ho via-
zali intenzívne vedecké vzťahy. 
Táto knižnica bola vyhlásenou 
a často navštevovanou, preto aj 
súčasná knižnica v Šenkviciach 
nesie meno po svojom rodá-
kovi.
Ako historik sa Kolinovič za-
meriaval na uhorské dejiny. Je 
autorom práce o povstaní Fran-
tiška Rákociho II. a rakúsko-tu-
reckej vojne, napísal životopisy 
slávnych uhorských vojvodcov 
a vojakov, ako i dejiny templá-
rov, ktoré po jeho smrti vyšli 
v dnešnej Budapešti spolu s Ko-
linovičovým životopisom z pera 
jeho priateľa a súčasníka Marti-
na Juraja Kovačiča Šenkvického 
(1790). 
Kolinovič zanechal bohatú ru-
kopisnú pozostalosť, ktorá má 
spolu 2 060 strán. Závetom ju 
odkázal benediktínom, po ich 
zrušení Jozefom II. sa dostala 
do univerzitnej knižnice v Pešti 
a potom sa opätovne vrátila be-
nediktínskemu rádu. Niekoľko 
rukopisov, úhľadne a precízne 
napísaných, je možné nájsť aj 
v Rakúskej národnej knižnici 
vo Viedni. Gabriel Kolinovič je 
pochovaný v krypte Kostola sv. 
Anny v Šenkviciach a v sloven-
ských dejinách sa považuje za 
významnú osobnosť Chorvátov 
žijúcich na našom území. 
Už spomínaný obsiahly živo-

topis chorvátskeho bána Jozefa 
Esterháziho, ktorého autorom 
bol práve Kolinovič, vyšiel pod 
názvom Posmrtné dejiny Jozefa 
Esterháziho z Galanty v akade-
mickej tlačiarni v roku 1754, 6 
rokov po Esterháziho smrti. Ako 
poeticky píše autor v príhovore 
k čitateľovi, „netreba sa obávať, 
že by som bol spútaný pri pí-
saní dobrodeniami, vzdialený 
je odo mňa oslavný štýl. Jozef 
pôsobil na scéne svojho života 
v rozľahlom divadle panónske-
ho sveta, príliš jasným svetlom 
osvietil aj Ilýriu, Itáliu a Sicíliu.“ 
Prečo sa teda Kolinovič zameral 
práve na Jozefa Esterháziho, 
inak u nás pomerne neznáme-
ho člena významného uhorské-
ho rodu? Najpravdepodobnejšie 
kvôli jeho väzbe na Chorvátsko 
a Slavóniu. Esterházi bol synom 
hlavného župana Františka 
Esterháziho a jeho manželky 
Kataríny Tököliovej. Vychovávali 
ho jezuiti v Šoprone a Rábe, 
študoval na Trnavskej univerzite 
a teologické štúdium dokon-
čil v Ríme. Hoci sa spočiatku 
rozhodol pre duchovnú drá-
hu, neskôr svoje rozhodnutie 
prehodnotil, oženil sa a stal sa 
z neho vojak a vysoký svetský 
hodnostár. Zúčastnil sa ra-
kúsko-tureckej vojny, vyzname-
nal sa v mnohých bitkách a po 

boku cisárskych vojsk bojoval 
o rakúske dedičstvo. Menova-
li ho do ríšskej rady a v roku 
1733 sa stal bánom Chorvátska, 
Dalmácie a Slavónie. Následne 
získal hodnosť poľného maršala 
a titul sudcu kráľovskej kúrie, 
ktorý bol po kráľovi a palatínovi 
tretím najvyšším titulom v kra-
jine. 
Jozef Esterházi sa zúčastnil 
korunovácie Karola VI. (1712) 
a zároveň roku 1743 cestoval 
do Prahy s jeho dcérou Máriou 
Teréziou, keď ju mali koruno-
vať za českú kráľovnú. Zomrel 
v Prusku v roku 1748 a pocho-
vali ho v Eisenstadte. Počas 
svojho života sa aktívne zasa-
dzoval za rekatolizáciu, protes-
tantom chrámy bral, alebo ich 
prikázal zbúrať.
Bohatý život a významné Jo-
zefove činy opisuje Gabriel 
Kolinovič veľmi podrobne. Pri 
písaní knihy sa prejavil ako 
systematický a kritický historik, 
keď Esterháziho životné osudy 
udáva chronologicky a biogra-
fiu obohatil početnými citátmi 
z autentických dokumentov 
v duchu v tom čase sa rodiacej 
kritickej uhorskej historiografie. 
Významné roky života sú na-
značené pre lepšiu orientáciu 
v marginálnych poznámkach.
Celé dielo je rozdelené do 
dvoch častí: v prvej sa histo-
rik venuje osobnému životu 
šľachtica, v druhej jeho kariére 
svetského hodnostára a vojaka. 
Životopisec sa nevyhýba ani 
osobným informáciám o zdraví 
kráľovského sudcu a už pri roku 
1747 sa zmieňuje, že jeho zdra-
votný stav si vyžiadal spísanie 
závetu a všetci sa domnievali, 
že prišla jeho posledná chvíľa. 
Pomerne veľký priestor venuje 
Esterháziho synovi Jozefovi, 
ktorý otca často sprevádzal 
pri diplomatických cestách do 
cudziny. Osobitná časť diela sa 
zaoberá Esterháziho snahou 
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o osídlenie okolia Taty (dnešné 
severozápadné Maďarsko), kto-
ré bolo spustošené a vyľudnené 
od osmanských vojsk. Postaral 
sa, aby sa doň presídlilo asi 
60 nemeckých rodín zo Svätej 
ríše rímskej, ktoré dostali za-
darmo pozemky. Zároveň tam 
dal postaviť kapucínsky kláštor 
a kostol a postaral sa o renová-
ciu miestneho farského kostola. 
Zrekonštruoval aj rôzne iné 
kostoly a kaplnky, ktoré utrpeli 
počas 150 rokov tureckej nad-
vlády v Zadunajsku. Vysoko sa 
vyzdvihuje aj jeho financovanie 

obnovy kaplnky postavenej za 
Ľudovíta Veľkého v Aachene.
V závere knihy je uvedený súpis 
všetkých archívnych prameňov 
a dokumentov, z ktorých autor 
pri písaní knihy čerpal. Kolino-
vičova biografia je tak výbor-
nou ukážkou historickej práce 
z prostredia Trnavskej univer-
zity v 2. polovici 18. storočia 
a reprezentuje vysokú úroveň 
trnavských tlačí. 

Literatúra: 
Gabriel Kolinovics: Posthuma 
historia Josephii Esterhazii de 

Galantha. Tyrnaviae 1754.
Slovenský biografický slovník. 
III. zväzok. Martin 1989.
Diana Duchoňová: Palatín Mi-
kuláš Esterházy (Dvorská spo-
ločnosť a aristokratická každo-
dennosť). Bratislava 2017.

Súťažná otázka: Ktoré 
krajiny spravoval Jozef 
Esterházi vo funkcii 
bána?
Správne odpovede zasielajte do 
20. októbra 2022 emailom na eri-
ka.jurikova@truni.sk. Z účastní-
kov súťaže vyžrebujeme jedného, 
ktorý získa knižnú cenu.

Ako pripomína prof. Miroslav Da-
naj, Mikuláš Nádaši po promócii 
v roku 1924 na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave nastúpil o rok ne-
skôr na Gynekologicko-pôrodníc-
ku kliniku prof. Šeligu v Bratislave, 
kde získal plné odborné gyneko-
logické vzdelanie. Na Chirurgickú 
kliniku profesora Kostlivého prišiel 
v roku 1930 a pracoval tam tri 
roky. V roku 1933 odišiel na post 
primára na chirurgické oddelenie 
nemocnice v Lučenci. Po tragickej 
smrti Karola Krčméryho sa stal 
v roku 1934 primárom chirurgic-
kého a gynekologického oddelenia 
trnavskej nemocnice a zotrval 
tu sedemnásť rokov. Bol prvým 
primárom z troch žiakov vynikajú-
ceho chirurga profesora Stanislava 
Kostlivého (okrem Nádašiho to 
boli aj prof. Andrej Kukura a doc. 
Vojtech Bruoth). Chirurgiu obo-
hatil o poznatky Kostlivého školy. 
Jána Lančariča sme sa opýtali, ako 
si na svojho otca a starého otca 
spomína.

 Najznámejší bol váš pradedo, 
Ladislav Nádaši Jégé. Ale sága 
vašej rodiny sa začína o generá-
ciu skôr. 
- Aj keď to s Trnavou ani medicí-
nou nesúvisí, nedá mi nespome-
núť Jégeho otca Antona Nádašiho, 

ktorý stál na začiatku nádašiov-
skej ságy. Ale zviditeľnil sa aj tým, 
že stál v profesijných a literárnych 
začiatkoch Hviezdoslava. Bol 
richtárom a notárom v Dolnom 
Kubíne, kde si ho aj dnes pa-
mätá azda každý ako urbanistu 

Martin Jurčo, foto archív JL

Nádašiovská lekárska sága je v Trnave dodnes 
živá v osobe Jégého pravnuka Jána Lančariča
V našom mapovaní zabudnutých a menej známych dejín zdravotníctva v Trnave a okolí sa dnes 
pristavíme pri osobnosti Mikuláša Nádašiho. Od roku 1934 pracoval ako lekár a od roku 1945 aj 
ako riaditeľ trnavskej nemocnice. Jeho život a dejiny spracoval trnavský lekár prof. Miroslav Danaj 
aj do pripravovanej knihy o dejinách trnavského zdravotníctva. Pomohol mu pritom aj vnuk Miku-
láša Nádašiho, trnavský lekár Ján Lančarič, ktorý pôsobí ako praktický lekár v Dolnej Krupej. Tr-
navský príbeh nádašiovskej ságy teda pokračuje dodnes.

M. Nádaši na jednej zo svojich posledných fotografií.
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Dolného Kubína, vďaka ktorému 
sa mesto rozrástlo do dnešnej 
podoby. Dal vybudovať hrádze, 
budovy vrátane dnešného mest-
ského úradu, postavil prvú banku 
v meste, ktorú neskôr viedol, 
a v roku 1874 založil prvú hasič-
skú stanicu v Uhorsku. Kandido-
val do Uhorského snemu, preto 
si zmenil meno z Odrobiniaka na 
Nádašiho podľa svojho rodného 
mesta Trstená, po maďarsky Ná-
daš. Z pozície bankára a advokáta 
podporoval začínajúcich umelcov, 
vrátane Hviezdoslava. Mladý práv-
nik Hviezdoslav sa v roku 1872 
u neho zamestnal ako advokátsky 
koncipient. Na jeho podnet sa 
začínal učiť po anglicky a prekla-
dal Shakespeara. Sám Országh 
na toto obdobie spomínal: „Z 
príležitosti u nás zúrivšej cholery 
spáchal som báseň v národných 
novinách uverejnenú, za ktorú ma 
môj principál Nádaši vybozkával, 
tak sa mu páčila.“ Spolu s mojím 
pradedom L. N. Jégém, ktorý bol 
Országhovým osobným lekárom 
a stál pri ňom aj v posledných 
chvíľach jeho života, žili a tvorili 
na jednej ulici.
 Potom v rodinnej ságe pokra-
čuje spisovateľ Ladislav Nádaši 
Jégé. Nemusíme ho predsta-
vovať. Dielo je aj maturitným 
učivom. Zaujímavé je, že jeho 
filmové spracovanie Adama 
Šangalu sa nakrúcalo aj v Trna-
ve. Aj keď L. N. Jégé nepôsobil 
v Trnave ako lekár.
- Ladislav Nádaši Jégé perfektne 
ovládal šesť svetových jazykov, bol 
to človek s mimoriadnou pamä-
ťou a ohromujúcou sčítanosťou 
svetových literatúr, bol obyčajným 
praktickým lekárom na ubiedenej 
Orave. Tento syn riaditeľa banky, 
advokáta, starostu, vždy noblesne 
oblečený, pohotový a úctivý pan-
ský chlapec, sa vedel dlhé hodiny 
drgáňať na sedliackom voze, 
saniach a neraz aj v člne po rieke 
Orave. Alebo zaprášený krivkať 
poľnými chodníčkami k choré-
mu človeku niekedy aj desiatky 
kilometrov. Právom si vyslúžil 
prezývku lekára ľudomila. Aspoň Unikátne fotky z trnavskej chirurgie z prelomu 30.-40. rokov min. st.

M. Nádaši v strede so svojim tímom v časoch svojej slávy.
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toľko liečil zadarmo, ako za hono-
rár. A aj ten býval len taký, aký si 
človek mohol dovoliť. Ľuďom dá-
val peniaze na lieky aj mydlo. Na 
dobročinné účely minul počas ka-
riéry tisíce korún. Počas prvej sve-
tovej vojny sám zriadil nemocnicu 
Červeného kríža v troch miestnos-
tiach meštianskej školy s tridsiati-
mi posteľami, v ktorej bol jediným 
lekárom aj chirurgom. A počas 
každého transportu z frontu čakal 
v Žiline na vlakovej stanici, aby 
poskytol pomoc, lieky a pokiaľ to 
situácia vyžadovala, dislokoval 
ranených do svojej nemocnice 
v Kubíne. Srbskí i ruskí zajatci, 
ktorých tu liečil, si aj po rokoch 
malými pozornosťami spomínali 
na svojho drahého lekára. A pa-
cientov tam zdržiaval čo najdlhšie, 
aby sa nemuseli vrátiť naspäť na 
front. Z trenčianskeho vojenské-
ho veliteľstva viackrát pribehli na 
kontrolu pre ukrývanie vojakov. Aj 
keď literárne diela Jégého zatienili 
prácu lekára Nádašiho, bola to 
práve jeho každodenná tvrdá prá-
ca na zdravotníckom poli v tejto 
najbiednejšej časti Slovenska, kto-
rú si Oravčania dodnes pamätajú. 
Stal sa čestným občanom mesta 
a pomenovali po ňom nemocnicu 
v D. Kubíne. Nástup totalitného 
ľudáckeho režimu a udalosti po 
roku 1939 ochromili jeho zdravie. 
Ťažko znášal nútené vysťahovanie 
dcéry a zaťa do protektorátu pre 
zaťovu českú národnosť. Ten bol 
navyše ako český brigádny gene-
rál v r. 1939 – 40 väznený v Prahe 
gestapom. S týmito udalosťami sa 
Jégé do konca života nevyrovnal 
a v roku 1940 zomrel. Mal štátny 
pohreb a vojenské pocty mu vzdá-
vali paradoxne Hlinkovi gardisti, 
ktorých tak nenávidel. 
Jégého prepojenie s Trnavou sa 
začalo už románom Adam Šanga-
la, ktorého hlavný hrdina bol v Tr-
nave popravený. Neskôr, keď bolo 
sté výročie trnavskej nemocnice 
v roku 1924, prišiel sem na oslavy 
aj L. N. Jégé. Bol vtedy župným le-
károm v Bratislave. A v roku 1934, 
tri dni po tragickej smrti primára 
a riaditeľa trnavskej nemocnice 

Karola Krčméryho, píše svojmu 
synovi Mikulášovi, vtedajšiemu 
primárovi v Lučenci: „Krčméryho 
ľutujem! A aký to bol chlapík, sám 
dirigoval svojich sekundárov, čo 
majú s ním robiť. Keď videl, ako 
to s ním vyzerá, ospovedal sa 
a odišiel na druhú stranu ani starý 
Sokrates...“ Vtedy ešte netušil, 
že jeho syn o niekoľko mesiacov 
nastúpi v Trnave na jeho primár-
ske miesto.
 Dostávame sa k vášmu sta-
rému otcovi Mikulášovi Náda-
šimu, ktorý prišiel do trnavskej 
nemocnice pracovať v roku 
1934 na pozíciu primára chirur-
gie a gynekológie. 
- Keď môj dedo v roku 1918 ako 
dvadsaťročný nastúpil na lekársku 
fakultu, bol už vojnovým veterá-
nom. Jeho hektický životný príbeh 
začal gradovať po maturite, keď 
bol počas 1. svetovej vojny odve-
lený ako vojak na južný front. Bol 
ranený črepinou, ktorá mu zostala 
v pľúcach. Táto udalosť sa mu 
stala osudnou. O dve dekády ne-
skôr, počas druhej svetovej vojny, 
už viedol trnavskú chirurgiu a gy-
nekológiu a patril medzi najlep-
ších slovenských chirurgov Kostli-
vého školy. V Trnave pôsobil až do 

smrti v roku 1951. Zomrel vo veku 
päťdesiattri rokov na následky 
poranenia z 1. sv. vojny. V mieste 
rany sa mu rozvinul zhubný nádor 
pľúc. Jeho osobnosť pomerne vy-
čerpávajúco vystihuje spomienka 
jeho spolužiaka prof. Konštantína 
Čárskeho: „Nádaši bol vzácny typ 
slovenského vzdelanca. Impono-

M. Nádaši v strede v spoločnosti priateľov, mnohí z nich v 50. rokoch emigrovali. Po jeho 
pravici v treťom rade známy veľkostatkár Jozef Slezák ml. s manželkou, ktorý bol v 50. 
rokoch väznený. Nádaši býval častým hosťom jeho poľovníckeho revíru v Majcichove.

M. Nádaši s manželkou na terase riadi-
teľskej vily pri železničnej trati (neskôr 
knižnice). Za Vilou bola záhrada s ba-
zénom. Vila pamätá mnoho vzácnych 
návštev. Pravidelne do nej chodieval M. 
Schneider Trnavský s manželkou alebo 
Ján Koniarek

história
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val krásnou postavou, pečlivou 
úpravou, kultivovaným chovaním, 
sebavedomým vystupovaním, vše-
strannou odbornou, hudobnou, 
literárnou vzdelanosťou a pritom 
úprimným ľudským cítením, kto-
ré mu diktovalo tým srdečnejšie 
počínanie, čím bol jednoduchší 
človek, s ktorým prišiel do styku. 
Vypuklou vlastnosťou Nádašiho 
bola jeho bezmerná štedrosť, 
nepoznal ani v náznakoch seba-
chválu, ktorá býva častou vlast-
nosťou chirurgov. Azda najkrajšou 
vlastnosťou Nádašiho bol jeho 
pomer k spolupracovníkom. Dával 
im všetko. Pracoval s nimi ako 
rovný s rovným. Ich úctu si ne-
vynucoval autoritou postavenia, 
ale vedomosťami, prácou, taktom 
a bezmedzným priateľstvom.“. 
Jégé mal k Micúľovi, ako nazýval 
svojho syna, veľmi blízky vzťah, 
čo malo korene nielen v ich rov-
nakom profesijnom, ale aj ume-
leckom a literárnom zameraní. 
Mladý Nádaši ako ochotník účin-
koval v otcových hrách, neskôr 
kriticky hodnotil otcove nové diela 
a napísal mu aj niekoľko recenzií. 
Napríklad v r. 1933 mu Jégé píše: 
„Následkom tvojej prísnej kritiky 
som podľa možností prepraco-
val svojho skupáňa, aby nerobil 
taký ľahtikársky dojem...“ Jégé ho 
občas v Trnave navštívil, o čom 
svedčí aj pamätná tabuľa, ktorú 
dal na riaditeľskú vilu, neskôr 
nemocničnú knižnicu nainštalovať 
v osemdesiatych rokoch bývalý 
riaditeľ František Pivovarči s ná-
pisom: V tomto dome často býval 
na návšteve slovenský spisovateľ 
L. N. Jégé.
 Vieme podrobnosti o aktivi-
tách Mikuláša Nádašiho v tr-
navskej nemocnici?
- Nezachovalo sa veľa z tej doby. 
Našiel som však jeho poznámky 
k diagnostike apendicitídy, kto-
ré boli publikované počas vojny 
v časopise Slovenský lekár. Z nich 
vyplýva, že v r. 1942 – 43, keď 
okrem röntgenu ešte nepoznali 
sono ani CT či antibiotiká, urobili 
päťstodeväťdesiatosem operácií 
slepého čreva. Stratili troch pa-

cientov, teda 0,5 perenta. Mortali-
ta Američanov a Angličanov v tom 
čase bola 5 – 6 percent a Čechov 
až 7 percent. Môj dedo pracoval 
v nemocnici v ťažkej dobe. Boli to 
krízové tridsiate a vojnové roky, 
keď viedol chirurgické a gyneko-
logické oddelenie. Nasledovalo 
povojnové obdobie, keď trnavská 
nemocnica pod jeho vedením 
patrila medzi najlepšie na Sloven-
sku, aspoň pokiaľ ide o chirurgic-
ké odbory. A nakoniec päťdesiate 
roky politického úpadku, ktoré 
znášal ťažko. Mnoho jeho kolegov 
radšej emigrovalo do zahraničia, 
v nemocnici bol nedostatok le-

károv a sestier. V tom čase tam 
pracovali len rehoľné sestry, ktoré 
si môj dedo nesmierne vážil. A tie 
vtedajší režim postupne z nemoc-
níc vytláčal a nahrádzal civilnými 
sestrami, absolventkami zdravot-
níckych škôl. Politicky bol Nádaši 
vyprofilovaný tradične nádašiov-
sky ako sociálny demokrat. Podľa 
vzoru staršieho brata Ladislava, 
povojnového poslanca SNR, 
vstúpil do Demokratickej strany 
a bol aj poslancom mestského 
zastupiteľstva až do rozpustenia 
strany v r. 1948. Bol silný lokál-
patriot. Ale zároveň ovplyvnený 
svojim českým učiteľom a veľkým 
vzorom prof. Kostlivým. Netajil sa 
hlbokými citmi k českému národu 
a českej chirurgii a presadzoval 
myšlienky československej vzá-
jomnosti. Pomohol mnohým ľu-
ďom počas vojny, aj po prevrate. 
V roku 1950 prijal na trnavskú 
patológiu bratislavského lekára 
Františka Šubíka, známejšieho 
pod umeleckým menom Andrej 
Žarnov, ktorý bol pre svoje politic-
ké postoje už dva roky bez práce. 
Po dvoch rokoch emigroval. 
 Mikuláš Nádaši mal celý rad 
aktivít aj popri práci lekára 
v nemocnici. A tam aj býval. 
- Je zaujímavé spomenúť, že bol 
prvým predsedom  trnavského 

 MUDr. Ján Lančarič

Nádašiho prejav z balkóna trnavského divadla v r. 1949 pri príležitosti jeho zvolenia za pr-
vého predsedu trnavského Červeného kríža po jeho transformácii na organizovaný spolok.

história
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Spartaka. Stal sa ním v r. 1949, 
keď Spartak vznikol zlúčením 
predchádzajúcich dvoch klubov. 
Stál aj pri prerode trnavského 
Červeného kríža z neformálneho 
združenia na organizovaný spo-
lok so svojimi riadiacimi štruktú-
rami a v roku 1949 prijal funkciu 
jeho prvého predsedu. Keď sa 
stal môj dedo po vojne riadite-
ľom, ponechal si len primariát na 
chirurgii. Gynekológiu odovzdal 
kolegom. Celý svoj profesionálny 
aj osobný život prežil v areáli 
nemocnice. Najprv býval v men-
šej vilke pri dnešnom infekčnom 
oddelení, a potom sa presťahoval 
do veľkej secesnej vily vedľa že-
lezničnej trate, v ktorej bola za 
socializmu zriadená nemocničná 
knižnica. Za vilou boli záhrady 
s bazénom, dnes je tam bytovka 
a parkovisko. Jeho meno dnes už 
málokomu v Trnave niečo hovorí, 
ale v tých časoch pociťovali Tr-
navčania jeho predčasný odchod 
ako nenahraditeľnú stratu a pri-
pravili mu veľkú rozlúčku pripo-
mínajúcu viac manifestáciu, keď 
biele kone ťahali presklený kočiar 
s rakvou. Pohrebný sprievod šiel 
z nemocnice po dnešnej Hlavnej, 
Štefánikovej a Rybníkovej ulici. 
Bol taký dlhý, že keď boli kone 
pri Evanjelickom dome, koniec 
sprievodu ešte stále vychádzal 
z nemocnice. Na Hlavnej ulici 

boli vtedy tisícky ľudí. Potom ho 
naložili do auta a pokračovali do 
Dolného Kubína. Tam ho pocho-
vali na kubínskom historickom 
cintoríne, kde majú svoju hrobku 
Nádašiovci, aj ich starý rodinný 
priateľ Hviezdoslav.
 Osud starého otca a nasle-
dovníkov bol nejako spracova-
ný, alebo sa to v rodine odo-
vzdávalo prerozprávaním?
- Všetky tri generácie Nádašiovcov 
majú svoje miesto v Oravskom 
múzeu a Kubínčania sa k nim 
hrdo hlásia. Je tam uložená aj ko-
rešpondencia môjho deda, ktorá 
tam putovala po jeho smrti. Zane-
chal tu dve maloleté dcéry, ktorým 
ich kádrový profil v atmosfére 
vtedajšej doby neumožňoval ani 
len pomýšľať na lekárske povo-
lanie. Ja som jediný nádašiovský 
potomok, ktorému sa v minulom 
režime akýmsi zázrakom podari-
lo preniknúť na lekársku fakultu 
medzi deti vtedajších lekárskych 
a straníckych elít. Z milosti profe-
sorov som aj doštudoval, aby som 
nasledujúcich tridsať rokov svojimi 
vedomosťami obšťastňoval moje 
drahé rodné mesto v tom istom 
odbore ako môj pradedo Jégé. 
 Aj keď ste tiež lekárom, je to 
asi trochu iný typ práce, ako 
robil váš dedo. Pacienta on asi 
vnímal komplexnejšie ako vaša 
generácia lekárov....

- Dnešná atomizovaná a neosobná 
medicína je iná, menej romantická, 
ako za čias našich pradedov. Múd-
rosť starých lekárov nahrádza mo-
derná technika. Svedomie a zdravý 
rozum nahrádzajú paragrafy. Práca, 
ktorú kedysi vykonával jeden človek, 
sa dnes porciuje po orgánoch. Mno-
hokrát celkom zbytočne na taniere 
množstva špecialistov, pričom jeden 
nevidí do taniera toho druhého. 
Praktická medicína, verejnosťou 
často tak zatracovaná, tu má preto 
nezastupiteľné miesto a je právom 
považovaná za pilier zdravotníctva. 
V prípade kolapsu všeobecných 
ambulancií by okamžite skolabovalo 
celé zdravotníctvo. To sa o väčšine 
iných odborov povedať nedá. Vše-
obecný lekár vie vyriešiť väčšinu 
problémov. Nebyť byrokratických 
a právnych obmedzení, ale aj čas-
tých nezmyslených požiadaviek 
zo strany pacientov, bol by oveľa 
samostatnejší než je teraz. Ak by 
som mal na koniec rozhovoru tejto 
dobe niečo vytknúť, tak je to odklon 
od tradičných, rokmi osvedčených 
a nenahraditeľných zdravotných ob-
vodov s jedným stabilným lekárom 
poznajúcim osobne pacienta aj celé 
rodiny, smerom k umelo vznikajúcim 
tzv. veľkokapacitným ambulanciám, 
stojacim na vzťahoch čisto komerč-
ných. Takýto vývoj je veľmi škodlivý 
a zdravotné poisťovne aj štát by si ho 
mali konečne všimnúť a riešiť. 

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Grófka, ktorá skončila v domove dôchodcov 
– príbeh Lívie Majlátovej zo Zavara 
Bol piatok 30. január 1970. V nemeckom Aichachu, v miestnom šľachtickom domove dôchodcov, 
len týždeň po smrti svojho manžela, zomrela grófka Lívia Choteková, rod. Majlátová (Majláth), 
pôvodom zo Zavara pri Trnave. Kto však bola oná grófka, ktorá, zvyknutá na dostatok peňazí, 
skončila nakoniec takmer všetkými zabudnutá a v chudobe? 
Grófka Lívia Klára Majlátová de 
Székhely sa narodila v sobotu 
14. júla 1888 v kaštieli v Zavare 
ako druhá zo siedmich potom-
kov a zároveň jediná dcéra grófa 
Juraja Gustáva Antona Karola 
Imricha Jozefa Viktora Majláta 

de Székhely (1854 – 1924) a jeho 
manželky grófky Karolíny Zičiovej 
(Zichy) (1862 – 1923). Všetkých 
sedem majlátovských potomkov 
sa narodilo v Zavare. Manželia 
mali okrem dcéry Lívie aj prvoro-
deného syna Juraja a ešte ďalších 

päť synov – Ferdinanda, Štefana, 
Karola, Ladislava a Pavla.1 Zaují-
mavosťou je, že Líviin starý otec 
z matkinej strany – gróf Ferdinand 
(Nándor) Ziči založil v roku 1895 
uhorskú Katolícku ľudovú stranu 
(Katolikus Néppárt). 

1 Rodokmeň rodu Majláth de Székhely. Dostupné online: http://w.genealogy.euweb.cz/hung/mailath3.html#LK [cit. 
27.6.2022]. 
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Zavar vystriedal v minulosti via-
cerých majiteľov. Kým ešte v stre-
doveku, od roku 1292, bol majet-
kom trnavských klarisiek, už v pr-
vej polovici 14. storočia sa dedina 
stala majetkom rodiny de Zovvori. 
Ako sa rodina dostala k vlastníctvu 
Zavara, nie je známe. Kráľ Žig-
mund Luxemburský daroval obec 
šľachtickej rodine Majténiovcov, vo 
vlastníctve ktorej bol niekoľko sto-
ročí. Do Zavara sa na prelome 17. 
a 18. storočia dostali aj Majlátovci, 
ktorí sa sobášom spojili s grófskou 
rodinou Hrabovských, a ich majet-
ky v Zavare takto získali do svojej 
držby. Hlavnými vlastníkmi ma-
jetkov v obci sa Majlátovci stali až 
v 19. storočí. Gróf Ladislav Majlát 
(1897 – 1963), ženatý s Teréziou 
Očkajovou z Bučian, boli zároveň 
poslednými vlastníkmi zavarského 
kaštieľa.2 
A čo pôvod rodu? Napriek tomu, 
že rod Majlátovcov je možné do-
ložiť už od 12. storočia a neskôr 
v 16. storočí v súvislosti s bitkou 
pri Moháči, naši Majlátovci de 
Székhely sú starou šľachtickou 
rodinou doloženou zo 17. storo-
čia s majetkami v Tekove a Honte 
a spomína sa Mikuláš (Miklós) 
Majlát.3 Mikuláš Majlát pochádzal 
zo Sedmohradska, študoval v Tr-
nave a v roku 1643 bol povýšený 
do šľachtického stavu. S jeho 
pravnukmi Jozefom, Jurajom 
a Františkom prišlo k rozčleneniu 
rodu na tri základné vetvy.4 Ju-
raj, otec Lívie Majlátovej, bol ako 
významný predstaviteľ uhorskej 
šľachty členom hornej komory 
uhorského parlamentu a matka, 
grófka Karolína Zičiová, bola nie-
len nositeľkou radu Hviezdneho 
kríža, ale tiež palácovou dámou 
cisárovnej.5 Palácová dáma je 
čestný úrad pre dvorné dámy 
v rámci habsburskej monarchie, 

pričom nimi mohli byť, samozrej-
me, iba šľachtičné, a to buď vyda-
té ženy, alebo vdovy. 
Kontesa Lívia získala vzdelanie 
vhodné svojmu postaveniu, štu-
dovala na katolíckom gymnáziu 
v Budapešti. Podobne ako ďalšie 
šľachtičné, v čase prvej svetovej 
vojny sa aj Lívia stala dobrovoľnou 
ošetrovateľkou vo vojenskom laza-
rete a ako bohatá šľachtičná, kto-
rej príbuzní vlastnili palác v Buda-
pešti na Úri utca 54, sa v sobotu 
30. decembra 1916 zúčastnila 
korunovácie posledného rakúske-
ho cisára Karola I. Habsburského 
za uhorského kráľa. Táto udalosť, 
samozrejme, zapĺňala stránky 
vtedajších novín.6 A tak, ako Lívia 
slávila začiatok krátkej vlády Karo-
la I., aj posledné dni vojny strávila 
s cisárom a jeho manželkou Zitou 
v októbri 1918 v ich rezidencii 
v Gödöllo pri Budapešti.7
Sobotné vydanie novín Wiener 
Salonblatt zo 16. októbra 1920 
prinieslo správu o zasnúbení kon-
tesy Lívie Majlátovej de Székhely 

s grófom Karolom II. Chotekom 
z Chotkova a Vojnína.8 A aj keď 
Karol mal v čase zásnub 33 rokov, 
primárne však treba povedať, že 
aj v pomerne modernom období 
prvej polovice 20. storočia bol 
vek nevesty 32 rokov stále dosť 

Grófka Lívia Choteková, rod. Majlátová a gróf Karol II. Chotek, marec 1921. Zdroj: 
Wiener Salonblatt 

Lívia Majlátová na zábere zo septembra 
1920, keď sa nechala vyfotografovať v ate-
liéri v Trnave u fotografa Viliama (Vilmos) 
Kabáta. Zdroj: Státní oblastní archiv Praha

2 HRUŠOVSKÝ, Bohuš. Dedinka v údolí alebo Savarani na kope : dejiny Zavara (1255-2005). Zavar : ProMédia, 2005, s. 42. 
3 NAGY, Ivan. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 7. kötet. Pest : Kiadja Ráth Mór, 1860, s. 247, 249. 
4 HRUŠOVSKÝ, Dedinka v údolí alebo Savarani na kope : dejiny Zavara (1255-2005), s. 42. 
5 Wiener Salonblatt, roč. 51, Nr. 21, 16. október 1920, s. 5. 
6 Pozri bližšie napr. Pester Lloyd, roč. 63, Nr. 363, 31. december 1916, s. 1-5. Veľmi podrobne bola celá korunovačná 
slávnosť opísaná v novinách Wiener Salonblatt, roč. 48, č. 1, 6. január 1917, s. 1-6. 
7 NAČERADSKÁ, Petra. Poslední Chotkové ve Veltrusech. Praha : Národní památkový ústav, 2015, s. 55. 
8 Wiener Salonblatt, roč. 51, Nr. 21, 16. október 1920, s. 5. 

história



24 Novinky z radnice 25október 2022

nezvyčajným javom, najmä me-
dzi šľachtickými nevestami. Bez 
dôsledného archívneho výskumu 
však možno len ťažko povedať, čo 
bolo príčinou, že sa Lívia nevydala 
skôr.
Karol II. Chotek sa narodil ako 
Karol Anton Maria Jozef Ján 
Ladislav gróf Chotek na veľko-
nočnú nedeľu 10. apríla 1887 na 
zámku vo Veľkom Březne. Jeho 
rodičmi boli gróf Karol I. Chotek 
z Veľkého Března (1853 – 1926) 
a jeho manželka grófka Adelheid 
(Ada) Choteková, rod. princezná 
Hohenlohe-Langenburg (1864 
– 1937), dáma radu Hviezdneho 
kríža a palácová dáma cisárovnej. 
Okrem najstaršieho Karola mali 
manželia ešte dve dcéry – Antó-
niu, prezývanú Nini, ktorá vo veku 
22 rokov v roku 1910 zomrela, 
a Adu, ktorá sa stala mníškou ako 
sestra Mária Annunciata (1890 
– 1939).9 Gróf Karol I. Chotek bol 
členom radu Maltézskych rytierov, 
cisársko-kráľovským komorníkom 
a pôsobil ako attaché (diplomat) 
na rakúsko-uhorskom veľvysla-
nectve v Aténach. Po smrti svojho 
otca sa ujal zdedených majetkov 
a od roku 1884 bol aj poslancom 
českého snemu.10 Jeho syn Karol, 
ktorého rodina prezývala aj Cary, 
sa spolu so svojimi príbuznými 
v lete roku 1900 na zámku Zákupy 
v severných Čechách zúčastnili 
svadby následníka trónu Františka 
Ferdinanda d´Este a Žofie Chote-
kovej.11 Cary absolvoval štúdium 
na súkromnom cisársko-kráľov-
skom štátnom gymnáziu v Ústí 
nad Labem a od roku 1904 pokra-
čoval v štúdiu na jezuitskom gym-
náziu Stella Matutina v rakúskom 
Feldkirchu, kde úspešne v roku 
1908 zmaturoval. Nasledovala 
ročná vojenská služba a neskôr 
cestoval po celej Európe. Známa 
je jeho cesta do Paríža, cesta 
po Nórsku a Dánsku, zastávka 
v Mníchove, či cesta po Taliansku. 

Všetci členovia rodiny sa potom 
stretli v júli 1914 na smutnej uda-
losti, ktorou bol pohreb Žofie 
a Františka Ferdinanda na ra-
kúskom zámku Artstetten.12 
Kde a kedy sa vlastne snúbenci 
zoznámili? Presné informácie o ich 
prvkom stretnutí, žiaľ, nemáme. Je 
však veľmi pravdepodobné, že sa 
zoznámili vďaka Caryho dolno-
krupským príbuzným, keďže Za-
var neleží ďaleko od Dolnej Kru-
pej. V októbri 1913 navštívil Cary 
svojho príbuzného grófa Rudolfa 
II. Choteka (1870 – 1921), majiteľa 
veľkostatku Dolná Krupá, na jeho 
druhom majetku vo Futaku pri 
Novom Sade, na severe dnešného 
Srbska. V tamojších revíroch sa 
obaja zúčastnili poľovačiek, ktoré 
sa medzi šľachticmi tešili stále 
veľkej popularite. V ďakovnom lis-
te Caryho otca Rudolfovi II. a jeho 
manželke grófke Irme, rod. Ráday 

de Rada, okrem iného stálo: „On 
si Vašu láskavú a príbuzenskú 
ústretovosť aj zaslúži, pretože nám 

Zásnuby Lívie Majlátovej a Karola II. Choteka v kaštieli v Dolnej Krupej v roku 1920. 
Zdroj: Státní oblastní archiv Praha

Portrétna fotografia Lívie a Karola z ate-
liéru trnavského fotografa Viliama Kabáta, 
asi z roku 1921. Zdroj: Státní oblastní 
archiv Praha 

9 Wiener Salonblatt, roč. 51, Nr. 21, 16. október 1920, s. 5; Rodokmeň rodu Chotek z Chotkova a Vojnína. Dostupné onli-
ne: http://w.genealogy.euweb.cz/bohemia/cho tek2.html#KML [cit. 27.6.2022]. 
10 LEDR, Josef. Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína : studie rodopisná. Kutná Hora, 1886, s. 70. 
11 CERMAN, Ivo. Chotkové : příběh úřednické šlechty. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 538. 
12 NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 48, 50. 
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nikdy nespôsobil žiaľ a má dobrú 
povahu a pevné náboženské zása-
dy... a tí, ktorí ho naozaj poznajú, 
ho vedia oceniť. On ale s druhými 
veľmi ťažko nadväzuje vzťahy 
a je veľmi uzavretý, takže ho asi 
veľa ľudí naozaj nepozná. Preto 
nás tak potešilo, že sa Vám, ako 
sa zdá, páči...“ a vyjadril aj isté 
starosti, aby si syn našiel vhodnú 
manželku, „... čo pri jeho povahe 
asi nebude práve ľahké.“13 Po vy-
puknutí prvej svetovej vojny Cary 
narukoval a so svojím plukom 
odišiel na východný front, avšak, 
vážne ochorel a dočasne musel 
na vojenské záležitosti zabudnúť. 
Potom až do konca vojny pôsobil 
v Korutánsku – vo Villachu, kde 
ho zastihol nielen koniec vojny, 
ale aj rozpad habsburskej mo-
narchie. A práve z Villachu v sep-
tembri 1918 poslal Cary Lívii list, 
pričom v ďalšej korešpondencii 
pokračovali až po roku, keď Lívia 
spolu so svojimi rodičmi uviazla 
po vyhlásení Maďarskej republiky 
v Budapešti a až v októbri 1919 
sa im podarilo vrátiť sa loďou do 
Bratislavy a Lívia a Karolom ob-
novili písomné styky. Cary opako-
vane žiadal Líviu, aby mu poslala 
správu, keď sa jeho príbuzný gróf 
Rudolf II. Chotek vráti z Futaku 
do Dolnej Krupej. Zásnuby Karola 
a Lívie sa uskutočnili v úzkom 
kruhu najbližších v kaštieli v Dol-
nej Krupej v sobotu 25. septembra 
1920, keď tam prebiehala oslava 
25. výročia sobáša grófa Rudolfa 
II. Choteka a jeho manželky grófky 
Irmy, rod. Ráday de Rada.14 
Snúbenci svadbu neodkladali. 
Cirkevný sobáš, vrátane svadob-
nej veselice, aj keď  v menšom 
kruhu, keďže bolo obdobie pred 
Veľkou nocou, sa konal vo štvrtok 
17. marca 1921 v rodisku a mieste 
bydliska nevesty, v Zavare.15 Ce-
lebrantom obradu bol cirkevný 
hodnostár z radov príbuzných – 
princ Hohenlohe. Dvaja malí grófi 
– Imrich a Maximilián Hardeg-

govci niesli nevestinu dlhú vlečku. 
Medzi hosťami na svadbe nechý-
bali vskutku zaujímavé mená z ra-
dov vysokej šľachty monarchie. 
Zišli sa tu napr. grófky Alžbeta 
Schönborn-Nostitzová, Etelka 
Majlátová, Oľga Nostitzová, Leo-
poldína Thunová, Štefánia Majlá-
tová či Izabela Almeida, Georgína 
Majlát-Almásyová či grófka Mar-
garéta Sizzo-Crouy, ale aj mladí 
grófi ako Karol Wuthenau, princ 
Ľudovít Hohenlohe, gróf František 
Anton Nostitz, Juraj Majlát, Karol 

Almeida, Štefan Majláth-Uzovič, 
Ladislav Majlát a prítomný medzi 
hosťami bol aj vojvoda Maximilián 
Hohenberg (1902 – 1962) – starší 
zo synov Františka Ferdinanda 
d´Este a Žofie Chotekovej. Ne-
chýbala, samozrejme, nevestina 
a ženíchova rodina. Caryho prí-
buzní opäť pobývali v neďalekom 
dolnokrupskom kaštieli.16  
Novým domovom manželov sa 
stalo západné krídlo zámku Vel-
trusy, kde výbavu ich obydlia tvo-
rilo vo veľkej miere veno nevesty, 

Záber zo svadby Lívie Majlátovej a Karola Choteka. Zdroj: Státní oblastní archiv Praha

Svadba Lívie a Karola s nosičmi vlečky – grófmi Imrichom a Maximiliánom Hardeggovca-
mi. Zdroj: Wiener Salonblatt 

13 NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 45. 
14 NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 50, 53, 55, 57. 
15 Wiener Salonblatt, roč. 52, Nr. 6, 19. marec 1921, s. 5. 
16 Wiener Salonblatt, roč. 52, Nr. 9, 30. apríl 1921, s. 1, 3. 
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ktoré si zadovážila nielen ručnou 
prácou, ale aj nákupmi vo Viedni, 
Bratislave či Trnave. Prevoz mo-
biliáru mala na starosti špedičná 
spoločnosť z Trnavy, pričom celá 
zásielka bola poistená na sumu 
100 000 korún. V prvej polovici 
20. rokov 20. storočia sa museli, 
v rámci všetkých svojich majet-
kov, popasovať s pozemkovou 
reformou, pričom prišli o stovky 
hektárov pôdy. Lívia sa ukázala 
byť schopnou gazdinou, bravúrne 
zvládala starostlivosť o Veltrusy 
a s obľubou sa realizovala v zá-
mockej záhrade. Lívia s Karolom 
sa od svadby pokúšali splodiť po-
tomka, čím by zabezpečili pokra-
čovanie rodu. Nedarilo sa im však, 
podstupovali liečebné procedúry, 
ale vytúžené dieťa neprichádzalo. 
Karolova matka Adelheid v liste 
z marca 1924 adresovanom Lívii 
napísala: „Svoju povinnosť si spl-
nila. (...) A tak, ako to milý Boh 
zariadi, celkom pokojne a veselo 
prijmeme! Ak to nemá byť, potom 
je to ale Jeho Svätá vôľa. Ty však 
zostávaš našou radosťou, naším 
slniečkom!“17 
V roku 1926 zdedil Cary cho-
tekovský zámok Veľké Březno 
a v roku 1927 aj Veltrusy, kde 24. 
januára 1927 zomrel bez potom-
stva posledný mužský potomok 
majorátnej chotekovskej vetvy 
– gróf Ernest (Arnošt) Chotek 
(1844-1927). Začiatkom 20. storo-
čia spravovala len veltruská vetva 
Chotekovcov pozemkový majetok 
s celkovou rozlohou cez 6 000 
hektárov. Z toho veltruskému fi-
deikomisu patrilo 2 064 hektárov, 
zvyšok patril k novodvorskému 
veľkostatku a k bělušickému ma-
jetku.18 Pri správe majetku však 
spravil Cary viacero chýb, napr. aj 
výberom nie práve najvhodnejších 
zamestnancov. Sám Cary nevedel 
po česky, o to náročnejšia správa 
veľkostatkov pre neho v českom 

prostredí bola. O Karolovi Chote-
kovi je známe, že sa roky venoval 
výchove mládeže. Dokonca k nim 
na Veltrusy chodievali deti aj na 
prázdniny. Najčastejším hosťom 
bol istý Udo Padior.19 Je to práve 
Cary, ktorý býval označovaný za 
posledného mužského potomka 
niekoľko storočí existujúceho rodu 
Chotekovcov. Jeho život v období 
30. rokov a počas druhej svetovej 
vojny bol poznačený jeho sym-
patiami s nacistami a ich stranou 
NSDAP, ktorej členom sa tiež 
stal.20 Okrem toho bol členom 
Sudetonemeckej strany, pričom 
viacero šľachticov sa vtedy usilo-
valo politicky pomôcť sudetským 
Nemcom v Československu. 
V jednom z listov, ktoré Lívia v ro-
ku 1933 adresovala svojmu man-
želovi, napísala: „Včera som až do 
konca počúvala vládne prehláse-
nie Hitlera a myslím, že bolo veľmi 
dobré. Pokiaľ všetko, čo tam pove-
dal, sľúbil a predsavzal si, naozaj 
uskutoční, potom bude Nemecko 

ideálnou krajinou.“21 
Cary sa spolu s Líviou presťa-
hovali na zámok Veľké Březno, 
ktorý ležal na území Sudet, tie 
sa stali súčasťou Nemeckej ríše, 
kým napr. Veltrusy zostali v pro-
tektoráte a od roku 1942 boli pod 
nútenou správou, neskôr dokonca 
poštátnené. Už počas existencie 
prvej Československej republi-
ky, v medzivojnovom období, 
bolo náročné udržiavať rozsiahle 
šľachtické majetky a financovať 
ich chod a údržbu. Problémy sa 
nevyhli ani Chotekovcom, keď 
sa v roku 1932 veľkostatok Nové 
Dvory (so zámkom Kačina) do-
stali do konkurzu, veľká časť bola 
dokonca odpredaná. Samotný 
zámok Kačina slúžil počas druhej 
svetovej vojny ako sídlo Hitlerju-
gend, takže v roku 1945 bol spolu 
s ďalšími štyristodeväťdesiatimi 
piatimi hradmi a zámkami v kraji-
ne poštátnený.22 
V júni 1945 boli Karol s Líviou 
miestnym národným výborom 

Svadobní hostia – zľava doprava sediace grófky Alžbeta Schönborn-Nostitz, Etelka Maj-
látová, Oľga Nostitz, Leopoldína Thun, Štefánia Majlátová, Izabela Alemida a Georgína 
Majlát-Almásy. Vpredu na zemi sedia grófi Imrich a Maximilián Hardeggovci. Stojaci 
v rade: grófka Ada Choteková ml., gróf Karol Wuthenau, princ Ľudovít Hohenlohe, gróf 
František Anton Nostitz, gróf Juraj Majlát ml., gróf Karol Almeida, gróf Štefan Majlát-
-Uzovich, vojvoda Maximilián Hohenberg, gróf Ladislav Majlát ml. a grófka Margaréta 
Sizzo-Crouy. Zdroj: Wiener Salonblatt 

17 NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 61, 68. 
18 NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 31, 66. 
19 Nadporučík Udo Padior zahynul na východnom fronte v júni 1942, kedy ho smrteľne zranili črepiny z bomby. WEAL, 
John. Jagdgeschwader 53 ´Pik As´. Dostupné online: https://bit.ly/3IqHuvL [cit. 3.7.2022]. 
20 CERMAN, Chotkové : příběh úřednické šlechty, s. 529. 
21 NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 84. 
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kultúra

Martin Jurčo, foto gv

Galéria Výklad päť rokov prináša súčasné umenie 
do centra Trnavy a má ohlas aj v zahraničí
Je to už viac ako päť rokov, čo vznikla Galéria Výklad v priestoroch niekdajšej predajne tex-
tilu na Hlavnej ulici. Pôvodne dva obchody metrového a kusového textilu sa pred niekoľkými 
rokmi zredukovali na jeden. Voľný priestor predajne sa využíva na rôzne účely. Zostali však 
prázdne dva výklady. A tie boli pre umelcov inšpiráciou. Vo svete bežná vec sa aj v Trna-
ve ujala, a dnes už má Galéria výklad svojich priaznivcov. Výstavy sú limitované veľkosťou 
priestoru, no výhodou je ich dostupnosť a rôznosť pohľadu na vystavované diela počas dňa 
i noci, čo neraz využívajú aj vystavujúci umelci. O tom, ako celý projekt pred piatimi rokmi 
vznikol, sme sa rozprávali s umelcom, galeristom a kurátorom Petrom Molarim.

„Spomínam si, ako ma kamaráti 
oslovili, či by sme nepretvorili 
vitríny textilného obchodu. 
Pôvodne patrili štátnemu podniku 
Otex. Do rekonštrukcie budovy 
bol jeho umelecky spracovaný 
vývesný štít ešte na fasáde 
budovy v parteri domu na Hlavnej 
ulici. Súhlasil som, pretože 
o podobných priestoroch som už 
počul od známych – umelcov, 
ktorí mali možnosť vystavovať 
na takýchto alternatívnych 
miestach. Považoval som 
to za výborný nápad, ako 
dostať súčasné umenie mimo 
rámec inštitúcií. Samotný 
priestor vitrín bol po revolúcii 
využívaný rôzne, podľa zmeny 
charakterov prevádzok v budove 
– od predajne odevov, cez 
kníhkupectvo až po sporadické 
výstavky prác žiakov základných 
škôl či maturitných tabiel. 
Pokiaľ ide o aranžovanie vitrín 
na komerčné účely, kedysi mali 
aranžéri aj samostatný učebný 

odbor. Prezentácia tovarov vo 
výkladoch bývala veľmi nápaditá, 
čo sa o súčasnosti nedá veľmi 
povedať. Druhá vec bolo potom 
sporadické využitie po zrušených 
prevádzkach. Spôsob, akým 
boli často takéto prezentácie 
robené, nebol nijak výnimočne 
profesionálny, skôr banálny 
a nepremyslený,“ hovorí Peter 
Molari. „Po malej aktivačnej 
brigáde sme priestor upravili 

v duchu toho, ako by mal vyzerať 
štandardný galerijný priestor 
– nenápadné podlahy a biele 
steny. Prvú výstavu sme otvorili 
9. júna 2016, autormi boli Lucia 
Milatová a Erik Michalčík.“ 
Na začiatku celého projektu 
galérie stálo niekoľko mladých 
nadšencov: Kristína Minaríčková, 
Peter Lančarič a Peter Molari. 
Kristína odišla študovať do 
Čiech, nahradila ju Martina 

vykázaní zo zámku Veľké Březno 
a presťahovaní do kláštora sestier 
Najsvätejšej Eucharistie, pričom 
všetok ich majetok bol zaistený. 
Samotná grófka Lívia vyplnila poli-
cajnú odhlášku za seba aj manžela 
z Veľkého Března a ako Nemci 
museli krajinu opustiť. O ich ďal-
šom osude máme, bohužiaľ, mi-
nimum informácií. Vieme však, že 
dožili v bavorskom meste Aichach, 
v miestnom zámku Blumenthal, 

ktorý slúžil ako domov dôchodcov 
pre šľachticov primárne z východ-
nej Európy. Cary zomrel 23. januára 
1970, Lívia ho prežila len o týždeň.23 
V priamej línii práve ich smrťou 
Chotekovci vymreli. Dodnes však 
žijú ich vzdialení príbuzní. 
A ešte jedna poznámka na záver: 
V roku 2005 bola vydaná mono-
grafia o dejinách obce Zavar, kde 
autor venuje istý priestor aj grófskej 
rodine Majlátovcov ako význam-

ným vlastníkom obce. Je však 
smutné, že v celej práci nie je o Lí-
vii Chotekovej, rod. Majlátovej ani 
zmienka, pričom stačilo tak málo, 
a to napr. zdokumentovať memo-
áre vtedy ešte žijúcich najstarších 
obyvateľov obce a ich spomienky 
na grófsku rodinu, príp. skúsiť 
zistiť, čo je s potomkami členov 
majlátovského rodu dnes, kde žijú, 
čomu sa venujú... Ale to je už iný 
príbeh. 

22 CERMAN, Chotkové : příběh úřednické šlechty, s. 525. 
23 NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 95. 
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Chudá a pridal sa k nim grafik 
Dávid Šima, autor niektorých ich 
plagátov a vizuálov pre sociálne 
siete. Pred dvomi rokmi pribudla 
Lívia Gazdíková, vtedy ešte 
študentka, dnes už absolventka 
odboru dejín umenia. „Názov 
galérie je jednoduchý, 
v podstate konštatujúci, no 
je v ňom zahrnutá možnosť 
dvojitého čítania významu 
slova. Teda nielen pôvodného 
účelu priestoru, ale aj výkladu 
v zmysle interpretácie, pretože 
úlohou galérií nie je iba diela 
vystavovať, ale priniesť aj ľuďom 
isté vysvetlenie, ozrejmenie, 
aspoň malý predhovor k prácam 
súčasného umenia, pretože 
pre väčšinového laického 
pozorovateľa sa môžu, a často aj 
zdajú, málo pochopiteľné,“ hovorí 
Peter Molari. 
Spýtali sme sa aj ,v čom sú 
výhody a nevýhody galerijného 
priestoru takéhoto typu. 
„Charakter priestoru je dosť 
špecifický, a tomu sa podriaďujú 
aj jednotlivé výstavy. Jasnú 
výhodu možno vidieť v tom, 
že galéria je prístupná stále, 
počas celého trvania výstavy, 
čiže približne štyri až šesť 
týždňov. Nemáme nijaké náklady 
spojené so strážením výstav. 
Na druhej strane, vitríny sú 
uzavreté a diela sú od divákov 
oddelené, nemajú možnosť sa 
k nim dostať, takpovediac na 
dotyk ruky. Zrejmú nevýhodu 
predstavuje použité sklo, to 
je vysoko reflexné a počas 
slnečného dňa výrazne odráža 
obraz ulice. Nevýhodou bolo 
aj dlho absentujúce technické 
zázemie, to sme však po štyroch 
rokoch vyriešili využitím tretej 
vitríny,“ hovorí Peter Molari. 
S ohľadom na špecifiká priestoru 
uprednostňujú teda výstavy, ktoré 
s ním narábajú ako s integrálnou 
súčasťou. „Nechceme len, 
aby autori vystavili diela ako 
v klasickej galérii formátu biela 
kocka. Tým, že autori sa musia 
chtiac-nechtiac vysporiadať so 
špecifickými podmienkami, je to 

aj pre nich výzva vytvárať diela 
priamo pre toto miesto, pre čo 
sa používa termín site specific, 
čiže výstava alebo dielo určené 
pre konkrétny špecifický priestor. 
Mnohí teda pracujú s nejakým 
odkazom na jeho históriu, 
ponáškou na pôvodný komerčný 
účel alebo ho, naopak, negujú.“ 
Počas prvého roku autorov 
priamo oslovovali. Snažili 
sa zamerať na výtvarníkov 
mladšej a strednej generácie 
pochádzajúcich z Trnavy 
a blízkeho okolia, prípadne 
študentov výtvarných odborov. 
„Zvolili sme zbesilé tempo, a to 
jedenásť výstav ročne. Každý 
mesiac nová výstava bol dosť 
náročný formát, navyše do toho 
prišla rekonštrukcia budovy, 
ktorá nás na nejaký čas zastavila. 
Dalo nám to však priestor 
premyslieť si, ako ďalej. Rozhodli 
sme sa pre vypísanie otvorenej 
výzvy, do ktorej by sa autorky 
a autori mohli prihlásiť a komisia 
vyberala projekty realizované 
v nasledujúcom roku. Prekvapilo 
ma množstvo prihlásených. 
Prvý rok nám prišlo cez tridsať 
žiadostí. Samozrejme, kvalita 
bola rôzna, ale boli medzi nimi 
autori, ktorí sa radi prihlásia 
každý rok. Máme však pravidlo, 
že autor u nás môže vystavovať 
maximálne raz za dva roky. 
Z miestnych umelcov u nás 
vystavovali bratia Dudášovci, 
Martin Kochan a Miro Trubač. 
Minulý rok mal u nás možnosť 
vystavovať Otis Laubert a v rámci 
sprievodného programu 
desiateho ročníka Trienále 
plagátu Trnava sme vystavovali 
prácu dizajnérskeho štúdia The 
Rodina. Galéria Výklad má ohlas 
aj v zahraničí, o čom svedčí 
aj účasť výtvarníkov z Českej 
republiky a, žiaľ, nerealizovaný 
projekt Ireny Pascali 
z Macedónska, ktorý sa nemohol 
uskutočniť pre pandémiu 
koronavírusu,“ hovorí P. Molari 
a konštatuje, že celkovo sa 
doteraz predstavilo päťdesiatdva 
umelcov. 

Aké tvorcovia zaznamenávajú 
ohlasy, prípadne, čo ich 
prekvapilo? „Tým, že sa 
zameriavame na prezentáciu 
súčasného umenia v jeho 
najrôznejších formách, sú 
často výstavy pre mnohých 
ťažšie čitateľné. Ľudia sa však 
spontánne, no i s ostychom 
zaujímajú o dianie v galérii počas 
inštalovania. Vtedy máme aj 
my možnosť vysvetľovať. Koľko 
sa ich počas trvania výstavy 
pristaví, ťažko povedať. Kameru 
na mieste nemáme, ani nijaké 
počítadlo. Ohlasy sú kladné, 
no sporadicky i záporné. Je to 
normálne. Máme dokonca stálych 
fanúšikov z radov seniorov. 
Ale nájdu sa aj takí, ktorým to 
nelichotí. Ak by to bolo niečo, 
čo by bolo všeobecne prijímané 
ako prvoplánovo rozkošné 
a milené, tak by sme jednoducho 
vystavovali gýče, ktoré je možné 
si kúpiť v obchodoch. Čo ale 
nemám rád, je bulvarizácia 
a vyrábanie lacných senzácií, 
ktoré generalizujú a aj banalizujú 
niektoré umelecké diela 
a vyjadrenia. Dokonca sme sa 
takto stali súčasťou predvolebnej 
kampane, do ktorej nás chcel 
zatiahnuť svojím podivným 
komentárom jeden z priaznivcov 
kandidáta v politickom plátku. 
Boli sme prezentovaní ako 
samozvaní elitári, ktorí svojimi 
aktivitami dehonestujú verejný 
priestor,“ hovorí P. Molari. 
Čo plánujú ešte do konca roka? 
„Najbližšie sa nám opäť predstaví 
Trnavčan Martin Kochan 
s jeho sochárskou tvorbou, po 
ňom Martin Bízik s digitálnou 
projekciou a v závere roka 
Helen Tóth s jej inštaláciou 
inšpirovanou prírodou, ak sa 
nič nezmení. Pretože sa nám do 
otvorenej výzvy prihlásilo veľa 
dobrých projektov, rozhodli sme 
sa pre zostavenie výstavného 
plánu na dva roky.“ 
Sériu výstav podporuje tiež Fond 
na podporu umenia a z prvej 
päťročnice výstav vydali aj 
katalóg malého formátu. 
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Veronika Behúlová, Trnavské osvetové stredisko

Na koncerte v bazilike odznie svetová premiéra 
diela Missa solemnis Tyrnaviensis in C
Hudobná Trnava a jej hostia si aj v tomto roku pripomenú významného rodáka, hudobné-
ho skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga Mikuláša Schneidera Trnavského. Trnavské 
osvetové stredisko spoločne so speváckymi zbormi a hudobnými interpretmi pripravuje z diela 
tohto zakladateľa slovenskej umelej a koncertnej piesne a vo významnej miere aj tvorcu du-
chovnej hudby na Slovensku koncert s názvom Maestro Trnave, Trnava maestrovi, ktorý sa 
uskutoční 15. októbra 2022 o 20.00 h v Bazilike sv. Mikuláša.

Podujatie nadväzuje na úspešný 
projekt Západoslovenského mú-
zea v Trnave, v ktorom je ulo-
žená skladateľova pozostalosť. 
Medzi autografmi a rukopismi 
sa v nej nachádzali aj materiály 
k neznámej omši Missa solem-
nis Tyrnaviensis in C. Hlavným 
cieľom bolo dopracovať in-
štrumentáciu, dielo naštudovať 
a uviesť ho. Omšový cyklus 
s časťami Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus, Agnus za-
čal skladateľ komponovať v roku 
1899 už ako osemnásťročný 
a postupne sa k dielu vracal. 
Známe sú zápisy z roku 1912 
a finálna podoba je z roku 1930 
v zápise pre zbor a organ. Časti 
Benedictus, Agnus sa zachovali 
v dešifrovateľných skiciach, bolo 
ich však potrebné dokončiť. 
Inštrumentáciu pre veľký or-
chester maestro dokončil iba 
v časti Kyrie a začiatku časti 
Gloria. Na dopracovanie a do-
končenie inštrumentácie bola 
odporučená muzikologičkou 
a znalkyňou Schneiderovej 
tvorby pani Editou Bugalovou 
hudobná skladateľka Oľga 
Kroupová, najmä z dôvodu 
jej osobnostnej kompatibility 
v duchovno-hudobno-liturgic-
kom nastavení. Tento počin sa 
ukázal ako dielo s nesporným 
prínosom vo vedecko-vý-
skumnej a umeleckej oblasti. 
Posúva úroveň poznania kom-
pozičnej práce skladateľa a zá-
roveň obohatí portfólio pozna-
nia hudobnej tvorby sloven-

ských hudobných skladateľov 
prvej polovice 20. storočia. 
V ceste za úspešným uvede-
ním diela na verejnosti teraz 
pokračuje Trnavské osvetové 
stredisko. V Bazilike sv. Miku-
láša, na mieste dlhoročného 
skladateľovho pôsobenia, od-
znie svetová premiéra tohto 
veľkolepého diela. 
Ako už napovedá aj názov 
koncertu, publikum môže oča-
kávať predovšetkým hudob-
ných interpretov z Trnavy. Na 
dramaturgii koncertu sa po-
dieľala Trnavčanka Edita Bu-
galová a spolu s organizátormi 
pripravila pre poslucháčov 
výber známych i neznámych 
diel od Mikuláša Schneidera 
Trnavského. Na koncerte sa 
predstavia trnavské spevácke 
zbory Technik Akademik, Tir-
navia, Cantica (Z)nova, Vox 
Aurumque, zbor a orchester 
Rímskokatolíckeho cirkevného 
hudobného spolku sv. Mi-
kuláša, hudobným sprievod-
ným telesom bude Trnavský 
komorný orchester. Pozvanie 
účinkovať prijali známe Tr-
navčanky, mezzosopranistka 
Lucia Duchoňová, ktorá žne 
úspechy v európskom oper-
nom meradle, sólistka Sloven-
skej filharmónie sopranistka 
Lucia Kubeková a dopĺňať ich 
budú barytonista Martin Mikuš 
a tenor Pavol Oravec, obaja 
tiež členovia Slovenskej filhar-
mónie. Sólové inštrumentácie 
uvedú Peter Reiffers (organ), 

Alžbeta Ševečková (husle), Mi-
chal Malčovský (organ), Andrej 
Gál (violončelo) a Martina To-
mašovičová (klavír). 
Okrem premiéry Missa so-
lemnis Tyrnaviensis in C 
odznie premiérovo aj dielo 
Kopánka reqiuem s obsade-
ním pre mužský zbor. De-
dukciou sa dá prísť na to, že 
je to skladba, ktorú skladateľ 
skomponoval k 80. výročiu 
poslednej cholerovej epidé-
mie, ktorá neobišla ani Trna-
vu. V situácií, ktorú priniesli 
nedávne časy, má uvedenie 
tejto skladby nielen kultúr-
ny, ale aj duchovný odkaz. 
Do dramaturgie sú zaradené 
tiež skladby z jedinej ope-
rety Bellarosa. Spočiatku sa 
môže zdať, že tento výber sa 
vymyká spomedzi ostatných 
diel duchovného charakteru, 
avšak aj táto skutočnosť nesie 
v sebe hudobný odkaz. Dielo 
je zvolené zámerne z dôvo-
du príbuznosti spevnej témy 
v časti Kyrie v premiérovej 
Missa solemnis Tyrnaviensis 
in C a je dokladom, že práve 
týmito melódiami sa skladateľ 
celoživotne zaoberal. 
Uvedenie diel, ktoré na svo-
ju premiéru čakali viac ako 
storočie, bude potvrdením, 
že v slovenskej hudobnej 
kultúre máme stále možnosť 
objavovať nové podnety na 
to, aby sme ju mohli spozná-
vať a priblížiť poslucháčom. 
S nadšeným prijatím sa nový 

kultúra
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Marika dnes nosí priezvisko 
Düster po manželovi Rolfovi. 
Jej syn je tiež spevák, ktorý sa 
v programe v divadle predstaví 
v piesni so svojou mamou. Na 
múzickej univerzite v Amsterda-
me študoval muzikál, k tomu pri-
dal manažment na hotelovej ško-
le. Takže je doma hneď v dvoch 
povolaniach. Z ďalších, najmä 
trnavských účinkujúcich, spo-
meňme Allana Mikušeka, Roba 
Opatovského a jeho otca Pavla, 
ktorý sa predstaví aj v známom 
duu s Jozefom Laci Pagáčom. 
Príde i Peter Radványi a aj majstri 
slova – básnik Benjamín Škreko 
a textár Miroslav Dávid. Práve 
podľa jeho textu piesne s hudbou 
dirigenta Pavla Zajáčka je na-
zvaný aj celý program s názvom 
Láska nie sú predsa iba kúsky 
slova. S Marikou Škultétyovou už 
od konca 60. rokov spolupracuje 
aj herec, režisér a textár Zoro 
Laurinc, ktorý zaspieva jeden zo 
svojich šansónov a je jedinou 
netrnavskou výnimkou v progra-
me. Marika si pripravila viacero 

skladieb, ktoré pripomenú najmä 
jej úspešnú éru, keď jej nahrávky 
hrali najmä v rozhlasovej relá-
cii Pozor, zákruta! Spomeňme 
jej prvú pesničku, s ktorou sa 
predstavila na trnavskom javisku, 
bola to Lampa z repertoáru Marty 
Kubišovej. Marikin hlas práve pre 
jeho špecifické zafarbenie nielen 
v tom čase prirovnávali práve 
k hlasu M. Kubišovej. Z ďalších 
pesničiek spomeňme najmä jej 
hity z rokov sedemdesiatych ako 
Veštec, Na čajky volám, Neviem 
skrývať žiaľ, z novších najmä pie-
seň Pre život sme stvorení alebo 
Svet spí, ktorá reaguje na pandé-
miu koronavírusu.
Pripomeňme, že Marika Škul-
tétyová začínala ako laureátka 
súťaže Trnavský škovránok, ešte 
nemala ani dvadsať a vystupovala 
v kaviarni Krym s kapelou Ruda 
Koššoviča. Priaznivci slovenskej 
populárnej hudby si ju pamäta-
jú z vystúpení na Bratislavskej 
lýre, Oravských synkopách či 
na Detvianskej Zlatej ruži, ale 
aj z koncertov so skupinami J. 

Schejbala, J. Velčovského a s Ta-
nečným orchestrom Čs. rozhlasu 
v Bratislave. Marika Škultétyová 
v čase svojich najväčších spevác-
kych aktivít nahrala pre televíziu 
a rozhlas viac ako štyridsať skla-
dieb a v deväťdesiatych rokoch 
popri rôznych projektoch vydala 
aj vlastné CD Zapáľ ma láskou 
(1996) so slovenskými a ho-
landskými piesňami. 

Martin Jurčo, foto autor

Marika Škultétyová prichádza do rodného mesta 
s koncertom Láska nie sú predsa iba kúsky slova
Už sme spomínali meno speváčky Mariky Škultétyovej (nar. 2. decembra 1952 v Trnave), kto-
rá už od sedemdesiatych rokov žije v Holandsku. Generácia Trnavčanov, ktorá zažila koniec 
šesťdesiatych rokov, si ju pamätá z mnohých jej vystúpení na viacerých trnavských pódiách. 
Po vcelku úspešne začínajúcej kariére sa z nášho teritória vytratila, no neprestala spievať. 
Ohlásila sa potom najmä v deväťdesiatych rokoch v mnohých televíznych vystúpeniach alebo 
na Trnavských dňoch. Keďže tento rok je pre ňu jubilejný, rozhodla sa po dlhšom čase opäť 
predstaviť Trnavčanom. Prizvala si svojich trnavských priateľov, a aby bola hudba naozaj 
plnokrvnou a s čo najväčším počtom akustických nástrojov, bude ju 26. októbra naživo v Di-
vadle Jána Palárika sprevádzať Big Band Pavla Zajáčka.

objav stretol najmä v prostredí 
trnavských speváckych zborov 
a inštrumentálnych zoskupe-
ní, ktoré pokračujú v Schnei-
derovom odkaze a tešia sa 
obohateniu repertoáru. 
Hudobná Trnava a jej inter-
preti si nesmierne vážia prácu 
a dielo Mikuláša Schneidera 
Trnavského a jeho skladby 
patria do repertoára všetkých 
vokálnych či inštrumentálnych 

zoskupení pôsobiacich v Tr-
nave. Neznáme dielo uzrelo 
svetlo sveta v notovom zápi-
se a cieľom projektu je, aby 
bolo predstavené verejnosti 
a interpretované pokračo-
vateľmi Schneiderových diel 
z radov umelcov pôsobiacich 
v neprofesionálnom umení 
v Trnave. Trnavské osveto-
vé stredisko však oslovilo na 
spoluprácu aj profesionálnych 

umelcov, sólistov spevákov 
a Pavla Procházku, ktorý bude 
mať koncert pod dirigentskou 
taktovkou, keďže má zámer 
usporiadať tento koncert v čo 
najlepšom umeleckom vyznení 
a odbornosti. 
Veríme, že tento koncert prine-
sie Trnave, Trnavčanom, po-
slucháčom i interpretom boha-
tý umelecký zážitok. Srdečne 
vás všetkých pozývame
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„Po dvojročnej covidovej pauze si 
náš zbor Cantica (z)nova podal 
prihlášku na medzinárodný fes-
tival do waleského LLangollenu. 
Považoval som to za dobrý reštart 
po dvoch rokoch pre náš zbor 
i spievanie. Podarilo sa a organi-
zátori nás vybrali ako účastníkov 
festivalu. Z krajín V4 sme boli 
jedinými zástupcami. Prihlásili 
sme sa do dvoch kategórií – mie-
šané zbory a kategória s voľným 
programom pre účinkujúceho,“ 
hovorí Gabriel Kalapoš. Hudobný 
festival tam má svoju 75-roč-
nú tradíciu a patronát nad ním 
prevzal Charles, princ z Walesu. 
Trnavský zbor obstál v konkuren-
cii speváckych telies z Indie, Bel-
gicka, Gruzínska, USA, Spojeného 
kráľovstva – z Anglicka, Walesu, 
Škótska a Severného Írska, ale aj 
Nového Zélandu, Kanady, Írska, 
Ghany či Kosova. Okrem spevo-
kolov festival dáva priestor súťaži 
jednotlivcov a tiež tanečných 
súborov. 
Súťažili so skladbami Rytmus 
od Ivana Hrušovského, úpravou 
ľudovej piesne Bodaj by vás čerti 
vzali od Eugena Suchoňa a Pater 
Noster od poľského autora Jozefa 
Swidera. Základnou požiadav-
kou festivalového výboru je, aby 
zbor uviedol skladbu 20. storočia 
a aby v repertoári bola aj skladba 
z krajiny, odkiaľ zbor prišiel. Na-
vyše je celkové vystúpenie jedné-
ho súboru limitované deviatimi 
minútami. 
„Predtým sme absolvovali sústre-
denia, skúšky a nácviky, aby sme 
odleteli do Manchestru a odtiaľ 
sme odcestovali priamo na toto 
podujatie. Je to medzinárodná 
slávnosť, ale má súťažný cha-

rakter. Festival vznikol v roku 
1947 s cieľom čo najrýchlejšie 
zabudnúť na hrôzy vojny,“ hovorí 
Gabriel Kalapoš a pripomína, že 
je to jeho piata cesta s trnavskými 
zbormi do LLangollenu. „Prvýkrát 
sme tam boli v roku 1995. V tom 
čase sme ešte so zborom Cantica 
nova dostali 3. miesto. Prvé účin-
kovanie bolo zaujímavé aj tým, že 
nás prišiel priamo pozdraviť Lu-
ciano Pavarotti. V tom čase sa pri 
bráne festivalu zúčastnilo mnoho 
priaznivcov, fanúšikov aj hostí. 
Zaujímavé, že pred vchod prišiel 
Lucianov dvojník, ktorý bol na 
nerozoznanie rovnaký ako Lucia-
no. Ten pravý medzitým prišiel 
v pohode na podujatie zadným 
vchodom. Vtedy sme sa s ním 
v zákulisí rozprávali, rovnako 
aj s jeho otcom. So sprievodom 
klavíra potom zaspieval niekoľko 
operných árií. Nasledovala účasť 
na festivale v roku 2002 so spe-
váckym zborom Tirnavia, kde 
sme dostali rovnako tretie miesto. 
Ďalším bol pre nás ročník 2015 
a napokon tento rok,“ hovorí 
Gabriel Kalapoš a pripomína, že 
festival sa organizuje vo veľkom 

stane pre tisíc návštevníkov s veľ-
kým pódiom. 
Všetky vystúpenia hodnotí od-
borná porota, nielen zborové, ale 
aj sólistov a tanečníkov. „Napriek 
tomu, že sme mali na prípra-
vu málo času, boli sme podľa 
hodnotení výborní. Na toto letné 
účinkovanie som pozval do zboru 
aj bývalých členov a absolventov 
zboru Cantica nova. Práve s ni-
mi som sa v roku 2019 zúčastnil 
pamätného zájazdu do Tokia, kde 
sme kvôli tajfúnu uviazli na letis-
ku na tri dni a tam sme spevom 
zabávali cestujúcich. Naše videá 
vtedy obleteli doslova celý svet. 
Tohtoročná účasť bola teda mix 
mladších a starších ročníkov. Bolo 
nás spolu 40 účastníkov,“ hovorí 
Gabriel Kalapoš. Zbor získal tretie 
miesto, ale mohli byť aj úspešnej-
ší. Bodový rozdiel bol totiž veľmi 
malý. Cantica (z)nova dostala 
deväťdesiať bodov, na druhom 
mieste s deväťdesiatimi dvomi 
bodmi sa umiestnil zbor z Írska 
a deväťdesiattri bodov dostal do-
máci zbor z Walesu, ktorý skončil 
ako prvý. „Náš zbor je založený 
na filozofii priateľstva, kamarát-

Martin Jurčo, foto cZn

Cantica (z)nova získala vo Walese bronzovú 
medailu vo veľkej konkurencii zborov z celého sveta
Spevácky zbor Cantica (z)nova reprezentoval Slovensko v prestížnej súťaži vo waleskom 
LLangollene. Štyridsaťčlenný súbor pod vedením dirigenta Gabriela Kalapoša obstál v kon-
kurencii speváckych telies z celého sveta a v kategórii miešaných zborov získal pre Slovensko 
bronzové ocenenie. Spevácky zbor Cantica (z)nova je zoskupenie spevákov, ktorí sú bývalými 
členmi zboru trnavských stredných škôl a gymnázií Cantica nova.

kultúra
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kultúra

Tohtoročná celoštátna liga muž-
ských a ženských družstiev mala 
štyri kolá základnej časti a napo-
kon finále na banskobystrických 
Štiavničkách. V rozpise dlhodobej 
súťaže kráľovnej športov nechý-
bal ani súťažný deň na trnavskej 
Slávii. Z poverenia Slovenského 
atletického zväzu pripravil tamojší 
AK vo štvrtok 1. septembra vyše 
sedemhodinový program. Široký 
štáb sa opäť raz zhostil náročnej 
úlohy s tradičnou dôslednosťou. 
Po záverečnej bilancii mal najväčší 
dôvod na spokojnosť známy šéf 
Slávie STU Bratislava, bývalý po-
predný bežec na dlhé a stredné 
trate Zdeno Národa. Štvrtá ligová 
edícia totiž priniesla prvenstvo jeho 
oboch tímov. Muži STU triumfovali 

v malom Ríme súčtom 254 bodov 
a ich klubové kolegyne získali 
239-bodové konto.
Najväčším tromfom atletického 
sviatku v lokalite Na rybníku bol 
Ján Volko (Naša atletika Bratislava), 
toto leto senzačne štvrtý v stovkár-
skom šprinte mníchovských maj-
strovstiev Európy. Na trnavskom 
conipure s prevahou vyhral obe 
disciplíny, 100 metrov časom 10,35 
s, kým dvojnásobnú trať zvládol za 
20,38 s. V druhom prípade však 
išlo o nepovolenú podporu vetra 
3,5 m/s.
Súčasťou pestrej nádielky boli 
Trnavské memoriály, venované pa-
miatke štyroch osobností domácej 
atletiky – Mikuláša Čordáša, Anto-
na Hajmássyho, Jána Butku a Rad-

ky Charfreitagovej. Bežkyne na 
1 500 metrov zasa súperili v Štíte 
mesta Trnavy. Časom 4:41,77 min 
s prehľadom vyhrala 49. kapitolu 
Žofia Naňová, členka bratislavskej 
Slávie STU, odchovankyňa pieš-
ťanskej atletickej liahne. Bodku za 
sympatickým vstupom do septem-
brovej športovej nádielky v Trnave 
dali päťkilometrové chodecké pre-
teky. Po umelom ovále najrýchlejšie 
pochodovala reprezentačná dvojica 
Dominik Černý a Hana Burzalová 
(obaja Dukla Banská Bystrica).
Finálové podujatie absolvovali li-
gové tímy vo štvrtok 15. septembra 
v Banskej Bystrici. Zlaté medaily za 
celkové prvenstvo si odniesli muži 
bratislavskej Slávie STU a ženy 
domácej Dukly.  

Jaroslav Lieskovský

Žofia Naňová, atlétka Slávie STU Bratislava, 
víťazkou 49. ročníka Štítu mesta Trnavy
Divákov potešil svojou účasťou aj hviezdny šprintér Ján Volko 

stva a funguje ako veľká zborová 
rodina. Bol som hrdý na tento náš 
kolektív, lebo si nás všimli nielen 
odborné kruhy, ale aj publikum,“ 
hovorí Gabriel Kalapoš. 
V LLangollene Cantica (z)nova 
absolvovala aj ďalšie neformálne 
vystúpenia a spolu so zbormi 

z Belgicka a Kalifornie. Vystúpili 
na slávnostnej bohoslužbe v Col-
len´s Church, ktorou sa tradične 
festival uzatvára. Na webovej 
stránke llangollen.tv v sekcii cho-
ral nájdeme aj záznam vystúpenia 
súboru z International Musical 
Eisteddfod. Najbližšie by sa mali 

trnavské zbory zúčastniť veľkého 
projektu k výročiu narodenia Mi-
kuláša Schneidera Trnavského. Je 
to projekt stočlenného príležitost-
ného zboru s dirigentom Pavlom 
Procházkom, ktorý by mal uviesť 
jednu z doteraz neuvedených 
omší skladateľa. 
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Hlavnou udalosťou tohtoroč-
nej sezóny úzkych galusiek 
v Trnave a jej regióne bol do-
jazd prvej zo štyroch etáp 66. 
ročníka vrcholných medziná-
rodných pretekov Okolo Slo-
venska (OS). Viedla zo Šamo-
rína do Trnavy a merala 142,3 
km. Etapový itinerár spestrili 

v trnavskom regióne dve rých-
lostné prémie (Borová, Jaslov-
ské Bohunice). Veľkolepá 
šou s centrom na Trojičnom 
námestí ponúkla v stredu 14. 
septembra usporiadateľsky 
dokonalú réžiu. Návštevníkov 
zabavili viacerí účinkujúci, 
vrátane folklórneho súboru 

Trnavček a populárneho Pet-
ra Cmoríka. S adrenalínovým 
vystúpením prišiel počas 
prestávok svetový šampión 
v cyklotriale Ján Kočiš. Vďač-
né publikum rovnako zabavili 
svojou náročnou zostavou 
bronzové krasojazdkyne 
z majstrovstiev sveta. Tiež eta-

Jaroslav Lieskovský

Ethan Vernon, profesionálny cyklista z Veľkej 
Británie, triumfoval na Trojičnom námestí
V Trnave sa jazdila aj jarmočná časovka T-6666. Stala sa korisťou obhajcu prvenstva Eduarda 
Evinica z domáceho TCT, medzi ženami bola najrýchlejšia Soblahovčanka Soňa Kállay.

Ako už viackrát bola zmienka 
v našom časopise, športová Tr-
nava sa môže popýšiť najväčším 
a najkrajším tenisovým areálom 
na Slovensku. Sídli v ňom mimo-
riadne agilný subjekt, TC Empi-
re. Po pestrom rozpise letných 
turnajov i ďalších aktivít sa hlási 
o slovo halová sezóna. Priazniv-
com tohto populárneho olympij-
ského odvetvia ponúkne atraktívne 
súboje. 
Domáci usporiadateľský štáb pod 
gestorstvom Miroslava Hlavnu, 
predsedu predstavenstva TC Empi-
re, ich realizuje v spolupráci s Me-
dzinárodnou tenisovou federáciou 
(ITF). Ojedinelý projekt takéhoto 
rozsahu je venovaný 100. výročiu 
organizovaného tenisu v našom 
starobylom meste. Osemdielnu 
nádielku otvorila v prvej polovici 
septembra na vonkajších antuko-
vých kurtoch juniorská konfrontá-
cia v podaní aktérov do 18 rokov. 
Nasledujúcich sedem medziná-
rodných podujatí, už s jesennou 
visačkou, dostane priestor vnútri             
na tvrdých povrchoch. Halový se-
riál sa začína v tretí októbrový deň 
elitným turnajom žien s dotáciou 
60-tisíc dolárov. Od desiateho ok-

tóbra naň nadviaže ďalšia konfron-
tácia rovnakého kalibru. Výhodné 
termíny oboch podujatí sľubujú 
štart viacerých hráčok z prvej 
stovky svetového rebríčka WTA. 
Okrem žien sa trnavským divákom 
predstavia tejto jesene aj muži 
a juniori. Ani ich zápolenia nebudú 
bez zahraničnej účasti. Predĺžená 
sezóna kvalitného tenisu sa skončí 
v druhú decembrovú sobotu. 
Prinášame turnajový rozpis:
 3. – 9. októbra prvý turnaj žien, 
dotácia 60-tisíc USD
 10. – 16. októbra druhý turnaj 

žien, dotácia 60-tisíc USD
 24. – 30. októbra tretí turnaj 
žien, dotácia 25-tisíc USD
 31. októbra – 6. novembra štvrtý 
turnaj žien, dotácia 25-tisíc USD  
 14. – 20. novembra juniorský 
turnaj (18-roční a mladší) 
 28. novembra – 4. decembra 
prvý turnaj mužov, dotácia 25-tisíc 
USD
 5. – 11. decembra druhý turnaj 
mužov, dotácia 25-tisíc USD. 
Podrobné informácie o ich priebe-
hu nájdu záujemcovia na webovej 
stránke TC Empire.  

Jaroslav Lieskovský

Jesenné turnaje v areáli TC Empire k stému 
výročiu organizovaného tenisu v Trnave
Na halových dvorcoch sa divákom predstavia aj hráčky zo svetového rebríčka Top 100 

Areál TC Empire Trnava ožije tejto jesene aj kvalitne obsadenými medzinárodnými turnaj-
mi v tenise žien. Foto: František Uhrovič

šport
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pové defilé hviezdneho pelotónu 
so štyrmi tímami s visačkou 
World Tour potvrdilo v uliciach 
starobylého slovenského Ríma, 
že naša národná tour elitnej ka-
tegórie UCI/2.1 opäť raz splnila 
tie najvyššie svetové parametre. 
Prelet helikoptéry nad Trna-
vou dal na vedomie, že popri 
verejnoprávnej RTVS vysielal 
priamy prenos aj Eurosport. Do 
cieľa pod mestskou vežou fini-
šoval na čele pelotónu britský 
cyklista Ethan Vernon (Quick 
Step Alpha Vinyl), deň predtým 
najrýchlejší v petržalskom se-
demkilometrovom prológu. Ví-
ťaz po svojom treťom etapovom 
triumfe v profesionálnej cyklis-
tike prevzal na pódiu žltý dres 
a kvety z rúk viceprimátorky 
mesta Trnavy Evy Nemčovskej. 
Po súčte bodov z doplnkových 
konfrontácií úvodnej etapy OS 
2022 odmenili diváci zaslúže-
ným potleskom výrazné nádeje 
slovenskej cyklistiky, Martina 
Svrčeka (jazdí za Quick Step) 
a Matúša Štočeka (člen českého 
tímu AT Investments). Ešte v ten 
večer sa celý konvoj presťa-
hoval do Hlohovca, kde o deň 
neskôr bol štart 2. etapy OS. 
Mala dĺžku 185,8 km, s cieľom 
v Banskej Štiavnici.  
Sympatická športová kulisa 
však rámcovala minulý mesiac 
aj masové podujatie na dvoch 
kolesách. Jazda proti chrono-
metru mala názov Trnavských 
jarmočných 6666 metrov. Po-
zvanie na 29. kapitolu originál-
nej časovky prijalo 136 štartu-
júcich rôzneho veku a výkon-
nosti. Pripravilo ju občianske 
združenie Cyklisti Trnava pod 
vedením Jozefa Ivančíka a jeho 
asistenta, poslanca mestské-
ho zastupiteľstva Vladimíra 
Ekhardta ml., syna bývalého 
futbalistu Spartaka TAZ. Naj-
početnejšiu skupinu, 34-člen-
nú, priviedol z jubilujúceho 
CK Olympik Trnava trénerský 

tandem Bohuslav Kujovič 
(prezident klubu) a Jaroslava 
Sobotová (bývalá profesionálna 
cyklistka). Celkové prvenstvo 
zopakoval z vlaňajška Eduard 
Evinic (rok narodenia 1986, 
Trnava CycIing Team, čas 8:
22,61 min). Pozornosť si za-
slúžil jeho rýchlostný priemer 
47,74 km/h na profilovo zvlne-
nej trati. Strieborný stupienok 
obsadil Tomáš Cepka (1982, 
ZMLR Trnava, 8:41,78) a tretí 
skončil Ivan Kollár (1975, TCT, 
8:42,75). Poradie ženských 
medailistiek v T-6666: 1. Soňa 
Kállay (r. nar. 1942, Soblahov, 
10:46,01 min), 2. Denisa Du-
bovská (1994, Cyklo ŠK Jab-
lonica, 11:38.92), 3. Martina 
Mládeková (1991, ŠK cyklo-tour 
Sereď, 11:49,45).
„Jarmočnú časovku som prvý 
raz absolvovala v deväťdesia-
tom treťom, vtedy za asistova-
nia môjho otca Dušana Čimu, 
v mladosti aktívneho trnav-
ského jazdca a neskôr lekára 
československej reprezentácie 
na Pretekoch mieru. Žiaľ, pred 
piatimi rokmi už išlo o uctenie 
si jeho pamiatky. Teraz sme 
zdolali peknú, zaujímavú trať 

spolu so synom Danielom. 
O rok hodlám priviesť na štart 
T-6666 aj syna Samuela,“ pre-
zradila Denisa Čimo.  
Súčasťou športovej parády 
s centrom pri letisku na Mal-
ženickej ceste bolo 10. sep-
tembra dekorovanie laureátov 
Trnavskej cyklistickej ligy 2022. 
Seriál sa jazdí od roku 1994 
a v tejto sezóne mal trinásť 
dielov. Zakladateľ populárnej 
TCL-ky Ladislav Duboš obliekol 
majstrovský dres absolútne-
mu víťazovi Jurajovi Karasovi 
(PROefekt Across CST team 
Lošonec), členovi sedemčlen-
ného reprezentačného výberu 
SR v septembrovom festivale 
Okolo Slovenska 2022. 
Po skončení cestnej sezóny sa 
dianie presťahuje do terénu. 
Podľa slov B. Kujoviča, riadi-
teľa medzinárodných pretekov 
Grand Prix Trnava, ožije cyklo-
krosová trať na konci Predná-
dražia v nedeľu 20. novembra. 
Pôjde o súčasť bodovaného 
seriálu UCI/C2 aj o ôsme kolo 
Slovenského pohára. Okrem 
hlavných kategórií dostanú 
priestor rámcové zápolenia 
všetkých vekových skupín.  

Jazda v cyklistickom balíku si neraz žiada kus odvahy. Foto: zdroj CK Olympik 

šport
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Najpopulárnejšej loptovej 
hre v celosvetovom meradle 
sa venuje aj nežné pohlavie. 
Trnavské základy položili 
futbalistky TJ Skloplast pred 
päťdesiatimi štyrmi rokmi. 
Vďaka všestrannej podpore 
zo strany vedenia národného 
podniku dostalo tamojšie 
ženské družstvo široký priestor 

od leta 1968. A skloplasťácke 
športovkyne sa do futbalového 
chlebíka zahryzli s poriadnym 
apetítom. Dovedna dvanásťkrát 
získali titul majsteriek Slovenska 
a nestratili sa ani na federálnych 
trávnikoch. Tiež v súbojoch 
so zahraničnými klubmi si 
Trnavčanky zaknihovali nejeden 
triumf. Z dlhého hráčskeho 

menoslovu spomeňme 
aspoň jednu aktérku, Anku 
Belkovú, vyhlásenú za 
najlepšiu futbalistku SFZ 
1987. Neprehliadnuteľné nie 
je ani jej úspešné oddielové 
pôsobenie na trénerskom i 
funkcionárskom poli trnavských 
futbalistiek. 
Presuňme našu pozornosť 

Jaroslav Lieskovský

Ženský a dievčenský futbal v Spartaku 
odštartoval v auguste do deviatej sezóny
Trnavské žiačky skončili v ostatnom ligovom ročníku na skvelom 2. mieste

Medzinárodná hádzaná o je-
denástich i siedmich hráčoch 
eviduje v Trnave sedemdesiatpäť-
ročnú tradíciu. Z iniciatívy stre-
doškolského pedagóga Františka 
Gažu pribudol totiž v lete 1947 do 
TŠS hádzanársky oddiel mužov. 
Trnavské publikum sledovalo 
prvý duel 21. septembra 1947. 
Ešte predtým, v medzivojnovom 
období, sa v slovenskom Ríme 
hrala tzv. česká hádzaná. Tomuto 
loptovému odvetviu iba v rekre-
ačnej podobe drukovali členky 
robotníckej telocvičnej jednoty 
a študenti gymnázia.
O hádzanársku prítomnosť v na-
šom meste sa stará HBC. Lodivo-
dom klubu je Ing. Ján Lukačovič. 
Bývalý člen Lokomotívy ŽOS 
Trnava sa svojho času hráčsky 
pričinil o získanie dvoch striebor-
ných a jednej bronzovej medaily 
svojho oddielu vo federálnej lige.
Popri výchove hádzanárskej 
mlade majú v Trnave zelenú od 
tohto leta aj muži. Na palubovky 
prvej ligy, nasledujúcej v súťaž-
nej štruktúre hneď po extralige, 
vybehli žlto-modrí uprostred 

minulého mesiaca. Na svoje do-
máce zápasy pozývajú trnavských 
priaznivcov do mestskej športovej 
haly. 
„V úvodnej prvoligovej sezóne 
mužského tímu HBC nemáme 
veľké oči. Viac-menej plánujeme 
zapracovať do kádra vlastných 
odchovancov, veď o rok nám 
kvôli vekovej hranici prejde z do-

rasteneckého kolektívu medzi 
mužov až desať chlapcov,“ vraví 
prezident klubu Ján Lukačovič. 
Vzápätí dodáva, že pozornosť 
naďalej venujú aj výchove talen-
tov. Svoje hádzanárske ostrohy si 
môžu postupne obrusovať v ko-
lektívoch prípravkárov, mladších 
žiakov, starších žiakov a doras-
tencov. 

Jaroslav Lieskovský

HBC Trnava prihlásil svoj mužský kolektív 
do prvej ligy, súťažne hrajú aj mladé tímy
Podľa slov prezidenta klubu Jána Lukačoviča chcú do kádra dospelých najmä zapracovať 
vlastných odchovancov

Medzi elitu bývalej federálnej ligy patril aj tento nezabudnuteľný kolektív Lokomotívy 
ŽOS Trnava pod vedením zaslúžilého trénera Ernesta Gubrického, člena Siene slávy 
slovenskej hádzanej. Prezident terajšieho HBC, Ján Lukačovič, je v dolnom rade tretí 

šport
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Jaroslav Lieskovský

Štefan Cepko bol všestranný športovec, venoval 
sa najmä atletike, basketbalu a tenisu
Pod deravými košmi hral súťažne dve desaťročia a v jednom zápase dokonca nastrieľal 
rekordných 54 bodov

Právnik s výnimočnými špor-
tovými danosťami. Tak možno 
stručne napísať o Trnavčanovi 
Štefanovi Cepkovi (* 10. október 
1922 – † 13. február 2019). Na 
tento svet sa teda prihlásil pred 
sto rokmi. Jeho rodný dom stál 
na mieste, kde neskôr postavili 
kino Hviezda. A tak už v det-
stve naplno prežíval atmosféru 
pestrého telovýchovného diania 
v susednej Orolskej záhrade. 
Počas chlapčenského štvorroč-
ného pobytu v trnavskom reál-
nom gymnáziu úspešne vhupol 
do atletického a basketbalového 
kolotoča. Telesná kultúra pulzo-
vala v tejto škole naplno. Keď ich 
chýrnemu telocvikárovi Jánovi 

Hajdócymu sa zdalo, že niektorý 
zo študentov je málo ohybný, 
počastoval ho originálnou otáz-
kou: „Čo si oštep zjedol?“ 
Š. Cepko vedel o svojom pohy-
bovom talente presvedčiť najmä 
pod deravými košmi, kde ich 
viedol bývalý člen širšej repre-
zentácie Československa Z. 
Losenický. Práve českému pe-
dagógovi vďačil mladý Trnavčan 
za výkonnostný posun, takže 
neskôr sa zaradil medzi opory 
mužského SSM Uragan Trnava. 
V jeho drese hral v rokoch 1945 
– 50 prvú basketbalovú ligu.   
Pracovne sa viackrát sťahoval. 
Pri Cepkovej polročnej stáži 
v Prahe ho pohybovo oslovil 

Štefan Cepko hral tenis v rodnej Trnave 
ešte ako 90-ročný. Pri príležitosti jeho 
významného životného jubilea sa tenisová 
partia stretla na veteránskom turnaji 
Empire Old Boys Cup 2012. Foto: Július 
Horváth

do prítomnosti. Koženú loptu 
naháňajú ženy a dievčatá v 
spartakovských dresoch od 
roku 2014. Aktuálne teda píšu 
deviatu sezónu. Prezidentka 
ženskej sekcie Denisa Plesnivá, 
bývalá hádzanárska brankárka 
a neskôr úspešná funkcionárka 
v Modranke, sa pri 
kormidlovaní ich spartakovskej 
futbalovej komunity spolieha 
na početný tím, vrátane nových 
funkcionárov a trénerov. Patrí 
medzi nich aj manažér Jozef 
Volek. „V klube podporujeme 
dievčatá a ženy, ktoré milujú 
futbal a chcú ho aktívne 
hrať. Najmladšej kategórii, 
do jedenásť rokov, postupne 
umožňujeme zoznámiť sa 
s technickou stránkou tejto 
loptovej hry a naučiť ich 
trénovať,“ uviedol pre Novinky 
z radnice. 
Okrem prípravky (W11) už 
ďalšie štyri družstvá Spartaka 

účinkujú na súťažnej scéne. 
Kolektív s visačkou W13 
hrá zápasy proti chlapcom, 
mladším žiakom. Ďalšie 
dva dievčenské tímy, W15 a 
W19, sa radia do prvoligovej 
spoločnosti. Žiačky skončili v 
ostatnom ligovom ročníku na 
skvelom 2. mieste.  
Ženský kolektív Spartaka 
nateraz nachádza domáce 
prostredie pre prvoligové 
stretnutia na štadióne v 
Jaslovských Bohuniciach. 
„V úvode novej majstrovskej 
sezóny sa naše áčko nieslo 
na víťaznej vlne. Priaznivcov 
určite poteší, ak takýto 

výkonnostný posun bude 
trvalého charakteru,“ doplnil J. 
Volek. 

Futbalistky Sparty ČKD Praha a Skloplas-
tu Trnava hrali tento finálový zápas 

o majsterky Československa 1990 na neu-
trálnom štadióne v moravskom Rožnove p. 
R. za stáleho lejaku. Pražský celok zvíťazil 
po veľkej dráme 2:1. Foto: Zdeněk Šrubař 
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Memoriál Juraja Halenára 2022 aj za účasti 
starších dorastencov FK Lokomotíva Trnava 
Pamiatku trnavského rodáka, mimoriadne úspešného prvoligového kanoniera, si futbalová 
komunita uctila v bratislavskom Prievoze

Keďže ostatné Novinky z rad-
nice boli dvojmesačníkom, do 
októbrového vydania nášho ča-
sopisu zaraďujeme aj športové 
spravodajstvo z letných podujatí. 
V mládežníckom futbale vyplnil 
prípravné obdobie kvalitne obsa-
dený Memoriál Juraja Halenára 
2022, odchovanca Lokomotívy 
Trnava. Turnaj vekovej kategórie 
U19 dostal priestor na umelom 
trávniku bratislavskej akadémie 
ŠK Slovan v mestskej štvrti Prie-
voz. Futbalový kumšt si otestovali 
starší dorastenci z klubov, za 
ktoré nastupoval nezabudnuteľný 
kanonier počas mimoriadne pes-
trej zápasovej kariéry. 
Pozvanie na štvrté dejstvo spo-
mienkovej konfrontácie prijali aj 

zakladatelia MJH, člen výkonného 
výboru Klubu ligových kanonie-
rov Peter Bzdúch a prezident FK 
Lokomotíva Trnava Peter Morav-
čík. Turnaj sa hral vylučovacím 
systémom na 2x35 minút. V stret-
nutiach základnej časti uspeli 
prvoligisti. Chlapci FC Petržalka 
zvíťazili nad Interom Bratislava 
2:0 a domáci slovanisti zahatali 
postupovú cestu trnavským žl-
to-modrým rovesníkom po vý-
sledku 3:0. Súboj o tretie miesto 
medzi Interom a Lokomotívou sa 
skončil výhrou bratislavského cel-
ku 3:1. Za dlhší koniec finálového 
povrazu ťahal ŠK Slovan, ktorému 
po víťazstve 2:1 nad Petržalkou 
patrila hlavná trofej druhý raz 
(predtým r. 2019). 

Ďalšie dve edície (2020, 2021) 
Memoriálu J. Halenára, rodáka 
z Trnavy, sa stali korisťou starších 
dorastencov Lokomotívy. A práve 
tento klub zo slovenského Ríma 
privíta o rok bratislavské klubové 
trio na svojom vynovenom štadi-
óne pri 5. ročníku.
Stručná vizitka Juraja Halenára
Narodil sa 28. júna 1983, tragicky 
zomrel 29. júna 2018 vo veku 35 
rokov. Člen Klubu ligových ka-
nonierov (125 gólov v najvyššej 
slovenskej súťaži, po jednom 
v maďarskej a českej lige). Mal tri 
štarty v A-mužstve SR. Ešte pred-
tým sa pričinil o zisk bronzovej 
medaily mladej slovenskej repre-
zentácie U19 v majstrovstvách 
Európy 2002.  

tenis. Prvý raz mu prišiel na chuť 
ako 28-ročný. Tenisovej rakete 
zostal verný na dlhé roky. Činil 
sa ako hráč, organizátor a tréner 
slávistickej omladiny.
Právnická profesia na istý čas 
zaviedla Š. Cepku do Lučenca. 
Tam, vo chvíľach osobného 
voľna, sa opäť naplno venoval 
basketbalu. V jednom zápase 
dosiahol pozoruhodných 54 
bodov, hoci trojkové pokusy ešte 
vtedy neplatili.
Súťaživý typ športovca žal 
úspechy ako na bežiacom páse. 
V majstrovstvách Slovenska 
kedysi populárnej previerky 
všestrannosti o Odznak zdat-
nosti PPOV získal päť zlatých 
medailí. 
Legendárny Trnavčan sa k atle-
tike vrátil vo veteránskom veku. 
Z vrcholných zahraničných 
podujatí nosil cenné trofeje ešte 
s ôsmimi krížikmi na pleciach. 
Koníčkov mal však viacero. Na-
príklad aj v pokročilom veku si 
s kamarátmi rád zahral šach. 

Neobíďme ani precíznosť pána 
Cepku v archivovaní dôležitých 
telovýchovných udalostí. Pre 

športového redaktora bol vždy 
vďačným a ochotným partne-
rom na rozhovor. 

Štefan Cepko, tréner a vedúci výpravy mladých trnavských tenistov v majstrovstvách ČSSR 

šport



38 Novinky z radnice 39október 2022

Jaroslav Lieskovský

Mozaika z telesnej kultúry
 Dvojnásobne zlatá Renáta 
Jamrichová – Do Banskej Bys-
trice zavítal toto leto Európsky 
mládežnícky olympijský festival 
(EYOF). Vo vrcholnej prehliadke 
dievčat a chlapcov pod piatimi 
kruhmi malo hostiteľské Sloven-
sko medailovú bilanciu 2-1-3. 
Od júna 15-ročná Trnavčanka 
Renáta Jamrichová dosiahla 
v meste pod Urpínom výnimočný 
tenisový úspech v podobe dvoch 
zlatých medailí (dvojhra, mieša-
ná štvorhra). Odchovankyňa TC 
Empire Trnava teraz rozvíja svoj 
telovýchovný kumšt s raketou ako 
členka bratislavského Národného 
tenisového centra. Mimoriadne 
talentovaná športovkyňa je dcé-
rou Milana Jamricha, ešte done-
dávna popredného trnavského 
atléta v behoch na dlhé trate. 
Rovnakej bežeckej záľube sa 
súťažne venuje aj Renátkin starý 
otec Jozef Jamrich.
 Prvenstvo pod Zobor – Po-
hár primátora mesta Trnavy vo 
volejbale žien sa hral na palu-
bovke mestskej športovej haly 
sedemnásty raz za účasti štyroch 
extraligových klubov. Jedna z po-
sledných previerok pred štartom 
najvyššej súťaže pod vysokou 
sieťou ponúkla divákom poltucet 
kvalitných zápasov. Víťazná trofej 
putovala do mesta pod Zoborom. 
Vicemajstrovský celok UKF Nitra 
vyhral v trnavskom turnaji všetky 
tri duely. Striebornú priečku ob-
sadil domáci Hit UCM s dvoma 
víťazstvami (sety 7:4), bronzový 
bol VKP Bratislava a štvrté miesto 
zostalo pre VK Prešov. Extraliga 
žien 2022/23 sa začala 24. sep-
tembra.
 Záver trinásťkolovej TCL– 
Dekorovanie laureátov na Malže-
nickej ceste dalo 10. septembra 
oficiálnu bodku za Trnavskou 
cyklistickou ligou 2022. Trinásť-
dielny seriál vyhral Juraj Karas 
(Proefekt Across CST team) so 
ziskom 179 bodov. Po dramatic-

kom súboji do samého záveru 
skončil obhajca lanského prven-
stva Eduard Evinic, člen domá-
ceho TCT, na striebornej pozícii 
iba o dva body. Tretí stupienok 
obsadil Tomáš Cepka (ZMLR 
Trnava, 166 b.) a štvrtá pozícia 
pripadla Radoslavovi Rehorovi 
(TCT, 141 b.). Do majstrovských 
dresov obliekol víťazov a víťaz-
ky všetkých vekových kategórií 
Ladislav Duboš, spoluzakladateľ 
TCL-ky zo sezóny 1994. Poradie 
najúspešnejších klubov: 1. Trna-
va Cycling Team (793 bodov), 2. 
ŠK Cyklo-tour Sereď (677), 3. CK 
Olympik Trnava (606), 4. CK AB 
Sereď (556).
 Memoriál Petra Minárecha 
– Na štart 12. ročníka desaťkilo-
metrového behu v uliciach Treba-
tíc (okres Piešťany) prišlo napriek 
dažďu 63 mužov, žien a juniorov, 
vrátane zahraničných vytrvalcov 
z Česka, Írska a Srbska. Amba-
sádorom džogingových pretekov 
na pamiatku zakladateľa tamojšej 
bežeckej tradície bol predseda Tr-
navského olympijského klubu An-
ton Javorka, bývalý reprezentant 
ČSSR v maratónskom behu. Z rúk 
gestora džogingového predpo-
ludnia, starostu obce Juraja Valu, 
prevzala hlavné trofeje víťazná 
dvojica Marek Lenčéš (Športový 
klub polície Bratislava, 32:28 min) 
- Dagmar Vargová (Atletický klub 
Bojničky, 41:35). Trnavčanka Na-
tália Ľubušká dobehla v absolút-
nom poradí žien na piatej pozícii 
(47:22) a v kategórii mužov od 50 
do 59 rokov patrilo Petrovi Kraj-
čovičovi (Triatlon Team Trnava) 
štvrté miesto za čas 44:19. Orga-
nizátori Memoriálu Petra Mináre-
cha 2022 pripravili aj pretekársku 
tombolu vecných cien. 
 Spomienka na Jozefa „Lula“ 
Lukačoviča – Telesná kultúra bola 
jeho celoživotnou záľubou. Rodák 
z Trnavy (*10. 3. 1933) sa v mla-
dosti venoval atletike, basketbalu, 
futbalu a ľadovému hokeju. Naj-

ďalej to však dotiahol v hádzanej. 
Prvú ligu hral za Trnavu a Zubří, 
ba v šiestich medzištátnych zá-
pasoch obliekol reprezentačný 
dres A-mužstva Československa. 
Vo veteránskom veku ho zaujali 
súťaže všestrannosti pod názvom 
Odznak zdatnosti PPOV. Tiež 
absolvoval Medzinárodný ma-
ratón mieru v Košiciach. Svojimi 
mimoriadnymi organizátorskými 
danosťami bol známy ako te-
lovýchovný motivátor všetkých 
vekových kategórií, najmä žiactva 
a dorastu. Stredoškolské družstvá 
viackrát pozval na svoj štafetový 
nonstop beh na 115 km z Trnavy 
do Horných Hámrov, miesta pô-
sobenia trnavskej posádky počas 
Slovenského národného povsta-
nia v štyridsiatom štvrtom roku. 
O kom je tento stručný profil? 
O Trnavčanovi Jozefovi Lukačo-
vičovi. Smrť si poňho prišla 14. 
októbra 2007, teda pred pätnás-
timi rokmi. Na nášho „Lula“ stále 
spomíname s úctou a vďakou.
 Alojz Šulko oslávil deväť-
desiatku – Počas tohto leta 
boli v Špačinciach oslavy 90. 
výročia organizovaného športu. 
Pripomeňme, že prvý futbalový 
zápas odohrala Slávia Špačince 
v tridsiatom druhom roku. Vtedy, 
v jedenásty júlový deň, prišiel na 
tento svet Alojz Šulko. Sudičky 
mu plným priehrštím vložili do 
kolísky kladný vzťah k športu. 
V mladosti hrával za rodnú dedi-
nu stolný tenis. Neskôr si zasa-
dol na predsednícku stoličku TJ 
Špačince. Ambiciózny špačinský 
organizátor telovýchovného dia-
nia prijal ponuku zo susednej 
Trnavy. V slovenskom Ríme začal 
pracovať na poste metodika OV 
ČSZTV. Začiatkom deväťdesiatych 
rokov sa stal vedúcim Okresného 
útvaru Slovenského združenia 
telesnej kultúry v Trnave. 
  Jubileum Jozefíny Líškovej 
– Vraj vek žien sa nemá prezrá-
dzať. U športových osobností to 
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

Stredná hra v šachovej partii, Samir Sahidi – Martin Jablonický, Tirnavia (A) 2022 – Memoriál Ri-
charda Rétiho, postavenie po ťahu 20.h4

V Trnave sa uskutočnil od 10. 8. 
do 18. 8. už 18. ročník Šachového 
festivalu Tirnavia ako Memoriál 
Richarda Rétiho, ktorý sa skladal 
zo štyroch turnajov: uzatvorený 
veľmajstrovský a majstrovský, 
otvorený a bleskový. Vo veľ-
majstrovskom súťažilo desať 
vybraných šachistov (okrem slo-
venských aj traja českí a jeden 
maďarský) s priemerným ratin-
gom 2392 bodov na deväť kôl, 
v ktorom súťažili aj dvaja trnavskí 
šachisti. Samir Sahidi obsadil 3. 
priečku v tabuľke so 6 bodmi 
a Martin Jablonický skončil na 6. 
priečke so 4,5 bodmi. Súboje sa 
začali najskôr v Koncertnej sieni 
Západoslovenského múzea v Tr-
nave a potom sa presťahovali do 
Zrkadlovej sály Divadla Jána Pa-
lárika. V IM turnaji O pohár XML 
Team tiež na deväť kôl s priemer-
ným ratingom 2 257 bodov sa 
umiestnil na 3. priečke Alois Lanč 
(6 b.) a na 10. Igor Škreko (0,5 
b.). Riaditeľskú taktovku držal 
v rukách Miroslav Lukačovič; pri 
rozhodovaní mu pomáhali Tomáš 
Danada a jeho zástupca František 

Jablonický. V otvorenom turnaji 
O pohár Nadácie Jána Korca na 
sedem kôl (od 11. 8. do 14. 8.) sa 
zúčastnilo 31 súťažiacich (traja 

maďarskí šachisti a jeden český) 
s priemerným ratingom 1630 
bodov. Umiestnenie trnavských 
šachistov v záverečnej tabuľke: 

však nie je možné. Tobôž ak ide 
o RNDr. J. Líškovú (za slobodna 
Hallovú, nar. 6. októbra 1952), 
trojnásobnú reprezentantku 
svojej vlasti v Európskom pohári 
družstiev, rekordérku Slovenska 
(62,3 s) a Československa (61,1) 
v prekážkovom behu žien na 400 
metrov. Aj Jozefínina medailová 
zbierka z vrcholných podujatí 
stojí za povšimnutie. V majstrov-
stvách ČSSR mala bilanciu 6-5-
4, v majstrovstvách Slovenska 
15-2-5. Októbrová jubilantka je 
doteraz v trnavskej Slávii atletic-
kou trénerkou a rozhodkyňou. 
Tiež jej manžel Ing. Peter Líška 
oslávil tento rok, 14. augusta, 
sedemdesiatiny. Na jeho bežecké 
konto mu postupne pribudla hŕba 
pozoruhodných úspechov, od 

päťtisícky až po maratón. Najviac 
si cenil prvenstvo ich krosového 
družstva v M-ČSSR (jeseň 1977). 

Trnavský atlét P. Líška sa oň pri-
činil počas základnej vojenskej 
služby v Dukle Písek. 

Jozefína Hallová (tretia zľava) počas bratislavských majstrovstiev Československa 1969 
v prekážkovom behu žien. Foto: archív autora
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13. Mário Melih (4 b.), 14. Šimon 
Libich (4 b.), 15. Sear Sahidi (3,5 
b.), 16. Ján Longauer (3,5 b.), 23. 
Oliver Libich (3 b.), 24. Shabir Sa-
hidi (2,5 b.), 27. Tomáš Novotný 
(2,5 b.), 28. Július Gajarský (2 b.), 
31. Eduard Zárecký (0,5 b.). Hra-
lo sa v malej miestnosti Malého 
Berlína na Štefánikovej ulici pod 
dozorom rozhodcu Vladimíra 
Pucharta so zrýchleným tempom 
60 min. na partiu plus 30 sek. za 
vykonaný ťah aj s účasťou troch 
šachistiek. V bleskovom turnaji 
(15. 8., tri min. na partiu plus dve 
sek. na ťah) so štrnástimi účast-
níkmi len zo Slovenska na deväť 
kôl a s priemerným ratingom 
1 671 bodov tiež súťažili šachisti 
z Trnavy: 2. Martin Jablonický 
(8 b.), 6. Sear Sahidi (7,5 b.), 7. 
Shabir Sahidi (4,5 b.), 8. František 
Jablonický (4 b.).
V otvorenom turnaji suverénne 
kraľovala 19-ročná Andrea Slabá 
z Piešťan, ktorá zo siedmich partií 
dovolila svojim súperom len jed-
nu remízu. Porážala ich dokonca 
aj v miniatúrkach:
Andrea Slabá – Renáta Farkas (5. 
kolo): 1.Jf3 c5 2.g3 Jc6 3.Sg2 g6 
4.d4 c:d4 5.J:d4 Sg7 6.J:c6 b:c6 
7.c4 Vb8 8.0-0 S:b2 9.S:b2 V:b2 
10.Dd4 1:0
Andrea Slabá - Michal Slobodník 
(7. kolo): 1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.c4 c5 
4.d:c5 Jc6 5.c:d5 Jb4 6.Da4+ 1:
0 Obe partie môžeme zaradiť do 
oblasti šachových kuriozít, hoci 
jej súperi neboli začiatočníci.
Vybrali sme tri partie trnavských 
šachistov na prehratie spojené 
s našim komentárom z troch 
turnajov.

Samir Sahidi – Martin Jablo-
nický (13. 8. 2022, 4. kolo)
Tirnavia A – Memoriál Richarda 
Rétiho, Augustus cup 
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 
0-0 5.0-0 c5 6.d5 d6 7.Jc3 (7.c4 
b5 8.c:b5 a6 9.Jc3 a:b5 10.J:b5 
Jbd7 11.Jc3 Da5 12.a4 Vb8 13.Dc2 
Jb6 14.Sd2 Jc4 15.Jb5 J:d2 +/=) 7. 
- Ja6 8.Ve1 Vb8 9.a4 e5 (9. – Jc7 
10.Sf4 a6 11.a5 b5 12.a:b6 V:b6 
13.Sc1 Vb4 14.e4 Ve8 15.Sf1 Sg4 

=) 10.d:e6 S:e6 11.Sf4 Je8 12.Jg5 
Db6?! (12. – Jb4! 13.Dd2 Dd7 
14.Vad1 Vd8 15.Jb5 d5 16.e4 d4 
17.J:e6 f:e6 18.c3 Jc6 19.e5 Jc7 
20.Sg5 J:b5 21.S:d8 V:d8 22.a:b5 
J:e5 23.c:d4 c:d4 24.f4 Jf7 25.Db4 
e5 +/=) 13.Dc1?! (13.Jb5! Jac7 
14.J:c7 D:c7 15.J:e6 f:e6 16.c3 b6 
17.Dd3 Vd8 18.e4 h6 19.a5 g5 
20.a:b6 +/-) 13. - Vd8 14.a5 Dc7 
15.Vd1?! (15.J:e6! f:e6 16.Dd2 
Df7 17.Vad1 Jec7 18.e4 e5 19.Se3 
Jb4 20.Jd5 +/-) 15. - De7 16.De3 
Jb4 17.Vd2 Sd4 18.Df3 d5 19.Ja4 
Sf6 20.h4 Jc6?! 21.Da3 J:a5 22.D:
c5 Jc4 23.D:e7 S:e7 24.Vdd1 Sf6 
(24. – Jf6 25.J:e6 f:e6 26.b3 Ja3 
27.Jb2 Je4 28.Sh6 Vfe8 29.c4 Jc3 
30.Vd3 d4 +/-) 25.J:e6 f:e6 26.Jc5 
Jg7 27.V:a7 J:b2 28.Vf1 Sd4 29.V:
b7 S:c5 30.V:b2 Jh5 31.Se5 Vf5 
32.Vb8?! (32.Sc7! Vc8 33.g4 Vf7 
34.Se5 Jf6 35.g5 Jd7 36.Sh3 Vc6 
37.Sg3 Sd4 38.Va2 Jc5 39.Sg2 Vc8 
40.Vb1 Jd7 41.e3 Se5 42.S:e5 J:
e5 43.Vb6 Ve7 44.Vaa6 Kf7 45.V:
e6 V:e6 46.V:e6 K:e6 47.Sh3+ Kd6 
48.S:c8 Jf3+ 49.Kf1 J:h4 50.Ke2 
Ke5 +/-) 32. - V:b8 33.S:b8 Vf8 
34.g4 V:b8 35.g:h5 Vb2 36.h:g6 
h:g6 37.Vc1 Se7 38.e4 d4 39.e5 S:
h4 40.Se4 Vb5 41.Vd1 V:e5 42.V:
d4 Se7 43.Kf1 Kf7 44.Ke2 Kf6 
45.Va4 g5 46.f3 Vc5 47.Va6 Vc3 
48.Kd2 Va3 49.Vb6 Sc5 50.Vc6 
Sb4+ 51.c3 V:c3 52.V:c3 Ke5 
53.Kd3 S:c3 54.K:c3 g4 55.Kd3  
1⁄2 : 1⁄2
V Rétiho otvorení po 5. - c5 mo-
hol biely pešiaka brať, čo by však 
nakoniec viedlo k vyrovnanej 
pozícii: 6.d:c5 Ja6 7.Se3 Ve8 8.Jc3 
Jg4 9.Sd2 J:c5 10.e4 d6 11.h3 Jf6 
12.Ve1 Db6 13.Vb1 Se6 14.De2 
Vac8 15.Se3 Db4 atď.  Miesto 
7.Jc3 sa dalo potiahnuť pešiakom, 
a tak prejsť do variantu Ben–Oni: 
7.c4 Sf5 8.Ve1 Ja6 9.Jbd2 e5 10.e4 
Sd7 11.Jb1 h6 12.Jc3 Da5 13.h3 
Jc7 14.Sd2 Da6 15.a4 b6 +/= . 
Čierny sa snažil v otvorení o ak-
tívnu hru ťahom 9. - e5, keď biely 
využi pravidlo en passant a začal 
útočiť na slabého pešiaka d6, 
ktorého sa zbavil po 18. - d5. Vý-
mena veží v 32. ťahu viedla dvoch 
trnavských šachistov nakoniec do 

remízovej vežovej koncovky. Ako 
mohol hrať lepšie čierny v posta-
vení zobrazenom na diagrame po 
20.h4? Otázku kladieme našim 
čitateľom – riešiteľom. Odpoveď 
sa dozvedia v ďalšom čísle NzR.

Alois Lanč – Igor Škreko (10. 8. 
2022, 1. kolo)
Tirnavia B – Memoriál Richarda 
Rétiho, IM turnaj O pohár XML 
Team
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sc4 Jf6 (3. – Jc6 
4.0-0 Jf6 5.Ve1 e6 6.c3 Se7 7.Sb3 
0-0 8.d3 Dc7 9.Jbd2 Sd7 10.Jf1 
b5 11.Jg3 Vfc8 12.h3 Vab8 13.Jh2 
d5 14.Jg4 J:g4 15.h:g4 d4 Ivanov 
vs. Kaliský, Martin 1996) 4.De2 
(4.d3 Jc6 5.c3 g6 6.0-0 Sg7 7.Sb3 
0-0 8.Ve1 b5 9.a3 a5 10.h3 Jd7 
11.Se3 a4 12.Sc2 Jb6 13.Jbd2 e5 
14.b4 a:b3 15.S:b3 Sd7 Timofejev 
vs. Kasparov, Moskva 2004) 4. 
- e6 5.c3 Se7 6.Sb3 b6 7.0-0 0-0 
(7. – Sa6 8.Sa4+ Jfd7 9.Sb5 S:b5 
10.D:b5 0-0 11.d4 Jf6 12.e5 Jd5 
13.d:c5 b:c5 14.Db7 Jd7 15.e:d6 
S:d6 =) 8.Vd1 Sa6 9.d3 Jc6 10.Sf4 
d5 11.e5 Jd7 12.a4 Ve8 13.Ja3 Jf8 
14.Jb5 Dd7 15.d4 c4 16.Sc2 S:
b5 17.a:b5 Ja5 18.h4 (18.Sg5 S:g5 
19.J:g5 Vac8 20.Jh3 Va8 21.Dg4 
Vec8 22.Sa4 Jg6 23.Jf4 J:f4 24.D:
f4 f6 25.e:f6 Vf8 =) 18. - Jg6 
19.Sd2 f5?! (19. – Jf8 20.Sa4 h6 
21.h5 Vac8 22.Sf4 Vc7 23.Kh2 
Jb7 24.Vh1 Va8 25.Vhe1 +/=) 
20.e:f6 S:f6 21.h5 Je7 22.Ve1 Jc8 
23.h6 Jd6 24.h:g7 D:g7 25.g3 Ve7 
(25. – J:b5 26.Kg2 Jd6 27.Sf4 Jf7 
28.Vh1 h6 29.Vh5 Jb3 30.Vah1 
+/-) 26.Sf4 J:b5 27.Kg2 Df8 (27. 
– Dg4 28.Vh1 h5 29.Se5 Vf8 30.S:
f6 +/-) 28.Vh1 Jb7 29.Jg5 S:g5 
30.S:g5 Vee8?? (30. – Vf7 31.D:
e6 Jc7 32.S:h7+ Kh8 33.Sg6+ Kg7 
34.Vh7+ Kg8 +-) 31.Se7?! (31.V:
h7!! a mat 6. ťahom!) 31. - V:
e7 32.Dg4+?! Kh8?? 33.S:h7 Vg7 
34.Sf5+  1:0
V súboji dvoch trnavských ša-
chistov s vekovým rozdielom 
asi 55 rokov nakoniec zvíťazila 
skúsenosť, hoci výsledok duelu 
bol na vážkach až do konca. Mla-
dý Igor sa bránil voči dvojkroku 
kráľovským pešiakom sicílskou 

šport
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obranou (B50), keď senior Alois 
ho prekvapil v otvorení ťahom 
4.De2, hoci sa dalo čakať skôr 
4.c3 alebo 4.d3. Prvý podozrivý 
ťah vykonal čierny v 15. ťahu, 
lebo po 15. - Jg6, by sa bol dostal 
do výhody (16.Sg5 Vac8 17.Sc2 c:
d4 18.S:e7 D:e7 19.c:d4 S:b5 20.a:
b5 Ja5 21.Vdc1 Vc4 22.S:g6 h:g6 
23.V:c4 d:c4 24.De1 Vd8 25.Va4 
Dd7 =/+). Po blokovacom 15. - c4 
sa snažil otvoriť hru na opačnom 
krídle (19. - f5), čo vyprovokovalo 
bieleho k ofenzíve na úkryt čier-
neho kráľa. V útoku sa mu aj da-
rilo, ale v 31. ťahu nezbadal mat 
6. ťahom (31.V:h7!!). Po chybnom 
32.Dg4+ (32.S:h7+! V:h7 33.V:
h7 K:h7 34.Vh1+ Kg7 35.Dg4+ 
Kf6 36.Vh7 J7d6 37.Dh4+ Kf5 
38.Vh6 D:h6 39.D:h6 e5 40.f3 e:
d4 41.c:d4 Vg8 42.g4+ V:g4+ 43.f:
g4+ atď.) sa mohla karta obrátiť 
v prospech šachistu z modran-
ského klubu, ak by bol hral ihneď 
vežou: 32. – Vg7! 33.D:e6+ Df7 
34.Vae1 Vf8 35.V:h7 D:e6 36.V:
g7+ K:g7 37.V:e6 Jd8 38.Ve5 Jc7 
39.f4 Vf7 40.Vh5 b5 -/+. Pouče-
nie: V šachu netreba strácať hlavu 
aj v prehratej pozícii, lebo  náš 
súper sa môže fatálne pomýliť.

Andrea Slabá – Shabir Sahidi 
(11. 8. 2022, 1. kolo)
Tirnavia C – Memoriál Richarda 
Rétiho, open O pohár nadácie J. 
Korca
1.b3 e5 (1. – g6 2.Sb2 Jf6 3.Jc3 
Sg7 4.d4 c5 5.e3 c:d4 6.e:d4 
d5 7.Dd2 Jc6 8.f3 h5 9.Sb5 Dd6 
10.Jge2 Sh6 11.Dd1 Sf5 12.Sc1 S:
c1 13.V:c1 Vc8 14.Dd2 0-0 15.S:
c6 b:c6 Džobava vs. Carlsen, 
Wijk aan Zee 2015) 2.Sb2 Jc6 3.e3 
(3.c4 Jf6 4.e3 Se7 5.a3 0-0 6.d3 
d5 7.c:d5 D:d5 8.Jc3 Dd6 9.Jf3 
Sf5 10.Dc2 Vfd8 11.Vd1 h6 12.h3 
De6 13.Jd2 Jd7 14.Se2 Kh8 15.0-0 
Fischer vs. Tukmakov, Buenos Ai-
res 1970) 3. - Sc5 (3. – Jf6 4.Sb5 
Sd6 5.Je2 a6 6.S:c6 d:c6 7.Jc3 e4 
8.Jg3 De7 9.De2 0-0 10.0-0-0 Sa3 
11.S:a3 D:a3+ 12.Kb1 Ve8 13.f3 e:
f3 14.g:f3 a5 15.Jge4 J:e4 Bischoff 
vs. Sutovskij, Essen 2001; 3. – d5 
4.Sb5 Sd6 5.Jf3 De7 6.c4 Jf6 7.c5 

S:c5 8.Je5 0-0 9.S:c6 b:c6 10.Dc2 
Sb7 11.0-0 Vae8 12.h3 Je4 13.d3 
Jg5 14.Jd2 Sd6 15.Jef3 c5 Piasetski 
vs. Petursson, izt. Manila 1990) 
4.d4 e:d4 5.e:d4 Sb4+ 6.c3 Se7 
7.d5 Je5 8.Jf3 f6?! (8. – J:f3+ 9.D:
f3 Jf6 10.Sd3 0-0 11.0-0 d6 12.Sf5 
S:f5 13.D:f5 Dd7 +/=) 9.J:e5 f:e5 
10.Dh5+ g6 11.D:e5 Jf6 12.Sd3 
(12.c4 0-0 13.Se2 Sb4+ 14.Sc3 d6 
15.Dg5 Sc5 16.0-0 Je4 17.D:d8 V:
d8 18.Sf3 J:c3 19.J:c3 Sf5 20.Jb5 
Sb6 +/=) 12. - d6 13.Dd4 a6 14.0-
0 b6 15.Ve1 Vf8 16.h3 Sb7 17.c4 
Jh5 18.Jc3 Dd7 19.De3 Vf7 20.Se2 
(20.Je4! Kd8 21.Jg5 S:g5 22.D:
g5+ Kc8 23.Se2 Vf5 24.Sg4 Kb8 
25.Dh4 Jf4 26.Ve7 Dd8 27.S:f5 g:f5 
28.D:h7 Ka7 29.V:c7 Vb8 30.Vg7 
Jd3 +-) 20. - Jf6 (20. – Jg7 21.Je4 
Jf5 22.Df4 Vf8 23.Jg5 S:g5 24.D:
g5 Df7 25.Sg4+ Kd7 26.Ve6 Vae8  
27.Vf6 De7 28.S:f5+ g:f5 29.D:f5+ 
Kd8 30.Sc3 +/-) 21.Je4 Kf8? 22.Jg5 
Vg7 23.Je6+!  1:0
Andrea svojím prvým ťahom asi 
chcela prekvapiť svojho len o nie-
koľko rokov mladšieho súpera, 
keď hrala 1.b3, čo kedysi v se-
demdesiatych rokoch minulého 
storočia skúšal aj legendárny 
Američan R. Fischer a tiež dán-
sky veľmajster Bent Larsen, po 
ktorom je aj pomenované. Sám 
ho nazval ako baby – orangutan, 
pretože orangutanské otvorenie 
sa začína ťahom 1.b4. Súčasný 
majster sveta Carlsen odpovedá 
ako čierny 1. - g6. Shabirov 8. ťah 
(8. - f6) bol skôr vodou na mlyn 
mladej Piešťanky, ktorá ak môže, 
tak sa vždy snaží útočiť na pozí-
ciu svojho súpera, lebo vtedy je 
vo svojom živle ako ryba vo vode, 
ale tiež robí aj nepresnosti, lebo 
v 20. ťahu mala ihneď hrať Je4, čo 
však zbadala o ťah neskôr. Miesto 
slabého 21. - Kf8 už nepomáhalo: 
21. - J:e4 22.Sg4! Dd8 23.D:e4 
Sc8 24.Se6 S:e6 25.d:e6 Vf5 26.g4 
Vf8 27.Dc6+ Dd7 28.D:d7 mat. 
Čierny nevykonal malú rošádu 
(12. - 0-0! 13.0-0 d6 14.Dd4 Jd7 
15.Se2 Sf6 16.Dd2 Jc5 17.Ja3 Sd7 
18.Vae1 Sg7 19.f3 a6 20.Sa1 Se5 
+/=) a k veľkej sa neskôr už ani 
nedostal. Niekedy sa dá hrať aj 

bez rošády, ale v tejto pozícii to 
neplatí. Po 3. mieste na júlovom 
opene v meste barlolamača si ná-
dejná šachistka pripísala do svoj-
ho šachového diára ďalší úspech, 
hoci v Trnave sa zišla o polovicu 
menej početná konkurencia. Že-
láme jej, nech šachová bohyňa 
Caissa nad ňou drží aj naďalej 
svoju ochrannú ruku.
Organizátorom vydareného pod-
ujatia bola Trnavská šachová 
škola, o. z. zastúpená štatutárom 
Františkom Jablonickým, spoluor-
ganizátorom bol Trnavský samo-
správny kraj zastúpený predse-
dom Trnavského samosprávneho 
kraja Jozefom Viskupičom, ktorý 
mal aj záštitu nad podujatím. 
Ich cieľom je opäť oživiť tradíciu 
šachového festivalu s viacerými 
turnajmi (možno pribudne aj 
riešiteľská súťaž) tak, aby sa stal 
najvýznamnejším a najväčším na 
Slovensku. Uplynulo už 43 rokov 
od jeho vzniku, lebo medzi tým 
boli aj niekoľkoročné prestávky. 
Slávnostné ukončenie festivalu 
bolo spojené s odovzdávaním 
finančných cien v jednotlivých 
kategóriách. V čestnom predsed-
níctve festivalu boli Anton Siekel 
(SOŠV), Milan Roman (SŠZ) a Jo-
zef Dolník (SOPK). Niektorých 
šachistov počas turnaja napadol 
COVID-19, a preto boli niektoré 
partie skontumované, čo skreslilo 
záverečný výsledok.
Riešenie strednej hry z koreš-
pondenčnej partie Forte vs. Ve-
selský (NzR č. 7): 15.e:d6! e:d6 
16.Sd4 Sc6 17.Dc4 d5 18.Dc3 D:
f4+ 19.Kb1 S:d4 20.D:d4 De4 (20. 
- D:d4 21.V:d4 Vfe8 22.Sd3 Ve6 
23.c3 Sb5 24.Vd1 Ve5 25.S:b5 V:
b5 26.b4 Vh5 27.h3 f6 28.a4 Vb7 
29.V:d5 V:d5 30.V:d5 Kf7 31.Kc2 
Ke6 32.Vd2 Kf5 33.Kb3 Ve7 34.b5 
h5 35.c4 g5 36.c5 Vg7 37.b6 a:
b6 38.c:b6 g4 39.h:g4+ +-) 21.D:
a7 Vfe8 22.Dc5 Sa4 23.Sd3 D:g2 
24.Vhf1 Vbc8 25.Df2 D:f2 26.V:
f2 Sc6 27.b3 f5 28.a4 Vb8 29.a5 
Sb5 30.Vfd2 Ved8 31.Kb2 S:d3 
32.V:d3 Vb5 33.c4 V:a5 34.c:d5 
Kf7 35.b4 Va6 36.Kb3 Vb6 37.Vc3 
Vd7 remíza. 
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Múzejné nám. 3, tel. 033/
5512913, 033/5512 911, e-mail: 
zsmuzeum@zupa-tt.sk, info: 
www.zsmuzeum.sk 
Otváracie hodiny:
Ut – pia 8.30 – 17.00
Víkend 11.00 – 17.00 
V pondelok zatvorené

EXPOZÍCIE ..............................
 ETNOGRAFIA 
MATERIÁLNA KULTÚRA 
TRNAVSKÉHO VIDIEKA
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Kampanologická ex-
pozícia, Oratórium, Štefan Cyril 
Parrák – Pocta kráľovi zberateľov, 
Osobnosti športu TTSK, Klaris-
ky v Trnave, Krása zašlých čias, 
Archeologická expozícia, Ľudový 
textil trnavského regiónu

VÝSTAVY .................................
 1. októbra o 17.00 h
Peter Chmela: FRAGMENTY 
OKAMIHU
Vernisáž výstavy fotografií a uve-
denie DVD 
do 29. 1. 2023

 POHĽAD DO HLBÍN ZEME
Dokumentárna výstava prevzatá 
zo Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptov-
skom Mikuláši 
do 31. 10. 2022

 ARMÁDA V POVSTANÍ
Výstava prevzatá z Múzea SNP 
v Banskej Bystrici
Výstava potrvá do 31. 1. 2023

 VÝSTAVA ARCHITEKTONIC-
KÝCH NÁVRHOV NA EXPOZÍ-
CIU DEJINY TRNAVY
Z verejnej súťaže s finančnou 
podporou FPU. Podujatie v rámci 
Dní európskeho kultúrneho de-
dičstva
do 10. 10. 2022

 KRÁSA ĽUDOVÉHO ODEVU
Paličkovaná babková čipka, 
dokument bohatstva ľudového 
odevu západného Slovenska. 
Podujatie v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva v spolupráci 
s OZ Bábence Krakovany a OZ Za 
krakovskú bránu
do 15. 1. 2023

 MAROKO OČAMI GEOLÓGA
Geologická výstava sprístupnená 
do 30. 4. 2023

 RODINA V TRADIČNEJ ĽU-
DOVEJ KULTÚRE ZÁHORIA
Výstava prevzatá zo Záhorského 
múzea v Skalici
do 30. 10. 2022

 DETSKÝ SVET
Výstava pre malých i veľkých
do 31. 12. 2024

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Repárka – keramická plastika od 
Ignáca Bizmayera

PODUJATIA .............................
 14. októbra od 9.00 do 15.00 
h MESTO A MESTSKÉ ŠTVRTE
Konferencia v koncertnej sále 
ZSM
Ing. Pavol Tomašovič: Neviditeľ-
né mesto – emócia a racionalita 
(Knižnica Juraja Fándlyho v Tr-
nave)
PhDr. Ján Vingárik: Urbanistické 
premeny Prievidze v moderných 
dejinách (Hornonitrianske múze-
um v Prievidzi)
Mgr. Barbora Kováčiková Bartová, 
PhD.: Pamäť mesta Topoľčany 
– protižidovský pogrom v Topoľ-
čanoch v spomienkach židov-
ských rodákov. (Tríbečské múze-
um v Topoľčanoch)
Mgr. Mário Kadlec: Mesto a smrť 
(Trenčianske múzeum v Trenčíne)
Mgr. Lucia Duchoňová: Cirkevné 
dejiny Modranky (Západosloven-
ské múzeum v Trnave)

PaedDr. Simona Jurčová: Trnav-
ská štvrť Špiglsál (Západosloven-
ské múzeum v Trnave)
Mgr. Adrian Kobetič: Umenie 
trnavských sídlisk medzi rokmi 
1959 – 1989 (Mesto Trnava)
Mária Diková: Z histórie spevoko-
lu Zvon – dokumenty a predmety 
v zbierke Mestského múzea v Se-
redi (vedúca Mestského múzea 
– Fándlyho fary v Seredi)
Mária Zacharová: Spolok svätého 
Vojtecha v topografii mesta Trna-
va. (SSV)
Mgr. Anna Šujanská: Aurel Rutšek 
– MONUMENTA HISTORICA BYS-
TRICAE AD VAGUM (prvá Kronika 
Považskej Bystrice,1932) Vlasti-
vedné múzeum Považská Bystrica

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 12.30 na objed-
nanie
13.00 – 14.30 prítomný lektor 
v budove
V pondelok zatvorené
Víkend 11.00 – 17.00 – pre vo-
pred objednané skupiny nad 10 
návštevníkov. Víkendovú návštevu 
prosíme ohlasovať v pondelok 
– štvrtok na tel . č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIE:
ŽIVOT A DIELO MIKULÁŠA 
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
DOBRO – DVORANA SLÁVY

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/5514421
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 12.30 prítomný 
lektor v budove
13.00 – 15.00 na objednanie
V pondelok zatvorené
Víkend 11.00 – 17.00 pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov. Víkendovú návštevu 

Západoslovenské múzeum
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prosíme ohlasovať v pondelok 
– štvrtok na tel. č. 033/ 5512 913
EXPOZÍCIE
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra
 S LÁSKOU ZA PRAVDU
Unikátny nábytkový súbor z po-
zostalosti Mons. ThDr. Pavla 
Jantauscha, prvého apoštolského 
administrátora Apoštolskej admi-
nistratúry v Trnave

VÝSTAVY .................................
SEDEMNÁSTE STOROČIE 
SLOVOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov Západo-
slovenského múzea
do 31. 3. 2023

SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
do 31. 12. 2022

 14. októbra vo výpožičnom 
oddelení a pobočkách
BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA 
do knižnice pre všetkých záu-
jemcov pri príležitosti otvorenia 
Verejnej knižnice mesta Trnavy 
(95. výročie)
 5. októbra o 17.00 h v Zr-
kadlovej sieni Divadla Jána 
Palárika 
BAPKINE BLAŠKOVINY 
PO ŠÉSTÉ
Prezentácia knižnej novinky zná-
mej regionálnej autorky Janky 
Blaškovej, moderujú Peter Roháč 
a Pavol Tomašovič, hudba Duo 
Live Guitars
 12. októbra o 10.00 h 
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána 
Palárika 
95 RUŽÍ PRE KNIŽNICU
Slávnostný program pri príleži-
tosti 95. výročia vzniku knižnice, 
moderuje Bibiana Ondrejková, 
hudobný hosť Miloš Biháry
 24. októbra o 17.00 h 
v čitárni
O KNIHE PRI KÁVE
čitateľský klub
 26. októbra o 13.00 h 

v čitárni
LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 
2022
Vyhlásenie výsledkov 7. ročníka 
literárnej súťaže vo vlastnej tvor-
be
 SCRABBLE V KNIŽNICI
Pravidelné stretnutia seniorov pri 
spoločenskej hre každú stredu 
o 14.00 h v učebni

ŠKOLENIA ......................
 AKO NA TABLET 
A MOBILNÝ TELEFÓN
Kurz využívania mobilných zaria-
dení pre seniorov. Podmienkou 
účasti je platný čitateľský preu-
kaz, počet účastníkov je obme-
dzený. Kontakt: bio@kniznicatr-
nava.sk, 033/5511782, kl.14 
 3., 10., 14. októbra o 10.00 h
TRÉNING PAMÄTI
Stretnutia seniorov zamerané na 
trénovanie pamäti. Podmienkou 
účasti je platný čitateľský preu-
kaz, počet účastníkov je obme-
dzený. Kontakt: bio@kniznicatr-
nava.sk, 033/5511782, kl.14 

PONUKA PRE STREDNÉ ŠKOLY
 PREZENTÁCIE
Informačná príprava pre študen-
tov stredných škôl
• 95 rokov Knižnice Juraja Fán-
dlyho v Trnave 
• Juraj Fándly, obyčajný farár 
z Naháča 
• Michal Milan Harminc (1869 
– 1954), architekt dvoch storočí
• Vyhľadávanie v elektronických 
informačných zdrojoch
Termín a tému podujatia je po-
trebné vopred dohodnúť. Kon-
takt: bio@kniznicatrnava.sk, 033/
5511782, kl.14 

PRE DETI A MLÁDEŽ
 4. októbra o 10.30 h v herni 
MAMA KLUB
Klubové stretnutie s mamičkami 
a ich deťmi. Téma: Jeseň – čas 
zlatých listov a dozrievania plo-
dov – hravé knižky, hry a tvorivá 
aktivita. Vhodné pre deti 4+
 11. októbra o 9.00 a 10.00 h 
v pobočke Tulipán
NA DNO SVETA

Interaktívna prednáška jaskyniara 
Alexandra Lačného
 13. októbra o 15.00 h v herni 
STRETNUTIE DETÍ 
Z UKRAJINY
Začlenenie detí do slovenského 
kultúrneho života, zoznámenie 
sa s rovesníkmi, podpora ukrajin-
ského sociálneho života pre deti 
od 6 do 10 rokov. V spolupráci 
s Ligou pre duševné zdravie
 14. októbra o 10.00 h v po-
bočke Tulipán
DEŇ BIELEJ PALICE JE PREDO 
DVERMI
Stretnutie s nevidiacim knihovní-
kom Júliusom Bartekom 
 14. októbra o 15.00 h v herni
TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
Debata o knihe Hraničiarov učeň  
 17. októbra o 10.00 h v herni
O BIELEJ PALICI
Stretnutie s nevidiacim knihovní-
kom Júliusom Bartekom
 18. októbra o 10.30 h v herni 
MAMA KLUB
Téma: Rozprávkové čítanie z knihy 
Maťko a Klinček, číta herečka Nina 
Kočanová, vhodné pre deti 4+
 19. októbra o 9.00 a 10.30 h 
v čitárni
Z PRÍBEHU DO PRÍBEHU
Stretnutie so spisovateľom Roma-
nom Bratom
 20. októbra o 9.00 a 10.00 h 
v pobočke Tulipán
MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ STROMOV
Stretnutie s lesným pedagógom 
Michalom Slávikom 
 20. októbra o 14.00 h 
v oddelení pre deti
TVORIVÉ ŠTVRTKY
Téma: Listoví škriatkovia
 24. októbra o 10.00 h 
v hudobnom oddelení
MÔJ ŽIVOT S HUDBOU
Stretnutie s basgitaristom Jurajom 
Adamom spojené s koncertom
 24. októbra o 10.00 h 
v pobočke Prednádražie 
ŽIJÚ MEDZI NAMI
Svetový deň bielej palice, stretnu-
tie detí s nevidiacim knihovníkom 
Júliusom Bartekom
 26. októbra o 10.00 h 
v oddelení pre deti

Knižnica J. Fándlyho

šport pozvánky
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ZELENÁ POŠTA
Stretnutie detí so spisovateľkou 
Veronikou Šikulovou a jej naj-
novšou knihou
 27. októbra o 15.00 h v herni 
STRETNUTIE DETÍ 
Z UKRAJINY
Začlenenie detí do slovenského 
kultúrneho života, zoznámenie 
sa s rovesníkmi, podpora ukrajin-
ského sociálneho života pre deti 
od 6 do 10 rokov. V spolupráci 
s Ligou pre duševné zdravie

 28. októbra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
JESENNÉ PRÁZDNINY 
V KNIŽNICI
Tvorivá dielňa: Veselé strašidiel-
ka. Počet miest je obmedzený, 
nahlasovanie záujemcov osobne, 
telefonicky 033/5511782 alebo 
detske@kniznicatrnava.sk
 31. októbra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
JESENNÉ PRÁZDNINY 
V KNIŽNICI
Spoločenské a vedomostné hry

 PRIŠLA JESEŇ
Hudobno-slovné pásmo o jesen-
nom období, zvykoch, detských 
ľudových hrách a tradíciách, 
určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ 
a pre školské kluby
Kontakt: 033/5511590, hudobne_
oddelenie@kniznicatrnava.sk

VÝSTAVA ..........................
 24. októbra – 31. decembra 
v oddelení pre deti
TICHÉ PUTOVANIE
Hravá a inšpiratívna výstava 
ponúka cestu svetom „tichých“ 
kníh (tvorené len z obrázkov, bez 
textu), pochádzajúcich z rôznych 
krajín sveta. V spolupráci s BIBIA-
NOU, Medzinárodným domom 
umenia pre deti

SLEDUJTE NÁS
https://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/
kniznicatrnava/
https://www.youtube.com/
kniznicatrnava/

 Andrej Dúbravský | Last 
Party for Diversity II
Vladimír Beskid | kurátor výstavy
do 30. 10. 2022 v Koppelovej vile
Rozsiahla kolekcia aktuálnej tvor-
by Andreja Dúbravského, v ktorej 
sa  venuje biodiverzite, kultúrnej 
a rodovej diverzite. Autor v kom-
primovanej podobe maliarskych 
inštalácií predstaví svoj ateliérový 
priestor, autoportréty, početné 
námety z prírody (húsenice, 
kohúty, lienky, motýle) a charak-
teristickú sériu Bežcov v uvoľne-
nom expresívnom prejave.
viac info: https://
andrejdubravsky.sk/bio/
 Svetlana Fialová | Rozprším 
sa, kedy chcem
Michal Stolárik | kurátor výstavy
do 30. 10. 2022 v Koppelovej vile
Tvorba vizuálnej umelkyne Svet-
lany Fialovej (1985, Košice) sa za 
obdobie ostatnej dekády vykryš-
talizovala do podoby, v ktorej 
suverénne aktualizuje a rozvíja 
kresliarske a grafické techniky. 
Či už sú to kresby káblami, ne-
otláčané linoryty, tapisérie alebo 
neónové inštalácie, autorkina 
kreativita, imaginácia a špecificky 
orientovaný pozorovací talent 
nenútene vťahuje publikum do 
dejov mnohovrstevných vizuál-
nych a naratívnych koláží. 
 Deanna Pizzitelli | Koža, 
Women & Other Stories // The 
Final Chapter (2015 – 2022)
Patrik Krajčovič | kurátor výstavy
do 30. 10. 2022 v Synagóge 
– Centre súčasného umenia
Deanna Pizzitelli (1987, Toronto) 
je kanadská fotografka. Za sériu 
KOŽA, WOMEN & OTHER STO-
RIES (Koža, žena a iné príbehy 
// Posledná kapitola) je jedným 
z desiatich ocenených projektov 
na festivale Louis Roederer Dis-
covery Award of the Rencontres 
d’Arles (Francúzsko). Je to na 
prvý pohľad nekonzistentná mo-
zaika rôznych zaznamenaných 
obrazov, v ktorej autorka využíva 
rôzne analógové techniky spra-

covania fotografie, kombinujúc 
spôsoby tlače a žánre. Deanna 
pracuje s kyanotypiou, strieb-
rotlačou, serigrafiou, kníhtlačou 
a monotypiou, ale experimen-
tuje aj s chybnými fotografiami 
tvorenými polaroidom, ktoré sú 
následne zväčšené do nepravi-
delných roztrieštených obrazcov.
 Szilárd Cseke | Stano Masár 
TRVALO UDRŽATEĽNÁ EMPA-
TIA (Sustainable Empathy)
Nina Vrbanová | kurátor výstavy
do 30. 10. 2022 v Synagóge 
– Centre súčasného umenia
Kurátorský projekt prepája ume-
lecký program dvojice vizuálnych 
umelcov z Maďarska a Slovenska. 
V špecifickom priestore bývalej 
židovskej synagógy si kladie na-
liehavú otázku, či a nakoľko exis-
tuje udržateľnosť bez empatie. 
Prostredníctvom výstavnej situá-
cie, v ktorej navzájom komuniku-
jú a kooperujú dve výrazné ume-
lecké pozície z odlišných krajín 
a kontextov, vyzýva k empatii ako 
podmienke akejkoľvek udržateľ-
nosti, trvácnosti a rozvoja.

Juraj Bartusz | Vladimír Gažovič 
| Jozef Jankovič | Vladimír Kom-
pánek | Ján Koniarek | Miroslav 
Kvetan | Erna Masarovičová | 
Stano Masár | Veronika Rónaiová 
| Miroslav Trubač | Rudolf Uher 
| Emöke Vargová | Ján Zelinka | 
Ladislav Šaloun | Fraňo Štefunko 
| Vlasta Žáková |
 JÁN KONIAREK 
A FIGURÁLNE TENDENCIE
Vladimír Beskid | kurátor výstavy
do 23. 6. 2026 v novom krídle 
Kopplovej vily
Nová expozícia Galéria Jána Ko-
niarka v Trnave vracia do nového 
krídla Koppelovej vily tvorbu 
zakladateľa slovenského moder-
ného sochárstva a významného 
Trnavčana Jána Koniarka. Ide 
o nový pohľad nielen na samotnú 
tvorbu sochára a nosné okruhy 
jeho tvorby, ale aj o načrtnutie 
ďalšieho vývoja figurálnej plas-
tiky u nás v priebehu storočia 
a následného dialógu mladších 
autorov/-riek priamo s Ko-

Galéria Jána Koniarka
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niarkovou tvorbou. Prezentácia 
vybraných autorov zahŕňa 15 
výrazných umelcov podľa roku 
narodenia od najstaršieho Ko-
niarkovho súpútnika, českého 
sochára Ladislava Šalouna (1870 
– 1948), až po najmladšieho tr-
navského sochára Miroslava Tru-
bača (1986).

VEĽKÁ SÁLA ............................
 1. sobota 19.00 FUTBAL ALEBO 
BÍLÝ ANDEL V PEKLE
Daniel Majling / Michal Jánoš
Dokumentárny kabaret o vášni 
k športu a zápase, ktorý zmenil 
históriu trnavského futbalu 
 5. streda 19.00 DRAHÝ ŠPÁS
Čo robiť, ak ste dlhodobo ne-
zamestnaný a v banke nemáte 
ani cent? Pošlite na seba daňovú 
kontrolu! Výdatná komédia s prí-
chuťou francúzskeho prepychu. 
 6. štvrtok 10.00 MALÝ PRINC
Rozprávka o vesmírnom putova-
ní Malého princa si získa srdcia 
malých i veľkých.
 7. piatok 19.00 Kompletný Sha-
kespeare zhltnutý za 120 minút
Štyria herci, štyri hudobné ná-
stroje a 39 Shakespearových hier. 
To je recept na najzábavnejší 
maratón, aký ste kedy zažili. 
 8. sobota 16.00 TRAJA TUČ-
NIACI
Rozprávka s pesničkami o sile 
priateľstva, ktoré prekoná všetky 
prekážky. 
 9. nedeľa 16.30 + stráženie detí
DOKONALÉ DIEŤA
Mariana Luteránová a Ján Luterán
Autorská komédia Dokonalé 
dieťa je o našich deťoch, ale nie 
pre naše deti. Je to terapia pre 
všetkých unavených rodičov, ktorí 
potrebujú aspoň chvíľu oddychu. 
Bez kriku, plaču či prebaľovania.
 12. streda 19.00 PAVUČINA
Čo by ste robili, ak by ste jedného 
dňa našli u seba v knižnici mŕtvo-
lu? Napínavá detektívna komédia 
z pera Agathy Christie, najpredá-
vanejšej autorky na svete.
 13. štvrtok 10.00 VEĽRYBA 
GRÉTA

Rozprávka o podmorskej speváč-
ke Gréte a jej kamarátoch mu-
zikantoch nám ukáže, že každý 
z nás môže spraviť zo sveta kraj-
šie miesto na život. 
 20. štvrtok 10.00 / Verejná 
generálka
William Shakespeare: TROILOS 
A KRESSIDA
Groteskná tragikomédia o banali-
te lásky, pýchy a vojny.  
 20. štvrtok 19.00 / Predpre-
miéra
William Shakespeare: TROILOS 
A KRESSIDA
 21. piatok 19.00 / Premiéra
William Shakespeare: TROILOS 
A KRESSIDA
 22. sobota 19.00 / Repríza
William Shakespeare: TROILOS 
A KRESSIDA
 24. pondelok 19.00 DOKONALÉ 
DIEŤA
 26. streda 19.00 / Koncert
MARIKA ŠKULTÉTYOVÁ A HOS-
TIA
 27. štvrtok 10.00 MALÝ PRINC
 28. piatok 19.00 PAVUČINA
 29. sobota 19.00 SLUHA 
DVOCH PÁNOV
Majstrovská renesančná veselo-
hra o prefíkanom sluhovi Truffal-
dinovi. 

ŠTÚDIO ...................................
 2. nedeľa 14.00, 16.00 AKO SA 
HUS VYPARÁDILA
Rozprávka o husi, ktorá sa až 
príliš zamerala na svoj vzhľad, 
nás učí nachádzať krásu v kaž-
dom človeku a poukazuje na to, 
že porovnávať sa s ostatnými sa 
nikdy nevypláca.
 4. utorok 19.00 POMALÝ SVET 
ROBERTA CASTLEA
Príbeh o mužovi s dušou dieťaťa 
nám pripomína, aby sme nikdy 
neprestali veriť v dobrých ľudí.
 11. utorok 10.00 KOPANEC
Hra podľa skutočnej udalosti. 
Štyria chalani a brutálna žúrka, 
ktorá sa stala pre jedného z nich 
osudnou.
 23. nedeľa 14.00, 16.00 AKO SA 
HUS VYPARÁDILA

 1. októbra o 19.00 h 
Malý Berlín 
b – minor: ONDREJ VESELÝ 
– SPARKING ORBIT
B – minor je cyklus komorných 
koncertov venovaných hudbe 20. 
a 21. storočia. Znieť budú kom-
pozície súčasných skladateľov 
pre gitaru. Ondrej Veselý študoval 
hru na klasickej gitare pod ve-
dením Carla Marchioneho (Ho-
landsko), Martina Krajča a Jozefa 
Zsapku (Slovensko), Giampaola 
Bandiniho (Taliansko) a Petra Re-
meníka (Slovensko). Záujem o te-
oretické aspekty hudby ho neskôr 
doviedol k štúdiu hudobnej es-
tetiky a semiotiky na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre pod 
vedením Júliusa Fujaka.
Vstup v predpredaji je 5 €, na 
mieste 8 €, zľavnené pre študen-
tov, seniorov a ZŤP: 4 €.
 4. októbra o 18.00 h 
online na www.facebook.com/
MalyBerlin 
Stratené v preklade: ČO VIEME 
O UKRAJINSKEJ LITERATÚRE?
Napriek spoločnej hranici s Ukra-
jinou vieme o jej kultúre stále 
málo. Najmä o literatúre a jazyku. 
Spoločne zistíme, aké miesto má 
ukrajinská literatúra v európskom 
kontexte a čo môže dnes priniesť 
slovenským čitateľom.
Bohdana Neborak je ukrajinská 
novinárka, redaktorka The Ukrai-
nians Media, kultúrna manažérka 
a odborníčka v oblasti vydávania 
kníh. Bola vedúcou úseku prekla-
dovej literatúry Ukrainian Book 
Institute. V roku 2021 sa dostala 
do výberu najinovatívnejších mla-
dých novinárov. Moderuje Michal 
Hvorecký. Vstup zdarma.
 7. októbra o 19.00 h 
Malý Berlín
Literárna beseda: 
TAHAR BEN JELLOUN
Významný francúzsko-marocký 
autor Tahar Ben Jelloun bol viac-
krát nominovaný na Nobelovu 
cenu za literatúru a získal viaceré 
ocenenia ako Prix Goncourt, In-

Divadlo Jána Palárika

Malý Berlín 

šport pozvánky
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ternational Dublin Literary Award. 
Hoci je jeho prvý jazyk arabčina, 
celá jeho tvorba je napísaná vo 
francúzštine. Ako spisovateľ sa 
stal známym po vydaní romá-
nu L’Enfant de Sable (The Sand 
Child) v roku 1985. Večerom vás 
bude sprevádzať Alexandra Ju-
rišová. Preklad do slovenčiny je 
zabezpečený.
 11. októbra o 19.00 h 
Malý Berlín 
Raster špeciál: TYPOLAB 
– Tvorba písma na VŠVU
Zo série typografických predná-
šok nás čaká posledná, špeciálna 
s grafickým a písmovým dizajné-
rom Michalom Tornyaiom. Michal 
sa venuje najmä vyučovaniu 
tvorby písma, typografie a pub-
likačného dizajnu. Profesionálne 
sa venuje grafickému dizajnu 
od roku 2004, najprv pracoval 
v reklamnej agentúre, neskôr 
spoluzaložil grafické štúdio KAT, 
založil risografické štúdio Riso-
mat a aktuálne sa už piaty rok 
venuje projektom občianskeho 
združenia Čierne diery, ktorého 
je členom a hlavným dizajnérom. 
Vstup 2 €.

 1. 10. od 10.00 do 12.00 h 
Jesenný BARTER MARKET 
Príďte stráviť príjemné dopolud-
nie pri káve či teplom čaji, zatiaľ 
čo sa vaše deti zahrajú v detskom 
kútiku. Barter Market je skvelým 
spôsobom, ako si zadovážiť po-
trebné veci z druhej ruky a ušetriť 
tým cenné zdroje (svoje i tie prí-
rodné).  
 4. 10. od 16.00 do 17.30 h 
KURZ VÝROBY VOSKOVÝCH 
OBRÚSKOV 
Naučíme sa vyrábať vlastné 
ekologické voskové obrúsky ako 
“eko” náhradu potravinárskych 
fólií. Spektrum ich využitia je 
široké, napríklad na zabalenie 
zvyškov ovocia a zeleniny, desia-
ty ale taktiež na prenos mydiel 
a tuhých šampónov, a môžeme 
ich používať opakovane. Zároveň 

pri ich výrobe môžeme použiť 
zvyškové látky. Kurz je vhodný aj 
pre deti, do veku 10 rokov je po-
trebná prítomnosť rodiča. 
Kapacita kurzu je10 osôb, cena 
15 €vrátane materiálu a pomô-
cok na výrobu dvoch obrúskov, 
vody na osvieženie a zábavy. Ak 
si budete chcieť vyrobiť ďalšie 
obrúsky, za jeden je príplatok 4 €. 
 4. 10. – 8. 10. TÝŽDEŇ 
DETSKÉHO OBLEČENIA
Rozšírená ponuka oblečenia 
a rôznych doplnkov pre deti 
z druhej ruky za symbolické prí-
spevky na podporu týchto a iných 
aktivít nášho občianskeho zdru-
ženia. Detské oblečenie môžete aj 
priniesť, max. 1 bežnú tašku.
 8. 10. od 10.00 do 12.00 
SWAP DETSKÉHO OBLEČENIA 
Veľmi sa tešíme, že ste si ob-
ľúbili naše výmenné podujatia, 
z ktorých si môžete odniesť ve-
cičky v skvelom stave a dať im 
tak druhú šancu. Vstup zdarma, 
hradia sa odnesené veci, 1ks / 1 
– 2 €. Samozrejme, stále môžete 
priniesť aj veci na výmenu, čisté, 
funkčné a kompletné, max. 1 
bežnú tašku. 
 8. 10. od 10.00 do 11.30 h 
KURZ TKANIA PRE MALÉ BA-
TERKY 
Počuli ste už slovo upcyklácia? 
Na kurze si prakticky ukážeme, 
čo toto slovo znamená. Spolu 
s deťmi si vyrobíme tkanú pod-
ložku zo zvyškových textilných 
materiálov, napríklad starých 
tričiek, ktorým týmto spôsobom 
dáme druhú šancu. Deti sa na-
učia základy ručného tkania na 
jednoduchom tkacom ráme, do-
zvedia sa, akým spôsobom môžu 
dať novú funkciu už zdanlivo 
nepoužiteľnej veci a odnesú si 
milú dekoráciu. Kapacita 8 detí, 
cena 8 € vrátane pitného režimu 
a materiálu na výrobu. 
Kurz je vhodný pre deti od 8 ro-
kov. V prípade detí do 10 rokov je 
potrebná prítomnosť rodiča. 
 10. 10. od 11.00 do 15.00 h 
OPRAVOVŇA V BATERKÁRNI 

s AfB Social & Green IT 
Vždy usmiati Dávid a Marek 
sa zameriavajú na repasovanie 
a predaj výpočtovej techniky 
a zamestnávanie ľudí so zdra-
votným znevýhodnením. Počas 
vyhradených hodín vám v Zdie-
ľanej dielni pomôžu s drobnou 
opravou PC a notebookov. Ak by 
boli nutné rozsiahlejšie opravy, 
zariadenia bude možné nechať 
opraviť na pobočke AfB. VSTUP 
ZDARMA. Projekt je realizovaný 
vďaka podpore Nadácie VÚB. 
 11. 10. – 15. 10. TÝŽDEŇ 
HRAČIEK A HIER
Z ponuky hračiek pre drobcov 
si môžete odniesť rôzne hračky 
alebo spoločenské hry za sym-
bolické príspevky. Nepotrebné, 
ale funkčné a čisté hračky a hry 
môžete i prinášať, max. 15 ks. 
Symbolické príspevky putujú na 
podporu činnosti centra a ob-
čianskeho združenia SaUvedom. 
 12. 10. od 17.00 do 18.00 h 
VYROB SI SVIEČKU PRI ČAJI 
S MIŠKOU 
Čas dlhších jesenných večerov 
je tu, preto vám prinášame kurz 
výroby sójových sviečok, ktorými 
si ich spríjemníte. Sójový vosk je 
zdravšou a ekologickejšou náhra-
dou parafínu. Vyberiete si farbu 
pohárika, roztopíte vosk v kanvi-
ci, primiešate vôňu a odlejete si 
tak svoju vlastnú sójovú sviečku. 
Odnesiete si dokonca 2 výtvory 
– jednu 130 g s bavlneným knô-
tom, ktorá vám bude robiť radosť 
okolo 25 hodín a jednu 200 g 
s dreveným knôtom, ktorá vydrží 
okolo 40 hodín. Porozprávame sa 
aj o typoch materiálov na výro-
bu sviečok, správnom zalievaní 
a ešte o čomkoľvek, čo vás bude 
zaujímať.  
Kapacita kurzu je 8 osôb, VSTUP-
NÉ 35 € vrátane materiálu a pit-
ného režimu. 
 12. 10. od 11.00 do 17.00 h 
SWAP KNÍH 
Na našom celodennom SWAP-e 
si môžete povymieňať knihy, kto-
ré už nečítate, za knihy od iných 
návštevníkov. Vstup zdarma, 

Baterkáreň
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platíte za to, čo si odnesiete – 1ks 
/ 1 – 2 €.  
 15. 10. od 10.00 do 12.00 h 
SWAP HRAČIEK A HIER 
Hračky a hry od iných návštev-
níkov, ktoré si môžete odniesť za 
symbolické príspevky. Ak sa u vás 
doma nájdu funkčné a kompletné 
hračky a hry, s ktorými sa už ne-
hráte, ale spravili by radosť nie-
komu inému, môžete ich priniesť, 
v max. počte 10 ks. 
 17. 10. od 17.00 do 18.00 h 
Udržateľná domácnosť 
KURZ ŠETRNÉHO 
UPRATOVANIA 
Interaktívna prednáška s disku-
siou a výrobou  prostriedkov na 
upratovanie. Dozviete sa, ako 
k upratovaniu pristupovať inak 
a ako začať prať s väčším ohľa-
dom na zdravie, peňaženku a ži-
votné prostredie, ako čítať etikety 
na prípravkoch, ako si vystačiť 
s jednoduchými surovinami, ako 
si vyrobiť jednoduché prípravky 
doma, lacno a rýchlo.
Kapacita kurzu – 10 ľudí, vstup-
né 14,90 €, v prípade zakúpenia 
celého cyklu workshopov je cena 
za celý cyklus 20 €. Projekt je 
realizovaný vďaka podpore Na-
dácie VÚB. 
 18. 10. – 22. 10. TÝŽDEŇ 
OBLEČENIA PRE DOSPELÝCH
Rozšírená ponuka oblečenia 
a doplnkov pre dospelých za 
symbolické príspevky. Nepotreb-
né, ale funkčné a čisté oblečenie 
môžete aj prinášať, max. 1 bežnú 
tašku. 
 19. 10. od 16.00 do 18.00 h 
ZO STARÉHO NOVÉ
Počuli ste už slovo upcyklácia? 
Jednoducho povedané, upcyklo-
vať znamená dávať starším, už 
nepoužiteľným veciam novú vy-
užiteľnosť a funkčnosť. Na kurze 
budeme upcyklovať staršie úple-
tové tričká či mikiny do podoby 
šikovných prechodných čiapok, 
skvelých do jesenného počasia. 
Materiál na výrobu čiapky spo-
ločne nájdeme v našom reuse 
centre.  Príďte si na kurz vyrobiť 

vlastnoručne ušitú čiapku pre 
seba, pre vaše dieťa či kamarát-
ku. Kapacita kurzu – 4 osoby, 
vstupné 25 € vrátane materiálu 
a pitného režimu.
 22. 10. od 10.00 do 12.00 h 
SWAP OBLEČENIA 
PRE DOSPELÝCH 
Príďte si vybrať oblečenie a dať tak 
šancu kúskom, ktorými si obno-
víte šatník bez zbytočného naku-
povania. Rovnako aj vy môžete 
priniesť na výmenu čisté, funkčné, 
kompletné a stále nositeľné oble-
čenie, max. 1 bežnú tašku. 
 24. 10. od 16.00 do 18.00 h 
WORKSHOP TECHNIKY 
LINORYTU 
Skúšali ste si niekedy vytvoriť 
vlastnú potlač na tričko, mikinu 
či plátennú tašku? Kurz potlače 
na textil je skvelou príležitosťou, 
ako si takýto originálny kúsok 
navrhnúť a zrealizovať! Spolu 
s lektorkou Katkou si krok po 
kroku vytvoríme návrh a tech-
nikou linorytu matricu, ktorú 
budeme otláčať na textil. Na kurz 
si môžete priniesť vlastný kúsok 
oblečenia, alebo spoločne nájde-
me niečo v našom reuse centre. 
Kapacita kurzu 5 osôb, VSTUPNÉ 
20 € vrátane materiál na výrobu. 
V prípade účasti dieťaťa je po-
trebný sprievod rodiča. 
 25. 10. od 16.30 do 18.00 h 
JESENNÉ MAĽOVANIE 
PRE DOSPELÝCH 
Obľúbený kurz maľovania sa 
bude niesť v jesennej atmosfére 
so šálkou lahodného čaju. Určený 
je pre začiatočníkov, ale aj pre 
tých, ktorí už majú skúsenosť 
s plátnom a farbami. Maľovanie 
je aktivita, ktorá dokáže pomôcť 
odohnať stres či napätie, rovnako 
ako čítanie knihy alebo počúvanie 
relaxačnej hudby. Výsledkom nie 
je len oddýchnutá myseľ, ale aj 
jedinečné vlastnoručne nama-
ľované umelecké dielo. Kapacita 
kurzu 5 osôb, VSTUPNÉ 20 € 
vrátane potrebných pomôcok 
a pitného režimu. Kapacita kurzu 
je obmedzená, preto s rozhodo-

vaním netreba čakať. 
 25. 10 – 29. 10. TÝŽDEŇ 
DOPLNKOV PRE DOSPELÝCH 
Tešiť sa môžete na bižutériu, 
opasky, šály, šatky, topánky či 
kabelky. Doplnky si budete môcť 
osvojiť počas celého týždňa za 
symbolické príspevky. Nákupom 
z druhej ruky šetríte okrem prí-
rodných zdrojov aj tie vlastné. 
Rôzne doplnky môžete aj pri-
niesť, max. 2 tašky.  
 26. 10. od 15.00 do 16.30 h 
KURZ TKANIA 
PRE MALÉ BATERKY
Spolu s deťmi si vyrobíme tkanú 
podložku zo zvyškových textil-
ných materiálov, napríklad sta-
rých tričiek, ktorým týmto spô-
sobom dáme druhú šancu. Deti 
sa naučia základy ručného tkania 
na jednoduchom tkacom ráme, 
dozvedia sa, akým spôsobom 
môžu dať novú funkciu už zdan-
livo nepoužiteľnej veci a odnesú 
si milú dekoráciu. Kapacita 8 detí, 
cena 8 € vrátane materiálu na 
výrobu. Kurz je vhodný pre deti 
od 6 rokov. 
 31. 10. od 17.00 do 18.00 h 
Udržateľná domácnosť
AKO NA KRÁSU 
A KOZMETIKU UDRŽATEĽNE 
Interaktívna prednáška s disku-
siou a ukážkou výroby kozmetic-
kých produktov. Pri kvantách pro-
duktov, ktoré denne používame, 
je dôležité rozmýšľať nad tým, 
aký je ich dopad na naše zdravie 
a životné prostredie. Súčasťou 
prednášky je aj ukážka výroby 
jednoduchých výrobkov, ktoré 
hravo zvládnete aj doma. Na kur-
ze sa dozviete, aké škodlivé látky 
sa skrývajú v každodenných pro-
duktoch, ako čítať etikety, ako si 
dať pozor na greenwashing, aké 
alternatívy bežných produktov 
používať a ako si kozmetiku vyro-
biť doma rýchlo a lacno.
Kapacita kurzu je 10 ľudí, VSTUP 
14,90 €. Projekt je realizovaný 
vďaka podpore Nadácie VÚB.  
 26. 10. od 11.00 do 17.00 h 
SWAP RASTLINIEK A PESTO-

pozvánky
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VATEĽSKÝCH POTRIEB
Ak máte doma rastlinky, sadenič-
ky, klíčky nazvyš a radi by ste ich 
niekomu podarovali, prineste ich 
na náš SWAP. Čakať na vás budú 
nielen rastlinky, ale aj rôzne pes-
tovateľské potreby od iných náv-
števníkov, ktoré si za symbolické 
príspevky budete môcť osvojiť.  
 29. 10. od 10.00 do 12.00 h 
SWAP DOPLNKOV 
PRE DOSPELÝCH
Rozšírená ponuka rôznych dopln-
kov pre dospelých za symbolické 
príspevky – bižutéria, opasky, 
šály, šatky, topánky či kabelky. 
Nákupom z druhej ruky šetríte 
okrem prírodných zdrojov aj tie 
vlastné. Hradia sa odnesené veci 
– 1ks /1 – 3 €.  

 KreaTiviTa 2022: ALBÍN 
ČASÁR a MILAN ČECH – výber 
z tvorby v exteriéri Domu hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského
do 31. 10. 2022
 KreaTiviTa 2022: MILAN 
MARÔNEK – výber z tvorby
Výstava fotografií trnavského 
autora Milana Marônka
do 30. 11. 2022 vsídle Trnavského 
samosprávneho kraja
 8. 10. o 16.00 h 
v Dunajskej Strede
JAZYKOM TANCA 
Krajská súťaž choreografií folklór-
nych kolektívov Trnavského kraja
 15. 10. o 20.00 h v Bazilike 
sv. Mikuláša 
MAESTRO TRNAVE, TRNAVA 
MAESTROVI 
Koncert z hudobného diela Miku-
láša Schneidera Trnavského, výber 
z piesňovej a duchovnej tvorby, 
premiéra novej inštrumentácie diela 
Missa solemnis Tyrnaviensis in C. 
Účinkujú: Trnavský komorný or-
chester, zbor a orchester Rímsko-
katolíckeho cirkevného hudobné-
ho spolku sv. Mikuláša, spevácke 
zbory Technik Akademik, Tirnavia, 
Cantica (Z)nova, Vox Auurumque, 
sólisti speváci a inštrumentalisti.

Psychologická ambulancia Centra 
podpory študentov TU, Sloven-
ský inštitút logoterapie, Katedra 
psychológie Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave 
v spolupráci s Mestom Trnavou 
vás pozývajú na Psychologické 
večery v Trnave na Filozofickej 
fakulte TU. Prednášky sú každú 
stredu o 18.00 h v aule 1A1 FF TU, 
Hornopotočná 23, Trnava. VSTUP 
VOĽNÝ. 
 5. 10. CESTA 
K ZMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. 
 12. 10. AKO VYCHOVAŤ 
ŠŤASTNÉ, EMOCIONÁLNE 
ZDRAVÉ DIEŤA
Mgr. Petra Jaššáková
 19. 10. EFEKTÍVNA KOMU-
NIKÁCIA V MANŽELSTVE
Mgr. Mário Schwarz, PhD. 
 26. 10. Filmový dokument 
o V. Franklovi a logoterapii
Mgr. Jana Kunová, PhD.
Projekt je realizovaný s finančným 
príspevkom Mesta Trnavy

 15. októbra od 9.00 do 17.00 
h na Kapitulskej ulici, Námestí 
sv. Mikuláša, Ulici M. Sch. Tr-
navského a v exteriéri Domu 
hudby
Obľúbený Trnavský rínek po „vy-
nútenej“ pauze hlási návrat. Odeje 
sa do farieb jesene pod korunami 
stromov a predstaví stotridsať 
predajcov a predajkýň lokálnych 
a poctivých značiek. Na trhu 
nájdete originálne kúsky oblečenia, 
knihy, kvety, prírodnú kozmetiku, 
drevené či textilné hračky pre deti, 
chutné lekváry a chilli omáčky.
Tak ako vždy, sa môžete tešiť aj na 
celodenný sprievodný program, 
dobrú hudbu, množstvo worksho-
pov nielen pre deti, dobré jedlo 
a nápoje, stretnutia s priateľmi 
a známymi. Nenechajte si ujsť 
príležitosť stráviť príjemnú sobotu 

v najkrajšej časti Trnavy.
Trnavský rínek organizuje Bronco 
n.o. v spolupráci s Mestom Trna-
vou.

 5. október – streda
10.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORE-
NIE
Folklórny súbor Hájiček z Chre-
novca – Brusna
10.15 h VITAJTE, PRIATELIA
Účastníkov podujatia privíta vice-
primátorka Trnavy Eva Nemčovská
10.20 h MALÉ – VEĽKÉ TALENTY
Súkromné tanečné konzervató-
rium Dušana Nebylu a Súkromná 
základná umelecká škola pri Štú-
diu baletu Dušana Nebylu
10.45 h TAKÍ SME BOLI
Pozdravy detí z trnavských mater-
ských a základných škôl
11.00 h HÁJIČEK
Folklórny súbor Hájiček z Chre-
novca – Brusno
11.30 h JESIENKA
Spevácky súbor DC Hlavná
11.50 RADOSŤ 
Spevácky súbor DC Hospodárska
12.20 SMIEM PROSIŤ?
Tanečné vystúpenie súboru pri 
JDS 
12.35 TAKÍ SME BOLI
Tanečné a spevácke vystúpenie 
detí z MŠ
12.45 ZDRAVÉ AJ CHUTNÉ
Ochutnávka nátierok a jednohu-
biek od študentov a študentiek 
SOŠ obchodu a služieb na Lomo-
nosovej ulici
13.30 BYLINKY PRE VŠETKÝCH
Prednáška o liečivých účinkoch 
bylín – Anna Kopáčová
14.00 CÍŤTE SA FIT
Ukážky cvičení, ktoré vás pripravia 
na bežný deň s fitneskou Saskiou
14.30 COUNTRY DUO
Hrá a spieva Miroslav Uváčik s ka-
pelou
15.30 LOSOVANIE ANKETY
16.00 DO TANCA AJ NA POČÚ-
VANIE
Hrá a spieva skupina Exil
 6. október – štvrtok 
10.00 h RUSALKA
Príjemnú atmosféru vytvoria svojimi 

Trnavské osvetové stredisko

Psychologické večery

Trnavský rínek

Veľtrh pre seniorov

pozvánky



tanečnými kreáciami deti z Rusalky 
10.15 h DFC TRNAVČEK
Detský folklórny súbor z Trnavy
10.30 h DFS DRIENKA
Detský folklórny súbor z Trnavy
10.50 h NÁDEJ
Spevácky súbor DC Kopánka
11.10 H DH MODRANČANKA
Dychová hudba z Modranky
12.00 h KÁTLOVANI
Mužská spevácka skupina z Kátlo-
viec
12.30 h SMIEM PROSIŤ
Tanečné vystúpenie súboru pri JDS
12.45 h MALŽENIČAN
Folklórny súbor z Malženíc 
13.15 h ZDRAVÉ AJ CHUTNÉ
Ochutnávka nátierok a jednohubiek 
od študentov a študentiek SOŠ ob-
chodu a služieb na Lomonosovej 
ulici
14.30 h TRÉNING MOZGU
Prednáška s ukážkami cvičení, ako 
si udržať mentálnu vitalitu a dušev-
nú sviežosť – RÚVZ
15.00 h LOSOVANIE TOMBOLY
15.30 h TRINITAS
Spevácky súbor z Modranky
16.00 h SO SRDCOM NA DLANI
Hrajú a spievajú Otto Weiter & Petra 
Maxin

 6. 10. / 16.00 Pani Harrisová ide 
do Paríža
18.00 Dobrý šéf
20.00 Podozrivá
 7. 10. / 16.00 Piargy
18.00 Dobrý šéf
20.00 Banger
 8. 10. / 14.00 Ježko Sonic 2
16.00 Ježko Sonic 2
18.00 Banger.
20.00 Dobrý šéf
 9. 10. / 14.00 Ježko Sonic 2
16.00 Ježko Sonic 2
18.00 Pani Harrisová ide do Paríža
20.00 Podozrivá
 10. 10. / 16.00 Banger.
18.00 Piargy
20.00 Dobrý šéf
11. a 12. 10. EKOTOPFILM – ENVI-
ROFILM 2022
www.ekotopfilm.sk
 13.10. / 16.00 Plná 6

18.00 Čierne na bielom koni
20.00 THE WOMAN KING
 14. 10. / 16.00 Čierne na bielom 
koni
18.00 Plná 6
20.00 Dobrý šéf
 15.10. / 14.00 Websterovci vo filme
16.00 Websterovci vo filme
17.50 THE WOMAN KING
20.00 Čierne na bielom koni
 16. 10. / 18.00 LENKA FILIPOVÁ 
so sprievodnou kapelou 
 17. 10. / 16.00 THE WOMAN 
KING
18.10 Čierne na bielom koni
20.00 Plná 6
 18. 10. / 18.00 Motivačná pred-
náška Pavla Hiraxa Baričáka
 19. 10. / 16.00 Dobrý šéf
18.00 Čierne na bielom koni
20.00 Halloween končí
 20. 10. / 16.00 Čiapka
18.00 Buko
20.00 Black Adam ST
 21. 10. / 16.00 Mára ide do neba
18.00 Čiapka
20.00 Black Adam ST
 22. 10. / 14.00 Websterovci vo 
filme
16.00 Čiapka
18.00 Buko
20.00 Black Adam ST
 23. 10. / 14.00 Websterovci vo 
filme
16.00 Čiapka
18.00 Black Adam SD
20.00 Buko
 24. 10. / 16.00 NA PRACH SA 
OBRÁTIŠ
18.20 UTAMA
20.00 Buko
 25. 10. / 16.00 Buko
18.00 Najkrajší chlapec na svete (FK 
NAOKO)
20.00 Drsne a nežne (FK NAOKO)
 26. 10. / 16.00 UTAMA
18.00 NA PRACH SA OBRÁTIŠ
20.20 Mára ide do neba
 27. 10. / 16.00 Krokodíl Lyle
18.00 Princ mamáčik
20.00 Klamár na plný úväzok
 28. 10. / 16.00 Krokodíl Lyle
18.00 Princ mamáčik
20.00 Diablova korisť
 29. 10. / 14.00 Krokodíl Lyle
16.00 Princ mamáčik

18.00 Identita ES
20.00 Podozrivá
 30. 10. / 14.00 Krokodíl Lyle
16.00 Princ mamáčik
18.00 Let domov
20.00 Halloween končí
 31. 10. / 16.00 Princ mamáčik
18.00 Klamár na plný úväzok
20.00 Diablova korisť
 1. 11. / 16.00 Princ mamáčik
18.00 Muréna (FK NAOKO)
20.00 Chiara (FK NAOKO)
 2. 11. / 16.00 Identita ES
18.00 Klamár na plný úväzok
20.00 Let domov

 29. októbra o 20.00 h 
v štúdiu DISK
Blaho Uhlár a kolektív DISK
CONTINUO
Hommage à Milan Brežák
Réžia: Blaho Uhlár. Hrajú: Monika 
Babicová, Jozef Belica, Milan Bre-
žák, Daniel Duban, Silvia Ištoková, 
Zuzana Jankowská, Braňo Mosný, 
Ján Rampák, Alžbeta Sersenová 
a Peter Tilajčík.
Divadelná skupina DISK pokraču-
je aj vo svojej šesťdesiatej druhej 
sezóne, ako hovorí názov insce-
nácie. Pokračuje aj napriek tomu, 
že súbor postihla obrovská strata, 
keď ho navždy opustil spiritus 
movens Milan Brežák. Od začiat-
ku tvorby inscenácie sa intenzívne 
zapájal, ale nedočkal sa jej uve-
denia. Napriek tomu v inscenácii 
hrá, aj keď len vo videosekven-
ciách. Inscenácia je poctou tejto 
významnej osobnosti. Súbor sa 
vypol k výraznému výkonu a to, 
že v inscenácii zaznie Marsellaise 
naznačuje, že doba je zrelá na 
revolúciu. Milan bol revolucionár.
Projekt finančne podporili: Mesto 
Trnava,Trnavský samosprávny kraj 
a Nadácia ZSE.
Vstupné 5 eur, študenti, seniori 
a ZŤP 3 eurá
Predaj vstupeniek: TIC Trnava 
(Mestská veža Trnava)
Rezervácia na tel. 0905 930 923
www.divadlodisk.sk 

pozvánky

Kino Hviezda

Štúdio Disk



Navštívili ste počas Tradičného 
trnavského jarmoku Rozprávkový 
svet za hradbami? Tento rok ho tam 
mesto vykúzlilo po prvý raz. Páčilo 
sa v ňom deťom aj dospelým.

foto: Peter Bednár


