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História Trnavy, história zachovaná v Trnave
Osídlenie na dnešnom území Trnavy sa rozvíjalo na križovatke významných komunikácií Českej a Jantárovej cesty.
O existencii osady v poveľkomoravskom období sa dozvedáme zo Zoborskej listiny
(1113). Prvou písomnou pamiatkou, v ktorej sa spomína osada
Sobota je listina z rokov 1205
– 1211. V nej sa uvádzajú príjmy
farského Kostola sv. Mikuláša
darované ostrihomskému arcibiskupstvu. Čulý obchodný
ruch napomohol rozmachu sídla, ktorému ako jednému z prvých na terajšom území Slovenska udelil uhorský kráľ Belo IV.
v roku 1238 výsady slobodného
kráľovského mesta.
V tomto roku si pripomíname 780. výročie dôležitého
medzníka v živote Trnavy, ktorý
bol impulzom jeho ďalšieho
napredovania. Mesto sa stalo
miestom stretnutí kráľov (1327
uhorský Karol Róbert a český
Ján Luxemburský, 1360 uhorský
Ľudovít I. a český Karol IV.),
po roku 1543 sídlom ostrihomskej kapituly, v roku 1635
v ňom bola založená Trnavská
univerzita, ktorá zabezpečovala do roku 1777 univerzitné
vzdelanie v stredoeurópskom
priestore. Trnavu neobchádzali ani nepriaznivé vojnové
udalosti či živelné pohromy.
Počas uplynulých storočí bola
domovom mnohých generácií
obchodníkov, mešťanov, remeselníkov, obyvateľov viacerých
národností a konfesií. S Trnavou
sú späté životy osobností, ktoré
svojím významom prekračujú
rámec slovenských dejín.
Slávu dejinných udalostí Trnavy dodnes zachytávajú nielen
archívne dokumenty, no predovšetkým zachované nehnuteľné
a hnuteľné pamiatky. Unikátne
je stredoveké mestské opevnenie vymedzujúce plochu mesta
od 13. storočia, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie i v širšom

Veduta Trnavy, A. Kaltschmidt, Bratislava, 1735

regióne strednej Európy. V dôsledku prosperujúceho obchodu a rozmachu remesiel rozšírili stredovekú siluetu mesta
kostoly a kláštorné komplexy
(farský Kostol sv. Mikuláša,
Kostol sv. Heleny, klariský,
františkánsky a dominikánsky
kláštor s kostolom) situované
po obvode mestskej zástavby.
Jedinou kompletne zachovanou renesančnou budovou je
unikátny objekt vyššej školy
založenej v roku 1566 arcibiskupom Mikulášom Oláhom.
Komplex univerzitných budov
s Kostolom sv. Jána Krstiteľa
ovplyvnil urbanizmus mesta
v 17. a 18. storočí. K najpozoruhodnejším pamiatkam 19.
storočia v Trnave patrí mestské
divadlo z roku 1831, budova
železničnej stanice a zvyšok
objektu cukrovaru. V roku
1921 bol pre Trnavu spracovaný
prvý územný plán na Slovensku. Z 20. storočia sa v meste
zachovali stavby významných
slovenských architektov (Harminc, Belluš a iní).
Svedkom života početných
generácií Trnavčanov a ľudí,
ktorí ju obývali prechodne sú
aj hnuteľné pamiatky. Prvou
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zaznamenanou je informácia
o zbierke starožitností, ktorú
vytvárala Trnavská univerzita.
Po zrušení kolégia Spoločnosti
Ježišovej bol v roku 1774 vytvorený podrobný inventár, ktorý
okrem budov a ich zariadenia
obsahuje údaje o kolekciách
mincí, obrazov, hodín, nábytku a ďalších predmetov, napr.
holíčskej majoliky v lekárni.
Zbierku vzácnych predmetov
vlastnil okrem rozsiahlej a cennej knižnice trnavský právnik
Štefan Munkáči (zom. 1723).
Podľa opisu viedenského cestovateľa Jozefa Adalberta Krickela, ktorý v auguste roku 1830
navštívil Trnavu, sa v mestskej
veži vedľa lekárne U čierneho
medveďa nachádzala jedna
časť a vo vlastnom dome lekárnika Schustera druhá časť
jeho obdivuhodnej a mnohopočetnej zbierky súkromného
múzea.
Z literatúry je známa veľká
zbierka trnavského vikára Pavla
Jedličku (1844 - 1917), ktorý
skúmal dejiny hradov, miest
a dedín v malokarpatskej oblasti
a zameriaval sa najmä na zbieranie archeologických nálezov
a artefaktov. V knihe návštev

Mestskej knižnice v Trnave z rokov 1908 – 1917 sa spomínajú
prehliadky historickej zbierky
mesta (Mestské múzeum), ktorá
sústreďovala pamiatky mestskej
správy a cechov.

Erb Trnavy z radnice, umelý kameň, kópia v zbierkach múzea

Pri príležitosti 300. výročia
založenia Trnavskej univerzity
(1935) bolo uvoľnené prízemie
starej budovy Spolku sv. Vojtecha
(zal. 1870) pre prezentáciu Múzea Františka Richarda Osvalda.
Jubilejnú výstavu pripravil Dr.
Ján Hofmann, lektor múzejníctva na Univerzite Komenského.
Podľa scenára boli na výstave
použité pamiatky mesta, kovové
predmety, keramika, tlače z okolia Trnavy, osobné predmety
kanonika Osvalda, jeho portrét
a obraz P. Jedličku, listiny a tlače
(Pokračovanie na str. 2)

týkajúce sa Trnavskej univerzity,
portréty, fotografie a písomnosti
dejateľov z literárneho archívu
SSV a národopisné predmety
(kroje a keramika)1.
Trnavský pekár a cukrár Štefan
Cyril Parrák (1887 - 1969) vytvoril
od roku 1910 viac ako tridsaťtisícovú zbierku národopisných

a historických predmetov, ktorej
výber vystavoval vo svojej cukrárni. Časť z nej po roku 1950
prevzalo Slovenské národné
múzeum. Po založení Krajského
múzea v Trnave (1954) sa ďalšia
časť Parrákovej kolekcie stala
základom jeho historickej a etnografickej zbierky.

Súčasné
Západoslovenské
múzeum spravuje vo svojom
zbierkovom fonde pamätihodnosti súvisiace s Trnavou
predchádzajúcich storočí, no
akvizičná činnosť múzea obohacuje zbierky aj o predmety
dokumentujúce bežný život
obyvateľov Trnavy v ostatných

dekádach. Návštevníci si ich výber môžu prezrieť v špecializovanej expozícii a na aktuálnych
tematických výstavách. 
Daniela Čambálová

HOFMANN, J. 1938. Trnava 1238 – 1938.
Trnava, 1938, s. 335 – 338. BANÍK A. A. 1935.
Múzeum Osvaldovo v Trnave a jeho expozícia
o Trnavskej univerzite. In Trnavský zborník.
Bratislava, 1935, s. 110 – 112.
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Avari a Slovania na sever od Dunaja
Od 14. júna 2018 si môžu návštevníci Západoslovenského
múzea v Trnave pozrieť putovnú výstavu s názvom Avari
a Slovania na sever od Dunaja, ktorá bola po prvý raz
sprístupnená v roku 2015 v Komárne.
Autormi výstavy, ktorá mapuje históriu Karpatskej kotliny
v období medzi pádom Rímskej
ríše a vznikom Veľkej Moravy
sú pracovníci Podunajského
múzea v Komárne, Slovenského národného múzea – múzeá
v Martine a Tríbečského múzea
v Topoľčanoch.
Po ústupe rímskych vojenských posádok z Panónie
koncom 4. a začiatkom 5. storočia, spôsobenom celkovým
úpadkom Rímskej ríše, bolo
územie Karpatskej kotliny nakrátko osídlené germánskymi
a nomádskymi kmeňmi. Medzi
najvýznamnejšie patrili Góti,
Longobardi, Herulovia a Huni.
Táto etapa dejín plná zmien,
kedy medzi sebou viedli vojny
aj prichádzajúce kmene, sa nazýva obdobím sťahovania národov. A práve v tomto období,
podľa niektorých bádateľov už
v závere 5. storočia, prichádzajú do stredoeurópskeho
priestoru Slovania. Ich migrácia
prebiehala v niekoľkých vlnách
a bola dlhodobým procesom.
Expanziu Slovanov v polovici 6. storočia narušil príchod
nomádskych skupín – Avarov.
Avari po porážke Gepidov
a odchode Longobardov do
Itálie zjednotili západnú a východnú časť Karpatskej kotliny
a vytvorili silný kmeňový zväz
– kaganát. Stali sa tak hegemónom tejto oblasti až do 8. storočia. Spoločne so slovanskými
kmeňmi viedli Avari mnohé
lúpežné výpravy proti Byzantskej ríši a v roku 626 dokonca
neúspešne obliehali Konštantínopol. Po tejto porážke čelil
kaganát vnútornej kríze, ktorú
však prekonal.
V rokoch 623 - 624 sa niektoré slovanské kmene začali búriť
proti Avarom. Na čele tohoto
kmeňového zväzu stál franský
kupec Samo. Slovania dokázali
úspešne bojovať proti Avarom

aj Frankom, ktorých porazili
v roku 631 alebo 632 pri Vogastisburgu. Po Samovej smrti
v roku 658 sa tento kmeňový
zväz rozpadol a hranice kaganátu sa rozšírili aj severnejšie
do naddunajskej oblasti. V čase
najväčšieho územného rozmachu čiastočne zaberal aj územie
juhozápadného Slovenska, časť
Košickej kotliny i malú časť Juhoslovenskej kotliny.

odkiaľ poznáme aj nadzemné
stavby. V zahĺbených domoch
sa nachádzali kamenné pece,
v nadzemných domoch ohniská. Ďalšie sídliskové štruktúry
tvorili zásobné a odpadové
jamy, studne a odvodňovacie
žľaby. Medzi najčastejšie sídliskové nálezy z tohto obdobia
patria predmety dennej potreby
ako keramika zdobená charakteristickou vlnovkou a obežnými ryhami či kvalitnejšia, tzv.
žltá keramika, prasleny, kovové
súčasti vedierok a iné predmety
dennej potreby (napríklad hrebene, kresadlá tvorené ocieľkou
a kresacím kameňom, kostené
ihelníky, pinzety a iné).
Bohaté nálezy šperkov, súčastí opaskov a zbraní, ktoré
pochádzajú hlavne z pohrebísk, dokladajú spôsob odievania a diferenciáciu avarskej
spoločnosti, či jej kontakty

Kovanie v tvare hlavy gryfa, Komárno-Lodenica

Na prelome 8. a 9. storočia
čelil kaganát silným útokom
Franskej ríše, ktoré nakoniec
s útokmi Slovanov a vnútornými nepokojmi spôsobili jeho
zánik. Po rozpade kaganátu
začali čoraz viac prosperovať
slovanské centrá, ktoré v tridsiatych rokoch 9. storočia
zjednotil Mojmír do mocensko-politického útvaru neskôr
známeho ako Veľká Morava.
Výstava Avari a Slovania na
sever od Dunaja prezentuje
materiálnu kultúru a spôsob
života obidvoch etník. Donedávna bolo z územia kaganátu známe len malé množstvo
sídlisk, čo bývalo vysvetľované
nomádskym spôsobom života
Avarov, avšak rastúci počet
sídlisk objavených v poslednom období svedčí skôr o polousadlom živote. Ako obydlia
slúžili hlavne štvoruholníkové
zahĺbené polozemnice s dvojkolovou konštrukciou, ktorá
držala sedlovú strechu.
Podobné sa vyskytovali aj na
území severne od avarského
kaganátu obývanom Slovanmi,

Žltá keramika, Obid a Komárno-Lodenica
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s okolím, najmä Byzantskou
ríšou. Na území avarského kaganátu prevládal kostrový pohrebný rítus, no v malej miere sa
vyskytujú aj žiarové hroby, kedy
bol mŕtvy spálený. Niektoré komunity pochovávali obidvoma
spôsobmi, preto existujú aj
birituálne pohrebiská.
Na území obývanom Slovanmi prevažoval až do začiatku
9. storočia žiarový spôsob

pochovávania. V hornatých
oblastiach Slovenska bývali
nad týmito žiarovými hrobmi
navŕšené mohyly. Vo väčši-

Strieborné
-Lodenica

kovania,

Komárno-

ne slovanských hrobov bolo
nájdených len málo milodarov
(väčšinou jedna nádoba alebo
pár drobných železných predmetov), výnimku predstavujú
bohaté hroby, aké sú známe
napríklad z Malého Čepčína,
Martina-Priekopy alebo Veľkých
Hostí-Chrástok. K najvýznamnejším mohylovým pohrebiskám
na Slovensku patrí mohylník
v Skalici, kde bolo objavených
viac ako 60 mohýl, pričom mnoho ďalších bolo zničených poľnohospodárskou činnosťou.
Predmety z týchto a mnohých iných lokalít si návštevníci
môžu pozrieť vo výstavných
priestoroch Západoslovenského múzea do 4. 11. 2018. Azda
najväčším lákadlom je rekonštrukcia avarského bojovníckeho hrobu jazdca pochovaného
spolu s koňom a bohatým hrobovým inventárom. 
Andrej Sabov

August 1968
Dňa 21. augusta sme si pripomenuli 50. výročie odo dňa, keď spojenecké vojská Varšavskej zmluvy vstúpili pod velením armádneho generála I. G. Pavlovského na územie Československej socialistickej republiky. Západoslovenské
múzeum pri tejto príležitosti otvorilo výstavu August 1968, ktorá vznikla
vďaka spolupráci múzea a Trnavčanov.
Výstava ozrejmuje politickú situáciu v Československu od apríla
1968, kedy začal obrodný proces
spoločnosti nazvaný Pražská jar.
Zachytáva priebeh okupácie v uliciach Trnavy a reakcie obyvateľov
na vojenskú agresiu. Definuje
zmeny vo vnímaní situácie, ktorá
nastala po podpísaní Moskovského protokolu a nastolení normali-

začného procesu od spontánneho
nesúhlasu ľudí a protestov až po
obrat v názoroch podporovaný
oficiálnymi vyhláseniami predstaviteľov strany a štátu.
Vystavených je veľa autentických
fotografií z Trnavy a dokumentov,

ktoré ľudia vylepovali do výkladov obchodov v centre mesta.
Svoj fotografický archív či archív
svojich rodičov nám sprístupnili
Jozef Harajčík, František Malec
a Martina Rumanovičová. Pán
Štefan Poláček nám daroval denníky z augusta a septembra 1968.
Zozbieraný materiál je doplnený
fotografiami z archívu múzea.

kolegu
fotografa a grafika
Tomáša Vlčka
sme si zriadili
dielňu na výrobu plagátov.
Detaily niektorých plagátov
sme vytlačili a pokúsili sme
sa z nich urobiť presnú kópiu.
Aby vyzerali ako práve strhnuté z niektorého z trnavských

S cieľom vtiahnuť návštevníka do atmosféry augustových
dní sme sa inšpirovali dobovými fotografiami a podľa ich
vzoru sme vytvorili štylizovaný
plot s vyvesenými plagátmi.
Vďaka skvelému nápadu nášho

plotov, pretreli sme ich teplým
čajom a instantnou kávou. Po
vysušení papiera dostali zažltnutú farbu, čo navodzovalo
dojem, že dlho odolávali vetru
a dažďu. Takto pripravený
podklad každého plagátu sme
spolu s kolegami znova premaľovali temperovými farbami
alebo poprepisovali fixou. Opäť

uzreli svetlo sveta heslá „Báli
sme sa západu a napadli nás
z východu“, „Lenin, zobuď sa!
Brežnev sa zbláznil.“, „Od Slovenska po Čechy rastú mladé
dubčeky“, „Slovákov je veľký

šík, Dubček je náš Jánošík“.
Počas vernisáže výstavy sa
stretlo veľa pamätníkov týchto
dní a niektorí priviedli aj svoje
deti či vnúčatá, aby im priblížili
politické a spoločenské prostredie, v ktorom sami vyrastali,
dospievali a pracovali. 
Lucia Duchoňová

Michalec, Motulko, Filípek – fotografi Trnavy
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pri príležitosti 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave
výstavu fotografií troch autorov – Viktora Michalca, Jána Motulku a Jozefa Filípka. Výstava potrvá v múzeu do konca roku 2018.
Výstava predstavuje fotografie Trnavy troch autorov
z jednej generácie. Každý zachytil Trnavu v inom období.
Fotografie Viktora Michalca
pochádzajú z obdobia od štyridsiatych rokov 20. storočia
do roku 1990. Motulko fotografoval Trnavu medzi rokmi 1960
– 1979. Jozef Filípek chodil po
Trnave s fotoaparátom asi od
roku 1988 až do konca života. Vystavené fotografie sú zo
zbierky
Západoslovenského
múzea v Trnave.
Viktor Michalec (1)
15. 3. 1918, Philadelphia
– 26. 1. 1995, Trnava
Narodil sa v rodine slovenských
prisťahovalcov v Amerike, ktorí
sa asi v roku 1921 vrátili na Slovensko. Viktor Michalec vyrastal
v Trnave, u Vojtecha Strnáta sa
učil za fotografa. V roku 1946
získal živnosť a otvoril si vlastný
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fotoateliér. Samostatne pracoval
asi dva roky, neskôr podniky
znárodnili. Výstava fotografií Trnavy bola v Západoslovenskom
múzeu v lete 1990, múzeum má
vo fonde jeho 117 fotografií.

Ján Motulko (2)
12. 1. 1920, Malá Lodina
– 7. 9. 2013, Bratislava
Ján Motulko pochádzal z rodiny
východoslovenského železničiara. Študoval filozofiu a slovenský
jazyk na Univerzite Komenského
v Bratislave (1939 – 1942). Štúdium prerušila vojna a jeho od-

chod na front. Potom pracoval
v Spolku sv. Vojtecha a s rodinou v Trnave býval. Celý život sa
venoval redaktorskej a literárnej
tvorbe a popri nej fotografoval.
V zbierke múzea sa nachádza
49 fotografií, väčšinou záberov
z Trnavy.
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Jozef Filípek (3)
11. 8. 1919, Brno
– 8. 2. 2008, Trnava
Pochádzal z Brna, ale vyrastal
v Trnave. Po štúdiu na štátnom
konzervatóriu v Bratislave (har-

3
monika, trubka) sa profesionálne
venoval hudbe. Fotografovaniu
Trnavy sa začal intenzívnejšie
venovať na dôchodku. Vystavoval na niekoľkých samostatných
výstavách (1988, 1989, 1994).
Múzeum má vo svojom fonde 52
jeho fotografií Trnavy. 
Simona Jurčová

Z histórie jedného trnavského závodu – Coburg, banské a hutné závody

1. časť

Pri príprave a štúdiu rôznych tematických výstav siahajú odborní pracovníci múzea nielen po dostupnej literatúre, ale
aj po dobových fotografiách. Bohatým fotografickým fondom sa môže pochváliť aj Západoslovenské múzeum. Na dokumentačnom oddelení sú evidované
fotografie a negatívy, ktoré vznikli
vďaka dlhoročnej výskumnej činnosti
pracovníkov múzea už od jeho vzniku
v roku 1954. Filozofia minulého režimu kládla dôraz na výskum ľudovej
kultúry, z čoho nezastupiteľné miesto
zaberala robotnícka trieda. S tým súviselo mapovanie robotníckeho hnutia
a zároveň aj história a činnosť závodov
a podnikov v celom Trnavskom okrese. Vchod do závodu Coburg, zbierkový fond ZsM
Jedným z najväčších podnikov, ktorý fungoval takmer
celé 20. storočie bol trnavský
Coburg, banské a hutné závody, účastinná spoločnosť. Po
roku 1945 bol podnik pod národnou správou a v roku 1945
bol znárodnený. Pod názvom
Kovosmalt ďalej fungoval až do
roku 1967, kedy sa začalo s automobilovou výrobou a podnik
Coburgove závody, zbierkový fond ZsM
sa premenoval na Trnavské
automobilové závody. V Trnave
a v okolitých dedinkách snáď
nie je rodiny, z ktorej by niekto
nepracoval v tomto podniku.
Coburgove
závody,
oddelenie
História továrne Coburg sa za- riaditeľa a hlavná strojovňa, 1925
čala v januári 1916, kedy zakúpi- zdroj Slovenský svet
la v Trnave spoločnosť vojvodu odborovej rady, čo viedlo v roku
Filipa Coburga pre Banské a hut- 1920 k založeniu Zväzu kovoroné závody, účastinársku spoloč- botníkov. S prílivom robotníkov
nosť, cca 210 000 m² pôdy južne muselo vedenie závodu riešiť
od železničnej trate. Spoločnosť bytovú otázku svojich zamestso sídlom v Budapešti vlastnila nancov, a preto v auguste 1920
tiež bane v Dobšinej a Chyžnej predložilo mestu Trnava žiadosť
Vode (Lubeník), kde bola aj o povolenie postaviť bytovú
zlieváreň a hutný závod v Strate- kolóniu – dva bloky budov so Pohľad na Coburgove závody a Kolóniu, 1921, zdroj súkromný archív
nej. Listom s číslom 13771/1917 štyrmi
jednoposchodovými Jozefa Benku
z dňa 12. decembra 1917 povoli- domami. Stavebný dozor vykola mestská rada Trnavy výstavbu nával brniansky architekt Jozef
železiarskeho závodu a začiatok Marek. Počas hospodárskej krívýroby. Výroba v Coburgu bola zy v rokoch 1921 až 1923 závod
do konca prvej svetovej vojny postupne obmedzoval výrobu
podriadená potrebám rakúsko- a znižoval mzdy robotníkov, čo
-uhorskej armády. V závode za- vyústilo 22. mája 1921 do veľmeranom na spracovanie ocele kého štrajku proti prepúšťaniu.
a valcových výrobkov pracovali V tomto ovzduší bola z iniciatídve Siemens-Martinove pece, vy coburgovákov o mesiac ne- Začiatok výstavby Coburgovej kolónie, zdroj súkromný archív Jozefa
každá s kapacitou 30 ton a vo skôr založená aj Miestna orga- Benku, 1921
valcovni sa používali vyhrievacie nizácia KSČ v Trnave v hostinci
pece s elektrickým zariadením u Parráka. Obe organizácie sa
a žeriavy. V areáli závodu stála púšťali do vyjednávania s vedeTrnavská parná elektráreň, ktorú ním závodu o vyššie mzdy pre
využívalo aj mesto.
nových zamestnancov a pletiaPo vzniku Československej rov. Okrem boja za svoje práva
republiky spoločnosť 21. októbra boli robotníci Coburgu členmi
1922 presídlila do Bratislavy. Robotníckej telovýchovnej jedZmenou štátnych hraníc od- noty v Trnave, každý rok orpadli staré odbytiská, vznikli ganizovali slávnosti, divadelné
nové tarify a odišla časť za- predstavenia, kultúrno-zábavmestnancov. Do závodu boli né večierky a od roku 1922 sa
prijatí kvalifikovaní robotníci pravidelne konal prvomájový
z celej republiky. Mnohí z nich sprievod. V dvadsiatych rokoch
prišli do Trnavy s revolučnými vyrástlo v susedstve zvonolejármyšlienkami o potrebe vzniku ne Fischerovcov futbalové ihris- Technickí majstri závodu Coburg a cukrovar, 1922, zbierkový fond ZsM
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(Pokračovanie na str. 5)

– vznikla drôtovňa a po tom,
ako sa v roku 1924 závod dostal
do vlastníctva Mannesmannovej skupiny, začala pracovať aj
klincovňa. V roku 1927 sa závod dostal do záujmovej sféry
Banskej a hutnej spoločnosti
v Prahe, zastaranú výrobu zastavili a sústredili sa na výrobu
jemného plechu, drôtu, klincov,
nitov, pletiva, tkaniva, dokonca
zriadili nové oddelenie na výrobu kachlí a sporákov. V roku
1930 sa výroba rozšírila o nové
dierovacie oddelenie, lisovňu,
klampiareň a výrobu radiátorov.
Závod bol zaradený do kovorobného trustu, zo zastavenej
výroby v Bohumíne sa zariadenie presunulo do trnavského
závodu. Drôtovňa v trnavskom
Coburgu sa stala najväčším
výrobcom tkanív a pletív ČSR.
Od roku 1929 po získaní patentu EPEDA sa vyrábali drôtené
vložky do matracov, do sedadiel
v autách a železničných vagónoch. Polotovary dovážali zo
zlievarne v Chyžnej Vode, ktorá
sa neskôr aj so zamestnancami
presťahovala do Trnavy.
Svetová hospodárska kríza
postihla aj trnavský Coburg, no
po zrušení prevádzok v Stratenej, Pohorelej a Chyžnej Vode
sa výroba drôtených výrobkov
naďalej udržala. Zvýšil sa však
tlak na mzdy robotníkov, ktorí pracovali iba niekoľko dní
v týždni. Nespokojnosť robotníkov vyústila do viacerých štrajkových aktivít, vďaka ktorým sa im
podarilo predlžovať každý rok
kolektívne zmluvy s dodatkami
vo svoj prospech. Koncom roka
1933 však vedenie firmy Coburg
predložilo návrh novej kolektívnej zmluvy s výrazným znížením
miezd, čo bolo impulzom pre
jeden z najväčších štrajkov v Tr-

Kachle sa v Coburgu vyrábali v desiatich veľkostiach, zbierkový fond ZsM

Divadelné predstavenie členov Sociálno-demokratickej strany v Coburgu,
1919, zbierkový fond ZsM

Oslavy 1. mája v Trnave, fotoarchív ZsM

Prací stroj Cascade, bubon
predelený zasúvacími dvierkami,
1933, fotoarchív ZsM
Pohľad do práčovne v závode Coburg od parného kotla, apríl 1940,
fotoarchív ZsM

ko spojené s športovým klubom
Rapid (1925). Futbalisti Rapidu
v červeno-čiernych pásikových
dresoch boli mladí coburgováci.
V roku 1939 sa FC Rapid Trnava
zlúčil s FC Československého
športového spolku (ČsŠK Trnava) a vytvorili futbalový klub Tr-

nave. Do štrajku sa 24. januára
1934 zapojilo 740 robotníkov
a trval dva týždne. V meste
bola vyhlásená pohotovosť
trnavskej posádky a po meste
aj v okolí závodu hliadkovali
skupiny žandárov pripravených
kedykoľvek zakročiť. Napriek
zákazu sa štrajkujúci zhromaž-

navského športového spolku (FC
TŠS Trnava), v roku 1952 premenovaného na Spartak Trnava.
Koncom roka 1922 vyhasli oceliarske pece, ktoré boli
neskôr zbúrané a zariadenie
valcovne odpredané. Výroba
sa postupne preorientovala
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dili 11. februára na Chlebovom
rínku (dnes Radlinského ulica),
štrajk bol žandármi a policajtmi
rozohnaný a vedenie Coburgu
prepustilo 90 robotníkov.
Po skončení krízy začala výroba zase stúpať. Závod začal vyrábať elektrické sporáky a žehličky, chladiarenské zariadenia,
dierované plechy a iné výrobky,
ktoré sa vyvážali po Dunaji do
balkánskych krajín – Bulharska,
Rumunska, ale aj do Turecka,
Švajčiarska, Talianska, Belgicka,
Holandska a USA.
V rokoch 1935 – 1936 sa
správna rada spoločnosti rozhodla vybudovať nový závod
Banská a hutná spoločnosť,
závod Trnava (ďalej BHT) na
výrobu protileteckého guľometného streliva a protitankových
granátov. Charakter tejto výroby
vyžadoval spoľahlivých technických vedúcich a odborníkov.
Vedením nového závodu bol
poverený Ing. Polívka a spolu
s ním prišiel český technický
personál. Závod BHT bol pred
zamestnancami Coburgu uzavretý. Po marci 1939 správna rada
vymenovala riaditeľa Coburgu
Ing. R. Polleta aj za riaditeľa
BHT a českí technickí majstri
boli postupne nahradení zamestnancami, ktorí vyhovovali
podmienkam nového režimu.
Počas vojny to bol strategicky
dôležitý závod, ktorý pracoval
pre potreby nemeckej armády.
Medzi robotníkmi sa naďalej
vyvíjala bohatá telovýchovná,
športová a kultúrna činnosť.
Hrali futbal, chodili na výlety
a v mestskom divadle hrávali
divadelné hry. Snahou bolo
vybudovať si svoj vlastný spoločenský a kultúrny dom. Založili
Výbor slovenského robotníckeho kultúrneho domu v Trnave
a na zakúpenom pozemku začali s prípravnými prácami, ktoré prerušili udalosti v roku 1938.
Kultúrny dom bol otvorený až
v októbri 1943, ale v dusnom
(Pokračovanie na str. 6)

ovzduší fašistického režimu sa
nemohol stať slobodným kultúrnym stánkom. V budove sa
nachádzala priestranná jedáleň
s kuchyňou, veľká sála s javiskom, kolkáreň, byt hostinského, hostinec a byt správcu.
Jedáleň kultúrneho domu mala
kapacitu 100 – 150 ľudí a konali
sa v nej aj menšie podujatia
a schôdze, divadelná sála mala
kapacitu 500 – 600 ľudí. Kultúrna činnosť sa naplno rozvinula
až krátko po oslobodení v roku
1945.
Vo večerných hodinách 29.
augusta 1944 obsadil prápor
trnavskej posádky pod velením
kapitána Mikuláša Čordáša
Coburgove závody a pozatýkal
kolaborantov a členov Hlinkovej
gardy. Vojakom pomáhali aj robotníci. Na druhý deň o šiestej

hodine prišiel do závodu dôstojník trnavskej posádky s jedným
družstvom vojakov, ktorí mali
ochraňovať závod. V priestranstve pred vchodom sa zhromaždili robotníci a 73 z nich sa
s nadšením pridalo k trnavskej
posádke, ktorá hneď v ten deň
o 15. hodine popoludní opustila
Trnavu. Po odchode posádky
boli všetci zatknutí vedúci závodu prepustení a začalo sa s perzekúciami. Robotníci na protest
sabotovali výrobu a z dielní
vychádzali chybné výrobky.
Z obavy, že ustupujúce nemecké vojská zničia závod, začala
skupina robotníkov prípravy
na jeho ochranu. Schovali plán
zariadenia elektrickej energie,
vody, pary a kanalizácie celého
závodu, aby v prípade deštrukcií
bolo možné, čo najrýchlejšie vy-

konať jeho rekonštrukciu. V kanáloch ukrývali cenný materiál
(zinok, cín a pod.) a brzdili evakuáciu balením nekompletných
meracích prístrojov. Žandárska
stanica v Trnave dostala hlásenie
o tejto sabotážnej činnosti a 26.
októbra 1944 gestapo zatklo
a odviedlo do koncentračného
tábora v Mauthausene osem
zamestnancov.
Mnohí zo zamestnancov prežili
ťažké boje a po prechode povstania na partizánsky spôsob boja
boli odvlečení do koncentračných
táborov. Niektorí sa ako príslušníci partizánskej skupiny prebili k Sovietskej armáde a v boji
pokračovali
ako
príslušníci
Československého armádneho
zboru. Ako vojaci alebo partizáni
padli v Slovenskom národnom
povstaní dvanásti zamestnanci

závodu. V nedeľu 1. apríla 1945
po poslednom dopoludňajšom
bombardovaní vstúpili sovietske
vojská do Trnavy, na závod bola
uvalená národná správa a bola obnovená výroba. 
Lucia Duchoňová,
Mária Kuššová
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Príbeh husárskeho kabátika
Niekedy v priebehu šesťdesiatych rokov 20. storočia prehľadávala mladá etnografka Drahomíra Pillová povalu domu Vavrincových v Hrnčiarovciach nad Parnou. Pracovala vtedy v Západoslovenskom múzeu v Trnave iba krátke obdobie a získavanie
etnografických predmetov priamo v teréne patrilo k jej prioritám. Nepochybne
bola prekvapená, keď medzi inými predmetmi “na hóre” našla vo vidieckom prostredí nezvyčajný vojenský modrý súkenný kabátik zdobený žltými šnúrami a striebornými lastúrovými gombíkmi.
Bol síce miestami poriadne
zodraný a sem-tam mal i dierku od molí, ale aj napriek tomu
vzbudil u etnografky záujem.
Zobrala ho preto do múzea
spolu s ďalšími predmetmi. Zaevidovala ho do etnografického
fondu ako dolmán župného
hajdúcha a uložila do depozitára. Tam kabátik dlhé roky
visel na vešiaku.
Až nedávno, pri výskume
výšiviek u pani Terézie Vavrincovej v Hrnčiarovciach mi
počas prezerania rodinných
fotografií ozrejmila bližší pôvod dovtedy tajomného kabátika. Pri fotografii mladého
usmievavého husára vyhlásila,
že jeho kabátik nám kedysi
predala do múzea. A hneď sa
o ňom rozhovorila. Na fotografii bol jej nevlastný otec Pavel Radimák, prvý manžel jej
mamy Anny, za slobodna Klčovanskej z Hrnčiaroviec. Z jej
spomienok si pamätala, že
pochádzal z bohatej sedliackej
rodiny z obce Gáň pri Galante.
Spoznali sa na jednej svadbe,
kde boli spolu ako družba
a družica a pravdepodobne
si hneď padli do oka. Keď
Pavel ešte pred vypuknutím
prvej svetovej vojny narukoval, Anna sa bola vyobliekaná
v sviatočnom trnavskom kroji

odfotiť u známeho trnavského fotografa Kabátha. Svoju
fotografiu venovala Pavlovi na
pamiatku, aby na ňu nezabudol. Pavel bol zaradený k 5.
husárskemu pluku v Komárne,
čo potvrdzujú i jeho dve zachované portrétne fotografie.
Príslušníci husárskych plukov
v Uhorsku mali vždy nápadné
uniformy, ktoré sa s malými
obmenami zachovali až do prvej svetovej vojny. Pavel nosil
tmavomodrý súkenný kabátik
- dolomán, ktorý mal ozdobne
našívané žlté šnúry a zapínanie na strieborné lastúrovité
gombíky. Úzke priliehavé nohavice mal z červeného súkna
a zdobené našívanými šnúrami. Na prvej fotografii bol
mladší. Červenú vychádzkovú
súkennú čiapku mal švihácky
posunutú nabok, na kabátiku
pripnuté dve neidentifikovateľné kruhové vyznamenania
a malú píšťalku, ľavou rukou
sa opieral o šabľu zasunutú
v čiernej koženej pošve. Druhá
fotografia ho zachytáva o niečo staršieho, skúsenejšieho
s pohľadom pevne upreným
vpred. V jednej ruke držal
cigaru, v druhej jazdecký bičík. Fotografia je umiestnená
v pôsobivom tlačenom orámovaní s vojenskou symbolikou,

navrchu s portrétom
rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I.
ako najvyššieho veliteľa
vojsk.
Dôležitým
zachovaným hmotným dokladom
vojenského
života Pavla Radimáka
je okrem kabátika a fotografií i jeho vojenský kufor. Jednoduchá drevená
debnička s vrchnákom, Pavel Radimák v husárskej uniforme,
kde vojak mával odlo- Komárno, po roku 1911
žené oblečenie a osobné
písomnosti, fotografie či
cennosti. Spravidla bývala označená menom,
alebo len iniciálami majiteľa. Tá Pavlova je však
zaujímavejšia. Natretá
je hnedou farbou a na
prednej stene má po maďarsky napísané meno
vlastníka RADIMÁK PÁL
a menšími, už značne
ošúchanými písmenami, jeho zaradenie k 5.
husárskemu pluku grófa
Radetzkého v Komárne.
V hornej časti je namaľovaný rok 1911, čo by
mohol byť rok, kedy Pavel Radimák narukoval.
Na vojenskom kufri sú
namaľované i husárske Pavel Radimák v husárskej uniforme,
symboly - čiapka a pre- Komárno, okolo roku 1915
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ďalšími ročníkmi
vojakov vo Vojenskom ústrednom
archíve v Prahe
skartovaná.
Po
zotavení zo zlomenín sa Pavel
Radimák k pluku
ešte zrejme na
čas vrátil. Na
jeho druhej portrétnej fotografii
je totiž viditeľné,
že zlomený nos
sa mu zle zrástol
a zostal mierne
krivo. No čoskoro,
Husársky kabátik Pavla Radimáka, zbierkový fond
možno práve pre
ZsM, stav počas reštaurovania, september 2018
zdravotné problékrížená šabľa a pošva. Nechýba my, odišiel domov.
zobrazenie konskej hlavy obľúV roku 1917 sa oženil so
beného koníka menom Beli.
svojou láskou Annou KlčovanTo, či Pavel Radimák pôsobil skou, jedinou dcérou Štefana
okrem Komárna aj na iných a Agneši Klčovanských, a premiestach a či sa zúčastnil sťahoval sa do Hrnčiaroviec
i priamych bojov počas prvej nad Parnou. Tu sa však uňho
svetovej vojny, si už pani Vav- dovtedy utajovaná tuberkulórincová nepamätala. Spomína- za naplno prejavila. Choroba
la si však, že raz veľmi prechla- si vyžadovala, aby sa šetril,
dol, lebo na ňom zamrzli mok- nesmel robiť ťažké práce a mal
ré šaty. Utrpel tiež vážny úraz, jesť výživné jedlá. Pavel sa zakeď ho do hrude a tváre kopol čal venovať cvičeniu koní, ku
kôň. Liečili ho vtedy až v Buda- ktorým mal od malička blízko.
pešti. Polámaný nos i rebrá mu Drezúre koní, ale aj ich liečesíce zacelili, ale celý život po- niu sa priučil počas vojenčiny
tom trpel na tuberkulózu. Bliž- u husárov. Na “lichvacích
šie informácie o jeho pôsobení jarmekoch” kupoval mladé
v komárňanskej posádke nám žrebce, ktoré vycvičil a potom
okrem spomínaného zranenia ich výhodne predával až do
zatiaľ bohužiaľ nie sú známe. Čiech, napríklad pohrebným
Osobná zložka vojaka Pavla ústavom. Ako bohatí sedliaci si
Radimáka narodeného v roku mohli dovoliť na ťažkú robotu
1890 bola spolu s niekoľkými najať sluhu i platiť lekárov.

Vojenský kufor Pavla Radimáka,
zbierkový fond ZsM

A tak mohol Pavel ako vážne
chorý človek prežiť pomerne
dlhý čas, zomrel v roku 1931
ako 41-ročný muž. Pochovaný
je na cintoríne v Hrnčiarovciach. Na pomníku má v porcelánovom rámčeku už z časti
poškodenú fotografiu, na ktorej je ako mladý vojak v husárskej uniforme. Väčšie šťastie
nemalo ani jeho šesť detí, ktoré mali s Annou, pretože všetky zomreli tiež na tuberkulózu
ešte v detskom veku. Keďže
v Hrnčiarovciach bolo veľké
hospodárstvo, o ktoré sa bolo
treba starať, Anna sa rozhodla
znova vydať.
Po čase požičali husársky
kabátik Pavla Radimáka hrnčiarovským ochotníkom. Na
rube kabátika sa z tohto obdobia zachovali nápisy s názvami
divadelných hier, v ktorých ho
používali ako rekvizitu. Jednou
z divadelných hier bola aj hra
Bludár od veľmi obľúbeného
autora Ferka Urbánka. Postupne sa kabátik používaním
čoraz viac ošúchal, až ho
nakoniec divadelníci vrátili
a majitelia ho odložili na povalu. V súčasnosti sa husársky

Fotografia Anny Klčovanskej, ktorú
mu darovala, aby na ňu Pavel na
vojne nezabudol, Trnava, pravdepodobne okolo roku 1913

kabátik Pavla Radimáka reštauruje a bude prezentovaný
návštevníkom múzea spolu
s jeho vojenským kufrom
v novembri 2018 ako zbierkový
predmet mesiaca. 
Poznámka: rozhovor s pani Teréziou Vavrincovou bol uskutočnený
vo februári a v lete 2018
Zdroje: webové stránky Vojenského
ústredného archívu v Prahe, Vojenského historického ústavu v Prahe,
Klubu vojenskej histórie Beskydy,
familysearch – matriky online
Dobové fotografie pochádzajú z rodinného albumu Terézie Vavrincovej z Hrnčiaroviec nad Parnou.

Aneta Vlčková

Dotácia z Fondu na podporu umenia pre múzeum
V roku 2017 Západoslovenské múzeum v Trnave získalo dotáciu z prostriedkov Fondu na podporu umenia na projekt Rozšírenie bezpečnostných prvkov v budovách Západoslovenského múzea v Trnave.
Zámerom projektu bola modernizácia a rozšírenie existujúcich technických zariadení zabezpečujúcich ochranu vystavených zbierkových predmetov,
ako aj ochranu zdravia a životov
pracovníkov a návštevníkov
múzea. V rámci projektu bol
tiež vypracovaný bezpečnostný
audit, ktorý zhodnotil súčasnú
úroveň ochrany všetkých budov
múzea (budova Západoslovenského múzea, Múzeum knižnej
kultúry, Dom hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského a knižnica s konzervátorskými dielňami) proti neoprávnenému
vniknutiu do nich a zamedzeniu poškodenia, resp. odcudzenia zbierkových predmetov
nachádzajúcich sa v budovách.
Výsledkom auditu bol návrh

optimálneho riešenia ochrany
zbierkových predmetov a osôb
nachádzajúcich sa v budovách
múzea.
Bezpečnostný systém múzea
bol doplnený o nové prvky,
časť jestvujúcich bola vymenená, napr. zastarané čiernobiele
kamery boli nahradené fareb-

nými interiérovými a exteriérovými kamerami s nočným prísvitom. Nahradené boli staršie
napájacie zdroje a monitory
boli vymenené za kvalitnejšie
a spoľahlivejšie.
Aktualizovaný bezpečnostný
systém múzea zlepší a zjednoduší sledovanie a ochranu
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zbierkových predmetov v správe múzea i osôb, ktoré sa nachádzajú v jeho priestoroch.
Nepretržité sledovanie situácie
umožní v prípade potreby
okamžité použitie prostriedkov
určených na riešenie krízových
situácií. 
Anna Repášová

Škola ľudových remesiel
Po letnej prestávke v múzeu
opäť pokračujeme kurzami
Školy ľudových remesiel.
V sobotu dňa 20. októbra
2018 o 14,00 hodine sa uskutoční kurz makramé. Technika viazania strapcov do uzlov
v rozmanitých dekoratívnych
kompozíciách bola známa
i v tradičnej ľudovej kultúre.
Ženy z trnavského regiónu si
zložito vyväzovanými strapcami zdobili predovšetkým
konce kartúnových, bavlnených i hodvábnych šatiek.

Kurz makramé

Kurz bude viesť majsterka
ľudovej umeleckej výroby
Jarmila Rybánska z Bratislavy. Účastníci si budú môcť
vyskúšať svoju zručnosť,
trpezlivosť i kreativitu pri
viazaní strapcov. Ozdobiť si
nimi môžu vlastnú šatku, kabelku či blúzku. Podujatie je
určené pre dospelých a deti
od 10 rokov. Objednávky
osobne alebo na telefónnom
čísle 033/5512913. Vstupné je
1,50-€. 
Aneta Vlčková

Informácie
 Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3
Otváracie hodiny:
Ut – Pia 8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené
 Múzeum knižnej kultúry
Námestie sv. Mikuláša 10
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30
13,00 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

 Dom hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského
Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5
(budova prístupná aj pre imobilných
návštevníkov)
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
- na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané

www.zsmuzeum.sk
Knižnica Západoslovenského Užitočné rady pre bádateľov
múzea v Trnave
 Na internetovej stránke múzea
Súčasťou Západoslovenského múzea
v Trnave je príručná knižnica, ktorá je
špeciálnou a odbornou knižnicou určenou
na prezenčné štúdium. Vznikla z pôvodnej
knižnice vytvorenej výlučne pre študijné
potreby pracovníkov. Študovňa je sprístupnená verejnosti od roku 2002 v budove na
Múzejnej ulici 2, oproti bočnému vchodu
múzea. Knižnica disponuje bohatým
knižničným fondom (21 634 knižných jednotiek) pochádzajúcim z 20.- 21. storočia.
Zameraný je najmä na archeológiu, históriu, regionálne dejiny, etnológiu, dejiny
umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné
vedy a knižnú kultúru.
Knižnica poskytuje knižničné a informačné služby interným a externým používateľom a bádateľom. Knižničný fond
je prístupný len na prezenčné štúdium
(v študovni).

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30 - prosíme objednať
13,00 - 14,30
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
Kontakt: zsmuzeum@zupa-tt.sk
tel.č.: 033/5512913
FB Západoslovenské múzeum v Trnave

 Záujemca o bádanie vo fondoch Západoslovenského múzea v Trnave mailom
oznámi základné údaje: meno a priezvisko, názov vysielajúcej organizácie, účel
bádania (publikačný, prezentačný, študijný a pod.), predmet, resp. tému bádania
a kontakt alebo použije tlačivo Bádateľský
list z internetovej stránky a po vyplnení ho
zašle na adresu múzea.
 Žiadosť bádateľa posúdi riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave a po
schválení ju pridelí kompetentnému odbornému pracovníkom. Ak nie je známe
vopred, či sa požadovaný materiál nachádza v múzeu, bádateľský list vyplní žiadateľ až po mailovej komunikácii s odborným
pracovníkom, ktorý požiadavku na bádanie
vybavuje.

Fotografovanie
a filmovanie svadieb

skupinové návštevy

skupinové návštevy

sú v záložke Služby zverejnené informácie
pre bádateľov, v pdf formáte je dostupný
text bádateľského poriadku a cenník.

Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok 8,00 – 12,00
tel. č: 033/5917345 (študovňa)
e-mail knižnica: zsm@mail.t-com.sk

Na vybratých miestach interiéru a exteriérov Západoslovenského múzea
v Trnave je možné snímať svadby.
Potrebné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke múzea.
V záložke Služby/Fotografovanie
a filmovanie je zverejnený cenník
a žiadatelia si môžu stiahnuť tlačivo
Žiadosť na snímanie svadby, vyplniť
ho a mailom zaslať na adresu múzea
zsmuzeum@zupa-tt.sk alebo priniesť
podpísané osobne do múzea. 
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