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V súčasnosti sme svedkami javu, že najfrekventovanejším slovami v našej spoločnosti sa stali kríza 
a nedostatok fi nancií, a tieto pôsobia ako zaklínadlo na všetky problémy. Kríza tu skutočne je a nie-
len ekonomická, no je oveľa hlbšia, ako sa zdá na prvý pohľad. Zasiahla totiž už samotnú podstatu 
nášho vedomia a deformuje vnímanie skutočných hodnôt nezávislých na fi nanciách. Táto situácia, 
žiaľ, vplýva aj na postavenie múzeí v spoločnosti a nepriaznivo sa odráža na podmienkach ich čin-
nosti.
Situácia v slovenskom múzejníctve po roku 1993 spôsobila dlhoročnú nestabilitu pomerov a poza-
stavila rozvoj týchto inštitúcií. Múzeá boli nútené venovať svoju pozornosť predovšetkým riešeniu 
fi nančnej stránky svojej existencie a odolávať tlaku komercionalizácie. Koniec 20. storočia vo sve-
te priniesol mnohé zmeny múzejnej práce, nástup nových technológií pri spracovávaní, prezentácii 
a ochrane zbierok. Finančne i personálne poddimenzované slovenské múzeá, spôsobom práce jed-
nou nohou stále ešte v 19. storočí, sa ocitli nielen na okraji záujmu spoločnosti doma, ale míľový-
mi krokmi sa začali vzďaľovať aj svetovým trendom. Múzejníci, neustále počúvajúc slovné spojenie 
„nedostatok fi nancií“, sa začali sťahovať do ulity svojich problémov. Našťastie, vďaka odolnému slo-
venskému múzejníkovi zvyknutému na neadekvátne fi nančné ohodnotenie a nie vždy primerané 
pracovné prostredie, múzeá stále prežívajú a vykazujú široké spektrum činností.
Súčasnou konštantou sa stáva stále sa znižujúci rozpočet múzeí limitujúci všetky odborné činnos-
ti s najväčším dopadom na zabezpečenie odbornej ochrany zbierok. Bokom nezostáva ani problém 
udržanie odborného potenciálu pracovníkov. Tento je limitovaný aj možnosťami zvyšovania kvali-
fi kácie. Lastovičkou boli školenia v rámci projektu SNM Múzeá tretej generácie na Slovensku, kto-
ré sa stretli s pozitívnym ohlasom múzejnej obce. Máme tu síce fakulty muzeológie vychovávajúce 
adeptov múzejnej práce. Pre zhruba 130 registrovaných múzeí a galérií aj vzhľadom k predlžovaniu 
odchodu do dôchodku je ale ich počet privysoký a navyše ich vzdelávanie nie je prepojené so sku-
točnými potrebami múzeí. Pritom týmto inštitúciám chýbajú kvalifi kovaní múzejní pedagógovia, 
múzejní manažéri, dokumentátori a kustódi, reštaurátori a konzervátori odborne školení na širo-
ké spektrum materiálov zastúpených v zbierkach múzeí. Výpočet všetkého, čo možno považovať 
za potrebné na zvýšenie kvality múzejnej práce by mohol byť oveľa rozsiahlejší.
Je však potrebné pozrieť sa aj do svojich radov. Pospytujme si svedomie nad kvalitou nášho základ-
ného výskumu, ktorý by mal byť v prvom rade v oblasti odborného spracovania zbierok, či je v takej 
kvalite, aby napríklad príspevky do časopisu MÚZeUM mohli byť publikované bez zásadných pri-
pomienok a spĺňali kritéria odborného zhodnotenia zbierok. Zamyslime sa aj nad kvalitou výstav-
nej činnosti. Pociťujeme nedostatok projektov ako výsledkov systematickej vedeckovýskumnej čin-
nosti zavŕšenej odborným katalógom či publikáciou. chýba nám však aj konštruktívny kritický po-
hľad na naše podujatia aj formou recenzií na stránkach časopisu MÚZeUM.
Meradlom úspešnosti múzeí sa nemôže stať návštevnosť počas médiami preferovaného podujatia 
Noc múzeí a galérií alebo poslednej aktivity Ministerstva kultúy SR – bezplatného vstupu do štát-
nych múzeí počas prvej nedele v mesiaci. Verejnosť si všíma aj prostredie, aké jej ponúkame. Vidí aj 
to, že napríklad naša vrcholná národná múzejná inštitúcia v Bratislave sídli v budove, ktorej dobrý 
stav je dávno za zenitom, že Slovenská národná galéria spieva nekonečnú pieseň o rekonštrukcii. 
Nehovoriac o tom, že múzejníci môžu iba snívať o moderných účelových budovách poskytujúcich 
komfort nielen pre návštevníkov, ale hlavne pre zbierky. V kultúrnych krajinách je samozrejmosťou, 
že problémy nielen významných múzeí sa stávajú témou diskusií na odborných i spoločenských fó-
rach. Ich adekvátnemu riešeniu venuje pozornosť aj štátna politická reprezentácia. Na Slovensku sú 
múzeá v tomto smere na pokraji záujmu, pozornosť médií a verejnosti sa zvyšuje adekvátne rozsa-
hu katastrofy postihnutej múzejnej ustanovizne. 
Nesmierne si vážim prácu múzejníkov, pre ktorých sa táto činnosť vo väčšine prípadov stala celoži-
votným poslaním. Verím, že aj našim zásadným postojom k problémom a zdravou propagáciou vý-
sledkov svojej činnosti nakoniec dokážeme, že múzeá majú svoje miesto aj v 21. storočí a zaslúžia 
si väčšiu pozornosť.

MaRTa JaNOVíČKOVá

Múzeá na začiatku roku 2013
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Úvod
Při správě sbírkových předmětů v muzeích, jejich deponování 
a vystavování, je nutné kalkulovat s  celou řadou rizik. Naší 
povinností řádných správců je tato rizika v co nejvyšší míře 
eliminovat. Následující odstavce neobsahují nové poznatky, 
ale opírají se o zkušenosti, svědčící o stále se opakujících ele-
mentárních pochybeních. Připomeňme si tedy, co bychom 
měli při přípravě výstav, expozic a depozitářů mít na paměti.
Rizika bychom mohli rozdělit do několika základních kate-
gorií:

•	 kriminální jednání,
•	 nedbalost a nekázeň,
•	 živelná rizika,
•	 rizika vlivu prostředí.

Kriminální jednání
V  otázce kriminálního jednání se omezím na  problematiku 
krádeží, která v muzejním prostředí představuje nejvážnější 
hrozbu ztráty sbírkových předmětů.
Dávno uplynuly doby, kdy se poklady ukrývaly v téměř nedo-
bytných hradech. Pevné dveře, kované mříže a vícečetné dů-
myslné mechanické zámky poskytovaly dostatečnou ochranu 
před proniknutím zlodějů.
V  současné době je nezbytné kromě základní mechanické 
ochrany prostor používat i ochranu elektronickou. Technické 
zabezpečení musí doplňovat ochrana režimová.
Mechanickou ochranu zabezpečují všechny prvky, které nej-
sou pro svoji činnost závislé na zdroji elektrické energie, jsou 
založeny na  mechanické pevnosti materiálu a  jsou určeny 
k  zastavení nebo zpomalení pachatele. Mechanickou ochra-
nu nelze podceňovat. Kriminalisté a  pracovníci pojišťoven 
znají mnoho způsobů, jakými se vynalézaví pachatelé trestné 
činnosti dokážou vloupat do  uzavřeného objektu či odděle-
ných prostor. I  zde platí pravidlo, že řetěz je tak silný, jako 
jeho nejslabší článek. Uvedu některé způsoby, jakými pacha-
telé nejčastěji pronikají pláštěm objektu poté, co překonají 
obvodovou ochranu – plot nebo zeď. Obvyklými, ale ne jedi-
nými místy pro překonání pláště budovy jsou stavební otvo-
ry – dveře a okna.
Běžné dveře je možné snadno během několika sekund vy-
kopnout nebo vypáčit, kdy dojde k  vyštípnutí zadlabané-
ho zámku či poškození zárubně dveří v místě zámku. Zná-

Bezpečnost sbírkových předmětů 
v muzeích – ochrana proti ztrátě, 
poškození a znehodnocení
Walter Schorge, NáRODNí TechNIcKé MUZeUM, PRaha

Safety of museum collection items – protection against loss, damage and depreciation 
Museum collection items are jeopardised by criminal conduct, defects in institutional internal organisational 
processes, natural hazards and the environment in which they are displayed and deposited. The article summarises 
the most serious risks and suggests possibilities of their minimalisation. It also brings basic information about the 
issue of the safety of the buldings, internal safety secured by the organisation, dealing with fire risks and adverse 
environmental factors caused by materials from which the collection items are made.

mou metodou je i  roztažení zárubně heverem. Takovému 
způsobu vloupání lze zamezit instalací bezpečnostních 
dveří s  rozvorovým zámkem, který dveře zabezpečí na  ví-
ce místech zárubně, a to jak na straně zámku, tak na stra-
ně pantů. K  zámku patří vložka s  požadovanou odolností 
proti vyhmatání planžetou a proti metodě „key bump“ (viz 
řada návodů, včetně videí na  Internetu) – statistiky obsa-
hují i  případy vloupání bez použití zjevného násilí. Samo-
zřejmostí je bezpečnostní kování, které chrání vložku pro-
ti rozlomení a  odvrtání. Bezpečnostní dveře odolají svojí 
konstrukcí i snaze o prosekání se, např. sekyrou. Proti roz-
tažení zárubně se zárubeň vylévá betonem. Při pořizování 
bezpečnostních dveří je vhodné vybírat dveře s certifikátem 
(v České republice takové certifikáty výrobcům dveří vysta-
vuje např. Národní bezpečnostní úřad). Stupeň zabezpečení 
je označován podle stupně utajení případně uložených do-
kumentů – důvěrné, tajné, přísně tajné.
Dalším slabým místem jsou okna, a to i v případě, že se okna 
nacházejí v patře. Pachatelé sklo okna buď rozbijí a vytvoří 
si průlez, nebo po rozbití či vyříznutí okno otevřou. Dochází 
i k provrtání rámu a otočení klikou. U moderních oken častěji 
dochází k  vypáčení okna na  straně otevírání nebo vtlačení 
výklopné části dovnitř. K tomuto trendu přispěly i instalace 
bezpečnostních fólií, které se lepí na okenní tabule, případně 
se okna osazují vrstvenými skly, kdy je fólie mezi skleněnými 
tabulemi. K vypáčení oken jsou zloději používány jednoduché 
nástroje, například pevný šroubovák.
Jsou známy i případy vniknutí do objektu dalšími částmi pláště 
budov, k těm se však pachatelé vzhledem k časové náročnosti 
uchylují méně často. I tak je potřeba vyhodnotit případná slabá 
místa pláště objektu – možnost probourání zdi, rozebrání nebo 
prořezání střešní krytiny. Uvnitř objektů jsou bezpečnostním 
rizikem snadno prolomitelné sádrokartonové příčky, které se 
v případě zvýšených bezpečnostních požadavků doplňují ocelo-
vým plechem umístěným do konstrukce příčky.
elektronická ochrana sama o  sobě nezabezpečí chráněné 
prostory proti vniknutí nepovolaných osob, upozorní však 
na  nežádoucí aktivitu, slouží převážně k  monitorování sta-
vu v objektu s napojením na pult centralizované ochrany, pří-
padně jako zdroj informací o aktivitě v chráněném prostoru. 
Implementace elektronického zabezpečovacího zařízení je 
proto nutné doprovodit organizačními opatřeními. Do kate-
gorie elektronické ochrany řadíme bezpečnostní prvky, kte-
ré pro svou činnost vyžadují dodávku elektřiny (ze sítě nebo 
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z  baterie). elektronické systémy se používají i  pro možnost 
ověření totožnosti a povolení vstupu.
elektronické zabezpečovací systémy (eZS) se dělí na systémy 
prostorové ochrany, které monitorují fyzikální jevy v prosto-
ru a při jejich změně vyhlásí poplach, a na systémy předměto-
vé ochrany. hlavním úkolem předmětové ochrany je zajistit 
bezpečné uložení cenných předmětů. Pro tyto účely se užívá 
v  poplachových zabezpečovacích systémech různých druhů 
detektorů. Technické možnosti jsou velmi široké a jejich pří-
padný výčet přesahuje možnosti tohoto článku.  
K  elektronickým systémům se řadí i  kamerové systémy, 
označované zkratkou ccTV (closed-circuit television). Zá-
běry z kamer bývají živě sledovány pracovníky ostrahy a so-
učasně nahrávány pro případnou další analýzu (provozo-
vání kamerových systémů a  uchovávání záznamů podléhá 
v České republice povinnosti získat povolení od Úřadu pro 
ochranu osobních údajů). Pro praktické využití je nutné sle-
dovaný prostor pokrýt dostatečným množstvím kamer – 
počet závisí nejen na počtu místností, výstavních sálů, ale 
i  na  členitosti interiéru, výstavním fundusu atd. Kromě 
počtu kamer je třeba vybrat systém s dostatečnou kvalitou 
obrazu – rozlišovací schopností kamer, schopností natáčet 
za  zhoršených světelných podmínek. Pro přisvícení se po-
užívají také infračervené reflektory, jejichž světlo není lid-
ským okem patrné. Kamerový záznam zachycující pachatele 
trestné činnosti, nebo jinou událost, ze kterého nelze jed-
noznačně identifikovat osoby, je prakticky neupotřebitelný. 
Moderní systémy ccTV jsou též vybaveny možností auto-
matické identifikace pohybu. Toho se v praxi využívá jednak 
pro nastavení odlišného režimu záznamu obrazu (při zare-
gistrování pohybu začne systém ccTV zaznamenávat obraz 
ve vyšší kvalitě). Této funkcionality se také využívá pro ak-
tivaci poplachu – systém ccTV je v takovém případě propo-
jen se systémem eZS.
Zabezpečení objektů a  jednotlivých prostor je odborně po-
měrně náročné. Doporučuji proto, aby se v těchto případech 
problematika řešila komplexně s pomocí specialistů – držite-
lů příslušných bezpečnostních certifikátů. Na trhu se nabízí 
řada technických řešení, včetně takových, které lze instalovat 
jednoduchým způsobem svépomocí, ovšem případné překo-
nání takového zabezpečení je pro potenciálního zkušeného 
pachatele nezřídka vybaveného nákladným vybavením velmi 
snadným úkolem.
Nemohu nezmínit druhy zabezpečení, které sice neslouží pro 
ochranu proti odcizení, ovšem pomohou jednoznačně iden-
tifikovat cenné předměty při jejich případném nálezu. Zák-
ladním zabezpečením je podrobná evidence doplněná obra-
zovou dokumentací předmětů. Doplňkovým zabezpečením 
je instalace skrytých čipů RFID (Radio Frequency Identifica-
tion, identifikace na rádiové frekvenci) s jedinečným kódem 
zjistitelným specializovanou čtečkou. Tuto technologii dobře 
známe z  velkých obchodů, kde se používají pro zabezpeče-
ní zboží. Mohou ale stejně dobře posloužit pro identifikaci 
předmětu. Nevýhodou je však jejich zjistitelnost technický-
mi prostředky, takže pachatel krádeže může čip z odcizeného 
předmětu odstranit.
Vhodnější technologií jsou pro tento účel mikrotečky. Jde 
o  velmi malá polyesterová zrnka (kotouček z  PVc o  prů-
měru 1 mm a tloušťce 0,1 mm), která se dají svou velikos-
tí přirovnat k zrnkům písku. aplikace se provádí natíráním 
nebo stříkáním velice pevného a přilnavého lepidla nebo la-
ku s rozptýlenými mikrotečkami. Na celé ploše mikrotečky 
je zapsán identifikační kód. Tento kód je jedinečný a nikde 
na  světě nezaměnitelný. Zjištění identifikačních údajů za-
psaných na  mikrotečce se provádí opticky jednoduchými 
přenosnými mikroskopy s  60 až 100násobným zvětšením 
a s přisvícením. 

Nedbalost a nekázeň
Rizikem pro sbírkové předměty jsou také chyby a  nežádo-
ucí chování zaměstnanců a  dodavatelů a  chování návštěv-
níků. Proti těmto rizikům je obtížné se bránit technickými 
prostředky, musí nastoupit organizační, režimová opatření. 
V každé organizaci jsou podmínky specifické, nelze tedy dát 
jednoznačný návod, jak postupovat. Uvádím tedy alespoň zá-
kladní pravidla, kterými je třeba se řídit:

•	 pravidla musí být jednoznačně stanovena a kodifiková-
na interním předpisem,

•	 musí být stanovena odpovědnost konkrétních osob/
funkcí,

•	 dodržování musí být pravidelně kontrolováno,
•	 musí se vždy počítat se selháním jednotlivce – ať už 

záměrným nebo nedbalostním; pokud takovému jed-
nání nelze zabránit, musí být kontrolními mechanismy 
rychle odhaleno,

•	 musí platit pravidlo minimalizace oprávnění – přístu-
pová práva (elektronická, klíče atd.) vždy přidělujte po-
uze nezbytnému okruhu osob,

•	 klíče a bezpečností informace musí být uloženy na za-
bezpečeném místě,

•	 kódy a hesla pro bezpečnostní systémy musí být pravi-
delně měněny.

V otázkách bezpečnosti se vyplatí nedůvěřovat. Nemá to nic 
společného s  důvěrou vůči zaměstnancům a  dodavatelům, 
důvěře v týmu, jde o opatření proti ojedinělému selhání, kte-
ré se často obtížně predikuje. Ze strany managementu musí 
být zajištěno pravidelné školení zaměstnanců v bezpečnost-
ních otázkách a zaměstnanci a dodavatelé musí tato opatře-
ní chápat nikoli jako nedůvěru, ale jako nadřazený zájem celé 
organizace.

Živelná rizika
Mezi živelná rizika řadíme riziko poškození nebo zničení 
předmětů ohněm, včetně zasažení kouřem a  teplem, zasa-
žení vodou, a to bez ohledu na způsob vzniku živelní udá-
losti. Je třeba mít v  organizaci zpracované krizové plány 
pro případ živelní události. V okamžiku, kdy taková situace 
nastane, dochází nejčastěji k  chybným rozhodnutím a  po-
stupům.
Pro minimalizaci škod v případě živelní události jsou obvykle 
nasazovány technické prostředky a  realizovány stavební 
úpravy (v historických objektech, u novostaveb jsou již tato 
pravidla implementována do příslušných stavebních norem).
Pro ochranu proti požáru a minimalizaci jeho následků se mi-
mo jiné používá:

•	 elektronická požární signalizace (ePS) – kouřová čidla, 
tepelná čidla, ústředna zajišťující vyhodnocení, vyhlá-
šení poplachu a aktivaci připojených reaktivních zaříze-
ní (např. ShZ),

•	 stabilní hasicí zařízení (ShZ) zajišťující samočinné uha-
šení požáru,

•	 hasicí přístroje (práškové, sněhové, halonové, vodní, 
pěnové) v ručním, pojízdném nebo přívěsném prove-
dení,

•	 oddělené požární úseky budov vybavené certifikovaný-
mi protipožárními dveřmi s  danou požární odolností 
(např. 30 minut),

•	 speciální trezory chránící uložený obsah proti požáru.
Protipožární opatření vycházejí z  posouzení požárního ri-
zika. Požární riziko stavebního objektu nebo jeho části je 
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 určeno charakterem objektu, jeho funkcí, technickým a tech-
nologickým zařízením, konstrukčním, dispozičním a  urba-
nistickým řešením, vyjadřuje je výpočtové požární zatíže-
ní zahrnující množství hořlavých látek, rychlost odhořívání 
z  hlediska hořlavých látek, stavebních podmínek a  protipo-
žárních opatření.
Stabilní hasicí zařízení existují v různých variantách – vod-
ní (hašení probíhá zaplavením ohniska požáru), sprinklero-
vé (hašení kropením ze sprinklerů, rozstřikovačů), mlhové 
(hašení vodní mlhou), pěnové a plynové. Pro potřeby větši-
ny muzeí (podle charakteru sbírkových předmětů) jsou zpra-
vidla jedinými přípustnými ShZ plynová, kdy hasební mé-
dium nepoškodí předměty nezasažené požárem. Nejčastěji 
používanými hasebními plyny pro ShZ v budovách jsou čis-
tý dusík, argonite a Inergen. argonite je směs argonu a dusí-
ku v poměru 1:1, Inergen pak obsahuje 8 % cO2 na úkor ar-
gonu. hasební účinek inertních plynů je založen na snížení 
obsahu kyslíku ve  vzduchu pod mez, nutnou k  hoření (cca 
pod 13 %). Z toho důvodu je ale bezpodmínečně nutné za-
jistit bezpečnou evakuaci osob v  co nejkratší době, jelikož 
dýchání je v  takové atmosféře sice možné, ale velmi obtíž-
né a vzhledem k  toxickým zplodinám hoření i nebezpečné. 
Nevýhodou inertních hasiv je potřeba skladování velkého 
množství plynu – obvykle se proto systémy navrhují tak, že 
se pro všechny chráněné místnosti v budově používá společ-
ná zásoba, která je v případě požáru pomocí ventilů směro-
vána do místa ohrožení.
Pro účely ochrany proti poškození sbírkových předmětů vo-
dou je nutné zvážit rizika vyplývající:

•	 z umístění v objektu – např. zvýšené riziko v suterén-
ních prostorách (záplava, povodeň), podkroví (průnik 
dešťové vody v případě poškození střešní krytiny),

•	 z úniku vody z  instalovaných technických zařízení bu-
dovy (TZB) – rozvody vody, kanalizace, topení, klimati-
zace (odvod kondenzátu).

Kromě základních preventivních opatření vyplývajících 
z umístění předmětů mimo přímé ohrožení zásahem vody, se 
používají elektronické systémy detekce vody a vlhkosti, které 
zajistí varování podobně, jako je tomu u ePS.

Rizika vlivu prostředí
Sbírkové předměty v  našich muzeích jsou vyrobeny z  řady 
materiálů. Každý z  těchto materiálů vykazuje různou odol-
nost vůči vlivům prostředí, ve kterém je přechováván. Proto 
je nutné při vystavování a deponování sbírkových předmětů 
individuálně posuzovat, které negativní vlivy prostředí jsou 
rizikové a učinit odpovídající protiopatření. hlavními riziko-
vými faktory jsou:

•	 vysoká či nízká relativní vlhkost a její výkyvy,
•	 vysoká či nízká teplota a její výkyvy,
•	 světlo (denní světlo a  umělé světelné zdroje, úroveň 

UV složky),
•	 prašnost,
•	 biologičtí škůdci (bakterie, plísně, houby, hmyz, hlo-

davci),
•	 škodlivé látky uvolňující se z konstrukcí (chemické po-

škození).
Pro sledování údajů o relativní vlhkosti a teplotě se používa-
jí elektronická zařízení pro sběr a záznam dat – dataloggery. 
Na základě zjištěných statistických údajů je možné následně 
přistoupit k potřebným opatřením. 
Relativní vlhkost vzduchu (Rh) – poměr mezi aktuálním 
množstvím vodních par ve  vzduchu a  maximálním množ-
stvím daným při dané teplotě a  tlaku. Udává se v  procen-

tech. Ideální hodnota vlhkosti v muzejním prostředí záleží 
na druhu materiálu, který je zde umístěn. Měla by se pohy-
bovat v rozmezí 40 – 64 %, přičemž změny vlhkosti by ne-
měly být větší jak 5 %. V případě skladování kovových před-
mětů je vhodné udržovat vlhkost pod 40 %. Takto nízká vlh-
kost ovšem není vhodná pro organické materiály, dochází 
k jejich vysychání a následným objemovým změnám. Vyso-
ká vlhkost naopak podporuje růst mikroorganismů, a  tím 
napomáhá mikrobiálnímu napadení předmětu.
Teplota ovlivňuje rychlost degradačních procesů. Se zvyšují-
cí se teplotou rychlost zpravidla roste. Do určité teploty do-
chází také ke zvýšení aktivity mikroorganismů. Pro depozi-
táře je vhodná nižší teplota (10 – 15 °c), ale je nutné zajis-
tit nízkou a  konstantní Rh. Pro uskladnění fotografických 
materiálů je vhodná teplota nižší – odborná literatura uvádí 
4 – 10 °c. Vždy je nutné zabránit kondenzaci vlhkosti na po-
vrchu předmětů.
Působením světla a  jeho absorpcí dochází k fotochemickým 
změnám materiálu. Míra absorpce závisí na  spektru světel-
ného zdroje a chemickém složení materiálu. Působení světla 
je nevratné a kumulativní. Dochází ke vzniku radikálů a hyd-
roxidových částic, které následně poškozují materiál. Ne-
ní vhodné používat zařízení na likvidaci plísní a mikroorga-
nismů využívající zdroje UV záření.
Prachem rozumíme drobné částečky rozmělněných tuhých 
látek, které lze zvířit, a  po  určitou dobu zůstávají v  atmo-
sféře. Prach má abrazivní (u pohyblivých součástí) a chemic-
ké degradační účinky. Je zdrojem živin pro mikroorganismy 
a má korozivní účinky. Prach je převážně hygroskopický, má 
tendenci podporovat růst plísní. 
Riziko chemického poškození předmětů vyplývá z  působe-
ní některých chemických látek. Oxidy dusíku mají oxidační 
účinky, jsou kyselinotvorné, jde o dehydratační činidlo. Jsou 
nebezpečné pro kovy, textil, fotografické materiály a barviva. 
Oxidy síry jsou kyselinotvorné, působí jako dehydratační či-
nidlo. Jsou nebezpečné pro kovy, kámen, papír, textilie, or-
ganické a fotografické materiály. Ozon má oxidační účinky, je 
nebezpečný pro organické látky, stříbro, měď a  fotografické 
materiály. alkálie rozkládají biomolekuly. chemickému po-
škození je nutné předcházet výběrem obalových materiálů, 
nátěrových hmot a materiálů použitých pro výrobu výstavní-
ho fundusu či úložného vybavení depozitářů.

Závěr
Bezpečnost sbírkových předmětů v  muzeích závisí na  řadě 
faktorů. Tato problematika zasahuje do  odborností staveb-
ních techniků a bezpečnostních referentů, vedoucích pracov-
níků a v neposlední řadě preventivních konzervátorů. Při bu-
dování nových expozic a depozitářů nebo rekonstrukcích stá-
vajících prostor je nutné tyto investice připravovat v  týmu, 
ve kterém budou zastoupeny všechny výše uvedené profese. 
Kromě toho by mělo být samozřejmostí, že základním pově-
domím o  dané problematice budou disponovat všichni pra-
covníci, kteří se sbírkovými předměty přicházejí pravidelně 
do styku.
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Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným zdrojom poznania 
našej minulosti. a nielen tej „kultúrnej“, ale aj toho všetké-
ho, čo sa na kultúru v minulosti naviazalo alebo ju nejakým 
spôsobom sprevádzalo. Predstavuje hodnoty, ktoré v prípa-
de ich zničenia už nebude možné ničím a  nikdy plnohod-
notne nahradiť. Z tohto dôvodu je ochrana kultúrneho de-
dičstva v  každej demokratickej krajine, Slovensko nevyní-
majúc, vykonávaná vo verejnom záujme a  v  štátnej gescii. 
Na našom území je jeho ochrana dokonca ustanovená ako 
ústavná povinnosť každého jedinca (čl. 44 ods. 2 Ústavy 
Slovenskej republiky). Na ochrane kultúrneho dedičstva na-
šej krajiny sa podieľa aj Policajný zbor, ktorý do hry vstupu-
je najmä vtedy, ak je zistené podozrenie zo spáchania trest-
ného činu. a  ak je tým trestným činom krádež predmetu 
kultúrnej hodnoty, spravidla sa začína aj policajné pátranie 
po takomto predmete.  
Pátranie po  osobách a  veciach patrí medzi základné úlo-
hy Policajného zboru. Pátranie po  predmetoch kultúrnej 

Pátranie po predmetoch kultúrnej 
hodnoty 
Daniel Kalafut, PReZíDIUM POLIcaJNéhO ZBORU, BRaTISLaVa 

Search for objects of cultural value 
Cultural heritage protection is secured by several organisations and institutions including the police force. An 
important part of police activity in this respect is also the use and operation of an automated information system. Its 
main purpose is search for stolen artistic objects or identification of the provinience of objects that have been detained 
by the police. In recent years the police has managed to find and give back to the owners a number of precious works of 
art and antiquities. 

Obrazové prílohy predstavujú ukážky umeleckých predmetov 
v policajnom pátraní

hodnoty predstavuje služobnú činnosť polície, ktorú v Po-
licajnom zbore odborne zastrešuje úrad kriminálnej po-
lície Prezídia Policajného zboru, konkrétne úsek ochrany 
kultúrneho dedičstva. Uvedený úrad je aj gestorom infor-
mačného systému Evidencia odcudzených a  nájdených ume-
leckých predmetov, v  skrátenom tvare Evidencia diel alebo 
tiež IS DIELA, ktorého hlavným účelom je pátranie po od-
cudzených umeleckých predmetoch alebo po pôvode ume-
leckých predmetov neznámej proveniencie, ktoré boli po-
licajne zaistené. V  rámci policajného pátrania používaný 
termín „umelecké predmety“ je možné z hľadiska podstaty 
veci považovať za  synonymum termínu „predmety 
kultúrnej hodnoty“. 

Pátrací systém
IS DIeLa je automatizovaný informačný systém Policaj-
ného zboru, ktorý má status národného pátracieho systé-
mu po  odcudzených umeleckých predmetoch a  po  pôvode 
umeleckých predmetov neznámej proveniencie, ktoré bo-
li nájdené a  policajne zaistené pre podozrenie, že súvisia 
s  trestným činom. Obsahom IS DIeLa sú popisné a  obra-
zové informácie o  odcudzených alebo nájdených umelec-
kých predmetoch a  súvisiacich udalostiach. Pre účely poli-
cajného pátrania sa umeleckým predmetom myslí hnuteľné 
umelecké alebo umelecko-remeselné dielo súdobého, moderného 
alebo starožitného charakteru. Najväčší dôraz v  oblasti pát-
rania po  umeleckých predmetoch je kladený na  predme-
ty chránené ako kultúrne pamiatky. Vklady odcudzených 
alebo nájdených umeleckých predmetov v  IS DIeLa pred-
stavujú priebežne sa meniacu množinu systémovo katego-
rizovaných umeleckých predmetov radených do  sekcie od-
cudzených umeleckých predmetov alebo sekcie nájdených 
umeleckých predmetov, podľa toho, o akú udalosť ide. apli-
kácia umožňuje priebežnú aktualizáciu (doplnenie, opravu) 
i mazanie jednotlivých vkladov v jej „živej“ časti, ako aj pre-
sun vypátraných a vrátených umeleckých predmetov do ar-
chívnej časti aplikácie. Individuálna identifikácia umelec-
kého predmetu v rámci policajného pátrania je však v nie-
ktorých prípadoch priam sizyfovská práca. O  príčinách je 
zmienka v ďalšom texte.  
Vklady predpísaných údajov do  IS DIeLa, vrátane 
ich editácie, v  policajnej praxi vykonávajú predovšet-
kým určení policajti na  okresných alebo krajských ria-
diteľstvách Policajného zboru, ktorí plnia úlohy na  úse-
ku ochrany kultúrneho dedičstva. Úrad kriminálnej po-
lície Prezídia Policajného zboru, ako gestor systému, 
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v  bežnej praxi vykonáva najmä kontrolu na  úseku pre-
vádzky a  používania IS DIeLa a  rozhoduje o  zverejne-
ní časti vložených informácií o  konkrétnom prípade od-
cudzenia alebo nálezu umeleckého predmetu prostred-
níctvom webovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej  
republiky. ak je súčasťou vybraného vkladu fotografia 
umeleckého predmetu, zverejňuje sa aj fotografia. Úrad 
kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru rozhodu-
je tiež o tom, či bude v konkrétnom prípade o vyhlásenie 
medzinárodného pátrania požiadaný Interpol. Konečné 
rozhodnutie vo veci vyhlásenia medzinárodného pátrania 
po odcudzených umeleckých predmetoch, resp. po pôvode 
podozrivých umeleckých predmetov v policajnom zaistení, 
vrátane vloženia určených údajov do  medzinárodnej pát-
racej databázy Interpolu WORKS OF ART (v  plnom tvare 
automated Search Facility – Stolen Works Of art Databa-
se), potom prislúcha Generálnemu sekretariátu Interpolu 
v Lyone. Verejnosť môže získať informácie o medzinárod-
ne hľadaných umeleckých predmetoch prostredníctvom 
webovej stránky Interpolu (http://www.interpol.int/en/
crime-areas/Works-of-art/Works-of-art). 
Informácie z  IS DIeLa môžu čerpať príslušníci Policajné-
ho zboru a občianski zamestnanci Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky po pridelení prístupových práv cez logo-
vaný vstup. Verejnosť môže vstupovať do obmedzenej čas-
ti systému cez nelogovaný vstup umiestnený na  webovej 
stránke rezortu vnútra (http://www.minv.sk/?odcudzene-
-a-najdene-umelecke-diela). Policajným zborom, resp. In-
terpolom, takto zverejňované informácie k hľadaným ume-
leckým predmetom môžu pri svojej činnosti efektívne vy-
užívať najmä odborníci profesionálne pôsobiaci v  oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva, predajcovia umenia alebo 
starožitností a  v  neposlednom rade aj investigatívna časť 
novinárskej obce. Spätná väzba verejnosti na  príslušné 
policajné zložky sa môže realizovať prostredníctvom 
všeobecne známeho čísla 158, prostredníctvom najbližšieho 
policajného oddelenia alebo priamo na  úrade kriminálnej 
polície Prezídia Policajného zboru, resp. Národnej ústredni 
Interpolu v Bratislave.
Do  IS DIeLa sa vkladajú odcudzené alebo nájdené ume-
lecké predmety, ktoré majú hodnotu viac ako 266 €, čo je 
škodová hranica spravidla deliaca majetkový priestupok 
od  majetkového trestného činu. Riešenie majetkových 
priestupkov totiž nepatrí medzi úlohy služby kriminálnej 
polície Policajného zboru. Ku každému vloženému ume-
leckému predmetu je pripojený aj stručný popis súvisia-
cej udalosti (odcudzenie alebo nález). Pre účely pátrania sa 
pod odcudzením myslí nielen krádež umeleckého predme-
tu, ale aj jeho lúpež, sprenevera či podvodné získanie. Dá-

tovo najmohutnejším vkladom v IS DIeLa je nepochybne 
vklad viac ako tisíc (presne 1  037) odcudzených umelec-
kých predmetov zo zbierkového fondu Západoslovenské-
ho múzea v  Trnave, z  ktorých sa od  oznámenia prípadu 
v  marci 2004, doposiaľ podarilo vypátrať a  múzeu vrátiť 
len tri umelecké predmety.        
V IS DIeLa je aktuálne vložených 2 348 záznamovo ume-
leckých predmetoch, ktoré boli odcudzené. Z  uvedeného 
počtu je na  webovej stránke Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky zverejnených  2  098 umeleckých predme-
tov. Tento rozdiel je spôsobený tým, že pri absencii in-
formácií nevyhnutných pre zmysluplné zverejnenie od-
cudzeného umeleckého predmetu na internete polícia nie 
vždy pristúpi k  realizácii takéhoto úkonu. Medzi umelec-
kými predmetmi, po  ktorých Policajný zbor pátra, domi-
nujú umelecké predmety vyhotovené z porcelánu, kerami-
ky alebo skla. Vo väčšom rozsahu sú zastúpené aj obrazy 
vyhotovené rôznymi technikami a sochy, vrátane obrazov 
a sôch zo sakrálnych objektov. Sakrálny mobiliár v  systé-
me zastupujú aj rôzne liturgické predmety, vrátane pred-
metov vyhotovených z  drahých kovov. Medzi hľadanými 
predmetmi môžeme nájsť aj starožitný nábytok, knihy, 
hodiny, mince či šperky. Vklady nájdených a policajne za-
istených umeleckých predmetov neznámeho pôvodu pred-
stavujú v  IS DIeLa nepatrný počet (34) oproti vkladom 
odcudzených umeleckých predmetov.
Vklad do  IS DIeLa sa má vykonať spravidla v  lehote 24 
hodín od  začatia trestného stíhania v  danej veci. Kvalita 
a  rýchlosť vkladu do  IS DIeLa a  zverejnenia inkrimino-
vaného umeleckého predmetu na  internete je však v  po-
licajnej praxi rôzna a  závisí aj od  vonkajších faktorov. 
Úspešnosť policajného pátrania v  tejto oblasti je primár-
ne determinovaná predovšetkým kvalitou informácií, kto-
ré o  odcudzenom umeleckom predmete polícii poskyt-
ne oznamovateľ, resp. poškodený. Na  základe poznatkov 
z policajnej praxe možno konštatovať, že ak nejde o kráde-
že umeleckých predmetov z  kultúrnych inštitúcii, ako sú 
múzeá alebo galérie, oznamovateľ polícii málokedy doká-
že poskytnúť kvalifikovaný popis odcudzeného umelecké-
ho predmetu a kvalitnú fotografiu, nehovoriac už o skry-
tých markantoch, ktoré sú tak dôležité pre individuálnu 
identifikáciu umeleckého predmetu v  rámci policajného 
pátrania. Žiadnym osobitným a  hlavne policajne využiteľ-
ným identifikátorom sa totiž zatiaľ nezvyknú označovať ani 
predmety kultúrnej hodnoty osobitného významu, nieto 
ešte „bežné“ umelecké predmety. a  prípadné nesofistiko-
vané identifikačné označenie umeleckého predmetu, kto-
ré môže páchateľ ľahko nájsť a odstrániť, je z policajného 
hľadiska takmer bezvýznamné. 
Objektívnym dôvodom prípadného nezverejnenia odcudze-
ného umeleckého predmetu na  webovej stránke Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky tak môže byť len absen-
cia kvalifikovaného popisu (technika, materiál, autor, názov 
alebo motív, datovanie, skryté markanty) a  vhodnej foto-
grafie odcudzeného umeleckého predmetu. 

Pohľad na zaznamenané kauzy  
Z  aspektu závažnosti krádeží umeleckých predmetov za-
znamenaných na  území Slovenska po  roku 1989, je mož-
né v  rámci tohto príspevku spomenúť niekoľko zaujíma-
vých prípadov. Zaujímavá je na nich výška spôsobenej ško-
dy alebo spôsob spáchania skutku (modus operandi) alebo 
jedno aj druhé. Niektoré z nich sa skončili aspoň čiastoč-
ným úspechom polície, niektoré na  svoje vyriešenie ešte 
len čakajú. 
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V prvom rade je to krádež deviatich olejomalieb s hodno-
tou cca 10 mil. niekdajších Kčs (znalecky bolo ohodnote-
ných päť obrazov na  sumu 5,5 mil. Kčs) zo zbierkového 
fondu Slovenskej národnej galérie v  Bratislave, ktorá bo-
la zaznamenaná ešte začiatkom 90. rokov minulého sto-
ročia (január až jún 1991). Odcudzených bolo sedem ole-
jomalieb významných slovenských a českých maliarov 19. 
a 20. storočia (3 ks Karol Marko st., 1 ks Ladislav Medňan-
ský, 1 ks Jozef Božetech-Klemens, 1 ks František Kupka, 
1 ks emil Filla) a dve olejomaľby od ďalších autorov (Franz 
anton Maulbertsch – rakúsky neskorobarokový maliar, 
adam elsheimer – nemecký ranobarokový maliar). Prí-
pad bol objasnený a páchatelia odsúdení. Podľa právoplat-
ného rozsudku bývalého Mestského súdu v Bratislave tú-
to krádež spáchal jeden zamestnanec uvedenej kultúrnej 
inštitúcie a jeden občan bývalej Juhoslávie. Usvedčení bo-
li z krádeže piatich z deviatich odcudzených obrazov. Od-
cudzené obrazy sa však doteraz nenašli. akoby sa po nich 
zľahla zem.  
Ďalej nemožno nespomenúť niekoľkoročné rozsiahle 
rozkrádanie zbierkového fondu Západoslovenského múzea 
v  Trnave, zazname-nané v  marci a  auguste 2004, ktoré 
v  dejinách slovenskej, resp. československej kriminalisti-
ky nemá obdobu. Uvedené, priam barbarské rozkrádanie 
ochudobnilo kultúrne dedičstvo našej krajiny o  vyše tisíc 
vzácnych exponátov umenia 17. až 19. storočia s ťažko vy-
čísliteľnou hodnotou. Znalecky bolo doposiaľ ohodnote-
ných 630 odcudzených zbierkových predmetov na sumu 7,4 
mil. Sk. Odcudzené tu boli napr. obrazy pochádzajúce z ob-
razárne grófa Brunswicka v Dolnej Krupej, obrazy grófske-
ho rodu Zichy pochádzajúce z kaštieľa vo Voderadoch, časť 
zbierky kráľa slovenských zberateľov umenia Štefana cy-
rila Parráka z Trnavy, rôzne orientálne a čínske starožitné 
predmety, iný starožitný porcelán a keramika, sakrálne po-
lychrómované plastiky. Človek nemusí byť žiadnym veľkým 
detektívom, aby prišiel na  to, že takýto trestný čin sa bez 
pomoci niekoho zvnútra napadnutého objektu asi ani 
spáchať nedá. Prípad je však stále neobjasnený, pričom ani 
v oblasti pátrania po odcudzených zbierkových predmetoch 
sa zatiaľ kompetentné orgány nemajú čím veľmi pochváliť.    
Z  aspektu závažnosti za  zmienku určite stojí aj krádež 
zbierky historických zbraní (strelné a  sečné zbrane zo 17. 
až 19. storočia uhorskej a orientálnej proveniencie) s hod-
notou 4,6 mil. Sk zo Slovenského národného múzea-Mú-
zea Červený Kameň v Častej, zaznamenaná v auguste 2004. 
Tento prípad sa polícii podarilo objasniť a odcudzené staro-
žitné zbrane vypátrať. Dvom obvineným pánom z blízkeho 
mesta sa tento lup zrejme príliš neoplatil. 
Medzi uvádzanými závažnými prípadmi by nemala chýbať 
ani krádež piatich olejomalieb významných slovenských 
maliarov 20. storočia (2 ks Martin Benka, 2 ks Janko alexy, 
1 ks edmund Gwerk) s hodnotou cca 5 mil. Sk z Tekovského 
múzea na  Levickom hrade, zaznamenaná v  januári 2006. 
Riešenie tejto kauzy ale úspech polícii zatiaľ neprinieslo.  
Do  prezentovaného prehľadu závažných krádeží umelec-
kých predmetov je možné určite zaradiť aj prípad kráde-
že obrazu významného českého umelca 19. a 20. storočia 
alfonsa Muchu, olejomaľby netradičného päťuholníkové-
ho tvaru s názvom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdra-
via v hodnote cca 70-tisíc €, ktorý bol odcudzený z jedálne 
kúpeľného domu Thermia Palace v  Piešťanoch v  októbri 
2000. Uvedený obraz bol políciou vypátraný v  decembri 
2004 na  území Českej republiky (Brno), kde sa ho dvaja 
muži pokúsili predať osobe z  Rakúska za  95-tisíc €. Ná-
sledne bol vydaný na Slovensko a vrátený Slovenským lie-
čebným kúpeľom Piešťany. 

až na  zbierku starožitných zbraní odcudzených z  múzea 
na  hrade Červený Kameň, ktoré boli postupne vypátrané 
v Rakúsku a Nemecku a vrátené Slovenskému národnému 
múzeu, obraz alfonsa Muchu odcudzený z kúpeľného do-
mu Thermia Palace v Piešťanoch a viac-menej symbolické 
vypátranie jednej porcelánovej šálky s podšálkou a  brúse-
ného pohára v Českej republike pochádzajúcich z rozsiah-
leho rozkrádania zbierkového fondu Západoslovenského 
múzea v Trnave, všetky ostatné umelecké predmety, kto-
ré boli v  týchto závažných prípadoch odcudzené, sú stále 
v  pátraní. Pátraniu po  obrazoch odcudzených zo Sloven-
skej národnej galérie v  Bratislave pritom nepomohla ani 
vtedajšia iniciatíva Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky zapojiť do  pátrania aj súkromnú detektívnu spo-
ločnosť Pinkerton International Security and Investiga-
tion Services. 
Takmer stopercentným úspechom polície sa však skončilo 
riešenie niekoľkých ďalších, tiež zaujímavých prípadov krá-
deží umeleckých predmetov, ktoré boli na  Slovensku v  po-
sledných rokoch zaznamenané. Uviesť je možné krádež 
ôsmych kníh datovaných do rokov 1529 až 1860 s hodnotou 
cca 160-tisíc Sk, ktoré boli odcudzené z  Diecéznej knižnice 
v Kláštore pod Znievom v decembri 2007. Prípad bol objas-
nený a z ôsmych odcudzených kníh sa sedem podarilo vypát-
rať a zaistiť v jednom budapeštianskom antikvariáte a vrátiť 
poškodenému subjektu na Slovensku. Podobným úspechom 
polície sa skončilo aj predchádzajúce pátranie po šiestich sta-
rožitných knihách a veľmi cennom atlase (atlas Germaniae) 
zo 16. storočia s hodnotou 1,3 mil. Sk, ktoré boli odcudzené 
z Diecéznej knižnice v Nitre v auguste 2006. V tomto prípade 
sa podarilo vypátrať atlas a päť zo šiestich odcudzených kníh. 
aj tieto odcudzené starožitnosti boli na  územie Slovenska 
vrátené z  Maďarska. Za  obidvomi objasnenými prípadmi je 
pritom cítiť vplyv, ak už nie priamo organizovaného zločinu, 
tak minimálne jedného bohatého zahraničného mecenáša. 
Bežný jedinec sa totiž bez vhodného „popudu“ asi len tak 
ľahko nedá zlákať na cielené vykrádanie zbierkových fondov. 
Na ceste do Maďarska bola zrejme aj olejomaľba uhorského 
kráľa sv. Štefana z 18. storočia v hodnote cca 17-tisíc €, ktorá 
bola v októbri 2009 odcudzená z rímskokatolíckeho kostola 
v obci Žitavce. Vďaka zásahu polície, ktorému predchádzala 
kvalitná operatívno-pátracia činnosť, však k  tomu nedošlo 
a  odcudzený starožitný obraz bol zaistený a  vrátený 
rímskokatolíckej cirkvi.  
Za zmienku, minimálne ako rarita, na záver stojí aj prípad krá-
deže historickej jazdeckej pištole s  kolieskovým zámkom zn. 
Puffer, zdobenej intarziou zo slonovej kosti a perleťou, v hod-
note cca 10-tisíc €, ktorá bola ešte v auguste 1975 odcudzená 
zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Táto piš-
toľ bola políciou vypátraná a zaistená až v marci 2011, a to eš-
te za okolností nasvedčujúcich podozreniu zo spáchania trest-
ného činu podielnictva, inak povedané, pri pokuse o  prevod 
veci pochádzajúcej z trestnej činnosti na inú osobu.    

ako je vidieť, na svoje vypátranie ešte čaká množstvo kultúr-
nych cenností, ktoré sa i po dlhých rokoch stále nachádzajú 
v nepovolaných rukách. aj touto cestou preto úrad kriminál-
nej polície Prezídia Policajného zboru vyzýva odbornú i laic-
kú verejnosť k ďalšej spolupráci pri pátraní po dlhodobo hľa-
daných umeleckých skvostoch zo Slovenskej národnej galérie 
v  Bratislave, Západoslovenského múzea v  Trnave či Tekov-
ského múzea v Leviciach. Mimo pátracieho záujmu verejnos-
ti samozrejme nemusia ostať ani ostatné hľadané umelecké 
predmety.     

FOTO: IS DIeLa,  
http://www.minv.sk/?odcudzene-a-najdene-umelecke-diela  
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Úvod
Kultúrne dedičstvo je nespochybniteľným fenoménom, kto-
rý jedinečným spôsobom prispieva k utváraniu národnej, lo-
kálnej alebo komunitnej identity. Jednou zo základných čŕt 
všetkých predmetov kultúrneho dedičstva je ich unikátnosť1, 
ktorá v prípade poškodenia konkrétneho predmetu ústi v ne-
zvratnosť tohto stavu. Na rozdiel od krádeže napr. hodiniek, 
bicykla či peňazí, krádež predmetu kultúrneho dedičstva 
v prípade jej neobjasnenia vždy spôsobí stratu originálnych, 
reálne nezrekonštruovateľných informácií. Práve vzhľadom 
na túto špecifickú povahu predmetov kultúrneho dedičstva je 
potrebné pre ich ochranu a vyvodzovanie sankcií za nezákon-
né konanie spôsobujúce ich stratu, zvoliť osobitný prístup, čo 
– ako uvidíme – akceptuje aj zákonodarca.
Pre potreby tohto článku budeme za  predmet kultúrneho 
dedičstva považovať predmety kultúrnej hodnoty tak, ako 
ich definuje zákon o múzeách a galériách a o ochrane pred-
metov kultúrnej hodnoty2, ako aj hnuteľné národné kultúr-
ne pamiatky, definované v zákone o ochrane pamiatkového 
fondu3, historické knižničné dokumenty, definované v zákone 
o  knižniciach4 či archívne dokumenty, definované v  zákone 
o archívoch a registratúrach5. Dôležitým kritériom pre po-
sudzovanie nosnej témy tohto článku je teda hmotný cha-
rakter týchto predmetov6. Krádež možno opísať ako stav, 
kedy sa vec, patriaca vlastníkovi, resp. ktorá je v správe zá-
konného správcu v  rozpore s  právnymi predpismi, dosta-
ne do  dispozičnej sféry inej osoby. Krádežou je teda prak-
ticky akýkoľvek nezákonný úkon, ktorý je v rozpore s vôľou 
oprávneného držiteľa veci a  dôsledkom ktorého je  zmena 
v  osobe držiteľa veci. Z  hľadiska teórie práva má páchateľ 
krádeže, ktorý si ukradnutý predmet kultúrneho dedičstva 
ponechal, ako aj prípadný objednávateľ krádeže, v prospech 
ktorého páchateľ predmet kultúrneho dedičstva ukradol, 
postavenie tzv. neoprávneného držiteľa. To isté platí pre 
každého následného držiteľa ukradnutého predmetu kul-
túrneho dedičstva. Spoločným menovateľom všetkých uve-
dených osôb je absencia vlastníckeho práva k ukradnutému 
predmetu kultúrneho dedičstva, t. j. títo neoprávnení drži-
telia ako ne-vlastníci nepožívajú právnu ochranu k  ukrad-
nutému predmetu kultúrneho dedičstva. Táto skutoč-
nosť, vychádzajúca z  rímskoprávnych tradícií7 sa odrazi-

Krádeže predmetov kultúrneho dedičstva 
ako strata časti identity pohľadom 
právnika
Tomáš Michalík, MINISTeRSTVO KULTÚRy SR, BRaTISLaVa

Theft of cultural heritage items as a loss of a part of identity, viewed by a lawyer 
Cultural heritage, as a phenomenon of creative work and identity preservation at several levels, is represented, in its 
material form, especially by national cultural heritage monuments, items of cultural value (this includes collection 
items), historical library documents and archive documents. These items of cultural heritage are often objects of 
illegal conduct resulting in a change, as far as the person who holds them is concerned, regardless of the wish of their 
true owner or administrator. The contribution offers a view distributing the thefts of cultural heritage items on the 
basis of several criteria, such as their current localisation, ownership, level of caused damage and its retrievement, 
as well as possibilities of qualifying such thefts by legal regulations of the Slovak Republic. 

la aj v Ústave Slovenskej republiky8, ktorá vo svojom čl. 20 
ods. 1, tretej vete uvádza: „Majetok nadobudnutý v rozpore 
s právnym poriadkom ochranu nepožíva.“

Rozdelenie krádeží predmetov kultúrneho 
dedičstva
Na  krádeže predmetov kultúrneho dedičstva možno naze-
rať z viacerých hľadísk. Podľa aktuálneho lokalizovania pred-
metu kultúrneho dedičstva môžeme tieto krádeže rozde-
liť na krádeže predmetov kultúrneho dedičstva situovaných 
in situ a  krádeže predmetov kultúrneho dedičstva situova-
ných in fondo; z  hľadiska verejného záujmu majú osobitné 
postavenie predmety kultúrneho dedičstva v  súkromnom 
vlastníctve, t. j. v prevažnej väčšine prípadov na neverejných 
miestach. Typickým reprezentantom prvej skupiny je najmä 
vykrádanie archeologických nálezísk, kde sa archeologické 
nálezy nachádzajú v pôvodných nenarušených či narušených 
nálezových okolnostiach, ako aj krádeže v objektoch sakrál-
nych stavieb, pri ktorých dochádza k odcudzeniu inventárne-
ho vybavenia týchto objektov. Tie predmety kultúrneho de-
dičstva, ktoré majú charakter zbierkových predmetov9 – teda 
sú uložené vo fondových inštitúciách – môžu byť ukradnu-
té najmä nezákonným vniknutím či vlámaním sa do objektov 
múzeí a galérií, knižníc či archívov.
Z  hľadiska vlastníctva predmetu kultúrneho dedičstva je 
relevantné základné rozdelenie krádeží týchto predmetov 
na krádež, ktorou je spôsobená škoda:

•	 štátu (vykrádanie archeologických nálezísk, krádež 
hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky vo vlastníctve 
štátu, štátne múzeum alebo galéria, knižnice a archívy 
zriadené štátom), 

•	 verejnej inštitúcii (múzeum, galéria, knižnica či archív 
zriadený orgánom územnej samosprávy), 

•	 cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (obzvlášť dôležité pri 
sakrálnych hnuteľných národných kultúrnych pamiat-
kach alebo predmetoch kultúrnej hodnoty liturgickej 
povahy) alebo 

•	 súkromnému vlastníkovi (súkromný zberateľ, súkromné 
múzeum alebo galéria, súkromná knižnica či súkromný 
archív).
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Podľa výšky spôsobenej škody možno popisované nezákon-
né konanie rozdeliť na krádeže, kde bola spôsobená relatívne 
menšia, stredná alebo relatívne vyššia škoda. Toto rozdele-
nie je však pomerne subjektívne a v každom odbore existujú 
špeciálne kritériá pre určovanie výšky škody. Osobitne dôle-
žité je určovanie výšky spôsobenej škody z hľadiska trestné-
ho práva na škodu malú, väčšiu, značnú a škodu veľkého roz-
sahu (viac v ďalšom texte).
Podľa zabezpečenia predmetu kultúrneho dedičstva proti od-
cudzeniu možno krádeže rozdeliť na tie, spáchané na praktic-
ky nezabezpečených (archeologické nálezy in situ), na rámco-
vo zabezpečených (väčšina múzeí, galérií, knižníc a archívov, 
zriadených orgánom územnej samosprávy, ako aj sakrálne 
objekty; tu sa predpokladá zabezpečenie minimálne v  po-
dobe uzamykania objektu či areálu a  inštalácie kamerových 
či poplašných systémov) a  na  dobre zabezpečených (najmä 
predmety kultúrneho dedičstva mimoriadnej hodnoty, ucho-
vávané napr. v trezoroch alebo v trezorových miestnostiach, 
ako aj štátom zriadené múzeá, galérie, knižnice a  archívy) 
predmetoch kultúrneho dedičstva. Zabezpečenie predmetov 
kultúrneho dedičstva v súkromnom vlastníctve má premen-
livý charakter; závisí predovšetkým od finančných možností 
vlastníka, ako aj od  hodnoty týchto predmetov. Zabezpeče-
nie sa v tomto prípade môže pohybovať od takmer absentu-
júceho (napr. pôvodné vybavenie starých dreveníc v  tradič-
ných regiónoch, ak sú tieto neobývané alebo obývané ľuďmi 
s nižšími nárokmi na zabezpečenie majetku), až po špičkové 
integrované bezpečnostné systémy v  prípade významných 
zbierok.

Krádeže predmetov kultúrneho dedičstva 
v právnych predpisoch Slovenskej republiky
Keďže všeobecné právne predpisy, predmetom ktorých je po-
tieranie nežiaducich sociálnych javov, len zriedka výslovne 
uvádzajú ako predmet ochrany ktorýkoľvek z predmetov kul-
túrneho dedičstva, je potrebné v ďalšom texte tieto považo-
vať za všeobecné, bližšie nešpecifikované veci v právnom slo-
va zmysle, ktorými vzhľadom na svoj hmotný charakter aj sú. 
Nezákonné konanie, spočívajúce v neoprávnenom prisvojení 
si cudzej veci, ktorá má charakter predmetu kultúrneho de-
dičstva, môže mať v zásade povahu priestupku alebo trestné-
ho činu. Rozdiel medzi priestupkom a trestným činom spo-
číva predovšetkým v  závažnosti konania, výške spôsobenej 
škody a konajúcim orgánom.

Krádež v zákone o priestupkoch
Krádež predmetu kultúrneho dedičstva môže mať cha-
rakter priestupku proti majetku. Podľa §  50 ods. 1 záko-
na o priestupkoch10 sa priestupku dopustí „ten, kto úmy-
selne spôsobí škodu na  cudzom majetku krádežou, spre-
neverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením 
veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.“ 
Konštrukcia citovanej skutkovej podstaty tohto priestup-
ku predpokladá úmyselnosť konania, ktoré bude musieť 
orgán, prejednávajúci priestupok (obvodný úrad); doká-
zať. Tento predpoklad je v  istej miere netypický; vo veľ-
kej väčšine priestupkov totiž na  zavinenie „postačí“ aj 
nedbanlivosť. V  prípade dokázania úmyslu môže obvod-
ný úrad udeliť páchateľovi priestupku pokutu až do  výš-
ky 331 eur. Na tomto mieste je vhodné uviesť, že na roz-
diel od Trestného zákona, zákon o priestupkoch neuvádza 
predpoklad spôsobenia nejakej škody na to, aby mohlo byť 
konanie, napĺňajúce znaky skutkovej podstaty priestupku, 
sankcionované. Priestupok teda spácha aj ten, kto ukradne 
vlastníkovi, resp. správcovi, predmet kultúrneho dedič-
stva nízkej hodnoty.

Trestnoprávna úprava krádeže a obdobných trestných 
činov
Krádež predmetu kultúrneho dedičstva môže byť okrem vyš-
šie uvedených možností posudzovaná aj v  rovine trestného 
práva. Trestný zákon11 upravuje skutkovú podstatu trestné-
ho činu krádeže vo svojom § 212 ods. 1 nasledovne: „Kto si 
prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a  spôsobí tak ma-
lú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Roz-
diel od  predchádzajúcej úpravy priestupkového práva spo-
číva v  určení výšky škody12, ktorú musí páchateľ spôsobiť, 
aby mohol byť považovaný za  trestne zodpovedného. Roz-
sah škody tiež upravuje Trestný zákon v § 124 ods. 3 – malou 
škodou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur.
Rozdielne predpoklady kvalifikovanej skutkovej podstaty 
trestného činu krádeže sú upravené v § 212 ods. 2 až 5 Trest-
ného zákona. Nie je úlohou príspevku podrobne rozoberať 
objektívnu stránku skutkovej podstaty tohto trestného činu, 
preto z viacerých predpokladov vyberám tie, ktoré sú osobit-
ne významné pre ochranu predmetov kultúrneho dedičstva. 
Jedným z takýchto predpokladov je spáchanie trestného či-
nu vlámaním. „Spáchanie trestného činu vlámaním“, defino-
vané v § 122 ods. 4 Trestného zákona nastane, ak páchateľ 
„vnikol do  uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním 
uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekáž-
ky použitím sily alebo ľsťou.“ V praxi nie je vlámanie do ob-
jektu múzea alebo galérie neobvyklým spôsobom páchania 
trestného činu, podobne je tomu v prípade vykradnutia sak-
rálnych objektov.
Ďalším z  týchto predpokladov je spáchanie trestného činu 
na  mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu alebo 
na  mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, 
ako aj spáchanie trestného činu na veci, ktorá požíva ochra-
nu podľa osobitného predpisu. Na začiatku článku sme si vy-
svetlili, že postavenie všetkých predmetov kultúrneho dedič-
stva je upravené v špeciálnych zákonoch – o ochrane pamiat-
kového fondu, o múzeách a galériách a o ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty, o  knižniciach či o  archívoch a  registra-
túrach. Z  tohto dôvodu možno tento predpoklad vztiahnuť 
na všetky predmety kultúrneho dedičstva, čím sa dostávame 
k záveru, že každý predmet kultúrneho dedičstva má z práv-
neho hľadiska postavenie veci, ktorá požíva ochranu podľa 
osobitného predpisu. Za  miesto požívajúce pietu alebo vše-
obecnú úctu možno bezpochyby považovať pamätníky, cinto-
ríny a sakrálne objekty (kostoly, chrámy, cerkvi či synagógy); 
podľa môjho názoru aj objekty drobnej sakrálnej architektú-
ry (kaplnky, prícestné kríže, sochy svätcov) či v exteriéri situ-
ované kalvárie, resp. ich jednotlivé zastavenia.
Z dikcie Trestného zákona teda možno vyvodiť, že v prípade, 
ak je predmetom krádeže akýkoľvek predmet kultúrneho de-
dičstva, ktorý má hodnotu aspoň 266 eur, toto konanie bu-
de mať za následok udelenie prísnejšej sankcie, ako v prípa-
de spáchania trestného činu krádeže veci, ktorá takýto status 
nepožíva. Rovnako možno trest odňatia slobody v trvaní dlh-
šom ako pri základnej skutkovej podstate udeliť v prípade, ak 
bola spôsobená škoda väčšia13 (2 660 eur), značná14 (26 600 
eur) alebo škoda veľkého rozsahu15 (132 000 eur).
Z  hľadiska ochrany archeologického dedičstva in situ treba 
pripomenúť, že z  pohľadu vecných následkov nezákonného 
konania má povahu „kvázi“ krádeže aj trestný čin zatajenia 
veci16. Dôvodom sankcionovania páchateľa tohto trestného 
činu, spáchaného neodovzdaním náhodne objaveného 
archeologického nálezu, ktorý má hodnotu minimálne 266 
eur, je ustanovenie § 40 ods. 5 prvej vety zákona o ochrane 
pamiatkového fondu, upravujúce postavenie archeologických 
nálezov ako vlastníctva Slovenskej republiky.
Samozrejme, výslovne archeologického dedičstva sa týka aj 
ustanovenie § 249 Trestného zákona, upravujúce trestný čin 
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poškodzovania a  znehodnocovania archeologického dedič-
stva. Základná skutková podstata tohto trestného činu pred-
pokladá okrem iných spôsobov konania aj vyzdvihnutie ale-
bo premiestnenie archeologického nálezu.
Ustanovenie § 248 Trestného zákona17 (trestný čin zneuží-
vania vlastníctva) možno vzhľadom na  znenie jeho základ-
nej skutkovej podstaty použiť len veľmi okrajovo, aj to skôr 
z hľadiska teórie. Trestný čin by spočíval v mierne absurdnej 
predstave „zašantročenia“ predmetu kultúrneho dedičstva 
vo vlastníctve páchateľa. Rozdiel medzi krádežou cudzieho 
predmetu kultúrneho dedičstva a „zašantročením“ vlastného 
predmetu kultúrneho dedičstva je – verím – čitateľom týchto 
riadkov zrejmý.

Záver
Každá krádež predmetu kultúrneho dedičstva je zároveň 
krádežou časti identity danej komunity, z hľadiska záujmov 
ochrany kultúrneho dedičstva je preto potrebné posudzovať 
takéto krádeže prísnejšie, ako krádež bežnej, veci vo vlastníc-
tve príslušného vlastníka, resp. v správe príslušného správcu. 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať prevencii krádeže, 
t. j. neustálemu budovaniu a aktualizovaniu evidencie pred-
metov kultúrneho dedičstva. Ďalším krokom musí byť ma-
ximálne zabezpečenie predmetov kultúrneho dedičstva, as-
poň tých, ktoré sú situované in fondo. Zabezpečenie môže 
mať rôznu podobu, od dôsledného zamykania objektov, cez 
inštaláciu kamerového systému či poplašných systémov, až 
po  uloženie tých predmetov kultúrneho dedičstva, ktoré to 
vyžadujú a umožňujú, do trezorov. Jednou z foriem preven-
cie krádeží predmetov kultúrneho dedičstva je informovanie 
odbornej i laickej verejnosti, miestnych obyvateľov či výcho-
va žiakov alebo študentov na všetkých stupňoch škôl. Nate-
raz zanedbávanou formou prevencie sú kontroly obchodní-
kov so starožitnosťami, ktorí sa často pohybujú v šedej zóne 
tohto formálne regulovaného, avšak prakticky nekontrolova-
ného obchodu.
Samotná krádež predmetu kultúrneho dedičstva môže mať 
charakter priestupku alebo trestného činu. hlavným krité-
riom je výška spôsobenej škody. ak je táto nižšia ako 266 eur, 
konanie má (v  prípade naplnenia ďalších znakov skutkovej 
podstaty) povahu priestupku; v opačnom prípade môžu okol-
nosti nasvedčovať spáchaniu trestného činu.

POZNáMKy
1  Pod unikátnosťou v užšom slova zmysle mám na mysli predo-

všetkým skutočnosť, že súčasť kultúrneho dedičstva bola vyho-
tovená alebo vznikla v minulosti a ako taká už nemôže byť pred-
metom dodatočných úprav v  súčasnosti bez straty pôvodných 
súvislostí. V danom prípade možno unikátnosť chápať aj ako ne-
obnoviteľnosť; počet predmetov kultúrneho dedičstva ako stat-
kov, vytvorených v  minulosti a  ako jej doklad pretrvávajúcich 
do súčasnosti je limitovaný, pričom do budúcnosti sa tento po-
čet môže zväčšiť jedine novými výskumami alebo objavmi, nie 
vyhotovovaním „nových“ predmetov kultúrneho dedičstva.

2  Zákon č. 206/2009 Z. z. o  múzeách a  o  galériách a  o  ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov; § 2 ods. 1: „Predmet kultúrnej hodnoty je pôvod-
ný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť pria-
mo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má 
trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. 
Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považu-
je aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody 
a má trvalý vedecký a historický význam.“ Z hľadiska aplikačnej 
praxe je vzhľadom na nekonkrétnosť citovanej definície pojmu 
„predmet kultúrnej hodnoty“ potrebné za osobitne dôležitú po-
važovať prílohu č. 2 zákona o múzeách a galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty, ktorá explicitne vymenúva jed-
notlivé kategórie predmetov kultúrnej hodnoty.

3  Zákon č. 49/2002 Z. z. o  ochrane pamiatkového fondu v  zne-
ní neskorších predpisov; § 2 ods. 3: „Kultúrna pamiatka podľa 
tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej 
hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pa-
miatku. ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou mô-
že byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná 
vec zistená metódami a technikami archeologického výskumu.“ 
charakter „kvázi“ krádeže, spočívajúcej v nelegálnom prisvoje-
ní si cudzej veci, môže teoreticky mať aj nezákonné obsadenie 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky napr. squattermi.

4  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slo-
venskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej sta-
rostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z.  o Ma-
tici slovenskej; § 18 ods. 1: „historický knižničný dokument 
je samostatný dokument a  historický knižničný fond je súbor 
knižničných dokumentov vyhlásených ministerstvom podľa 
tohto zákona, okrem archívnych dokumentov upravených oso-
bitným predpisom.“

5  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 2 ods. 2: 
„archívny dokument je záznam, ktorý má trvalú dokumentárnu 
hodnotu pre poznanie dejín Slovenska a  Slovákov. archívnym 
dokumentom je aj filmový alebo zvukový záznam, ktorý vznikol 
do roku 1950. archívnym dokumentom nie je knižničný doku-
ment a zbierkový predmet.“

6  Krádež nehmotných súčastí kultúrneho dedičstva (napr. motí-
vov ľudových piesní či tancov) nesie črty porušenia práva dušev-
ného vlastníctva, prípadne práva výkonných umelcov a ako taká 
nie je predmetom tohto príspevku.

7  Tzv. zásada „Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam 
ipse habet“ – „Nikto nemôže na druhého previesť viac práv, ako 
má sám.“ aplikácia tejto zásady v praktickej rovine znamená, že 
vlastnícke právo k predmetu kultúrneho dedičstva možno nado-
budnúť výlučne od jeho vlastníka, resp. že toto právo nemožno 
nadobudnúť od nevlastníka (ktorým je nielen páchateľ krádeže, 
ale aj každý následný držiteľ (!)). Poctivé aplikovanie tejto zása-
dy by zrejme malo zásadný vplyv na  obchodníkov so starožit-
nosťami, využívajúcimi siete sprostredkovateľov...

8  Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov.

9  Zákon č. 206/2009 Z. z. o  múzeách a  o  galériách a  o  ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov; § 2 ods. 2, prvá veta: „Zbierkový predmet je predmet 
kultúrnej hodnoty, ktorá je odborne spravovaný vykonávaním 
základných odborných činností.“

10 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred-
pisov.

11  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších pred-
pisov.

12  Škodou sa v zmysle § 124 ods. 1 Trestného zákona rozumie „uj-
ma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach 
poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti 
s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo 
na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získa-
nie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.“

13  Trest odňatia slobody v trvaní od 6 mesiacov do troch rokov.
14  Trest odňatia slobody v trvaní od troch rokov do desať rokov.
15  Trest odňatia slobody v trvaní od desať rokov do pätnásť rokov.
16  Trestný zákon, § 236 ods. 1: „Kto si prisvojí cudziu vec malej 

hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo 
inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slo-
body až na jeden rok.“ 

17  Trestný zákon, § 248 ods. 1: „Kto poškodí dôležitý kultúrny zá-
ujem alebo iný všeobecný záujem tým, že zničí, poškodí, uro-
bí neupotrebiteľnou alebo zašantročí vlastnú vec alebo jej časť, 
ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, potrestá sa 
odňatím slobody až na dva roky.“
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Bezpečnosť a ochrana zbierkových 
predmetov na Bratislavskom hrade
Slavomír Pjatek, SNM-hISTORIcKé MÚZeUM, BRaTISLaVa

Safety and protection of collection items at the Bratislava Castle 
Safety and protection of collection items is a  topic worrying all museums. It is often the case, however, that the 
conditions and possibilities do not make it possible to secure sufficient protection of administered items. But the 
Slovak National Museum – Museum of History in Bratislava has just moved into refurbished premises and is 
building everything up from the scratch. Therefore, there is an opportunity to make use of modern technologies that 
would protect our cultural heritage as best as possible. For the purpose of this article, the author has divided the 
safety and the protection of collection items into three groups, according to the location of their depositing: safety 
in the depository, safety in the exhibition and safety during the transport. Within each of these areas he studied 
protection against theft and depreciation, protection against damage caused by adverse climatic conditions and 
protection against fire.

Bezpečnosť a  ochrana zbierkových predmetov je téma, ktorá 
trápi väčšinu slovenských múzeí. Každý sa snaží zabezpečiť 
také podmienky, aby boli zbierky chránené a uchovali sa pre 
budúce generácie. Nie v  každom múzeu sú však možnosti 
ideálne. SNM-historické múzeum (SNM-hM) sa ale presťa-
hovalo do  zrekonštruovaných priestorov a  buduje všetko 
„od základov“. Je tu preto príležitosť použiť moderné tech-
nológie, ktoré by čo najlepšie chránili naše kultúrne dedič-
stvo. Viem, že nie v  každej inštitúcii je možné zrealizovať 
presne to, čo u nás, či už z finančných alebo priestorových 
dôvodov, ale verím, že môj príspevok bude pre čitateľov in-
špiráciou. 
Bezpečnosť a ochranu zbierkových predmetov pre účely toh-
to článku môžeme rozdeliť do  troch skupín, podľa miesta 
uloženia zbierok na bezpečnosť v depozitári, expozícii a pri 
prevoze. Pri každej z týchto oblastí sa budem zaoberať ochra-
nou pred krádežou a znehodnotením, ochranou pred poško-
dením nevhodnými klimatickými podmienkami a  ochranou 
pred požiarom.

Ochrana zbierkových predmetov v depozitári
Zabezpečenie depozitárov je v  niektorých aspektoch jed-
noduchšie a  v  niektorých náročnejšie, ako pri ostatných 
priestoroch múzea. Jednoduchšie preto, že ide o priestory, 
ktoré sú oddelené od tých pre návštevníkov a pre „bežného“ 
človeka sú skoro neprístupné. Náročnejšie v  tom, že v  de-
pozitároch ochraňujeme všetky predmety, ktoré nie sú vy-
stavené, ich počet a koncentrácia sú vysoké a hodnota ne-
vyčísliteľná.
Depozitáre SNM-hM sú na 4. poschodí Bratislavského hra-
du. Bezpečnosť je zaistená na viacerých úrovniach. Vstup je 
povolený iba osobám, ktoré majú oprávnenie, každý vstup 
je monitorovaný elektronickým bezkľúčovým systémom 
v  kombinácii s  kamerovým systémom. Týmto je zaručený 
prvý bezpečnostný filter, ktorý zabráni vstupu náhodnej oso-
by bez oprávnenia do chráneného priestoru. 
Druhou úrovňou je kľúčový režim. Všetky kľúče sú ulože-
né u bezpečnostnej služby, nikdy neopúšťajú budovu a  ich 
vydávanie sa riadi presnými pravidlami, ktoré majú za-
bezpečiť, aby prístup do  depozitárov mali iba ich správco-
via. Vydávanie každého kľúča je zaznamenané bezpečnost-

nou službou a potvrdené osobou, ktorá kľúč preberá, teda 
správcom depozitára. Tretia úroveň je samotný bezpečnost-
ný systém. Každý depozitár je vybavený súborom bezpeč-
nostných snímačov, ktoré monitorujú neoprávnený vstup 
do  priestoru. (elektronický systém samozrejme zazname-
náva aj každú zmenu v stave stráženia, čiže jeho aktiváciu 
a deaktiváciu.)
Pri tejto kombinácii úrovní zabezpečenia je minimálna prav-
depodobnosť neoprávneného vstupu do  depozitára. Všet-
ky oprávnené vstupy sú zaznamenané, teda vieme určiť, kto 
a  kedy do  depozitára vstúpil. ako pri všetkých činnostiach, 
kde sú zapojení ľudia, sa nedá úplne vylúčiť ľudský faktor, te-
da pochybenie človeka. No kombináciou niekoľkých bezpeč-
nostných úrovní zabezpečenia sa snažíme možnosť takéhoto 
zlyhania minimalizovať. 
Ďalšou veľkou hrozbou, ktorá môže spôsobiť zničenie zbie-
rok, je oheň. V  súčasnej dobe existujú rôzne protipožiarne 
systémy, ktoré nielen monitorujú vznik požiaru, ale aj aktív-
ne rôznymi metódami a médiami prispievajú k jeho neutrali-
zácii. Systém požiarnej ochrany dokáže izolovať požiar a vy-
spelejší systém ho vie aj aktívne uhasiť za  pomoci rôznych 
hasiacich médií. Používanie aktívneho hasiaceho systému nie 
je v  múzeách vhodné, lebo častokrát samotné hasiace mé-
dium znehodnotí zbierkové predmety tak, že nie je možné 
vrátiť ich do pôvodného stavu.
Bratislavský hrad je vybavený systémom protipožiarnych sní-
mačov na  detekciu požiaru, doplneným o  požiarne klapky. 
Ide najmä o  protipožiarne dvere a  uzávery vo ventilačných 
šachtách, ktoré majú v  prípade požiaru minimalizovať je-
ho šírenie po budove. Každý depozitár je v tomto zmysle sa-
mostatná jednotka uzatvorená protipožiarnymi dverami, 
ktoré zabránia šíreniu požiaru. Nakoľko je každý depozitár 
z hľadiska ventilácie uzatvorený okruh, nie možné šírenie po-
žiaru cez potrubie ventilácie.
Významnou, no o  to náročnejšou úlohou je udržiavanie 
a  monitorovanie klimatických podmienok v  depozitári. 
Zbierkové predmety (nielen) v slovenských múzeách často 
„trpia“. Dôvodov, prečo nie je možné udržať v  depozitári 
správnu teplotu a  vlhkosť, je niekoľko. Depozitáre býva-
jú umiestnené v  nevhodných budovách alebo v  nevhod-
ných priestoroch v budove, niekedy nepomôže ani dosta-
tok finančných prostriedkov na  zabezpečenie regulačnej  
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techniky. Problémom je najmä kolísanie hodnôt počas dňa 
a  počas roka v  súvislosti s  ročným obdobím či počasím. 
Depozitáre sú často kombinované, rozdelené podľa odbo-
rov a tematiky, nie podľa druhu materiálov, vyžadujúcich 
rozdielne klimatické podmienky. 
Depozitáre v  SNM-hM sú špecializované podľa materiá-
lových skupín. Každý depozitár je samostatný uzatvorený 
systém, ktorý je vybavený klimatizačnou jednotkou. Preto 
je možné v  každom depozitári osobitne nastaviť a  udržia-
vať teplotu a vlhkosť v  rozsahu niekoľkých stupňov a per-
cent. Klimatizačná jednotka podľa potreby zvýši alebo zníži 
teplotu vzduchu a vlhkosť. Samotný systém je síce uzatvo-
rený a  funguje pre každý depozitár samostatne, ale rozvo-
dy jednotlivých médií sú riešené centrálne, preto je potreb-
né dohliadať na stav systému, aby sa predišlo škodám (kli-
matizačná jednotka monitoruje svoju činnosť a vypína pri 
akejkoľvek poruche). Depozitáre sú tiež vybavené monito-
rovacím systémom teploty a  vlhkosti, každý depozitár má 
svoj snímač. Jednotlivé merače sú prepojené cez počítačo-
vú sieť s centrálnym počítačom a v databáze sú zobrazované 
aktuálne hodnoty v jednotlivých meracích bodoch. Tieto sú 
zároveň v pravidelných intervaloch ukladané, je preto mož-
né si prezrieť stav prostredia v  jednotlivých depozitároch 
a ľahšie odstrániť prípadné nedostatky.

Ochrana zbierkových predmetov vo výstavných 
a expozičných priestoroch
Priestory výstav a  expozícií majú na  rozdiel od  depozitárov 
iný režim. Môžeme tu rozlišovať dva základné modely bez-
pečnostného stavu – čas, kedy sú priestory prístupné pre ve-
rejnosť a  čas, kedy je múzeum zatvorené. Počas otváracích 
hodín je potrebné zabezpečiť ochranu zbierok nielen pred 
krádežou, ale aj poškodením. Zabezpečili sme niekoľko prv-
kov ochrany, ktoré majú uvedené riziká minimalizovať alebo 
takmer úplne vylúčiť. 
Základným prezentačným a  ochranným prostriedkom sú 
vitríny. Umožňujú bezpečnú prezentáciu aj malých a kreh-
kých zbierkových predmetov bez rizika poškodenia. Pra-
chotesná vitrína nielen chráni predmety, ale zabraňu-
je aj znečisteniu, a  teda poškodeniu  predmetov. Ďalším 
stupňom ochrany zbierok v  expozícii je elektronický za-
bezpečovací systém (eZS). Na  Bratislavskom hrade má 
eZS viacero modulov, ktoré umožňujú účinne chrániť vy-
stavené predmety. Rozoznávame ochranu zbierkových 
predmetov trojrozmerných a  obrazov. Predmety vysta-
vené vo vitrínach sú chránené špeciálnym snímačom pre 
sklenené vitríny, ktorý monitoruje pohyb vo vitríne, otra-
sy a  rozbitie skla. Predmety zavesené na  stenách a  pred-
mety samostatne umiestnené v priestore plánujeme chrá-
niť aj aktívnymi snímačmi, ktoré budú monitorovať pohyb 
predmetu. Súčasťou zabezpečenia v priestoroch obrazárne 
je závesný systém na  obrazy – všetky obrazy sú neustále 
strážené pomocou snímačov. V systéme sú nakonfigurova-
né hodnoty jednotlivo pre každý zavesený obraz a citlivosť 
snímačov je starostlivo nastavená tak, aby bola maximál-
ne efektívna. Doteraz popísané časti eZS sú neustále v ak-
tívnom móde, a preto sú všetky vystavené predmety pod 
24-hodinovým dohľadom. V  čase mimo otváracích hodín 
sú všetky výstavné priestory navyše strážené komplexom 
pohybových snímačov. Každá miestnosť výstavných 
priestorov je monitorovaná pomocou kamier tak, aby 
strážna služba mala prehľad o celom priestore, aby kame-
ry pokrývali celú plochu miestnosti, a aby sa prípadný pá-
chateľ dal dohľadať na zázname.
Takisto, ako v  depozitároch, všetky priestory hradu sú 
pokryté snímačmi pre signalizáciu požiaru. Vzhľadom 

k  pohybu veľkého počtu návštevníkov, sú všetky dvere 
v  jednotlivých častiach expozície otvorené. Múzeum je pre 
ľudí a  preto chceme, aby sa návštevníci u  nás cítili dobre, 
mohli sa pozrieť do všetkých prístupných priestorov. Otvo-
rené dvere sú z  bezpečnostného protipožiarneho hľadiska 
ale veľmi rizikové. Preto je elektronický požiarny systém 
(ePS) doplnený o  aktívne zatváranie protipožiarnych dve-
rí, ktoré následne oddelia jednotlivé priestory a  zabránia 
šíreniu požiaru. 
Výstavné a  expozičné priestory pokrývajú 80 % rozlohy 
Bratislavského hradu. Udržiavanie vhodných klimatických 
podmienok v takto rozľahlých priestoroch je veľmi nároč-
né, navyše, ak ich navštívi niekoľko desiatok tisíc ľudí roč-
ne, preto sú napojené na  centrálny systém vykurovania 
a chladenia, vetrania a zvlhčovania. Podmienky v  jednot-
livých miestnostiach sa dajú nastaviť tak, aby čo najviac 
vyhovovali vystavovaným rôznorodým súborom predme-
tov. Pohyb ľudí v expozícii ale vplýva na teplotu a vlhkosť, 
preto musí byť systém zabezpečujúci udržanie stabilných 
podmienok dostatočne výkonný, aby zvládol korigovať vý-
kyvy. ako doplnok k ochrane vystavených zbierok plánu-
jeme umiestniť na všetky okná UV fólie, aby sa znížila de-
gradácia predmetov vplyvom svetla. Pre všetky miestnosti 
výstav sú pripravené snímače na meranie a ukladanie hod-
nôt teploty a vlhkosti, tak ako je to popísané pri depozi-
tároch.

Ochrana zbierkových predmetov  
počas prevozu
Transport zbierkových predmetov je nemenej dôležitá ka-
pitola. Úroveň bezpečnostného zabezpečenia pri prevoze 
zbierok závisí od  samotnej inštitúcie, jej možností a  hod-
noty predmetov. Pri vzácnych predmetoch je vhodné zvo-
liť prevoz bezpečnostnou firmou, prípadne aj za asistencie 
polície. V  historickom múzeu využívame všetky opatre-
nia v plnom rozsahu a najvzácnejšie zbierky prepravujeme 
za asistencie Polície SR.
Zabalenie predmetov, teda pasívna ochrana pri prevoze, 
je v  tomto prípade asi najdôležitejšia časť. Je nevyhnut-
né zvoliť správny obalový materiál a  zabezpečiť predme-
ty tak, aby sa v  nijakom prípade nemohli v  obaloch hý-
bať a poškodiť. Vonkajší obal by mal byť dostatočne pev-
ný, aby vydržal manipuláciu a prípadne uloženie viacerých 
vrstiev na seba (ideálne je uložiť predmety pri prevoze od-
delene). ak to finančné možnosti inštitúcie dovoľujú, je 
možné využiť na prepravu a zabalenie predmetov renomo-
vané firmy, ktoré majú pracovníkov vyškolených na bale-
nie zbierkových predmetov. Za posledné obdobie sme vyu-
žívali na balenie a transport zbierok našich vlastných pra-
covníkov, len v  niekoľkých prípadoch aj firmy, ktoré sa 
zaoberajú prepravou zbierkových predmetov. Transport 
špecializovanou firmou zaručí, že sa na prepravu použijú 
autá upravené na prevoz umeleckých diel – majú vzducho-
vé pruženie, nákladový priestor je tepelne izolovaný, často 
aj klimatizovaný. Dôležité je predmety zabaliť v prostredí, 
kde sú uložené a transport uskutočniť v čo najkratšom ča-
se, následne ich rozbaliť v novom prostredí až po aklimati-
zácii na novú vlhkosť a teplotu. 

Verím, že bezpečnosť a ochrana zbierok je v múzeách prvo-
radá, a preto by sa jej mala venovať náležitá pozornosť, aby 
sa čo najviac múzejných exponátov zachovalo pre budúce ge-
nerácie.

2013_01_muzeum_10.indd   12 20. 3. 2013   11:49:08



Hlavná téma • múzeum 1 / 2013     13

Udalosti, ktoré sa odohrali v  roku 2004 v  Západosloven-
skom múzeu spôsobili, že je známe širokej verejnosti nielen 
svojou takmer šesťdesiatročnou odbornou činnosťou. Čo sa 
vtedy presne stalo, asi už nikto nikdy neobjasní. 
Napriek tomu, že médiám je neraz blízke zveličovanie, vý-
ber názvov článkov uverejnených v  celoslovenskej i  regio-
nálnej tlači v tomto prípade poskytuje základné informácie: 
V trnavskom múzeu vykradli zbierky1, Z trnavského múzea 
zmizlo vyše tisíc predmetov2, Po tom, čo v múzeu zistili krá-
deže predmetov, našli v jeho priestoroch obeseného muža3, 
Podľa odborníka ide o krádež obrovských rozmerov a majú 
v  nej prsty profesionáli4, Odvolali riaditeľa Západosloven-
ského múzea, úplnú revíziu chcel robiť až sedem rokov5, Pri 
revízii v  múzeu zistili ďalšie ukradnuté predmety6, Kauza 
krádeží v Západoslovenskom múzeu má pokračovanie: chý-
ba ďalších sedem obrazov!7, chýbajú ďalšie umelecké pred-
mety8, Zmizlo trinásť svätcov9, Okradli aj Boha10, Už ich 
hľadá aj Interpol11, Najväčšiu muzeálnu krádež neobjasni-
li12, Trnavský muzeálny lup je európskou raritou13, Svedko-
via krádeže v múzeu vypovedali na detektore lži14, „Krádež 
storočia“ na mŕtvom bode!15, Vyšetrovanie v múzeu polícia 
prerušila16, Páchateľ najväčšej muzeálnej krádeže v európe 
je stále neznámy17. Dano, vezmi aj tú pušku!18 
aj negatívna reklama je reklama, niekto by poznamenal. 
No o  pozornosť takéhoto druhu nestojí žiadny skutočný 
múzejník. ak sa tak stane, znamená to, že porušil podsta-
tu svojej profesie: ochranu múzejných zbierkových pred-
metov a ich zachovanie pre budúce generácie. 

Múzeá v rámci procesu záchrany a ochrany kultúrneho de-
dičstva vykonávajú činnosti charakterizované všeobecne 
ako odborná správa zbierkových predmetov. V  inkrimi-
novanom období zákon NR SR č. 115/1998 Z. z. o múze-
ách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerij-
nej hodnoty v znení neskorších predpisov v § 3 definoval 
odbornú správu ako nadobúdanie zbierkových predme-
tov, odbornú evidenciu zbierkových predmetov a ochranu 
zbierkových predmetov. V § 6 zákon stanovoval tieto čin-
nosti múzeí a galérií pri výkone ochrany zbierkových pred-
metov, ktoré sú povinné zabezpečovať vlastnými zamest-
nancami alebo dodávateľsky:

•	 akvizičná činnosť,
•	 ochrana  zbierkových predmetov pred krádežami, odcu-

dzením, nelegálnym obchodovaním, poškodením (vrá-
tane protipožiarnej ochrany),

•	 odborné uloženie zbierkových predmetov v  depozitá-
roch,

•	 základné ošetrenie, očistenie, konzervovanie, reštauro-
vanie a preparovanie,

•	 odborná evidencia zbierkových fondov múzeí.
Podľa prieskumu ochrany hnuteľných súčastí kultúrneho de-
dičstva v múzeách Slovenskej republiky uverejneného v roku 
200719, by múzeá mali v rámci zlepšovania ochrany kultúrne-
ho dedičstva využívať okrem elektronických bezpečnostných 
systémov aj strážne a  bezpečnostné služby. Spôsoby a  po-
stupy pri všeobecnej ochrane zbierok by mali byť stanovené 
vo vnútorných predpisoch múzea.
Koncom deväťdesiatych rokoch 20. storočia malo Západoslo-
venské múzeum kompletný systém elektronického zabezpe-
čenia depozitárov s  prepojením ústredne na  centrálny pult 
policajnej ochrany. Funkciu vlastnej strážnej služby mal čias-
točne plniť v dostupných priestoroch domovník, ktorý obý-
val služobný byt. Depozitáre múzea boli vo väčšine prípadov 
vybavené protipožiarnym  systémom, niektoré z nich boli za-
riadené účelovým úložným zariadením. Zbierkové predmety 
boli uložené podľa materiálov, no chýbala technika na upra-
vovanie klimatických podmienok. Z celkového počtu 151 498 
zbierkových predmetov zaznamenaných v  prvostupňovej 
evidencii, hlásilo v  roku 2000 múzeum 149 008 predmetov 
spracovaných v  druhostupňovej evidencii a  žiadnu elektro-
nickú evidenciu.
elektronická ochrana priestorov nezaznamenala v  obdo-
bí, kedy predmety zmizli (podľa vyjadrenia polície pravde-
podobne druhá polovica roka 2003 – február 2004), nija-
kú anomáliu ani násilné narušenie. Úroveň technického za-
bezpečenia ochrany predmetov zrejme nemala vplyv na ich 
zmiznutie. Svedectvo domovníka, ktorý mal svoju úlohu 
v  zabezpečovaní ochrany priestorov, nebolo možné overiť. 
Niekoľko dní po zistení krádeže bol nájdený mŕtvy v jednej 
z budov múzea. 
Nasledovalo policajné vyšetrovanie, ktoré podľa pracovníkov 
múzea bolo veľmi vzdialené od postupov, aké poznáme z te-
levíznych kriminálok. Počas vyšetrovania prípadu sa naprí-
klad vymenili traja dozorujúci prokurátori. 
Prvou úlohou múzea bolo zrátať, koľko predmetov a v akej 
hodnote chýba. Vtedajší riaditeľ (neskôr s  prispením za-
mestnancov múzea odvolaný) navrhoval termín uskutoč-
nenia mimoriadnej revízie zhodný s  termínom zákonom 
stanovenej sedemročnej lehoty na  vykonanie odbornej re-

Ochrana kultúrneho dedičstva v múzeách
Príklad z praxe, ktorý neodporúčame opakovať

Daniela Čambálová, ZáPaDOSLOVeNSKé MÚZeUM, TRNaVa

Cultural heritage protection in museums
A practical example not recommended for further use 
Professional administration of museum collection items includes acquisition, professional registering and collection 
items protection in a  wider sense of the word. Collection items protection is conducted by technical means, by 
legislative and internal organisational regulations.  An important and, to a great extent, decisive role is played by 
the human factor. In 2004 the West Slovakian Museum in Trnava provided an example of incorrect collection items 
protection.
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vízie (veľkosť múzejného zbierkového fondu). Po  vykona-
ní čiastkových revízií boli zistené ďalšie chýbajúce pred-
mety. Ich počet bol koncom roka 2004 stanovený na 1 210.  
Počiatočné tvrdenie, že ide o  menej cenné predmety, bolo 
prehodnotené – nešlo o  náhodný, ale cielený výber kvalit-
ných a hodnotných plastík (dvanásť plastík z kostola, ktorý 
je súčasťou objektu múzea), olejomalieb, sakrálnych pred-
metov, úžitkových či dekoratívnych predmetov zo skla, ke-
ramiky a iných materiálov. 
Po snahe o finančnú kontrolu múzea zo strany zriaďovate-
ľa (Trnavský samosprávny kraj), ktorá nemohla byť usku-
točnená pre neúplnosť dokladov a  celkový chaos v  ekono-
mickej oblasti, nasledovala kontrola výkonu odborných 
činností múzea, ktorú urobili pracovníci Ministerstva kul-
túry Slovenskej republiky (august – september 2004). Zis-
tenia kontrola popísala na 41 stranách protokolu. K najzá-
važnejším patrili absencia systémových opatrení, koordiná-
cie a nesúlad vydaných vnútorných predpisov (Organizačný 
poriadok, Depozitárny režim), nedodržiavanie vydaných 
predpisov (Kľúčový poriadok), neukončenie celkových re-
vízií múzejného zbierkového fondu, formálne nedostatky 
a  nesúlad v  dokumentácii, evidencii a  pracovných postu-
poch v rozpore s platnou legislatívou.
Počas leta 2004 bola o  spoluprácu pri hľadaní zbierko-
vých predmetov požiadaná národná ústredňa Interpolu. 
ako podklady dostala zoznam dovtedy známych chýbajú-
cich predmetov s  evidenčnými číslami. Popisy predmetov 
a  existujúce fotografie boli odovzdané koncom roku 2004 
a v priebehu roku 2005.
Keďže sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce začať 
trestné stíhanie voči určitej osobe, dňa 29. júla 2005 Okres-
né riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave prerušilo pátranie 
po predmetoch chýbajúcich z múzejného zbierkového fondu 
Západoslovenského múzea v Trnave.
Pri mapovaní cien etnografických predmetov na interneto-
vých aukciách v  roku 2009, zistila pracovníčka múzea ná-
padnú podobnosť predmetov – pohár, šálka s  podšálkou 
– ponúkaných na  predaj na  internetovej stránke aukčnej 
firmy pôsobiacej v Českej republike, s tromi položkami v zo-
zname predmetov zmiznutých z  múzea. Detailným porov-
naním fotografií predmetov dospela k záveru, že predmety 
pochádzajú z  fondu múzea. Následne boli komplikovaným 
postupom prostredníctvom polície ČR predmety majiteľo-
vi firmy odňaté a vrátené múzeu. V prípade dvoch lekárnic-
kých nádob, ktoré múzeum tiež objavilo, to nebolo možné, 
pretože už boli kúpené vo voľnom predaji a neboli poskyt-
nuté žiadne informácie.

Čím je teda podmienená ochrana zbierkových predmetov 
v múzeu proti ich „neželanému presunu“? Základným pred-
pokladom je vhodné uloženie predmetov v  depozitári, za-
bezpečené mechanickou i  elektronickou ochranou. Ideálne 
je prepojenie elektronického zabezpečovacieho systému ob-
jektov na pult policajnej ochrany s možnosťou zaznamená-
vať a vyhodnocovať jednotlivé vstupy do depozitára. Stráž-
na služba nebýva častým javom na múzejných pracoviskách 
Slovenska, efektívnosť ochrany zbierkových predmetov by 
určite zlepšila. Účinnosť ochrany v nebývalej miere zvyšuje 
monitorovanie kamerovým systémom, či dokonca použitie 
RFID technológie.
Dôležitým prvkom v ochrane zbierkových predmetov je sys-
tém vnútorných smerníc určujúcich manipuláciu s nimi, po-
hyb osôb v priestoroch ich uloženia a zodpovednosť za ne,  
t. j. kľúčový poriadok, depozitárny režim, prevádzkový re-
žim, návštevnícky poriadok, bádateľský poriadok a  pod. 
ani najlepšie zostavené predpisy však automaticky neza-
bezpečia stopercentnú ochranu, preto dodržiavanie urče-

ných pravidiel musí byť pravidelne kontrolované. Význam-
nou súčasťou je samozrejme odborná evidencia predme-
tov, nezabúdajúc na pravidelné revízie zbierkového fondu. 
Svoju úlohu plní i kontrolná činnosť zriaďovateľa.
Kombinácia a  dôsledné dodržiavanie uvedených prvkov 
vytvára predpoklady na  adekvátnu ochranu zbierkových 
predmetov v  múzeách. Rozhodujúcim faktorom v  tomto 
systéme je však múzejný pracovník, jeho primerané vedo-
mosti i  zručnosti, profesionalita, ale najmä jeho morálne 
hodnoty a hlboké presvedčenie o potrebe zachovania kul-
túrneho dedičstva pre nasledujúce generácie.
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Mimoriadne situácie a  prírodné katastrofy, ktoré postihnú 
fondové inštitúcie, sa zvyčajne negatívne dotknú aj zbierko-
vých predmetov. Tak to bolo aj pri požiari hradu Krásna hôr-
ka,  ktorý dňa 10. marca 2012 zničil všetky strechy hradu, 
poškodil niektoré jeho vonkajšie časti, napr. okná, dvere, dre-
vené schodiská a koruny murív najmä na hornom hrade. Pri 
požiari boli zničené a poškodené aj niektoré expozičné celky. 
Úplne boli zničené expozície na hornom hrade (gotický palác 
– expozícia zbrojnice a expozícia protitureckých bojov), kto-
ré múzeum sprístupnilo po komplexnej obnove v apríli 2011. 
Ostatné expozičné celky hradu priamo poškodené neboli, no 
mnohé zbierkové predmety poškodilo zadymenie. 
Popri stanovení škôd na vlastnom objekte hradu, bolo po po-
žiari nevyhnutné určiť aj objem poškodenia zbierkových 
predmetov. Prvým krokom, ktoré SNM-Múzeum Betliar re-
alizovalo, bolo vykonanie mimoriadnej odbornej revízie čas-
ti zbierkového fondu, ktorý sa nachádzal na  hrade Krás-
na hôrka. Bol vydaný príkaz generálneho riaditeľa SNM  
č. 5/2012, ktorý v súlade s § 11 ods. 2  písm. b) Zákona NR 
SR č. 206/2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predme-
tov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nariadil mimo-
riadnu odbornú revíziu zbierok na zistenie stavu poškodenia 
zbierkových predmetov. Samotný príkaz však nestanovoval, 
aby boli vyčíslené finančné škody na zbierkovom fonde múzea. 
V čase požiaru bolo v NKP hrad Krásna hôrka umiestnených 
celkom 4  229 kusov zbierkových predmetov, vrátane zbier-
kových predmetov umiestnených v depozitároch, kde sa na-
chádzalo 1 063 ks. Rozsah poškodenia zbierkového fondu bol 
podmienený miestom uloženia predmetov. Zbierkové pred-
mety umiestnené v priestoroch s murovanou klenbou neboli 
poškodené:

•	 Dolný hrad, s  celkovým počtom 377 ks zachránených 
zbierkových predmetov (ďalej len „ZP“),

•	 Múzeum Františky andrássyovej, s  počtom 989 ks za-
chránených ZP,

•	 Rákócziho trakt, s  počtom 1  117 ks zachránených 
a 11 ks zničených zbierkových predmetov, 

•	 rodová hrobka, zachránených 165 ks ZP, vrátane sarko-
fágov s telesnými pozostatkami 16 členov rodu andrás-
syovcov,

•	 kaplnka, s počtom 50 ks zachránených ZP,
•	 depozitáre, 1 063 ks zachránených ZP.

Zbierkový fond bol najviac zasiahnutý v  tých častiach hra-
du, ktoré mali drevený trámový strop z rekonštrukcií zo 60. 
až  80. rokov 20.  storočia. Išlo predovšetkým o  predmety 
z  horného hradu a  renesančnej prístavby – zbierka najstar-
ších chladných zbraní, súčasti zbroja (kyrysy, časti brnení, 
helmy), umelecko-remeselné výrobky, palné a chladné zbra-
ne, mince, razidlá, zbierkové predmety dokumentujúce po-
žiar hradu v roku 1817; úplne boli zničené aj tri zvony zo zvo-
nice kaplnky, kde sa v dôsledku vysokej teploty dva menšie 
zvony úplne roztavili a  jeden sa zatavil do  klenby kaplnky. 
Diela výtvarného umenia boli zadymené a  poškodené, tiež 
pevné drevené delové lafety, delá na delovej bašte. 
Poisťovňa GeNeRaLI, ktorá rieši poistnú udalosť na  hrade 
Krásna hôrka, žiadala finančné vyčíslenie škôd na zbierkových 
predmetoch – zoznam všetkých zbierkových predmetov po-
škodených požiarom a výšku škôd, osobitne pri každom zbier-
kovom predmete. Na základe tejto požiadavky vydal dňa 21. 
6. 2012 generálny riaditeľ SNM príkaz č. 9/2012, ktorým zria-
dil mimoriadnu komisiu na  finančné ohodnotenie zbierko-
vých predmetov, ktoré boli umiestnené v objekte hradu Krás-
na hôrka a boli poškodené požiarom. Keďže Múzeum Betliar 
nedisponuje kurátormi – expertmi, ktorí by boli kompetentní 
a odborne zdatní posúdiť a stanoviť výšku škôd pri všetkých 
zbierkových predmetoch, boli za členov komisie menovaní aj 
kurátori z iných špecializovaných múzeí SNM. Komisia na svo-
jom prvom zasadnutí 29. júna 2012 stanovila postup prác pri 
vypracovaní finančného ohodnotenia výšky škôd na zbierko-
vých predmetoch. Zároveň boli stanovené aj povinné údaje pri 
každom zbierkovom predmete, ktorý bol posudzovaný. 
Prvotným podkladom na hodnotenie zbierkových predmetov 
boli predbežné výsledky mimoriadnej odbornej revízie zbier-
kových predmetov nariadenej príkazom GR SNM č.  6/2012. 
Poverení odborní zamestnanci po  zasadnutí komisie  

Ohodnotenie zbierkových predmetov 
poškodených požiarom na hrade  
Krásna hôrka
Gabriela Podušelová, SLOVeNSKé NáRODNé MÚZeUM, BRaTISLaVa

Silvia Lörinčíková, SNM-MÚZeUM BeTLIaR, BeTLIaR

Evaluation of collection items damaged by the fire at the Krásna Hôrka Castle
The beginning of the last year marked an event that reminded us of the necessity of security measures in the protection 
of cultural heritage objects in a big way. The fire at the Krásna Hôrka Castle in March 2012 tested not only the readiness 
and professional capabilities of the fire squad, but also the ability of all the involved to cooperate, often at the cost of 
exceeding the limits of their work duties. During the fact finding mission aimed at the extent of the damage caused 
by the fire it was necessary to conduct a special professional revision of collection items and, subsequently, provide 
financial figures of the damage on the collection fund of the Slovak National Museum – Betliar Museum. This was 
also due for the needs of the insurance event liquidation. In addition to the assessment of the damage in the castle, the 
damage on collection items was also assessed in view of their existence (collection items that had not been found), the 
extent of damage, the options of further professional treatment of damaged collection items.
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vykonali aj identifikáciu poškodených a  zničených zbierko-
vých predmetov. Pri vypracovaní finančného ohodnotenia 
a  identifikácii jednotlivých zbierkových predmetov ako zák-
ladný informačný zdroj slúžili katalogizačné záznamy o zbier-
kových predmetoch. Tu treba oceniť skutočnosť, že katalogi-
začné záznamy boli spracované veľmi dôsledne a ku každému 
záznamu o  zbierkovom predmete bol pripojený aj obrazový 
záznam. Na  základe komparácie fotografií zbierkových pred-
metov v stave pred požiarom a v súčasnom stave, bolo možné 
určiť poškodenie jednotlivých zbierkových predmetov, pričom 
bola stanovená percentuálna miera poškodenia. Pri stanovení 
výšky škôd mimoriadne poškodených a zničených zbierkových 
predmetov, ktoré sa nachádzali v najviac požiarom zasiahnu-
tých priestoroch, bolo vykonanie identifikácie veľmi náročné. 
Zo zvyškov nájdených na  zhorenisku (amorfné kusy kovov 
alebo kovových zliatin, roztavené a  poškodené zvyšky želez-
ných a cínových nádob) bolo často ťažké určiť, o aký zbierkový 
predmet ide. Niektoré, najmä drobné zbierkové predmety, na-
pr. mince, sa ani nenašli, napriek tomu, že zamestnanci múzea 
miesto dôkladne prezreli (preosievanie zvyškov a popola).
Všetci členovia komisie stanovovali po  identifikácii zbier-
kového predmetu aktuálnu hodnotu zbierkového predme-
tu pred požiarom, pričom vychádzali z  vlastného poznania 
aktuálnych  cien podobných predmetov kultúrnej hodno-
ty na trhu zo starožitnosťami a z cien v dostupných odbor-
ných katalógoch z rozličných aukcií. Pri ohodnocovaní sa pri-
hliadalo aj na skutočnosť, že väčšina zbierkových predmetov 
pochádzala z pôvodného fondu andrássyovských zbierok, čo 
určuje aj ich jedinečnosť a výnimočnosť. 
Pri každom zbierkovom predmete, ktorý bol predmetom fi-
nančného ohodnotenia, boli uvedené tieto údaje: názov zbier-
kového predmetu, prírastkové číslo, katalogizačné číslo, nado-
búdacia hodnota (rok určenia hodnoty), súčasná hodnota, stav 
zbierkového predmetu po požiari, celková vzniknutá škoda. 
Kurátori, ktorí vykonali hodnotenie, spracovali údaje o zbier-
kových predmetoch do sumárnych tabuliek. Zároveň predlo-
žili list, ktorý obsahoval vyhlásenie o postupe pri spracovaní 
finančného ohodnotenia zbierkových predmetov, informač-
né zdroje, z  ktorých vychádzali a  konštatovanie, že všet-

ky zbierkové predmety videli a porovnali ich so záznamami 
z odbornej evidencie múzea.  
Finančné ohodnotenie jednotlivých zbierkových predmetov 
spracovali členovia komisie podľa svojej odbornej špecializá-
cie: Mgr.  M. Budaj, PhD. (kurátor, SNM-historické múzeum 
– špecializácia: numizmatika) – zbierkové predmety z  oblas-
ti numizmatiky (mince, razidlá);  Mgr. K. Malečková (kurátor, 
SNM-Múzeum Bojnice – špecializácia: dejiny umenia – umelec-
ké remeslá) – zbierkové predmety z oblasti umeleckého remes-
la, najmä nábytok, časť militárií, ktoré sú v súčasnosti v SNM-
-Múzeum Betliar;  Mgr. Ján Papco (kurátor, SNM-Múzeum Boj-
nice – špecializácia: dejiny umenia – staré výtvarné umenie, 
najmä barok) – diela výtvarného umenia, umiestnené v súčas-
nosti z časti na výstave Krásna hôrka na Bratislavskom hrade; 
Mgr.  Michal Pírek (kurátor, SNM-historické múzeum – špe-
cializácia: vojenská história, militárie) – militárie, umiestne-
né v súčasnosti na výstave na Bratislavskom hrade. Na základe 
odporúčania Mgr. Silvie Lörinčikovej, zodpovednej za odbornú 
správu zbierok v SNM-Múzeu Betliar, členovia komisie navrhli, 
aby na posúdenie zvonov a zbierkových predmety z oblasti ar-
cheológie boli prizvaní ďalší špecialisti. Finančné ohodnotenie 
vzniknutých škôd pre umelecké kováčstvo, zvonolejárstvo a cí-
narstvo spracoval Mgr. Juraj Gembický, Mgr. Silvia Lörinčíková 
a Vladimír eperješi, zbierkové predmety z archeológie spracoval 
PhDr. Juraj Bartík, PhD., kurátor SNM-archeologické múzeum. 
celkovo bolo poškodených a  zničených 324 zbierkových 
predmetov. Z  archeológie to bolo 7 ks zbierkových predme-
tov, oblasti kováčstva a cinárstva 43 ks zbierkových predme-
tov, umeleckého remesla/historický nábytok 22 ks zbierko-
vých predmetov. Najviac zničených a poškodených bolo mi-
litárií a predmetov umeleckého remesla – 151 ks zbierkových 
predmetov, z  numizmatiky 43 ks zbierkových predmetov 
(mince a  razidlá), oblasti výtvarného umenie 55 ks zbierko-
vých predmetov – išlo zväčša o poškodenie zadymením. 
Poisťovňa postup, zvolený SNM pri ohodnocovaní požia-
rom poškodených a zničených zbierkových predmetov, plne 
akceptovala a kurátormi stanovenú výšku škody na zbierko-
vých predmetov uznala (nevyžadovala finančné ohodnotenie 
zbierkových predmetov súdnym znalcom). Po predložení zo-
znamov zbierkových predmetov s  vyššie uvedenými údajmi 
zástupcovia poisťovne pri vybraných zbierkových predme-
toch požiadali o doplnenie niektorých údajov a doplnenie ob-
razových záznamov vybraných zbierkových predmetov pred 
poškodením a po poškodení. Na základe predložených dopl-
ňujúcich informácií boli stanovené výšky škôd pri všetkých 
zbierkových predmetoch akceptované. 

Uhorská šabľa s pošvou (1123/1954, Z 168), 19. storočie. Šabla 
poškodená požiarom - zachované len torzo, vysokou teplotou sa 
čepeľ zdeformovala; z pošvy zachované mosadzné časti. Drevená časť 
obtiahnutá kožou sa nezachovala ani pri jednej z takýchto zbraní.
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Obr. 1 Ferdinand Juraj Sachsen-coburg a Gotha, pastel na kartóne. 
autor: pravdepodobne Johann heinrich Schröder

Obr. 2 Rodinný portrét neapolsko-sicílskeho kráľ Františka I., 
s jeho manželkou španielskou infantkou Izabelou a deťmi, akvarel 
na slonovine. autor: neznámy

Výnimočná hodnota svätoantonského kaštieľa spočíva nie-
len v jeho pôvodnej, barokovo-klasicistickej architektúre, no 
predovšetkým v bohato zariadených interiéroch, ktoré osta-
li po jeho bývalých majiteľoch. Každý salón má svoje osobité 
kúzlo, znásobené prítomnosťou rôznorodých predmetov, ob-
razov i vzácnych umeleckých diel, ktorých cesty, ako sa sem 
dostali, je niekedy ťažké vysvetliť. Pochádzajú z najrôznejších 
krajín a historických období, z konca 17. až zo začiatku 20. 
storočia, od významných umelcov a remeselníkov z európy, 
ale aj Orientu. Vypovedajú mnohé nielen o záujmoch a vkuse 
ich majiteľov, ale aj o ich bohatstve. Zachovaný pôvodný inte-
riér odzrkadľuje vysoké požiadavky na bytovú kultúru a tiež 
je dokladom kultúrneho a spoločenského života aristokracie.
Uhorský šľachtický rod Koháryovcov vlastnil kaštieľ spo-
lu s  Čabradsko-sitnianskym panstvom viac ako 200 rokov. 
Mnohé umelecko-historické zbierky z  konca 17. až zo za-
čiatku 2. polovice 18.  storočia získal gróf andrej Jozef Ko-
háry (*1694 – †1757), generál cisárskych vojsk a župan hon-

Portrétne umenie európskych maliarov  
19. a 20. storočia v zbierkach Múzea  
vo Svätom antone
Ingrid hričovcová, MÚZeUM VO SV. aNTONe

Portrait art by European painters of the 19th and the 20th centuries in the collections  
of the Svätý Anton Museum
In the collection fund of the Svätý Anton Museum one can find portraits by significant European painters of the 
German, Austrian, Hungarian and French provenience. The majority of them depict the Coburg aristocratic family 
as well as members of dynastically related European aristocratic families – the Habsburgs, the Bourbons, the 
Orleáns and the Romanovs. 

tianskej stolice. Jeho zásluhou bol prestavaný dvojkrídlový 
kaštieľ na  honosné šľachtické rodové sídlo. Po  vymretí Ko-
háryovcov bol v  rokoch 1826 – 1921 vo vlastníctve neme-
nej významného nemeckého rodu coburgovcov. Posledný  
užívateľ svätoantonského kaštieľa, bývalý bulharský cár Ferdi-
nand coburg (*1861 Viedeň – †1948 coburg, vládol v rokoch 
1887 – 1918), kaštieľ opustil až na jeseň roku 1944. Premys-
lenou a  ctižiadostivou sobášnou politikou sa príslušníci co-
burgovskej dynastie dostali na mnohé panovnícke či kniežacie 
dvory a stali sa zakladateľmi štyroch súčasných panovníckych 
dynastií: anglickej, belgickej, portugalskej a bulharskej.
Záujem o  portréty a  snaha uchovávať si podobizne svojich 
najbližších či príbuzných existovali už od  dávnej minulos-
ti. aristokracia sa týmito portrétmi nielen prezentovala, ale 
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Obr. 5 Klementína Orleánska, olej na plátne  
autor: heinrich von angeli, 1868

pripomínala si aj rodinné a dynastické prepojenia s význam-
nými členmi z ich rodu. Ku svätoantonskému kaštieľu neod-
mysliteľne patrí bohatá obrazová zbierka s  portrétmi jeho 
majiteľov, ako aj členov spríbuznených rodín pochádzajúcich 
z  významných európskych panovníckych dynastií, ako boli 
Bourbonovci, rod Orleánsky, Romanovci a habsburgovci. 
Zo začiatku 19. storočia pochádza súbor rodovej galérie sied-
mich detí saského vládnuceho vojvodu Františka Fridricha an-
tona coburga-Saalfeld (*1750 – †1806) a jeho druhej manželky 
augusty Karolíny Reuß-ebersdorf (*1757 – †1831). Ide o por-
tréty Sofie Sachsen-coburg-Saalfeld (*1778 – †1836), kto-
rá sa stala manželkou grófa emanuela von Mensdorff-Pouilly 
(*1777 – †1852); antoinetty Sachsen-coburg-Saalfeld (*1779 
– †1824), neskoršej manželky generálmajora a princa alexan-
dra Württemberg (*1771 – †1852); Juliany Sachsen-coburg-
-Saalfeld (*1781 – †1833), manželky ruského veľkokniežaťa 
Konštantína (*1779 – †1831), druhorodeného syna ruského 
cára Pavla I. Petroviča (vládol v rokoch 1796 – 1801); Viktórie 
Sachsen-coburg-Saalfeld (*1786 – †1861), ktorej dcéra Viktó-
ria (*1819 – †1901) sa stala v rokoch 1837 – 1901 anglickou 
kráľovnou; ernesta I. Sachsen-coburg-Saalfeld, neskôr Gotha 
(*1784 – †1844) – otca alberta (*1819 – †1861), budúceho 
manžela anglickej kráľovnej Viktórie; Leopolda Sachsen-co-
burg a Gotha (*1778 – †1836, vládol v rokoch 1831 – 1865), 
prvého belgického kráľa a  zakladateľa belgickej panovníckej 
dynastie; Ferdinanda Juraja Sachsen-coburg a  Gotha (*1785 
– †1851, Obr. 1), ktorý sobášom s Máriou antóniou Gabrie-
lou Koháryovou (*1797 – †1862) získal pre seba a svojich ďal-
ších potomkov všetky koháryovské majetky a založil katolícku 
koháryovskú líniu vojvodstva Sachsen-coburg a Gotha. Všet-
ky tieto detské portréty pochádzajú od jedného autora, sú ma-
ľované pastelom na kartóne a rámované v rovnakých oválnych 
tenkých zlátených rámoch, zdobených perlovcom. Ich auto-
rom je pravdepodobne nemecký portrétista Johann heinrich 
Schröder (1757 – 1812). Pendanty týchto portrétov sa nachá-
dzajú v coburgovskom zámku callenberg v Nemecku. 
Rod coburgovcov bol dynasticky prepojený aj s neapolsko-si-
cílskymi panovníkmi a parmskými kniežatami. Predkovia Má-
rie Lujzy Bourbonsko-Parmskej (*1780 – †1899), manželky 

Obr. 3 Mária Karolína, vojvodkyňa z Berry, akvarel. autor:  
Francois Justa Joseph Sieurac, 1822

Obr. 4 Dvojportrét neapolsko-sicílskeho kráľovského páru 
Ferdinanda II. a jeho prvej manželky Márie Kristíny Savojskej, 
email na porcelánovej kachlici. autor: carlo di Simones, 1851

posledného užívateľa svätoantonského kaštieľa, bulharského 
cára Ferdinanda coburga, pochádzajú od neapolsko-sicílskych 
Bourbonovcov. Z  tohto dôvodu sa tu nachádzajú aj portréty 
neapolsko-sicílskych panovníkov a  ich rodinných príslušní-
kov. Z rokov 1810 – 1830 pochádza miniatúrny rodinný por-
trét od neznámeho maliara, akvarel na slonovine, zachytáva-
júci neapolsko-sicílskeho kráľa Františka I. (*1770 – †1830, 
vládol v rokoch 1825 – 1830) s jeho druhou manželkou, špa-
nielskou infantkou Izabelou (*1789 – †1848) a ich deťmi (Obr. 
2). Na  ďalšom portréte, v  pôvodnom zlátenom empírovom 
ráme, sa nachádza podobizeň Márie Karolíny, vojvodkyne 
z Berry (*1798 – †1870, Obr. 3), jeho dcéry z prvého manžel-
stva s  habsburskou princeznou Máriou Klementínou (*1777 
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Obr. 6 Ferdinand coburg, olej na plátne. autor: heinrich von angeli, 
1914

– †1801). autorom tejto miniatúry je francúzsky portrétis-
ta a  majster miniatúr, Francois Justa Joseph Sieurac (*1781 
– †1832). Portrét je datovaný rokom 1822, kedy Karolína už 
bola vdovou francúzskeho vojvodu Karola Ferdinanda de Ber-
ry (*1778 – †1820). Jedna z ich dcér bola Mária Lujza Terézia 
(*1819 – †1864), ktorá sa vydala do Parmy za vojvodu Karola 
(*1823 – †1854). Z tohto manželstva sa narodil Róbert (*1848 
– †1907), budúci parmský vládnuci vojvoda. Z manželstva ne-
apolsko-sicílskeho kráľa Ferdinanda II. (*1810 – †1859, vládol 
v rokoch 1830 – 1859) s jeho druhou manželkou Máriou Teré-
ziou habsbursko-Tešínskou (*1816 – †1867) sa narodila Má-
ria Pia Bourbunsko-Neapolsko-Sicílska (*1849 – †1882), ktorá 
sa vydala za parmského vojvodu Róberta. Ich prvorodená dcé-
ra Mária Lujza Bourbonsko-Parmská (*1870 – †1899) sa stala 
manželkou bulharského cára Ferdinanda coburga.  
Na  porcelánovej kachlici je technikou emailu maľovaný mi-
niatúrny dvojportrét neapolsko-sicílskeho kráľovského pá-
ru Ferdinanda II. (*1810 – †1859, syn Františka I. a Izabely 
Španielskej) a  jeho prvej manželky Márie Kristíny Savojskej 
(*1812 – †1836). Tento dvojportrét (Obr. 4), signovaný car-
lom di Simonesom, vznikol pravdepodobne ako spomienko-
vý v roku 1851, už po smrti Márie Kristíny Savojskej. 
K jedným z najväčších a najznámejších portrétistov európskej 
aristokracie patril aj maďarský maliar z mníchovskej školy he-
inrich von angeli (*1840 – †1925). Pôsobil v Budapešti, Vied-
ni, Petrohrade a Londýne. Od 2. polovice 19. storočia praco-
val aj pre coburgovcov. Je autorom portrétnych olejomalieb 
súrodencov bulharského cára Ferdinanda coburga:  Ľudoví-
ta augusta (1845 – 1907), manžela brazílskej princeznej Le-
opoldíny (1847 – 1871), dcéry posledného brazílskeho cisára 
Dona Pedra II. (1825 – 1891, vládol v  rokoch 1831 – 1889), 
Klotildy (1846 – 1927) – manželky rakúskeho arcivojvodu Jo-
zefa habsburga (1833 – 1905) a amálie (1848 – 1894), ktorá 
sa vydala za bavorského arcivojvodu, brata rakúskej cisárovnej 
alžbety Bavorskej, Maximiliána II. emanuela (1849 – 1895). 
Tiež je aj autorom portrétu matky Ferdinanda coburga, fran-
cúzskej princeznej Klementíny Orleánskej (1817 – 1907, Obr. 
5), zobrazenej už ako 70-ročnej vdovy. Portrétne olejomaľby 
sú autorsky signované s datovaním 1868. 
heinrich von angeli je aj autorom portrétu Ferdinanda co-
burga z roku 1914 (Obr. 6), kedy sa bulharský cár stal členom 
prestížneho rytierskeho rádu Zlatého rúna. Obraz je maľo-

vaný olejom na mahagónovej doske a zachytáva cára vo veku 
53 rokov, oblečeného v obradnom čiernom rúchu s insígniou 
zlatej kolany, na ktorej je zavesené zlaté rúno. 
Dva veľkorozmerné portréty v Reprezentačnej jedálni kaštie-
ľa, pochádzajú od maďarského maliara a portrétistu artura 
von Ferarisa (*1856 – †1936), ktorý taktiež pracoval pre vy-
sokú európsku aristokratickú spoločnosť. Z roku 1935 pochá-
dza jeden z posledných vyobrazení niekdajšieho bulharského 
cára Ferdinanda coburga (Obr. 7). Je namaľovaný vo veku 
74 rokov, v  civilnom šate, sediaci v kresle. Druhá olejomaľ-
ba od  tohto autora, portrét Louisa alexandre Stanislas Bo-
urbona, princa de Lamballe (*1747 – †1768), vznikla na za-
čiatku 20. storočia. Tento obraz si u maliara zrejme objednal 
sám Ferdinand coburg, nakoľko ide o dobovú kópiu originá-
lu z 18. storočia od francúzskeho rokokového maliara.  
Dôležitou súčasťou obrazov sú aj rámy. Prevažná väčšina portré-
tov z 19. až 20. storočia je zarámovaných v pôvodných dreve-
ných rámoch s kašírovanými ornamentálnymi vzormi so zláte-
nou povrchovou úpravou. Zo spomínaných obrazov má najhod-
notnejší rám podobizeň Klementíny Orleánskej od  heinricha 
von angeliho. celozlátený rám je vyrobený z  lipového dreva, 
zdobený bohatou akantovou drevorezbou. Bulharský cár Ferdi-
nand coburg si na zadné strany obrazov modrou pastelkou písal 
poznámky o príbuzenských vzťahoch s portrétovanou osobou.
Múzeum vo Svätom antone je správcom veľkej kolekcie ob-
razových portrétov a je veľmi ťažké z nich vybrať tie najhod-
notnejšie a najzaujímavejšie. Maliari kládli vždy veľký dôraz 
na dokonalé línie zobrazovaných osôb a niekedy sa stalo, že 
ich štetec musel napraviť aj chybičky krásy. Snahou maliara 
– portrétistu bolo nielen ulahodiť a potešiť oko zobrazované-
ho, ale vytvoriť aj krásne umelecké dielo. 

FOTO: archív Múzea vo Sv. antone           

ZDROJe 
Katalogizačné záznamy zbierkových predmetov, Ingrid hričovcová, 
2000 – 2012.
Galerijné karty, Juraj Špitzer, 1986.
DeMKO, P. (zost.) Katalóg maliarov. Katalóg je uložený na dokumen-
tačnom oddelení Múzea vo Sv. antone. 

Obr. 7 Ferdinand coburg, olej na plátne. autor: artur von Ferraris, 
1935
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Obr. 1 Model štruktúry mikrofibrily7

Úvod
Papier je plošný heterogénny materiál, ktorý je zložený 
z vlákien a prídavných látok, ako sú plnivá, glejivá, retenč-
né prostriedky, optické zjasňovacie prostriedky, prostried-
ky zvyšujúce pevnosť za  mokra, prostriedky zvyšujúce 
pevnosť za  sucha a  iné. Lignocelulózové vlákna sú zlože-
né z viacerých segmentov a úrovní hladín, pričom základ-

Kinetika napučiavania papiera 
v rozpúšťadlách
Michal Jablonský – Martina Botková, SLOVeNSKá TechNIcKá UNIVeRZITa, BRaTISLaVa

Swelling kinetics of paper in different solvents
Due to the different types of solvents there are specific interactions between material and solvent. A result of this 
interaction may be the swelling of the material. The study is aimed at investigating the effect of various solvents 
on the swelling kinetics of paper. In this application it can be used to determine the impact and behavior of other 
homogeneous and heterogeneous materials (textiles, leather, parchment and plastic) by using different types of 
solvents that can be applied in the protection and preservation of materials and objects of cultural heritage.

nou zložkou bunkovej steny je celulóza, ktorej základnou 
štruktúrnou jednotkou je β-D-glukopyranóza. Postupným 
predlžovaním reťazca sa získava oligosacharid, až makro-
molekula celulózy.1 Jednotlivé makromolekuly celulózy sú 
sčasti pravidelne a  sčasti voľne usporiadané a  vytvárajú 
elementárnu fibrilu.2 V usporiadaných oblastiach vytvára-
jú kryštálovú mriežku. Táto časť celulózy sa nazýva kryš-

Obr. 2 Vizualizácia štruktúry lignocelulózového vlákna7

talický podiel. Priestor medzi kryštalitmi a okrajové 
oblasti mikrofibríl sú zložené z amorfnej celulózy.3 

elementárne fibrily sa vyznačujú tým, že kryštalic-
ké oblasti tvoria 60 až 70 %.4 Kryštalické oblasti sa 
vyznačujú tým, že sú neprístupné pre molekuly vo-
dy. Voda penetruje hlavne do amorfných oblastí ce-
lulózových vlákien. Bolo dokázané, že v  kryštalic-
kých regiónoch dochádza k zanedbateľnej absorpcii 
vody.5 elementárnu fibrilu tvorí 36 makromolekúl 
celulózy, ktorej šírka je 3,5 nm až 4 nm.3 elemen-
tárne fibrily (celkom 64) 4 x 4 sa zhlukujú do  väč-
ších agregátov, ktorých šírka je 12  nm a  tvorí ich 
cca 576 molekúl celulózy. Štyri väčšie agregáty tvo-
ria mikrofibrilu, ktorej šírka je cca 25 nm a tvorí ju 
2 000 molekúl celulózy 6, 7 (Obr. 1). Mikrofibrily sa 
ďalej zhlukujú do  makrofibríl, ktorých šírka je cca 
400 nm a tvorí ich 128 elementárnych fibríl, hemi-
celulózy a  lignín. Makrofibrily sa spájajú do  fibríl, 
ktoré vytvárajú bunečnú stenu rastlín a drevín.2, 7, 8  
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Na obr. 2 sú znázornené mikroskopické a submikroskopic-
ké rozmery elementov vlákna.
Pri mechanizme degradácie celulózy sa musí brať do úvahy aj 
štruktúra celulózy, vzhľadom k  tomu, že štruktúra celulózy 
je postavená na rôznych typoch prepojenia vodíka medzi Oh 
skupinami. Vodíkové väzby sú považované za hlavný faktor, 
ovplyvňujúci fyzikálne vlastnosti celulózy.9

Na  všetkých hladinách povrchov môžu prebiehať reak-
cie, t.   j. degradačné reakcie lignocelulózových materiálov, 
v  ktorých reagujú plynné alebo kvapalné oxidačné činidlá 
s tuhými povrchmi lignocelulózových materiálov za vzniku 
degradačných produktov.7

Na  elimináciu degradačných produktov a  ich vplyvu 
na vlastnosti papiera sa v praxi využívajú rôzne deacidifi-
kačné sústavy. Tieto sústavy sa vyznačujú tým, že obsahu-
jú nosič deacidifikačnej látky a aktívnu deacidifikačnú lát-
ku. ako nosiče aktívnych deacidifikačných látok sa využíva 
voda, alkoholy, freóny, hexametyldisiloxán a  ďalšie orga-
nické rozpúšťadlá. Každé z  týchto činidiel pôsobí na sub-
strát (papier – vlákna) iným spôsobom a môže dochádzať 
k  interakciám medzi rozpúšťadlom a  substrátom. Vlákna 
ponorené do  vody sa na  povrchu zmáčajú, nasleduje pe-
netrácia vody do medzipriestorov, lúmenov a kapilár bun-
kových stien. Voda sa dostáva medzi vlákna a do voľných 
priestorov amorfných oblastí bunkových stien a  súčasne 
v týchto miestach uvoľňujú vodíkové väzby medzi povrch-
mi celulózy.
Pre meranie interakcie vody s vláknami sa používajú rôz-
ne metódy. Najbežnejšia je metóda merania schopnos-
ti zadržiavania vody (WRV) a meranie pod mikroskopom. 
Princíp metódy WRV je založený na meraní množstva vo-
dy zadržanej pri odstreďovaní za stanovených podmienok. 
WRV metóda hovorí o  maximálnej kapacite celulózových 
vlákien zadržiavať vodu a nemôže byť použitá na monito-
rovanie kinetiky napučiavania. Kinetika napučiavania ce-

a

b

Obr. 3 Sklenená monitorovacia jednotka (a) a detailný náhľad 
na senzory a sklenené hranoly (b)

Obr. 2 Vizualizácia štruktúry lignocelulózového vlákna7 lulózových vlákien sa zvyčajne pozoruje 
pomocou mikroskopu. Zmeny rozmerov 
buničinových vlákien sú zaznamenané 
v určitých časových intervaloch od prvé-
ho kontaktu vzorky s rôznymi médiami.10 
Ďalšou možnosťou sledovania kinetiky 
napučiavania vlákien je využitie modifi-
kovaného zariadenia na sledovanie kine-
tiky napučiavania  dreva11, 12. Tento spô-
sob sledovania kinetiky napučiavania pa-
piera bol použitý pri sledovaní vlastností 
recyklovaných vlákien v ďalšej práci.13

cieľom tejto práce bolo sledovať kinetiku 
napučiavania vlákien v papieri s použitím 
rôznych nosičov deacidifikačnej látky, a to 
vody, hexametyldisiloxánu a etanolu.

experimentálna časť

Vzorka papiera
Použil sa novinový papier vyrobený v  Ji-
hočeských papírnách Větřní a.  s., drevitý, 
strojne hladený, neglejený, plošná hmot-
nosť: 45 g/m2, povrchové ph: 5,62; zlože-
nie 55 % mechanickej bielenej drevoviny, 
20 % bielenej sulfátovej buničiny, 15 % re-
cyklovaných vlákien a 10 % kaolínu.

Zariadenie

Meranie kinetiky napučiavania
Na meranie kinetiky napučiavania bolo použité upravené za-
riadenie, pôvodne určené na  meranie napučiavania dreva.11 
Počas napučiavania sú zmeny rozmerov vlákien, respektíve 
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Obr. 4 Napučiavanie hárku novinového papiera vo vode, etanole 
a nepolárnom rozpúšťadle hexametyldisiloxáne (hMDO) 
v závislosti od času napučiavania (t, s)

papiera, prevedené na elektronický signál pomocou monito-
rovacích senzorov. Získané elektronické signály sú následne 
vyhodnotené pomocou Pc do  grafickej podoby a  vyjadrujú 
závislosť napučiavania od  času. Napučiavanie je definované 
ako rozdiel skutočného stavu rozmeru vzorky k pôvodnému 
rozmeru a je vyjadrené v %.
Miera napučiavania vzorky v rovine kolmej k povrchu sa po-
číta priebežne použitím vzorca 11:

Ss = . 100 (%)       (1)
(Fti–F0)

F0

kde Ss je miera napučiavania v  rovine kolmej na  povrch 
vzorky (%),

Fti je hrúbka vzorky v priebehu merania (m), kde ti je 
čas napučiavania (s),

 F0 je pôvodná hrúbka vzorky pri pôvodnej vlhkosti (µm).
Relatívna rýchlostná konštanta prvej rýchlej fázy napučiavania 
sa vypočíta ako funkcia dotyčnice preložená k lineárnej časti ki-
netickej krivky. Začiatok a koniec lineárnej časti krivky možno 
určiť grafickou metódou, pomocou numerickej derivácie prvé-
ho poriadku alebo regresnou metódou. Relatívna rýchlostná 
konštanta sa vypočíta pomerom Δy (napučanie,%) / Δx (čas, 
s). Obe hodnoty sú spojené s  extrémami kinetických kriviek. 
Vzorky papiera s rozmermi 2 x 2 cm boli uložené pod jednotlivé 
senzory. Prvých 60 sekúnd sa meralo v časovom intervale 0,1 
s a následne sa meranie vykonávalo v 1 s intervaloch.

Výsledky a diskusia
Na  Obr. 4 vidíme napučiavanie modelovej vzorky papiera 
v rozpúšťadle hexametyldisiloxáne (hMDO), v etanole a vo vo-
de v závislosti od času napučiavania. Z grafu je viditeľné, že vo-
da, ako polárne rozpúšťadlo, má najvyššiu napučiavaciu schop-
nosť, hodnota napučiavania dosiahnutá pre vodu bola 50 ± 
10 % a rýchlostná konštanta napučiavania kNh2O = 1 %.s-1. Vý-
znam napučiavania v procese modifikácie na vodnej báze spo-
číva v dostatočnej polarite vody. Táto polarita na úrovni vody, 
vodíkových mostíkov rozpúšťadla aj rozpustenej modifikačnej 
látky v celulóze alebo celulózy je základný predpoklad pre difú-
ziu rozpustenej látky do celulózy na molekulovú úroveň.14 
Voda sa preto bežne používa v praxi konzervovania a reštau-
rovania papiera. Vodné deacidifikačné systémy ponúkajú vý-
hody oproti iným spôsobom ochrany a tieto výhody spočíva-
jú v možnosti rozpúšťania a odstraňovania organických kyse-
lín z dokumentov.15

V práci Tse a kol.16 boli potvrdené tieto výhody použitia vod-
ného systému. Moropoulou a Zervos17 na druhej strane uká-
zali, že štruktúra papiera sa môže pri aplikácii vodných proce-
sov oslabiť. Tento dôsledok však autor pripisuje hlavne nerov-
nomernému sušeniu, ktoré vedie k zníženiu pevnosti papiera. 
Ďalšie možné vysvetlenie spočíva v procese napučiavania vlá-

kien a otvorení vodíkových väzieb medzi vláknami a pri spät-
nom sušení sa znižuje hustota v dôsledku pôsobenia iných tla-
kov pri procese sušenia, ako tomu bolo počas výroby papiera. 
Masová deacidifikácia vodnými sústavami sa využíva len pri 
archívnych dokumentoch. Pri knihách sa deacidifikácia vod-
nými sústavami nedá použiť, čo súvisí najmä z  problémom 
napučiavania papiera. Tým dochádza k  zmene rozmerovej 
stability materiálu, čo sa pri knihách prejavuje ich deformá-
ciou a znehodnotením (Obr. 5).
Pre etanol bola napučiavacia schopnosť znížená na  hodno-
tu 20 ± 5 %, rýchlostná konštanta napučiavania kNc2h5Oh = 
0,1 %.s-1 a  pre nepolárne rozpúšťadlo hMDO bola namera-
ná hodnota napučiavania 0 ± 5 %. Dokonca možno vidieť, že 
pri použití hexametyldisiloxánu dochádza k poklesu napučia-
vania až k záporným hodnotám. Tento dej si možno vysvet-
liť ako dôsledok toho, že voda nachádzajúca sa v papieri vo 
forme vlhkosti je nahradená hexametyldisiloxánom, ktorý sa 
s  vodou nemieša. Dochádza k  sušeniu papiera a  výsledkom 
tohto vplyvu je zmršťovanie vlákien.14

Papersave ako jediný proces dovoľuje deacidifikáciu aj v zapeča-
tených (uzatvorených) krabiciach. Umožňuje to nízkopolárny 
nosič aktívnej impregnačnej látky hMDO, ktorého dynamická 
viskozita je pri 25 °c a 0,481 mPa/s. Vďaka tejto vlastnosti dob-
re preniká cez štruktúru lignocelulózových materiálov. 
Napučiavanie v  organických rozpúšťadlách, ako je hMDO, 
závisí od  schopnosti tvorby vodíkových väzieb s  celulózou. 
Prístupnosť a reaktívnosť celulózy je sprostredkovaná polár-
nymi kvapalinami nasledovným spôsobom. Nepolárne kva-
paliny neotvárajú interfibrilárnu štruktúru, a tým nezvyšujú 
prístupnosť a reaktívnosť celulózy v strednej vrstve.
hMDO, ako nepolárne rozpúšťadlo, na  rozdiel od  vo-
dy nezabezpečí difúziu nízkomolekulových látok do  bu-
nečnej steny, fibríl, mikrofibríl, elementárnych fibríl ani 
na  molekulovú úroveň ďalších zložiek, z  ktorých sa skla-
dá drevné vlákno. Druhým faktorom difuzivity je mólo-
vá hmotnosť rozpustených látok. Do  bunečnej steny môžu 
preniknúť len polárne látky s  relatívne nízkou hmotnosťou  
M < 3 000. Nízka polarita rozpúšťadla hMDO je výhodou vzhľa-
dom na nulové napučiavanie bunečných stien a z toho vyplýva-
júce nulové deformácie papiera, kníh, archívnych dokumentov.14

cieľom tejto práce bolo poukázať na možnosti merania vplyvu 
napučiavania rôznych rozpúšťadiel na konzervovaný materiál. 
Výhodou tejto analýzy je zistenie kinetiky napučiavania, kto-
rá môže byť aplikované pre rôzne typy materiálov. Vzhľadom 
k tomu, že počas konzervačného zásahu nesmie dojsť k poško-
deniu objektu, ochrana objektov kultúrneho dedičstva je za-
vislá od použitých materiálov a rozpúšťadiel. V neposlednom 
rade platí, že ošetrenie, ktoré je dobré pre jeden objekt môže 
byť škodlivé pre druhý objekt. Ošetrenie by malo byť reverzi-
bilné, ak je to možné a čo s najmenším zásahom do štruktúry 
a  informačného obsahu objektu. S využitím tohto zariadenia 
je možné na modelových vzorkách rôznych typov materiálov 
odskúšať vplyvy rôznych impregnačných látok a rozpúšťadiel 
a vybrať to, ktoré bude mať minimálny vplyv na zvolený ob-
jekt. Stanovenie vplyvu týchto látok umožňuje správnu voľbu 
impregnačných (modifikačných) sústav, čo môže pomôct pri 
aplikácii masových technológií pri ochrane objektov kultúrne-
ho dedičstva z rôznych materiálov ako je drevo, papier, textil, 
koža, pergament a plasty.

Obr. 5 Kniha pred namočením do vody a po namočení do vody 
(ponorená 24 hodín vo vode)
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Záver
Práca poukazuje na možnosti využitia merania kinetiky na-
pučiavania plošných heterogénnych materiálov, ako je napr. 
papier. V  tomto prípade bola aplikovaná na  zistenie vplyvu 
používaných nosičov deacidifikačnej látky na  vlastnosti pa-
pierovej podložky. Okrem tejto aplikácie je ju možno použiť 
na určeniu vplyvu a správania sa iných homogénnych aj he-
terogénnych materiálov (textil, koža, pergament a plasty) pri 
aplikácii rôznych typov rozpúšťadiel, ktoré môžu byť apliko-
vané pri ochrane a konzervovaní materiálov a objektov kul-
túrneho dedičstva.

FOTO: M. Jablonský
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Na úvod zopár pojmov
Edukáciou sa rozumie celkové a celoživotné rozvíjanie osob-
nosti človeka, teda nielen pôsobením pedagóga, ale aj množ-
stvom nepriamych (organizovaných či neorganizovaných) 
podnetov, ktoré rozvíjajú osobnosť jedinca po celý jeho život. 
Medzinárodná komisia pre vzdelávanie v 21. storočí o. i. defi-
novala štyri piliere vzdelávania: učiť sa vedieť, učiť sa konať, 
učiť sa žiť s ostatnými, učiť sa byť. edukácia sú i sociálne skú-
senosti, cez ktoré sa učíme o sebe samom, rozvíjame si vedo-
mosti, zručnosti i komunikáciu s okolím; malo by sa nimi za-
čať už v rannom detstve.

Neformálna, informálna i formálna 
múzejná edukácia na príklade 
vzdelávacích programov 
Malokarpatského múzea v Pezinku 
andrea Jamrichová,  MÚZeUM ĽUV, STUPaVa

Non-formal, informal and formal museum education on the example of educational programmes 
in the Small Carpathian Museum in Pezinok
A basic report on the formal, informal and non-formal museum education in the programmes of the Small 
Carpathian Museum in Pezinok. It gives more facts about three different long-term programmes that were run in 
cooperation with two grammar schools and one nursery. 

Formálna edukácia prebieha organizovane, inštitucionálne so 
zadefinovaným obsahom, formami, časom, spôsobom hod-
notenia – ide teda o  riadené učenie. 
Neformálna edukácia prebieha organizovane, ale mimo for-
málny vzdelávací systém, ide o zámerne vyvolaný proces zvy-
čajne zameraný na prehĺbenie znalostí a rozvíjanie zručnos-
tí jedinca, ktoré rozširujú jeho obzor, skvalitňujú mu život 
a môžu mu napr. aj pomôcť uplatniť sa na trhu práce. 
Informálna edukácia prebieha celý život z  každodenných 
skúseností a  sociálnych kontaktov v  rodine, práci, vo voľ-
nom čase, pri cestovaní, čítaní, sledovaní televízie, sur-
fovaní po  internete, návštevou športových a  kultúrnych  
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podujatí, múzeí, ... je inštitucionálne neorganizovaná a ne-
systematická,
Múzejná edukácia – čiže celoživotné rozvíjanie osobnosti 
človeka v  múzeu, múzeom, cez portfólio činností mú-
zea – už nie je primárne zameraná na  podanie informácií 
z  vedomostného systému múzea, ale stále viac sa orientuje 
na zručnosti, schopnosti a postoje návštevníka; chce mu po-
môcť pochopiť súvislosti  kultúrnych a  prírodných štruk-
túr sveta okolo nás, s  pomocou zbierok, ktoré vníma ako 
nenahraditeľný nástroj na komunikáciu s verejnosťou. V mú-
zejnej edukácii sa chápe podstata edukácie ako pomoc – jej for-
my a  metódy by teda mali mať charakter podpory, odborné-
ho poradenstva, nedirektívneho prístupu lektora a  múzejné-
ho pedagóga. Snaží sa zaujať návštevníka sprostredkovaním 
osobného stretnutia s originálmi a vytvorením mostov k poro-
zumeniu týchto originálov, spoločnosti, nám, sebe samému... 
Nemecký pedagóg Wolfgang Brezinka ju považuje za pomoc je-
dincovi pri získavaní osobných vlastností, vďaka ktorým bude 
schopný samostatného a sociálne zodpovedného života.
aj múzejná edukácia môže byť neformálna, informálna či 
v istých prípadoch i formálna.
Informálna múzejná edukácia prebieha prostredníctvom kla-
sickej prehliadky výstavy, expozície či architektúry sídla mú-
zea. ale deje sa i prezeraním webovej stránky múzea, cez Pub-
lic relations múzea či prostredníctvom referencií od kolegov, 
kamarátov, vlastných detí/rodičov, rovnako aj niečím takým, 
ako je sortiment v  múzejnom obchodíku. Zo všetkého, čo 
(v múzeu) robíme, ide isté posolstvo –  cítiť naše postoje. Už 
nimi je možné inšpirovať, ale aj odradiť. 
edukácia prebiehajúca počas prehliadky expozície či výstavy je 
vo svojej podstate úplne dobrovoľná. Návštevník si sám vybe-
rie, čomu a ako bude venovať pozornosť – aj keď lektor podáva 
informácie o všetkom „napravo – naľavo“, aj keď sú pod všet-
kými exponátmi popisky a k dispozícii texty. Silným faktorom 
je osobný kontext každého návštevníka – teda jeho vedomosti, 
skúsenosti, motivácia, s ktorými do múzea prišiel. Veď človek 
pri tom čo vidí, aby vôbec niečo videl, si musí aj niečo myslieť – 
ako vravel nemecký filozof hans Georg Gadamer. Za úspešnú, 
z hľadiska edukácie, by sme mohli expozíciu či výstavu pova-
žovať vtedy, ak podnieti záujem návštevníka, zmení jeho prí-
stup a postoj k téme (objektom, zbierkovým predmetom, in-
formáciám), ak nahradí prekoncept v jeho hlave (konštruktivis-
tická pedagogika) alebo k téme nadobudne nový vzťah/prehĺbi 
si ho a prenesie ho i za múry múzea. Ideálne je, ak sa expozí-
ciou a výstavou môže návštevník pohybovať rýchlosťou a spô-
sobom, aké si sám zvolí. Podľa vlastného výberu z viacerých 
informačných prvkov, ktoré mu múzeum dômyselne pripraví 
(free choise learning). Pred realizáciou expozície v  Malokar-
patskom múzeu jej zamestnanci práve stoja.
Formálna múzejná edukácia by mohla mať určité podoby, hoci 
múzeá pôsobia prioritne mimo formálnej edukácie. Napríklad 
môže mať podobu akreditovaného múzejného vzdelávacie-
ho programu, resp. kurzu na Ministerstve školstva, alebo sem 
do istej miery možno zaradiť konkrétnu úzku spoluprácu mú-
zea a primárnej vzdelávacej inštitúcie na konkrétnom vzdelá-
vacom projekte realizovanom v rámci formálnej edukácie. 
Do  tejto kategórie sa dajú rátať dva dlhodobé vzdelávacie 
programy Malokarpatského múzea, ktoré boli v školskom ro-
ku 2011/2012 „ušité na mieru“ dvom stredným školám v re-
gióne: Obchodnej akadémii v Pezinku a Pedagogickej a kul-
túrnej akadémii v Modre. Prirodzene s podporou ich vedení 
a za nenahraditeľnej spolupráce jedného člena každého peda-
gogického zboru. Zapracovaním programu do vzdelávacieho 
procesu konkrétneho vyučovacieho predmetu pre jednotlivé 
triedy sa nastavili možnosti pravidelných stretnutí v  škole 
a viacnásobných návštev múzea. Okrem toho, školy vyčleni-
li i finančné prostriedky, nie na vzdelávací program ako taký, 
ani na návštevy múzea, ale na financovanie nákladov spoje-
ných s realizáciou výstupov projektov. Program spadal aj pod 
systém školského hodnotenia. Jeho časti, teda  konkrétne 

čiastkové výstupy, ako napr. návrh pozvánky, vytvorenie do-
tazníka a pod., boli žiakom oznámkované.
Dlhodobý vzdelávací program s  Pedagogickou a  kultúrnou 
akadémiou v  Modre vychádzal z  mojej predchádzajúcej spo-
lupráce s  touto strednou školou v  SNM-Múzeu Červený Ka-
meň v Častej.1 Opätovne som nadviazala kontakt s jej pedagó-
gom PaedDr. adamom hercegom a v školskom roku 2011/12 
sme  vytvorili dlhodobý vzdelávací program reťazového spre-
vádzania, modifikovaný na  potreby žiakov tretieho ročníka 
odboru Animátor voľného času a  možnosti Malokarpatského 
múzea. Múzeum nemá ubytovacie kapacity, takže žiaci mu-
seli každý deň po  poslednom sprevádzaní odísť domov, čím 
sa  stratila popracovná časť programu. (Na  hrade Červe-
ný Kameň a  na  zámku Vrchotove Janovice žiaci aj nocovali/
nocujú a  po  práci pokračujú ich podnetné zážitky v  novom 
atraktívnom prostredí – organizované i neorganizované – in-
formálna edukácia.) PaedDr.  herceg vzdelávací program za-
pracoval do vyučovania priebežnej praxe – tým sa stal súčas-
ťou formálneho vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii. Oproti 
predchádzajúcim rokom na  Červenom Kameni sme ho obo-
hatili o tvorbu pozvánky, plagátu i marketingového plánu štu-
dentmi. Pokiaľ ide o domáce zadania, každý sa s nimi vysporia-
dal po svojom: niektorí ich „odflákli“ tak, ako zvyknú iné do-
máce úlohy zo školy, viacerí sa ale prejavili kreatívne – jedna 
študentka sa podujala nakresliť logo s názvom programu, ktorí 
si študenti vymysleli – Historický had. Prirodzene, oproti pred-
chádzajúcim rokom na Červenom Kameni, prišlo aj ku zmene 
odborných tém stretnutí v  škole a  v  múzeu počas školského 
roku, keďže závisia od zamerania múzea a expozície (v prípade 
Malokarpatského múzea ide o vinohradnícku pivnicu), v kto-
rej časť žiakov (sedem) sprevádzala v rámci svojej praxe. 
Metodika tohto typu múzejnej edukácie – teda reťazového 
sprevádzania (sprievodcovia stoja rozmiestnení v  expozícii 
a nadväzujú na seba hovoreným slovom) – je podrobne roz-
pracovaná a vyše desať rokov realizovaná na českom zámku 
Vrchotovy Janovice spravovanom Národním muzeem.2 Počas 
výstupu programu, teda týždňa, kedy študenti sprevádza-
li v múzeu, mali väčší priestor na pomoc spomínanú vyššie, 
ako podstatu múzejnej edukácie. akú pomoc konkrétne?

Pomoc pri:
•	 procese učenia sa

– faktov z  písaného lektorského textu, rozprávaní kurá-
tora a múzejného pedagóga, odporučených zdrojov, 

– pracovných návykov: zodpovednosť, dochvíľnosť, pri-
spôsobenie sa cieľovej skupine návštevníkov/zákazní-
kov, flexibilita – v sobotu prišli o dve miestnosti expozí-
cie, kvôli podujatiu Otvorené vínne pivnice na sv. Urba-
na a bolo treba prepracovať trasu i hovorené slovo..., 

– kreativite: zažili klasickú prehliadku našej expozície 
a mali ju urobiť inak – zmenili trasu, avšak pri dodrža-
ní logiky expozície, začiatok bol už na ulici pred budo-
vou múzea; jedna zo sprievodkýň („rodená herečka“) sa 
zmenila na Doru zo Štefanovej, ktorá ako tovarichárka 
aj do  tejto vinohradníckej pivnice pred nejakými 150 
rokmi chodila, a porozprávala v miestnom nárečí ako sa 
v Pezinku a na okolí vo vinohradoch žilo a nie jeden se-
nior jej v nárečí aj veselo odpovedal,

•	 porozumeniu minulosti: napr. prispôsobenie architektú-
ry obytného mestského domu profesii/ živobytiu jeho ma-
jiteľa, kto v tých vinohradoch kedysi pracoval? akými ná-
strojmi?,

•	 hľadaní seba samého: akým spôsobom sa najlepšie nie-
čo naučím, ako prekonám stres, čakanie, viem improvizo-
vať?, chcem pracovať v budúcnosti ako animátor?,

•	 podpore zdravého sebavedomia: vystupovanie pred ne-
známymi i  známymi, promptné reagovanie na  otázky, 
spätná väzba nielen múzejného pedagóga, ale aj od členov 
Pezinského klubu sprievodcov a ostatných návštevníkov, 
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•	 dialógu medzi staršími a  mladšími: cieleným pozvaním 
nielen vrstovníkov sprievodcov, ale aj skupín seniorov 
a škôlkárov.

Pre dobré podmienky na komunikáciu sme prehliadku kon-
čili na dvore múzea, t. j. renesančného meštianskeho domu, 
kde sme spravili priestor „a la viecha“ – drevený stôl, lavice, 
šenktiš, džbán a poháre na víno z modranskej majoliky. Náv-
števníci sa pohodlne usadili a posledná členka reťaze im po-
rozprávala aj o vieche, ponúkla im napiť zo špásovného džbá-
nu a  na  záver všetci sprievodcovia debatovali o  spoločnom 
sprevádzaní. Seniorskej skupine návštevníkov Dora zo 
Štefanovej aj naliala po  poháriku malokarpatského vínka 
a niektorí seniori si zaspomínali na svoju minulosť spojenú 
s vinohradníctvom či vinárstvom. 
Pre žiakov posledného ročníka materských škôl sme prirodze-
ne pripravili iné reťazové sprevádzanie – vzdelávací program 
prispôsobený ich veku. Bolo to po prvýkrát, čo študenti stáli 
pred obdobnou úlohou pre túto cieľovú skupinu. Napriek ich 
počiatočným obavám to bol vydarený a zmysluplný program, 
po ktorom zostali nabití radosťou „nachytanou“ od tých mlad-
ších. Jedna sprievodkyňa to celé okomentovala: “Tento týždeň 
som sa tak prekonala, ako doteraz nikdy v mojom živote, nor-
málne som na seba hrdá“. Všetkých sedem sprievodcov mi ne-
chalo na seba kontakt pre prípad, keby som ich niekedy potre-
bovala do múzea na  sprevádzanie.
Druhý zo spomínaných dlhodobých vzdelávacích programov 
Malokarpatské múzeum v  Pezinku realizovalo v  spolupráci 
s Obchodnou akadémiu v Pezinku. Tu už nešlo o modifikácie 
existujúceho a  roky fungujúceho typu vzdelávacieho progra-
mu, ale o  tvorbu nového, na  mieru vystavaného programu 
pre žiakov tretích ročníkov odborov Kongresové služby a  Ma-
nažment cestovného ruchu. Ich profesorka odborných predme-
tov, Ing. Natália Kadárová, má eminentný záujem o prepojenie 
teórie s praxou. chce, aby jej žiaci zažili všetky aspekty práce 
na  tvorbe a  realizácii projektu, ktoré spolu teoreticky prebe-
rajú na vyučovacích hodinách. Rozhodli sme sa preto vytvoriť 
pridanú hodnotu k tejto časti formálneho vzdelávania v ško-
le tým, že v spolupráci s Malokarpatským múzeom a na jeho 
pôde budú žiaci môcť jeden projekt, vybraný z  tých, ktoré si 
žiaci vymyslia, aj (dobrovoľnícky) zrealizovať. 
Dlhodobý vzdelávací program sme nazvali Deň D, keďže k jed-
nému dňu, dňu podujatia, smerovalo naše úsilie počas školské-
ho roka nepravidelnými stretnutiami v škole a múzeu. Deba-
tovalo sa o písaní projektov ako takých, ich štruktúre, logike 
a štylistike, o fundraisingu, o podujatiach v regióne a ich ter-
mínoch, misii múzea – jeho aktivitách a podujatiach. Bolo nut-
né spoznať múzeum, t. j. miesto činu – expozície, jeho priesto-
ry vhodné na podujatia a  ich vybavenie. Termín sme po via-
cerých úvahách nakoniec dali na Noc múzeí a galérií – 19. 5. 
2012 (pre žiakov od 16.00 do 23.30 – teda aj v čase skoro už le-
gendárneho zápasu Slovensko – Česko na Majstrovstvách sve-
ta v hokeji), takže Deň D sa nakoniec zmenil na Noc M(úzeí). 
Všetky projekty podujatí vypracované v dvojiciach boli pani 
profesorkou žiakom známkované. Následne sme spoločne je-
den vybrali a modifikovali do podoby, v akej na ňom mohli 
participovať všetci žiaci – nielen dvaja autori projektu pod-
ujatia. To bolo náročnejšie na koordináciu a plnenie potrieb 
všetkých žiakov. Niekto potrebuje viac konzultácií, iný viac 
voľnosti, niekto neznáša zmeny, iný by robil zmeny na  po-
slednú chvíľu. Dosiahnutie všeobecného konsenzu či súhlasu 
s kompromismi nebolo jednoduché. Vybraný projekt poduja-
tia bol zameraný na porovnanie minulosti a súčasnosti urči-
tých oblastí našich životov. Po diskusii sme sa nakoniec do-
hodli, že nás zaujíma obdobie, kedy rástli rodičia a v produk-
tívnom veku boli starí rodičia žiakov.
Šesť tém riešilo šesť skupín žiakov, ktoré medzi sebou komu-
nikovali a  fungovali ako malé sociálne skupiny. K  svojej té-
me si vypracovali dotazníky riadeného rozhovoru – ich tvor-
ba patrí do osnov a už ju mali prebranú. Otázky z nich po-
tom kládli svojim (starým) rodičom. (Niektorí sa s  rodičmi 

na tieto témy rozprávali prvýkrát.) Boli medzi nimi aj také, 
ktoré sa pýtali, či k  danej téme majú ešte doma predmety 
a  či by boli ochotní ich požičať do  Malokarpatského múzea 
na Noc múzeí. Viacerí priniesli z rodín množstvo fotografií, 
starých fotoaparátov, modranskú majoliku, dnes už „retro“ 
kúsky odevov, klobúkov, ale i starý kočík, hudobné nástroje 
či otcove LP platne... Využili ich na vytvorenie svojej štácie 
– miesta na dvore, v expozícii múzea alebo na ulici pred jeho 
budovou. Na nákup nevyhnutného spotrebného materiálu fi-
nančne prispela ich škola – Obchodná akadémia v Pezinku.
Dvaja žiaci boli poverení zisťovaním reakcií návštevníkov 
podľa vypracovaného dotazníka. Následne, koncom mája, 
v rámci svojej praxe v múzeu, spracovali tieto výstupy zväč-
ša nahraté na diktafón. Pridali k tomu i spätnú väzbu od svo-
jich spolužiakov na  celý vzdelávací projekt. Na  poslednom 
stretnutí v škole, v júni 2012, sme všetko spoločne zhodnoti-
li. Reakcie boli rôznorodé – nadšené i kritické. Zrkadlo nasta-
vené mladými ľuďmi býva podnetné... Všetci, ktorí na moje 
otázky poslané e-mailom po Noci múzeí a galérií odpoveda-
li (viac ako 2/3), boli radi, že si niečo také v živote vyskúšali, 
i keď najmä prípravné fázy boli náročné na čas a komunikácia 
s rozmanitými návštevníkmi bola poriadnou výzvou. Viacerí 
ocenili, že lepšie spoznali samých seba a svojich spolužiakov, 
a to vďaka prežitiu iných situácií, ako sú tie, ktoré nastávajú 
v škole. aj mne sa pri generálke a pri Noci múzeí viacerí zdali 
iní, ako keď sedeli v školských laviciach. Podobné projekty sú 
pre žiakov i učiteľov  možnosťou zmeniť zabehané spôsoby 
práce a prehlbovať vzájomne vzťahy. aj medzi učiteľmi silne-
jú hlasy, že je potrebné, aby žiaci „reálne niečo vytvorili, lebo 
dnes všetko dostanú a vytvárať hodnoty je pre ne problém.“3

Do neformálnej múzejnej edukácie patria tradičné vzdeláva-
cie aktivity múzea – prednášky, tvorivé dielne, vzdelávacie 

Pri programe Záhadné námestie
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programy k  expozícii, výstavám, jednotlivým zbierkovým 
predmetom, ale aj budove múzea a jeho okoliu. V duchu hes-
la: „celý svet je múzeum“. Malokarpatské múzeum má naprí-
klad pre žiakov prvého stupňa ZŠ v ponuke krátkodobý vzde-
lávací program nazvaný ?Záhadné námestie?, venovaný ne-
ďalekému hlavnému námestiu, na ktorom sa aj takmer celý 
realizuje. áno, je tým pádom závislý od počasia, ale čo je lep-
šie ako „miesto činu“? 
Tvorivé dielne sú  dôležitým prvkom múzejnej edukácie, ak 
využívajú vzdelávací potenciál zbierok. Umožňujú použiť ve-
domostný systém múzea v  oblasti rozmanitých techník, ma-
teriálov, funkčnosti či dizajnu. Keramická dielňa Malokarpat-
ského múzea vychádza z tradičnej majoliky malokarpatského 
regiónu tvoriacej dôležitú súčasť jeho zbierok. Záujemci môžu 
maľovať napr. hrnček v štádiu prežahu naglazovaného bielou, 
tzv. suchou glazúrou za prítomnosti skúsenej pani keramikár-
ky (externá spolupráca). Pod jej vedením sa dodržiava tradičný 
výrobný postup, maľuje sa správnymi štetcami, originálnymi 
majolikovými farbami, podľa tradičných motívov alebo úplne 
ľubovoľne. hrnček si majiteľ nezoberie hneď domov, ide na vy-
pálenie do pece (v Slovenskej ľudovej majolike v Modre). Sa-
mozrejme, dodržanie tradičného technického postupu vyžadu-
je nemalé . Nedávame ich však návštevníkom zaplatiť vo forme 
vstupného. Kurátorka zbierky Keramika a autorka dielne, Mgr. 
eva Ševčíková, vypracovala a získala v roku 2010 a 2012 grant 
na spolufinancovanie dielne od Malokarpatskej komunitnej 
nadácie REVIA. Súčasťou dielne je i vzdelávací program ku ke-
ramike. Dielňa je v ponuke síce len dva mesiace (jún a júl) za-
tiaľ každé dva roky, ale je to rozumný a udržateľný kompromis 
medzi kvalitou a reálnymi možnosťami.
Je jasné, že neformálnou edukáciou môže múzeum potvr-
diť, doplniť a rozvinúť to, o čom sa návštevníci (kedysi) uči-
li v škole, teda nadobudli formálnou edukáciou alebo získali 
edukáciou informálnou. Do istej miery ale môže byť problé-
mom krátkosť času stráveného v múzeu. Nenastáva múzeom 
riadené opakovanie (pokiaľ sa nejakým spôsobom na ňom 
múzeum nedohodne s pedagógom). a opakovanie je v proce-
se učenia sa dôležité. aj z  tohto dôvodu osobne preferujem 
možnosť pracovať s jednou skupinou žiakov viackrát. Jednou 
z ciest, ako opakovanie v múzeu docieliť, je vytvorenie cyk-
lu voľne na seba nadväzujúcich krátkodobých vzdelávacích 
programov pre tú istú skupinu. 
Kto má ale čas/možnosti chodiť raz do mesiaca do mú-
zea? V našom meste žiaci materských škôl, teda presnejšie 
v  školskom roku 2011/2012 Materská škola za hradbami 
s pani učiteľkou hanou Kucharekovou. Postupne som počas 
roku pre žiakov posledného ročníka predprimárneho vzde-
lávania (ISceD 0) vytvorila cyklus (pilotný) dvojhodino-
vých vzdelávacích programov. Ideálny čas sa ukázal od 9.00 
do 11.00 hodiny.
Na prvom stretnutí v múzeu sme začali s tým, čo máme spo-
ločné – zbieranie. Deti zbierajú všeličo – kamienky, plyšo-
vé hračky, „Petshopov“, kartičky a mnoho iných vecí, a časť 
z  nich si priniesli aj do múzea. Popri tom, ako deti svoje 
zbierky predstavovali a vysvetľovali dôvody, prečo tieto veci 
zbierajú, sme sa dostali aj k tomu, ako ich majú radi a chrá-
nia si ich a nadviazali sme na múzejné zbierky, aké je dôleži-
té sa k nim „pekne“ správať. Na konci nášho dvojhodinové-
ho stretnutia deti vytvorili zo svojich vecí výstavu – spojili sa 
podľa rôznych kritérií do skupiniek a „kurátorsky“ ju spoloč-
ne zostavili v pridelenom „výstavnom“ priestore (na bielom 
obruse rozprestretom na zemi). Nad každým obrusom pre-
behla mini vernisáž a  „kurátori“ zožali potlesk. Okrem iné-
ho sme sa takto dostali aj k  ľuďom, ktorí v  múzeu pracujú 
a k tomu, že na to, aby robili výstavy, potrebujú veľa vedieť. 
Na ďalších dvojhodinových stretnutiach sme sa krok za kro-
kom – mesiac za mesiacom – dostávali ďalej. Viacerými akti-
vitami si predstavovali múzeum, ako strážcu dôležitých ve-
cí, spomienok, príbehov... Príbeh, legendu o záchrane Pezin-
ka pred Turkami, sme si spolu aj zahrali (múzejné divadlo). 

Viacerí dostali dôležitú úlohu stvárniť mestské hradby a ces-
tou späť do škôlky si všetci vonku poriadne poobzerali, čo sa 
z nich dodnes v Pezinku zachovalo.
Opakovanie prebiehalo rozličnou formou, po celý rok som sa 
pýtala na ich zbierky – či sú v poriadku či sa „rozrástli“ – in-
formovala som ich o doplnení našich zbierok. Dostávali prie-
bežne úlohy, čo majú po príchode do škôlky nakresliť/vytvo-
riť a potom si urobiť výstavu, aj doma pred rodičmi. Na ďalšie 
stretnutie mali diela priniesť do múzea, aby som sa ich vý-
tvorom potešila aj ja. Nastalo tak viacero príležitostí na opa-
kovanie, upevňovanie naučených pojmov a ich významov, ale 
aj na upevňovanie schopnosti pracovať v skupine, vypočuť si 
ostatných, prijať dohodu a riadiť sa ňou, kreatívne využiť da-
nú škálu pomôcok...
cyklus sa dá opakovať (a vylepšovať) každý školský rok s ďalší-
mi a ďalšími žiakmi predškolského vzdelávania. Predprimárne 
vzdelávanie má zadefinovanú o. i. úlohu pomôcť dieťaťu posilňo-
vať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, tradíciám, kultú-
re, naučiť ho kooperovať v skupine, preberať na seba primeranú 
zodpovednosť i premyslene vytvárať podmienky na účinný seba 
rozvoj osobnosti dieťaťa. Múzeum je vhodným prostredím, kde 
je možné tieto ciele zmysluplne realizovať. Je však nevyhnutné, 
aby na to múzeum malo vytvorený priestor – dostatočne veľkú 
samostatnú svetlú a vetrateľnú miestnosť s vhodnou teplotou, 
podlahou na ktorej sa dá sedieť i pracovať a potrebné pomôcky.
Formálna a neformálna múzejná edukácia by teda mala vní-
mať poznávanie nie ako samoúčelné zhromažďovanie po-
znatkov, ale ako spôsoby ich aplikácie v praxi, ktoré jej účast-
níkov „vyzbroja“ do života. Múzeum má učiť vidieť, pozoro-
vať, porovnávať, chápať a konať. 
Môj obdiv patrí každému, kto sa v múzeu pustí do preňho ne-
známeho, neprebádaného teritória, ktoré mu múzejná eduká-
cia pripraví. Teda dokáže vystúpiť zo svojej komfortnej zóny 
(bezpečnej, známej, pohodlnej, v ktorej sa každý z nás cíti dob-
re), prijme výzvu opustiť „známe vody“, vstúpi do zóny uče-
nia sa, presahujúc svoje doterajšie osobné limity. Vyžaduje to 
odvahu, otvorenú myseľ i dôveru voči tomu, kto ho vedie, t. j. 
múzejnému pedagógovi. Ten nesie zodpovednosť za to, že to 
nebude príliš veľký krok, po ktorom by nasledoval úplný  ne-
úspech. Všetkým pedagógom menovaným v  tomto článku 
a všetkým žiakom v tomto článku nemenovaným, ktorí absol-
vovali vzdelávacie programy v Malokarpatskom múzeu, ďaku-
jem. ak rozšírili hranice svojho doterajšieho sveta a poznania, 
tak bola misia splnená. No takýto posun ťažko zmerať  – na 
rozdiel od počtu návštevníkov a výšky vstupného.

POZN. ReD.: aUTORKa DO 31. 12. 2012 PRacOVaLa  
V MaLOKaRPaTSKOM MÚZeU V PeZINKU.

FOTO: autorka
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In MÚZEUM č. 4/2000 a Reťaz na hrade. In Učiteľské noviny, 28. 
6. 2010.

2  Pozri brožúru Nebaví nás Vás nudit, o.s. Rozcestí za podpory Open 
Society Fund, a metodiku červenokamenskej modifikácie na we-
be ZMS, podstránke Odbornej sekcie pre výchovu a vzdelávanie, 
dostupné na http://www.zms.sk/spvzms1.htm . 

3  Denník SMe, sobota 4. 8. 2012, rozhovor s Milošom Bélikom, 
výhercom súťaže Moderný učiteľ roku 2011.
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Krásna hôrka na Bratislavskom hrade

Jana hutťanová, SNM-hISTORIcKé MÚZeUM, BRaTISLaVa

Krásna Hôrka at the Bratislava Castle
The exhibition „Krásna Hôrka at the Bratislava Castle“ is a prompt response to the big tragedy that hit the Krásna 
Hôrka Castle on 10 March 2012. The exhibition was ceremonially launched on 19 May 2012 as part of the event 
„The Night of Museums and Art Galleries 2012“ and presents some collection items damaged by the fire but also 
those treasures that have been saved. 

Dňa 10. marca 2012 vypukol na hrade Krásna hôrka ničivý 
požiar. Dôsledky požiaru sú pre hrad katastrofálne – požiar 
zničil všetky strechy, mimoriadne vysoké teploty vážne po-
škodili časti múrov, zničená bola aj časť expozície otvorenej 
po rekonštrukcii v roku 2011 v hornom hrade. Na hrade bo-
lo v tom čase umiestnených 4 725 ks zbierkových predmetov. 
Najviac poškodených a zničených predmetov bolo v gotickom 
hrade, renesančnej prístavbe a mučiarni, 8 zbierkových pred-
metov sa zničilo v   kongregačnej sieni, kde sa zrútil strop. 
Vďaka profesionálnemu zásahu hasičov a obetavej práci mú-
zejníkov sa podarilo väčšinu zbierok zachrániť a premiestniť 
do bezpečia.
Výstava Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade emotívne doku-
mentuje túto udalosť a predstavuje zničené predmety z hra-
du, ako aj zbierkové predmety, ktoré boli zachránené. autor-
kami výstavy sú Gabriela Podušelová, ktorá pripravila libreto 
a úvodný text a Sylvia Lörinčiková a Katarína Takácsová, kto-
ré zabezpečili výber zbierkových predmetov a popisné texty. 
Výstava bola realizovaná vďaka finančnej podpore generálne-
ho partnera Slovenského národného múzea – Poštovej ban-
ky a spoločnosti D&D Studio. Výraznou mierou sa na nej po-
dieľali pracovníci SNM-historického múzea: Slavomír Pjatek, 
Branislav Panis a Jana hutťanová.
hrad Krásna hôrka bol jedným z  najzachovalejších hradov 
na Slovensku. Prvýkrát sa spomína v 14. storočí a  jeho ma-
jiteľmi boli Mariássyovci, Bebekovci a andrássyovci. Posled-
ný dedič Dionýz andrássy sústredil na  hrade rodové zbier-
ky, ktoré už v roku 1867 príležitostne sprístupnil verejnosti. 

Od roku 1953 bol hrad už plne prístupný verejnosti. Od roku 
1996 je Múzeum Betliar spolu s hradom Krásna hôrka súčas-
ťou Slovenského národného múzea.
Návštevníci výstavy môžu vidieť napríklad scénu z  Čer-
veného salónika, ktorý bol súčasťou Františkinho mú-
zea (toto nechal zriadiť gróf Dionýz andrássy po  smr-
ti svojej manželky v  roku 1902). Scénu interiérového 
zariadenia hradu dokresľuje mobiliár hudobného saló-
nika a  časť sedacej súpravy Márie Festetichovej, manžel-
ky Štefana andrássyho III. z  roku 1825. Mária nechala 
obnoviť hrad Krásna hôrka po  požiari v  roku 1817, keď 
blesk zapálil časť strechy. Výnimočný je v  zbierkach pô-
vodný riad z hradnej kuchyne a vzácne sú aj hudobné ná-
stroje, predovšetkým jedinečné a  stále funkčné basetové 
rohy. Pochádzajú z  bratislavskej dielne Theodora Lotza 
(1746 – 1792), ktorého nástroje sa používali pri premié-
rach diel skladateľského génia Wolfganga amadea Mozar-
ta. celkovo  na celom svete existuje dnes už len 10 exem-
plárov tohto historického hudobného nástroja. hudob-
ne sú funkčné ako trio a práve tri kusy sa nachádzajú len 
v  zbierkach SNM-Múzea Betliar. (hudobné zoskupenie  
Lotz trio a  SNM-historické múzeum zorganizovali 19. 6. 
2012 v  hudobnej sieni Bratislavského hradu benefičný 
koncert na  podporu obnovy hradu Krásna hôrka, aby sa 
basetové rohy mohli vrátiť späť domov. Návštevníci podu-
jatia tak mali vzácnu možnosť počuť zvuk tohto nevšedné-
ho nástroja. hudobníci hrali práve na troch hodnoverných 
replikách basetových rohov z Krásnej hôrky.)
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Výstavu Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade pripravilo SNM-
-historické múzeum a  SNM-Múzeum Betliar. Slávnostne  
bola otvorená 19. mája 2012 v  rámci podujatia Noc múzeí 
a galérií 2012 ministrom kultúry Slovenskej republiky Mare-
kom Madaričom, generálnym riaditeľom Slovenského národ-
ného múzea Rastislavom Púdelkom a  riaditeľom SNM-his-
torického múzea Branislavom Panisom. Do  31. 12. 2012 ju 
videlo viac ako 100-tisíc návštevníkov. Ľudia prejavujú súcit 
a nesmiernu ľútosť v súvislosti s tragédiou aj zápismi do kni-
hy návštev na výstave.
Vzniknutá škoda na  národnej kultúrnej pamiatke, hrade 
Krásna hôrka, je nenahraditeľná. SNM-historické múzeum 
bolo jedným z   iniciátorov myšlienky, ako prostredníctvom 

Pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia kňaza, 
spisovateľa, prekladateľa, publicistu, národopisca, fotografa 
a filmára Martina Števčeka (6. 6. 1912 – 4. 11. 1980) sa od le-
ta 2012 konali po  Slovensku spomienkové slávnosti. Začali 
sa 3. júna 2012 v jeho poslednom pôsobisku na dolnom Lip-
tove v hubovej a pokračovali v Letanovciach, Východnej, Ru-
žomberku, Spišskej Kapitule a  Žiline. Realizovať sa majú aj 
v iných mestách Slovenska, pretože Martin Števček bol nie-
len významnou duchovnou osobnosťou, ale aj mimoriadne 
plodným publicistom, prekladateľom, dosiaľ neobjaveným 
básnikom a vynikajúcim novátorským národopiscom.
K národopisnej monografii Rok v Slovenskom raji si už v trid- 
siatych rokoch dvadsiateho storočia pripravoval sám texty aj 
kvalitnú fotodokumentáciu a  pokúšal sa aj o  jej nafilmova-
nie. Vydavateľský redaktor Matice slovenskej v Martine Jo-

Výstavy Martina Števčeka
Mária Rapošová, SLOVeNSKá NáRODNá KNIŽNIca – LITeRáRNe MÚZeUM, MaRTIN

Martin Števček exhibitions
On the occasion of the birth anniversary of the priest, writer, translator, publicist, ethnographer, photographer and 
filmmaker Martin Števček, who would have been 100 years old, memorial celebrations are being held since summer 
2012 all over Slovakia. The article describes the exhibitions which were put on on this occasion. 

výstavy prezentovať túto tragickú udalosť aj obyvateľom 
a návštevníkom hlavného mesta Slovenskej republiky, Brati-
slavy. Tiež na vlastné náklady reštauruje mimoriadne poško-
denú vzácnu prikrývku na stôl zo 17. storočia z Kongregač-
nej siene, ako svoj príspevok na obnovu zničených zbierok.
Samotní návštevníci môžu priamo na  výstave Krásna hôr-
ka na Bratislavskom hrade prejaviť spolupatričnosť a prispieť 
na  obnovu požiarom zničeného hradu drobnou hotovosťou 
v  roztavenom fragmente zvonu. Na  obnovu hradu Krásna 
hôrka vyhlásilo Slovenské národné múzeum aj verejnú zbier-
ku. Od marca 2012 do decembra 2012 bolo vyzbieraných cel-
kom 153 287,99 €.

FOTO: autorka

LITeRaTÚRa
MeNcLOVá, D. Krásna Hôrka. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo 
krásnej literatúry, 1955, s. 2-14.

Názov výstavy: Krásna hôrka na Bratislavskom hrade
Organizátori výstavy: SNM-historické múzeum 
v Bratislave, SNM-Múzeum Betliar v Betliari
Trvanie: 19. 5. 2012 – 31. 3. 2013
Miesto konania: Bratislavský hrad, III. poschodie
Autori výstavy:  Mgr. Sylvia Lörinčíková, Mgr. Katarína 
Takácsová (výber zbierkových predmetov, popisné texty), 
PhDr. Gabriela Podušelová (libreto a texty)
Architektonicko-výtvarné riešenie: D+D STUDIO 
Bratislava
Grafický dizajn: D+D STUDIO Bratislava
Preklad popisiek do maďarského jazyka:
Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave
Realizačný tím: Mgr. Slavomír Pjatek, Mgr. Jana 
hutťanová, Mgr. Sylvia Lörinčíková, Mgr. Katarína 
Takácsová, Mgr. andrea Litváková, Mgr. Branislav Panis

zef cincík však jeho fotodokumentáciu z  neznámych príčin 
nahradil obrázkovými ilustráciami Františka Kudláča. Na-
šťastie fotografie aj kreslené ilustrácie sa zachránili. Fotogra-
fie z veľkej časti opatruje Slovenské národné múzeum v Mar-
tine a  originály ilustrácií F. Kudláča Literárne múzeum Slo-
venskej národnej knižnice v Martine.
Slovenská verejnosť nemala dosiaľ možnosť poznať dielo 
Martina Števčeka, pretože od  päťdesiatych rokov bol proti-
náboženským režimom prenasledovaný a od verejného účin-
kovania odstavený. Koncom šesťdesiatych rokov ho síce za-
radili do niekoľkých encyklopédií, ale viaceré údaje v nich sú 
po faktografickej i hodnotiacej stránke chybné. Vďaka nedáv-
no objavenej rozsiahlej pozostalosti pripravili obdivovatelia 
jeho životného diela pri príležitosti storočnice jeho narode-
nia viaceré kultúrne podujatia a niekoľko výstav.
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Prvá z nich – Výstava fotografií usporiadaná pri príležitosti ne-
dožitých 100 rokov vdp. M. Števčeka, pseudonymom Maroša Ma-
dačova bola otvorená v  predvečer storočnice 5. júna 2012 
v spišských Letanovciach, v jeho prvom pôsobisku. Usporia-
datelia na nej predstavili 96 reprodukcií jeho fotografií zväč-
šených na formát a3, ktorými Martin Števček v rokoch 1936 
až 1943  veľmi kvalitne zdokumentoval zaujímavé obdobie 
svojráznej, harmonicky sa rozvíjajúcej dediny.
Druhú výstavu pod názvom Zasvätil sa láske otvorilo 9. 
júna 2012 rodisko Martina Števčeka, Východná. Výstava 
i  slávnostná vernisáž sa konali v  priestoroch miestnej ško-
ly za účasti hostí zo Spiša, Liptova i Turca. Pozostávala z 21 
panelov mapujúcich život a bohatú tvorbu významného pod-
tatranského rodáka. Okrem panelov si návštevníci mohli pre-
zrieť prvé vydania kníh Števčekovej tvorby a  jeho preklady, 
v ktorých mali možnosť prečítať si zaujímavé venovania au-
tora príbuzným i sebe samému. Pozvaní hostia si odniesli do-
mov aj veľký celofarebný katalóg výstavy so životopisom.
Tretiu výstavu pod názvom Strieborných 25 rokov Martina Štev-
čeka v  Hubovej spolu so značne  rozšírenou životopisnou vý-
stavou Zasvätil sa láske pripravili v obci hubová pod záštitou 
obecného úradu a odborníkov viacerých pracovísk. Obe hubov-
ské výstavy sprístupnili v rámci celodenných slávností 16. sep-
tembra 2012 vo vestibule a v sále kultúrneho domu. Zostavili 
ich z vyše dvoch stoviek kópií jeho fotografií,  korešpondencie 
a iných početných pamiatok pochádzajúcich z jeho rodičovské-
ho domu i z domu v Ružomberku, kde zomrel. Nachádzali sa 
medzi nimi originály dokumentov, napr. jeho rodný list, škol-
ské vysvedčenia, zošity, denníky, poznámkové notesy, ale aj 
rozmerný, kresbami ilustrovaný prepúšťací dekrét Števčekov-
ho starého otca z uhorskej armády, knihy, časopisy s príspev-
kami M. Števčeka, fotoalbumy, albumy výstrižkov z časopisov, 
rukopisy i strojopisy literárnych prác, preklady kníh a príťažli-
vé farebné obrázkové brožúry z Talianska, ktorých texty pre-
kladal, historické fotografie, negatívy, niekoľko tisíc záberov 
na  diafilmoch, osobné  predmety, ako aktovka, ktorú Martin 
Števček používal dlhé roky v hubovej, zelená stužka s mono-
gramom z jeho stužkovej slávnosti, funkčný gramofón „na kľu-
ku“ s dobovými platňami, historické fotoaparáty s osemdesiat-
ročnými negatívmi na sklených platničkách, historický filmo-
vý liatinový premietací prístroj, výšivky Števčekovej matky, 
Števčekova zarámovaná fotografia, ktorá do dnešných čias vi-
sela v matkinej izbe, bakuľka-valaška, ktorú používal v posled-
ných rokoch, kedy ho už trápila silná cukrovka a strácal zrak... 
Časť výstavy Zasvätil sa láske putovala z hubovej do Spišskej 
Kapituly – do  Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 
– teda priamo do  historických priestorov, v  ktorých Martin 
Števček v rokoch 1931 – 1936 študoval a býval. Slávnostne ju 
otvorili pri príležitosti generálnej rekolekcie v biskupskej ka-
tedrále Spišskej diecézy. Vo februári 2013 exponovali túto vý-
stavu v Dome Matice slovenskej v Žiline.

Prekladateľská 
činnosť 
M. Števčeka

Výstava aj katalóg – vydaný doteraz v troch vydaniach – ve-
nované osobnosti Martina Števčeka, vzbudili záujem novi-
nárov i  verejnosti a  značnú časť programov z  hubovej i  zo 
Spišskej Kapituly vysielalo Rádio Lumen vo svojom štedro-
večernom programe na Vianoce 2012. Pre takýto záujem sa 
plánuje putovanie výstavy po ďalších mestách Slovenska.

Názov výstavy: Výstava fotografií usporiadaná pri 
príležitosti nedožitých 100 rokov vdp. M. Števčeka, 
pseudonymom Maroša Madačova
Organizátor výstavy: Obecný úrad Letanovce
Trvanie: 5. – 30. 6. 2012
Miesto konania: Zasadacia sieň Obecného úradu 
Letanovce
Autor výstavy: Michal Urban, starosta obce Letanovce
Realizačný tím: Michal Urban a poslanci Obecného 
zastupiteľstva za KDh Letanovce

Názov výstavy: Zasvätil sa láske 
Organizátori výstav: Farský úrad Východná, ZŠ 
Východná; Obecný úrad hubová; vedenie Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula; Dom 
Matice slovenskej Žilina
Trvanie: Východná 9. – 30. 6. 2012; hubová 16. 9. 2012 
– 5. 10. 2012; Spišská Kapitula 20. 10. 2012 – 3. 11. 2012; 
Žilina 25. 2. 2013
Miesto konania: ZŠ Východná; Divadelná sála KD 
hubová; Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 
Spišská Kapitula; Dom Matice slovenskej Žilina
Autor výstavy: Mária Rapošová (scenár, katalóg, 
životopis M. Števčeka)
Architektonicko-výtvarné riešenie: Dana Jesenská
Spolupracovali: Dana Jesenská a emília Bieliková 
(grafický dizajn výstavy a katalógu), Ján Kútnik 
(skenovanie dokumentov), Miroslav Staňo FORK Martin 
(tlač), Obecný úrad hubová (3. vydanie katalógu výstavy)
Realizačné tímy: Stanislav Nechaj (starosta obce 
hubová); Stanislav Misál (Farský úrad Východná), 
František Pitoňák (riaditeľ ZŠ Východná); 
prof. a generálny vikár anton Tyrol (Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula); rodiny 
z hubovej: Jána Kútnika, alojza Beretu, Michala Okála; 
Štefan chrenko, Vladimír húska, František Olos, Michal 
Zelenec, Vladimír Lopeň; pracovníci Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula; pracovníci 
Domu Matice slovenskej v Žiline
Zbierkové predmety zapožičali: neter M. Števčeka, 
Zuzana Zemančíková a Dagmar Jablonská

Názov výstavy: Strieborných 25 rokov Martina Števčeka 
v hubovej 
Organizátor výstavy: Obecný úrad hubová
Trvanie: 16. 9. – 30. 11. 2012
Miesto konania: Vestibul Kultúrneho domu hubová
Autori výstavy: Vladimír húska, Mária Rapošová
Spolupracovali: Ján Kútnik ml., Beáta Martvoňová 
(skenovanie dokumentov)
Realizačný tím: Vladimír húska, Mária Rapošová, 
Štefan chrenko, František Olos
Zbierkové predmety zapožičali: neter M. Števčeka 
Zuzana Zemančíková a Dagmar Jablonská z pozostalosti  
Karol Okáľ, Milan Matis, Peter Bruk, František Olos, 
anna Šušová, Slávka Marhoferová, Oľga Olosová, Maroš 
Okál, Johana Nechajová, Štefan Bereta
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Súčasné (nielen) humanitné vedy sa začínajú postupne zaobe-
rať otázkami a problémami, ktorým sa v minulosti príliš veľa 
priestoru nedávalo. Medzi takéto „nové“ otázky možno zaradiť 
aj problematiku každodennosti, ktorej je výstava Utajený dám-
sky svet venovaná. Výstava bola súčasťou programovej ponuky 
SNM-Múzea Červený Kameň počas hlavnej turistickej sezóny 
2012 a svoju reprízu zažije v priebehu hlavnej turistickej sezó-
ny 2013. Približuje najprivátnejšiu zónu šľachtickej ženy z pre-
lomu 19. a 20. storočia – jej spálňu. Návštevník má jedinečnú 
možnosť nahliadnuť do priestoru, do ktorého sa bežne nedo-
stali ani súčasníci šľachtickej dámy. (Samozrejme, nemyslíme 
jej manžela, osobný personál a najbližších príbuzných.) Výsta-
va pritom neponúka reprodukciu konkrétnej spálne, ale voľnú 
inštaláciu ideálu dámskej spálne skúmaného obdobia.
Výstava dáva do pozornosti viaceré témy, ktorým sa doposiaľ 
nevenovalo veľa pozornosti. Nie sú to len dejiny každoden-
nosti, ale tiež mikrosonda a  príspevok k  rodovým štúdiám. 
Toto všetko sleduje na príklade šľachtickej spoločnosti, ktorá 
aj na začiatku 20. storočia predstavovala v habsburskej mo-
narchii najvyššiu spoločenskú triedu. Bohužiaľ, dejinný vý-
voj odsunul šľachtu ako spoločenskú vrstvu na perifériu ve-
deckého záujmu, a to najmä počas štyridsaťročného obdobia 
komunistickej diktatúry. Témy spojené s výskumom šľachtic-
kých rodín boli žiadané len do tej miery, do akej podporova-
li doktrínu o vykorisťovaní obyčajného a všeobecne anonym-
ného „ľudu“. Týmto vykorisťovaním sa zasa podporovali idey 
o správnosti triednej revolúcie, o de facto ideálnom nastolení 
ľudovej, robotníckej republiky.
Témam, akými sú každodennosť, gender alebo rôzne ume-
leckovedné či dizajnérske otázky riešenia šľachtických spální 
(alebo všeobecne šľachtických sídiel), sa pozornosť neveno-
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a Michal Kovačik, SNM-MÚZeUM ČeRVeNÝ KaMeň, ČaSTá

The hidden ladies‘ world
The exhibition „The Hidden Ladies‘ World“ was launched during the main tourist season 2012 at the SNM-Červený 
Kameň Museum. It is a kind of a microprobe into womens‘ everyday life at the turn of the 19th and 20th centuries. 
Thanks to this fact the museum staff was able to make a  unique contribution to this topic. „The Hidden Ladies‘ 
World“ deals with the topics that have been a kind of „virgin soil“ in Slovak museums and thus can inspire further 
museum units. 

vala vôbec alebo v minimálnej miere. Slovenská veda začala 
na tieto otázky zameriavať pozornosť pozvoľna až po   roku 
1989 a  dnes je k  dispozícii mnoho monografií alebo kolek-
tívnych prác, ktoré približujú život ženy v minulosti a jej po-
stavenie v spoločnosti či jej každodennosť. Tiež sa objavujú 
práce, ktoré dokumentujú dejiny jednotlivých šľachtických 
rodov z územia Slovenska. V múzeách sa však týmto témam 
doposiaľ nevenovalo veľa pozornosti, pričom práve tie môžu 
svojimi zbierkovými predmetmi výrazne obohatiť načrtnuté 
problémy a zároveň ich priblížiť aj širokej verejnosti. 
Samotná výstava, hoci je ohraničená stenami jednej miest-
nosti, je čo do kvality a rozsahu ponúkaných informácií po-
merne bohatá. Návštevník hneď pri vstupe do  miestnosti 
sleduje akýsi „pretlak“ vystavených zbierkových predmetov. 
Miestnosť je ideovo rozdelená na niekoľko častí. Nachádza sa 
tu spálňová časť, ktorej dominuje jednolôžková posteľ. Tá je 
najväčším zbierkovým predmetom vôbec a  zväčša je prvým 
predmetom, na  ktorý padá návštevnícky zrak. Po  stranách 
postele sa nachádza písací stôl – pracovná časť, kde žena 
v minulosti písala množstvo súkromných listov alebo si za-
pisovala do  denníka svoje postrehy a  pocity. Korešponden-
cia predstavovala v  minulosti veľmi dôležitú súčasť každo-
dennosti, keďže listy boli jediným spojivom medzi rodinou 
a priateľmi bývajúcimi často na území celej monarchie alebo 
európy. Pri písacom stolíku sa nachádza (pracovne nazvaná) 
salónna časť. Salónik nebol súčasťou spálne, ale bola to zväč-
ša samostatná miestnosť v jej blízkosti. Slúžil na pohostenie 
návštev a  konverzáciu, preto bol neodmysliteľnou súčasťou 
privátnych priestorov. Napriek minimalizovaným možnos-
tiam dokázal autor vyhradiť miesto aj salónu, čo robí výstavu 
ucelenejšou a komplexnejšou. 

Dámskej spálni dominuje (jednolôžková) posteľ. V pozadí sa nachádza písací stôl a množstvo 
drobných dekorácií

Utajený dámsky svet
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Z druhej strany postele sa nachádzajú dva „sektory“ ženskej 
každodennosti, ktoré predstavujú skutočné súkromie. To-
aletný kútik, kde sa nachádza paraván, umývadlo, zrkadlo 
a iné pomôcky, ktoré slúžili k prezliekaniu a hygiene. V ro-
hu miestnosti je umiestnené kľakadlo obklopené obrázka-
mi svätcov a svätíc. Religionizita bola dôležitou súčasťou ži-
vota našich predkov a modlitbe sa venoval nielen patričný 
priestor v  rámci obydlí, ale tiež časť bežného dňa. Pri to-
aletnom kútiku sa nachádza ešte jeden dôležitý priestor – 
pracovný kútik. Dámy ho využívali na  vyšívanie alebo iné 
domáce práce, ktoré predstavovali jednu z  foriem trávenia 
voľného času.
Výstava prezentuje na  pomerne malom priestore množstvo 
zbierkových predmetov, niektoré vôbec po prvýkrát, ktoré sú 
súčasťou zbierkového fondu SNM-Múzea Červený Kameň. 
autor tieto predmety vybral z viacerých zbierok a prostred-
níctvom výstavy im dodal kontextový význam. Samé o sebe 
boli „len“ súčasťou nejakej časti zbierkového fondu, no spo-
ločne sa ich informačná hodnota skvalitňuje a zvyšuje.
Návštevník výstavy dostáva ucelený obraz o tom ako mohla 
vyzerať šľachtická dámska spálňa na prelome minulých sto-
ročí. Základným poznatkom je skutočnosť, že tieto predmety 
boli príslušníkmi šľachtických rodín využívané ako úžitkové 
predmety. Na ich umeleckú alebo historickú hodnotu sa klá-
dol minimálny alebo žiadny dôraz. Šľachta vlastnila predme-
ty aj so starším „rodným listom“, než aké využívali mešťania 
alebo iné, síce bohaté, no nie „staré a urodzené“ vrstvy spo-
ločnosti. Napriek tomu šľachta pristupovala k  týmto pred-
metom ako k úžitkovému vybaveniu domácnosti, teda rovna-
ko ako pristupujeme k nábytku a vybaveniu našich domovov 
aj my v súčasnosti.
autorovi sa podarilo vystihnúť aj slohový a  štýlový „mix“, 
ktorým sa takéto šľachtické priestory vyznačovali. Slova-
mi autora výstavy, „(v  dámskej spálni) Našli by sme gotic-
ké madony nad neorokokovými kľačadlami, ručne vyšívané deč-
ky so secesnými motívmi na renesančných stoloch, portréty Má-
rie Terézie vedľa amatérskych kresieb detí“. Šľachtické sídla 

v  minulosti teda nevyzerali ako dnešné múzeá, kde sa väč-
šinou dodržiava slohová strohosť a jednotnosť. Okrem toho 
sa šľachtické priestory ozdobovali množstvom drobných de-
koračných predmetov, ktoré boli spomienkou na príbuzných 
alebo na cestovateľské výlety. Dámsku spálňu tiež dekorova-
li na jednej strane takéto spomienkové predmety, množstvo 
obrázkov, prípadne fotografií, a na druhej strane sakrálne ob-
rázky svätcov a patrónov. Miestnosť sa vyznačovala aj množ-
stvom úložného priestoru a  políc, ktoré slúžili na  odklada-
nie obľúbených kníh, fotografických albumov, denníka a pod. 
Tieto police boli dozdobené rôznymi soškami a  dekoračnou 
keramikou. Všeobecne boli obytné priestory príslušníkov bý-
valej šľachty „presýtené“ množstvom predmetov, ktoré mali 
zdobiť priestor a zároveň pripomínať pamäť rodu.
Žena bola odnepamäti vnímaná ako udržiavateľka rodinného 
kozuba a pamäte rodu. Takéto poslanie jej patrilo aj na sklon-
ku „veku šľachtictva“. No tento model ženského poslania a úlo-
hy má oveľa staršie korene a siaha minimálne do obdobia ran-
ného stredoveku. Podľa zaužívaných (biblických) archetypov 
bola žena tou, ktorá stála na prvý pohľad v úzadí, no v  sku-
točnosti bola v  pozadí všetkých zlomových udalostí. Už pre 
stredoveké urodzené ženy platil model tzv. Mulieres suadentes 
(tento termín sa v slovenskej historiografii spája najmä s me-
dievalistom Martinom homzom) – ženy presviedčajúce. autor 
výstavy v  sprievodnom texte približuje viacero významných 
žien 19. storočia, ktoré do tohto modelu zapadajú, napr. cárov-
na alexandra Fjodorovna, alžbeta Bavorská či, Šarlota Belgic-
ká. Podobne by sa takéto ženy našli aj medzi dámami pálffyov-
ského rodu. Ich úlohou bolo vychovávať nasledovníkov a vplý-
vať na  svojich mužských príbuzných. Usmerňovať ich kroky 
a  rozhodnutia, aby smerovali k  prospechu a  sláve rodiny. Sí-
ce sa zdá, že je to na prvý pohľad mierne zložitá paralela s vý-
znamnejšími ženskými panovníčkami, no v  skutočnosti ide 
o prirodzenú analógiu, ktorú je možné sledovať naprieč celými 
dejinami ľudstva. Ide o poukázanie na skutočnosť, že pre po-
zorného návštevníka výstava otvára aj takéto, na prvý pohľad 
skryté a „okrajové“ témy.
Výstave Utajený dámsky svet je možné naozaj málo čo vyt- 
knúť. Snáď len skutočnosť, že niektoré drobné predmety sú 
pomerne vzdialené divákovmu oku. Z  dôvodu bezpečnos-
ti oddeľuje návštevníka od  zbierkových predmetov aj skle-
nená stena, vďaka čomu je možné vystaviť aj drobné pred-
mety bežnej potreby. Toto nemožno ale vnímať ako chybu, 
práve naopak, je potrebné rozumieť autorovej logike, kto-
rou chcel predmet nechať zaradený v kontexte. Podobne by 
si v budúcnosti zaslúžilo vyriešenie popisného, informačné-
ho systému výstavy. Návštevník je pri študovaní týchto zaují-
mavých a obohacujúcich textov obrátený chrbtom k vystave-
ným zbierkovým predmetom. Popisy by mohli byť umiestne-
né v stojanoch popri sklenenej stene tak, aby mal návštevník 
texty aj vystavené predmety pred sebou.
Utajený dámsky svet je výstava, ktorá si zaslúži nielen uzna-
nie, ale najmä pozornosť laickej i  odbornej verejnosti. Je 
platným prínosom k dokumentácii šľachtickej každodennos-
ti a výstavou, ktorá približuje návštevníkovi nové a doposiaľ 
málo preberané skutočnosti a informácie.

FOTO: J. Tihanyi

Salónik nebol súčasťou spálne, ale 
nachádzal sa v jej bezprostrednej blízkosti

Názov výstavy: Utajený dámsky svet
Organizátor výstavy: SNM-Múzeum Červený Kameň 
v Častej
Trvanie: 1. 7. – 30. 9. 2012 / 1. 7. – 30. 9. 2013
Miesto konania: hrad Červený Kameň
Autor výstavy: PhDr. Daniel hupko
Realizačný tím: pracovníci SNM-Múzea Červený Kameň 
v Častej
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Súčasťou Západoslovenského múzea v  Trnave je od  roku 
1979 Múzeum knižnej kultúry, sídliace v  budove bývalého 
seminára, založeného v  roku 1566 v  Trnave ostrihomským 
arcibiskupom Mikulášom Oláhom. Pracovisko spravuje his-
torický knižný fond, ktorý obsahuje približne 50 000 histo-
rických tlačí a pravidelne pripravuje výstavy z dejín knižnej 
kultúry. Pri príležitosti 250. výročia narodenia jazykoved-
ca a  prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny, kňaza anto-
na Bernoláka (3. október 1762, Slanica – 15. január 1813, 
Nové Zámky), pripravili riaditeľka Západoslovenského mú-
zea v  Trnave Daniela Čambálová a  kustód historickej kniž-
nice Milan Ševčík výstavu, ktorá chronologicky mapuje deji-
ny knižnej kultúry trnavského regiónu od najstarších zacho-
vaných písomných pamiatok, až do posledných desaťročí 20. 
storočia. Vernisáž výstavy, nad ktorou prevzal záštitu pred-
seda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, sa usku-
točnila 25. októbra 2012.
V roku 1577 sa v Trnave usídlila jedna z prvých troch stálych 
tlačiarní na  Slovensku, tlačiareň trnavského kanonika Mi-
kuláša Telegdyho (v trnavskom regióne a  jeho blízkom oko-
lí existovali dovtedy len putovné tlačiarne – Peter Bornemisa 
– Šintava, Plavecký hrad, Rohožník, hlohovec). Toto obdobie 
prezentujú na výstave dve tlače – jedna z prvých kníh vytla-
čených na  území dnešného Slovenska Petrom Bornemisom 
– Predikatioc, Egesz Esztendö Altal Minden Vasarnapra... (Pla-
vecký hrad – Rohožník, 1584) a  druhý titul vytlačený Mi-
kulášom Telegdym v Trnave – Az Evangeliomoknac, Mellyeket 
Vasarnapokon... (1578). S  históriou kníhtlače súvisí aj výro-
ba papiera, ktorá je doložená zachovanými priesvitkami z pa-
pierní v Pezinku (od roku 1620), Rohožníku (od roku 1757) 
a Dechticiach (od roku 1771).
Zlatou érou trnavskej kníhtlače je obdobie existencie Trnav-
skej univerzity (1635 – 1777), ktorá mala vlastnú tlačiareň. 
Z  tohto obdobia je vystavených množstvo tlačí z  produkcie 
trnavských tlačiarní, vrátane univerzitnej a  diela profeso-
rov i  rektorov Trnavskej univerzity. Medzi najzaujímavejšie 
knihy patrí rukopisné dielo Jána Príleského, rektora Trnav-
skej univerzity (1768 – 1770) a barokového spisovateľa No-
titia librorum canonicorum novi testamenti z  roku 1775 a  ru-
kopisné zápisky Josepha Oszuszkaya diktované profesorom 
Trnavskej univerzity andrejom Pallesom Tractatus Theologici 
de Virtutibus, de vitiis & peccatis De Gratia DEI z rokov 1777 – 
1778. Z tlačenej produkcie profesorov a rektorov sú vystave-
né diela:

Slováci, píšte po slovensky!
Výstava z dejín knižnej kultúry trnavského regiónu pri 
príležitosti 250. výročia narodenia antona Bernoláka

Milan Ševčík, ZáPaDOSLOVeNSKé MÚZeUM, TRNaVa

Slovaks, write in Slovak, please
An exhibition from the history of the Trnava region book culture on the occasion of the 250th 
birth anniversary of Anton Bernolák
On 25 October 2012 the exhibition „Slovaks, write in Slovak, please“ put together by the Museum of Book Culture 
which is part of the West Slovakian Museum in Trnava was launched. It was made on the occasion of the 250th 
birth anniversary of Anton Bernolák.

•	 Examen Ordinandorum Quadripartitum Pro prima Tonsu-
ra, & Minoribus Ordinibus... Sive Institutiones Practicae... 
(Trnava, 1778) od Ladislava Seneiho, rektora Trnavskej 
univerzity a  zároveň prefekta trnavskej univerzitnej 
tlačiarne; tento titul bol vytlačený ešte v trnavskej tla-
čiarni, no už pre univerzitu práve presťahovanú do Bu-
dína (Tyrnaviae, Typis Regiae Univers. Budensis, anno 
1778); prvýkrát toto dielo vyšlo v Trnave v roku 1686,

•	 Curiosiora et Selectiora Variarum Scientiarum Miscella-
nea (Trnava, 1696) od Martina Sentivániho, profesora 
a rektora Trnavskej univerzity (rektor v rokoch 1690 – 
1693) a prefekta univerzitnej tlačiarne a knižnice,

•	 Juraja Rajčaniho, rektora Trnavskej univerzity 1726 – 
1728, univerzitného profesora, filozofa, teológa a jazy-
kovedca,

•	 Františka Borgiu Kériho, filozofa, matematika, fyzika, 
astronóma, historika a  rektora Trnavskej univerzity 
(1752 – 1755, 1760 – 1762), napr. Imperatores Orien-
tis (Trnava, 1744) či Historiae Byzantinae Epitome (Tr-
nava, 1743),

•	 Mikuláša Schmidta, profesora a rektora Trnavskej uni-
verzity (1765 – 1767) – Imperatores Ottomanici a capta 
Constantinopoli, cum epitome principum Turcarum (Trna-
va, 1748, 1760, 1761),

•	 Jána Príleského, rektora Trnavskej univerzity 1768 – 
1770,

•	 Juraja Žigmunda Lakiča, prvého svetského rektora Tr-
navskej univerzity 1773,

•	 Ľudovíta Čapodyho, rektora Trnavskej univerzity 1776 
a zároveň prefekta trnavskej univerzitnej tlačiarne.

Takmer všetky tlače majú pôvodné barokové kožené väzby so 
slepotlačovou výzdobou.
V tlačiarni Trnavskej univerzity vychádzali aj kalendáre, kto-
ré obsahovali aj rôzne návody, rady, astronomické pozorova-
nia, predpovede zatmení Slnka i Mesiaca, filozofické či teolo-
gické polemiky a pod. Vystavené sú kalendáre na roky 1687, 
1760 a 1761. Túto časť výstavy dopĺňa originálna mediryti-
nová doska s portrétom grófa Krištofa erdödyho z roku 1689 
a odtlačok tejto dosky vyhotovený na konci 20. storočia. Me-
dirytina obsahuje mená, pravdepodobne absolventov Trnav-
skej univerzity.
Na výstave sú bustami, portrétmi a dielami zastúpené aj osob-
nosti späté s regiónom a s kodifikáciou spisovnej slovenčiny, 
ako napr. anton Bernolák, Ján hollý (busta), Juraj Fándly 
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(busta, kópia portrétu, olejomaľba), alexander Rudnay, Milo-
slav hurban, Štefan Moyzes, andrej Radlinský (busta), Ján Pa-
lárik (busta) a ďalší. Dopĺňa ich medaila Slovenského učeného 
tovarišstva (Gábrik) či skica k veľkej olejomaľbe Slovenské uče-
né tovarišstvo (delegácia členov Slovenského učeného tovariš-
stva u arcibiskupa Batthyányho) od andreja Kováčika. Z tlače-
nej produkcie môžeme spomenúť najvýznamnejšie diela, me-
dzi ktoré patria Gramatica Slavica od antona Bernoláka (prvá 
normotvorná gramatika slovenského jazyka, prvé vydanie 
z roku 1790), kritická filologická rozprava o slovanských pís-
menách Dissertatio Philologico-Critica de literis Slavorum (ano-
nymné kolektívne dielo bratislavských seminaristov, ktoré 
vzniklo pod vedením a. Bernoláka, prvé vydanie z roku 1787) 
a  slovník Slowár Slowenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí 
(šesťdielny slovník, ktorý mal byť normotvornou príručkou 
slovnej zásoby. Vydal ho až kanonik Juraj Palkovič v  Budíne 
po Bernolákovej smrti v rokoch 1825 – 1827). Z prvých vyda-
ní tu nájdeme: Bajzove Kresťánské Katolícke Náboženstwo... (Tr-
nava, 1789), Fándlyho Príhodné a svátečné kázňe z roku 1795, 
Česko-nemecko-latinský slovník Böhmisch-deutsch-lateinisches 
Wörterbuch, jazykovedné dielo Juraja Palkoviča, profesora bra-
tislavského evanjelického lýcea (Praha, 1820), hollého preklad 
Vergíliovej Eneidy (za zmienku stojí text na titulnom liste „Ná-
kladem istého Literatury slowenskég Milowňíka“. Dielo vyš-
lo nákladom kanonika Jura Palkoviča v Trnave v roku 1828) 
či epos o  pôsobení sv. cyrila a  Metoda na  Veľkej Morave Ci-
rillo-Metodiada (Budín, 1835) i hurbanove cirkevno-historické 
dielo, za ktoré získal doktorát z teológie na lipskej univerzite, 
Církew Ewanjelicko-Lutheránská w její wnitřních žiwlech a bojích 
na swěte (Skalica, 1861). Zaujímavosťou je i ukážka rukopisu 
antona Bernoláka zo zborníka Tovaryšstvo (1. ročník. Ružom-
berok, 1893).
Zvláštnu skupinu tvoria diela Ľudovíta Štúra –   prvé vyda-
nie spisu o Slovanoch O národních písních a pověstech plemen 
slovanských (Praha, 1853), Spevy a  piesne z  r. 1853 (Martin, 
1929) a  prvý nemecký preklad Štúrovho diela Slovanstvo 
a svet budúcnosti – Das Slawenthum und die Welt der Zukunft 
(Bratislava, 1931). Prvé dve vydania tohto diela vyšli po rus-
ky v rokoch 1867 a 1909, po nemecky 1931 a po slovensky až 
v roku 1993.

Najrozmernejším exponátom výstavy je časť sadrového mo-
delu súsošia antona Bernoláka, ktorého bronzový originál 
sa nachádza pri Bernolákovej bráne v Trnave. Dielo vytvoril 
v rokoch 1936 – 1937 nestor slovenského sochárstva Ján Ko-
niarek (1878 – 1952). Model bol v odbornej literatúre pova-
žovaný za neznámy a na výstavné účely ho zrenovoval akade-
mický sochár Pavol Čambál.
história kníhtlače v Trnave pokračovala fungovaním menších 
tlačiarní v 19. a 20. storočí a trvá dodnes. Medzi najznámej-
šie a najproduktívnejšie v tomto období radíme tlačiarne rodi-
ny Jelínkovcov, Michala Španrafta, Žigmunda Wintera a nasle-
dovníkov, adolfa horowitza, Gustáva adolfa Beža (a spol.) či 
Františka Urbánka a spol. V roku 1923 bola založená najväč-
šia novodobá trnavská tlačiareň Spolku sv. Vojtecha. Jej pro-
dukcia za 27 rokov činnosti (do roku 1949) bola pozoruhodná 
– vyše 1 300 kníh, hlavne s náboženskou tematikou, približ-
ne 40 časopisov, napr. Kultúra (1926 – 1949), Trnavské novi-
ny (1938 – 1940) a pod. Medzi zaujímavosti z tohto obdobia 
patria tzv. drobné, príležitostné tlače z  produkcie Žigmunda 
Wintera, ako napr. leták Dr. Franza hubertha o  tom, ako sa 
správať počas epidémie cholery v Trnave (1872), oznam o zve-
rejnení zoznamu voličov v  Trnave (1876), súpis trnavských 
jarmokov na rok 1876 Poznamenanie Garmekow, které w slobod-
nem a králowskem Meste Trnave roku 1876 držané budu, výzva 
o donáciu na „opatrovnu malých dietok“ z roku 1877 i smútoč-
né oznámenie Anton Liegl, bürgerl. Baumeisters und Repräsen-
tanten der königl. Freistadt Tyrnau z roku 1894.
V druhej polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia vy-
dávali gymnáziá v  celom Uhorsku každoročný výkaz svojej 
činnosti v podobe výročnej správy. Vystavené sú tu dve vý-
ročné správy trnavského gymnázia A Nagyszombati érseki fő-
gymnasium … értesítője az 1902-1903. tanévről (Trnava, 1903) 
a  A  Nagyszombati érseki főgimnázium … értesítője az 1913-
1914. iskolai évről (Trnava, 1914).
Výstavu dopĺňajú rôzne kníhviazačské náradia, achátové hla-
dítka, tlačiarenské štočky drevené i mosadzné z 19. a 20. sto-
ročia, zásuvka z  typografického zásobníka s  tlačiarenský-
mi znakmi, knihársky lis používaný v Trnave z 19. storočia 
i smaltový vývesný štít tlačiarne Fr. Urbánka v Trnave (okolo 
roku 1920).
Súčasťou knižnej kultúry sú i vlastnícke značky kníh – exlib-
risy. Západoslovenské múzeum v  Trnave spravuje kolekciu 
približne 4  000 exlibrisov, z  čoho najväčšia časť (2 361 ku-
sov) pochádza z  pozostalosti slovenského bibliografa a  kni-
hovníka Borisa Bálenta (1912 – 1994). Z  tejto zbierky je  

Pohľad do priestorov výstavy. Foto: T. Vlček

Ukážka grafiky z knihy Jaszlinszky – Institutiones Physicae.  
Trnava, 1756. Foto: autor
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hľadanie minulosti je vzrušujúca cesta za poznaním. Niekoľ-
koročný odstup zrazu prináša úplne iný pohľad na  skutoč-
nosť a  jedným z hlavných dôsledkov skutkov a činov, v kto-
rých sa môžu prejavovať dobové súvislosti, je kultúra. Prav-
divé a  pútavé podanie faktov by mohlo prebudiť záujem aj 
u  mladej generácie, ktorá si z  tohto obdobia nič nepamätá 
alebo ho ani nezažila. Mohli by tak spoznať svedectvo minu-
lej éry, ktoré nie je nikdy čierno-biele.
Slovenská národná galéria (SNG) pripravila z podobných po-
hnútok v  mesiacoch jún až október 2012 výstavu Preruše-
ná pieseň, a možno ani nikto netušil, aký bude o ňu záujem. 
Od roku 1989 to bol prvý pokus komplexne zmapovať výtvar-
né umenie socialistického realizmu v jeho najtvrdších časoch, 
a to je vskutku unikátny jav. Práve stalinistické obdobie pri-
nieslo dogmy v umení, ktoré sa prejavovali v  najširšom kul-
túrnom prostredí. Štylizované portréty politikov, majestátni 
vojenskí generáli so skrytými neresťami a hrdý ľud pracujúci 
na päťročných plánoch obklopoval spoločnosť všade, kam sa 
pohla. Dnes sa už namiesto mrazivého pocitu hnevu či han-
by mladá generácia nad tým iba pousmeje. Na výstave sa ocitli 
diela z depozitárov rôznych slovenských múzeí a galérií. Spo-

Prerušená pieseň – povaha 
socialistického 
realizmu v umení
Daniel hevier, BRaTISLaVa

An interrupted song – the nature of the socialist 
realistic art 
The article deals with the exhibition staged at the 
Slovak National Art Gallery „An Interrupted Song“ 
which was displayed between 29 June and 21 October 
2012 and its accompanying events, such as a  lecture 
by Professor Ľubomír Chalupka. It studied the period 
of socialist realistic art and its link to the Slovak music 
culture. It also dealt with the continuity of music life and 
composers‘ genesis in the 1950’s. 

Plagát výstavy

na  výstave uvedený výber najzaujímavejších exemplárov 
od  autorov Martin Benka, albín Brunovský, Ľudovít Fulla, 
Mikuláš Galanda, Viktor chrenko, Rudolf Príbyš.
V poslednej časti výstavy sú prezentovaní autori trnavského 
kraja, najmä z  tzv. trnavskej skupiny, pre ktorú sa zaužíval 
názov konkretisti (Ľubomír Feldek, Ján Stacho, Ján Ondruš, 
Jozef Mihalkovič, Ján Šimonovič a Lýdia Vadkerti-Gavorní-
ková), no aj iní, ako napr. Rudolf Dilong, Vojtech Mihálik, 
Miroslav Válek, andrej Žarnov.
Všetky vystavené originálne exponáty sú zbierkovými pred-
metmi Západoslovenského múzea v Trnave. Ich počet a ori-
ginalita naznačujú, že bohatá história a význam knižnej kul-
túry trnavského regiónu by si zaslúžili expozíciu venovanú 
tejto téme s použitím dostupných technických prostriedkov 
súčasnosti. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť v  Múzeu 
knižnej kultúry do  konca roka 2013 a  ako sprievodné pod-
ujatie sú pripravované tvorivé dielne pre mládež zamerané 
na výrobu ručného papiera.

Názov výstavy: Slováci, píšte po slovensky! Výstava 
z dejín knižnej kultúry trnavského regiónu pri príležitosti 
250. výročia narodenia antona Bernoláka
Organizátori výstavy: Trnavský samosprávny kraj 
a Západoslovenské múzeum v Trnave
Trvanie: 25. 10. 2012 – 31. 12. 2013
Miesto konania: Múzeum knižnej kultúry, 
Západoslovenské múzeum v Trnave
Autori výstavy: PhDr. Daniela Čambálová, Mgr. Milan 
Ševčík
Architektonicko-výtvarné riešenie: Západoslovenské 
múzeum v Trnave
Grafický dizajn: Tomáš Vlček
Spolupracovali: eva hornáčková, Ľubica Remenárová 
(úprava zbierkových predmetov)

jili sa tu rôzne druhy umenia – maliarstvo, grafika, sochár-
stvo, ale aj architektúra, keď priestor pred SNG „démonizova-
la“ nadživotná Stalinova socha. To iba zrkadlilo gigantizmus 
socialistického realizmu. SNG nechcela ironizovať minulý re-
žim, ale poskytnúť „fotografickú“ skutočnosť a  objektívne 
preniesť realitu socialistického realizmu do  expozície. K  ná-
ročnej problematike sa priam žiadala verejná diskusia. Príle-
žitosť prehĺbiť ju dostala široká, aj odborná verejnosť počas 
multikultúrneho festivalu BLaF (Bratislava art Festival), kto-
rý zaradil výstavu do svojho programu. V spolupráci s  jeho or-
ganizátormi pripravila SNG k  výstave sprievodné programy, 
diskusie a prednášky a odborníci z rôznych kultúrnych odbo-
rov hovorili o previazanosti umenia a politickej manipulácie. 
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Každý z nich reflektoval skutočnosť zo svojho odborného po-
hľadu. Na tomto podujatí padali dôležité otázky a hľadali sa 
ešte dôležitejšie odpovede, napríklad, ako vnímať socialistic-
ký realizmus a či je podnetné v ňom okrem formy hľadať aj 
estetickú stránku umenia. a predovšetkým, ako pochopiť du-
šu umelca, ktorý chcel alebo musel tvoriť pod týmto vplyvom. 
Nápad, koncept a  prezentácia výstavy boli nielen výborným 
marketingovým ťahom (výstava sa stala najnavštevovanejšou 
za minulý rok), ale aj záslužnou spoločenskou udalosťou, kto-
rá opäť otvorila spoločenskú diskusiu.

Socialistický realizmus v hudbe /  
/ hudobná kultúra 50. rokov
aj keď malo umenie v  stalinskej dobe kvôli centrálnej dok-
tríne viaceré spoločné dogmy, vývoj jednotlivých umení mal 
svoje odchýlky, zákonitosti a zákutia. Práve na bratislavskom 
festivale BLaF diskutovali odborníci z rôznych umení o tých-
to témach. Prednáška profesora Ľubomíra chalupku z Kated-
ry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave pre laickú i odbornú verejnosť sa zameriavala 
na vývoj hudobnej kultúry v stalinských rokoch a jej násled-
ný prechod. Počas svojej celoživotnej práce pedagóga a vedca 
sa profesor chalupka venoval hudobnej teórii, analýze, me-
todológii a usiloval sa to aplikovať do sledovania a komparo-
vania dejín slovenskej hudby 19. a 20. storočia. Okrem Bra-
tislavy prednáša aj v zahraničí na rôznych fakultách a vedec-
kých konferenciách. Jeho odborný jazyk je živým skanzenom 
nielen minulých, ale aj súčasných vízií. hodinová prednáška 
s názvom Socialistický realizmus v hudbe / Hudobná kultúra 50. 
rokov nemohla kvôli časovej tiesni zachytiť komplexný obraz 
zložitej problematiky, ale tento základný prehľad vo viace-
rých zarezonoval a odkázal na ďalšie samoštúdium.
Profesor chalupka priniesol dôslednou periodizáciou obdobia 
presné rozčlenenie danej problematiky. Začal s  aplikovaním 
dogiem socialistického realizmu, pokračoval jeho následným 
oslabením a opätovným znovunavrátením. Práve genéza vývo-
ja je veľmi dôležitá na pochopenie veľkosti rozptylu, rozmachu 
a vplyvu štátneho aparátu na hudobné umenie. Zachované do-
bové dokumenty, normy, príkazy a obmedzenia slúžia ako me-
mento doby a sú podstatné pre autentické vedecké výskumy.
Ďalším podstatným javom bola inštitucionalizácia (ako na-
príklad vznik Slovenskej filharmónie, Ústavu hudobnej vedy 
SaV a ďalších), ako prostriedok a realizácia hudobného živo-
ta v období socializmu. Na to nadväzovali ďalšie otázky, ako 
sa vlastne prejavovali formy socialistického realizmu v hud-
be a aké boli tie atribúty, podľa ktorých sa malo kompono-
vať. cenzúra sa rozvrstvovala na viacero stupňov: keď skla-
dateľ už dopredu vedel, čoho sa má vyvarovať; schvaľovanie 
cez rôzne komisie a prehrávky a samotná reflexia režimu voči 
skladbe. Pre hudobný svet je to stále bolestivá téma, no pre 
laickú verejnosť je zaujímavé hľadať príčiny, prečo sa vlast-
ne skladatelia podvoľovali režimu. existovali rôzne spôsoby, 
rôzne motivácie, ale aj demotivácie, ktoré držali skladateľov 
na uzde kompozičného, umeleckého a ľudského rozletu. Roz-
por, vnútorný boj a snaha o kompromisy, slúžiť režimu a zá-
roveň nezaprieť vlastnú estetickú a ľudskú hodnotu sú zloži-
té veci, ktoré môžeme pochopiť iba pri poznaní všetkých sú-
vislostí. Prednáška obsahovala konkrétne ukážky z dobového 
mechanizmu, ktorý živil stalinistické dogmy. Profesor cha-
lupka zaradil do nej úryvky z rôznych dobových kníh, ktoré 
boli návodom, ako komponovať, ale aj ako chápať a počúvať 
hudbu v rámci socialistického realizmu.1

Na  žánrovom rozdelení profesor demonštroval, že už v  ná-
zvoch museli mať diela jasnú angažovanosť. Poukázal na roz-
diel medzi štýlmi, ktoré obľubovali a  uprednostňovali po-
prední politickí predstavitelia a kultúrni referenti, a tými, ku 
ktorým sa utiekali skladatelia, keď sa chceli viac umelecky roz-
víjať. V  menej strážených formách (ako napríklad komorná 
tvorba) si mohli skladatelia dovoliť viac, a preto v nich vznik-

li z pohľadu dobových cenzorov sporné diela, ktoré boli veľmi 
kritizované. Práve v nich nachádza profesor chalupka synkre-
tizmus a  snahy o  formovanie slovenskej hudobnej moderny, 
ktorej prvý vrchol prišiel v šesťdesiatych rokoch s  nástupom 
slovenskej avantgardy. Podozrievavosť doby a  jej stihománia 
boli neúprosné. Slovenská hudobná kultúra sa kvôli všemocnej 
vnútenej autorite vyvíjala v prerušovanej kontinuite. Keď už 
stihla získať svoje základy a zásady, opäť sa jej rozvoj prerušil 
pod vplyvom nepriaznivej politickej situácie. Následný odmäk 
bol vždy iba odbočkou k znovunastoleniu represií a k tvrdej re-
alite. Koniec päťdesiatych rokov znamenal nástup novej gene-
rácie skladateľov. Začínal sa ich umelecký a osobnostný vývoj 
a formovanie. No okrem toho prichádza aj k zavŕšeniu život-
ného diela ich učiteľov. Profesor chalupka sa tomuto fenomé-
nu už nestihol venovať, lebo je to veľmi rozsiahla téma, ktorá 
by si zaslúžila ďalšiu prednášku. Odkázal však na svoju mono-
grafiu s názvom Slovenská hudobná avantgarda.
Pri svojom rozlete zažila slovenská hudobná kultúra niekoľko 
čiernych búrkových mrakov, ktoré ju zdržali vo svojom vývo-
ji. Postupné uvoľňovanie a následné sprísnenie podmienok, 
mali účinok i na jej spoločenský vplyv v zahraničí. Jej izolova-
nosť negatívne ovplyvnila „distribúciu“, a preto sú dnes mno-
hé jej skvosty pre zahraničie neznáme. Napriek tomu, že so-
cialistický realizmus dokázal dlho držať všetky umelecké am-
bície pod povrchom, predsa sa podarilo aj v  tomto období 
založiť základy slovenskej hudobnej moderny, ktorú naplno 
rozvinula nastupujúca skladateľská avantgardná škola. Pre 
bádateľov by nemusela byť minulosť iba bremenom, ale aj 
užitočným priestorom na dôsledné spracovanie faktov, ktoré 
by mali zostať nezaťažené historickou subjektivitou.

FOTO: http://www.citylife.sk/blog/rozlucka-s-vystavou- 
-prerusena-piesen

POZNáMKy
1  Názorné ukážky z dobovej kritiky ukázali okrem vyjadrovania, 

ktorý bol ovplyvnený úsudkom, aj pochybné artikulácie kriti-
kov, ktoré boli častokrát absurdné, povrchné a s realitou nemali 
nič spoločné.
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Výstavné priestory v Dome J. c. hronského. Foto: autorka

Život bez oddychu
expozícia Krajanského múzea Matice slovenskej  
v Dome J. c. hronského

Zuzana Pavelcová, KRaJaNSKé MÚZeUM MaTIce SLOVeNSKeJ, MaRTIN

Life without rest
An exhibition of the Matica Slovenská Countrymen’s Museum in J. C. Hronský’s House
The contribution briefly informs about the history of the establishment of the Matica Slovenská Countrymen’s 
Museum, its main mission and activities. It also brings topical information on the exhibition of  J. C. Hronský’s life 
and work, about the collection materials, exhibits and the overall aim of the exhibition. There is also a short survey 
of the museum funds.

hlavné pracovisko Matice slovenskej (MS) pre styk a  spo-
luprácu so zahraničnými Slovákmi a  slovanskými Matica-
mi – Krajanské múzeum Matice slovenskej – sa začalo for-
movať od roku 1920. Jeho funkciu spočiatku plnil zahranič-
ný odbor Slovenskej ligy pôsobiaci v Bratislave. Po skončení 
II. svetovej vojny sa Slovenská liga zlúčila s  MS a  vytvori-
la nové pracovisko – Zahraničný odbor MS – zaoberajúci sa 
problematikou zahraničných Slovákov. V roku 1953 sa od-
bor premenoval na  Krajanský odbor, ktorého kompeten-
cie od  roku 1983 prevzal Československý ústav zahranič-
ný v Prahe. Do štruktúry MS sa v roku 1968 včlenil Ústav 
pre zahraničných Slovákov. Keď sa v roku 1994 ústav zatvo-
ril, ešte v tom istom roku bolo zriadené Krajanské múzeum 
Matice slovenskej (KM MS), s prvým riaditeľom claude Ba-
lážom. Počas roku 2011 bolo KM MS presídlené z Bratislavy 
do Martina.
KM MS plní svoje úlohy na  viacerých úsekoch, a  to najmä 
na poli vedy, výskumu a spracovávania dokumentácie (fondy 
KM MS), ale i na poli jazykových, kultúrnych a duchovných 
stykov. Približne od polovice roku 2011 medzi svoje činnosti 
zaradilo aj sprístupňovanie a lektorovanie expozície venova-
nej životu a dielu J. c. hronského, ktorá sa nachádza v auten-
tických priestoroch spisovateľovho domu.

expozícia sa budovala postupne, najmä z  archívnych materiá-
lov Matice slovenskej (knihy, fotky, archívne dokumenty – listy, 
spisy, výtlačky časopisov...) a z pozostalosti po J. c. hronskom, 
ktorú Matica slovenská získala nielen od žijúcich potomkov spi-
sovateľa, ale i  z  rôznych  osobných archívov a  celoslovenských 
inštitúcií. Pamiatky, ktoré sú v  expozícii vystavené,  zozbierali 
a poskytli viaceré strediská, ako napr. archív literatúry a ume-
nia SNK, Slovenská národná knižnica, Vojenský historický ústav 
v Bratislave či Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. V roku 
2007 Matica získala časť hronského osobnej pozostalosti a ne-
skôr, v novembri 2008, ju skompletizovala.
expozícia s  názvom Život bez oddychu bola sprístupnená ši-
rokej verejnosti 4. októbra 2010 v  spisovateľovom dome 
na  hviezdoslavovej ulici č. 5 v  Martine. expozícii predchá-
dzali viaceré príležitostné výstavy k životu a dielu hronské-
ho, ktoré realizovala Matica slovenská (napr. Život bez domo-
va, Tvorivo kráčať žitím, Zahraničná MS). Najprv sa sprístup-
nila výstava v  prízemných priestoroch domu, neskôr k  nej 
pribudli aj expozičné priestory na poschodí. Dom J. c. hron-
ského bol postupne Maticou slovenskou zrekonštruovaný, 
vďaka čomu dnes múzeum ponúka modernú a vysoko este-
ticky hodnotnú expozíciu, realizovanú na základe grafických 
návrhov Mgr. art. Jána Novosedliaka.
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Dom hronského navštevujú prevažne školské exkurzie, ale 
i jednotlivci a široká, nielen slovenská, verejnosť. V priebehu 
roku 2012 stúpla návštevnosť na 3 500 návštevníkov za rok.
Z  hľadiska archívnych materiálov ponúka expozícia fotodo-
kumentáciu celého života J. c. hronského (rodinné fotogra-
fie, portréty, fotografie osobné, svadobné, z  vojenskej služ-
by, čias jeho  učiteľského či matičného pôsobenia, emigrač-
ných zastávok – z Rakúska, Bavorska, Talianska a argentíny). 
Okrem fotografií sú v expozícii vystavené hronského osobné 
dokumenty – vysvedčenia, legitimácie, vymenúvacie dekréty, 
ďakovné listy, osobná korešpondencia či mnohé úradné vy-
hlásenia. Medzi papierovými exponátmi nájdeme aj jeho ru-
kopisy (rozpracované prozaické diela i  úradné dokumen-
ty). V  prízemnej časti expozície sú vystavené aj dva panely 
kníh, ktoré predstavujú zbierku jeho knižnej tvorby pre de-
ti a mládež a pre dospelých. celá výstava je doplnená hron-
ského výtvarnými prácami: akvarely, repliky vitráží, keramic-
ké výrobky, výtvarné učebné pomôcky, návrhy na pohľadnice 
a  rozličné vzory textílií, kobercov, gobelínov a záclon. Ďalej 
tu nájdeme hronského osobné žolíkové karty, modlitebnú 
knižku z  roku 1992, poháriky zo striebornej svadby, darče-
kové balenie holiacej súpravy, ktorú dostal ako správca MS 
pri návšteve v USa, vreckové a závesné hodinky, čierny ru-
ženec – dar od  manželky Valérie, vrecúško z  relikviou, kto-
ré získal pri návšteve kostola sv. Františka z assisi, otvárač 
na  listy, dózu na  cigarety, svätý obrázok, krížik, ktorý mali 
manželia hronskí zavesený dlhé roky nad posteľami, vyšíva-
nú vreckovku, ktorú dostal spisovateľ od mamy, či kroj jeho 
manželky Valérie.

Okrem expozície si môžu naši návštevníci pozrieť aj film 
k  životu a  dielu hronského. V  zrkadlovej 3D miestnosti 
zaujme mladších žiakov sfilmovaný Budkáčik a  Dubkáčik 
a  na  poschodí sú nainštalované dva dataprojektory, kto-
ré premietajú hronského sentencie či prezentáciu jeho li-
terárnej a  výtvarnej tvorby. Pre žiakov máme pripravené 
prezentácie k  hronského dielam pre najmenších, literár-
nu hodinu na tému Jozef Mak a hodinu dejepisu k matič-
ným dejinám. Výklad a prezentácie dopĺňajú pracovné listy 
pre žiakov základných škôl, pre starších žiakov a dospelých 
a MS vydala tiež katalóg k životu, dielu a expozícii venova-
nej J. c. hronskému. V roku 2012 KM MS v spolupráci s In-
formačným ústredím MS natočilo besedu o  živote a  diele 
hronského s významnými hosťami – s neterou hronského, 
Máriou Macuľovou a  s  autorom monografií o  hronskom 
doc.  augustínom Maťovčíkom, ktorú si naši hostia môžu 
pozrieť ako novinku.
Rovnako zaujímavé sú pre návštevníkov aj zahraničné zbier-
ky, najmä zahraničné slovenské periodiká, knihy, bulleti-
ny, pozvánky, ale i  audiovizuálny materiál, ako napr. VhS, 
cD, filmy, magnetofónové pásky, diapozitívy, diskety, DVD 
a pod., uložené tiež v Dome J. c. hronského.
Sprístupňovanie expozície predstavuje len malú časť pracov-
nej náplne KM MS, avšak každého záujemcu radi privítame. 
Viac informácii o expozícii a fondoch KM MS nájdete na we-
bovej stránke Matice slovenskej.1

POZNáMKa
1 http://www.matica.sk/krajanske-muzeum.phtml?id3=72684.

Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) je záujmové profesijné zdru-
ženie právnických osôb, ktoré má múzeá reprezentovať, pre-
sadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné záujmy a  práva. 
Počet členských múzeí je v  súčasnosti 67 (z  93 múzeí evi-
dovaných v  Registri múzeí a  galérií SR). Činnosť zväzu ria-
di a  koordinačnuje 15-členné Predstavenstvo ZMS, na  čele 
s  predsedom, výkonným orgánom je Rada ZMS. Všetci čle-
novia vykonávajú túto funkciu popri svojich povinnostiach 
v  zamestnaní, bez nároku na  odmenu. Nasledujúce riadky 
v stručnosti informujú o ich práci v roku 2012.
Predstavenstvo ZMS (P ZMS alebo Predstavenstvo) sa stre-
tlo šesťkrát, Rada ZMS dvakrát a v apríli sa uskutočnilo Valné 
zhromaždenie ZMS (VZ ZMS). Väčšina členov bola aj na Fes-
tivale múzeí v júni, ktorý sa konal v Mestskom múzeu v Šu-
ranoch a na konferencii v Zuberci, ktorá sa konala v októbri. 
Na poslednom zasadnutí v roku 2011 a prvom v roku 2012 
sa rozpracoval a spresnil Rámcový program prijatý na 21. VZ 
ZMS, ktorý sa potom stal podkladom k Plánu činnosti od 22. 
do 23. Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 17. – 18. 
apríla 2013. 

Správa o činnosti Predstavenstva Zväzu 
múzeí na Slovensku v roku 2012
Peter hyross, ZVäZ MÚZeí Na SLOVeNSKU, BRaTISLaVa

Report on the activities of the Slovak Museums Association Board in 2012
A contribution by the chairman of the Slovak Museums Association illustrates the activities of this organisation, its 
Board and individual sections in 2012.

Tento plán s množstvom úloh sa stal náročnou výzvou, ktorú 
sa nepodarilo celkom naplniť.
V koncepčnej oblasti sa neuskutočnilo stretnutie so zástup-
cami ústredných orgánov štátnej správy (okrem MK SR), kto-
ré sú zriaďovateľmi múzeí, aby sa diskutovalo o aktuálnych 
problémoch múzeí v ich pôsobnosti. Túto úlohu považujeme 
obzvlášť za dôležitú, vzhľadom na opakované snahy a poku-
sy o likvidáciu niektorých múzeí. Taktiež bude potrebné po-
stupne obnoviť stretnutia so zástupcami jednotlivých VÚc 
za rovnakým účelom.
Predstavenstvo využilo ponuku Ministerstva kultúry SR (MK 
SR) a zaslalo podklady k príprave Programového vyhlásenia 
vlády, v  ktorých odporúčalo na  riešenie niekoľko najdôleži-
tejších okruhov problémov týkajúcich sa slovenských múzeí.
Predseda Zväzu múzeí na  Slovensku (Peter hyross) a  pred-
sedníčka Rady galérií Slovenska (Magdaléna Klobučníková) 
zaslali ministrovi kultúry SR list v súvislosti s okliešťovaním 
právnej subjektivity a  zásahov do  odbornej činnosti múzeí 
a galérií. Odpoveďou na žiadosť o stretnutie s ministrom kul-
túry bolo prijatie u generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho 
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dedičstva MK SR. V  otvorenej diskusii predsedovia stavov-
ských organizácií upozornili na problémy inštitúcií v oblasti 
právnej subjektivity, výberových komisií na konkurzy riadi-
teľov, kde nie je garancia majority odborníkov. Taktiež pou-
kázali na množiace sa zásahy do odborných činností inštitú-
cií zo strany zriaďovateľov, ako aj nedostatočné finančné kry-
tie akvizícií a ochrany zbierkových fondov.
Na základe výzvy MK SR Predstavenstvo zaslalo svoje pri-
pomienky k  Hlavným okruhom strategického (koncepčného) 
nastavenia rozvoja sústavy múzeí a galérií v SR v rokoch 2013 
– 2018. Konštatovalo, že materiál je koncipovaný veľmi ši-
roko a  ťažko predpokladať, že sa všetky strategické úlohy 
podarí naplniť. Ďalej uviedlo, že strategický materiál by 
mal zabezpečiť stabilizáciu a rozvoj vo všetkých registrova-
ných inštitúciách v rámci sústavy múzeí a galérií v SR. Pri 
jeho koncipovaní preto odporúčalo zvážiť šírku nastave-
nia, sústrediť sa na kľúčové problémy odboru a hľadať ná-
stroje na ich naplnenie. cieľom by malo byť, aby realizácia 
strategických úloh bola reálna pre všetky registrované mú-
zeá a galérie. Predovšetkým by sa však múzeám mal priznať 
ich spoločenský a strategický význam pre rozvoj spoločnos-
ti na  Slovensku. Napriek tomu, že otázka financií je dnes 
nepopulárna, súčasťou stratégie by mal byť aj reálny objem 
financií, potrebných na  zabezpečenie hlavných úloh, ktoré 
múzeám a  galériám vyplývajú z  legislatívy. V  prílohe boli 
zaslané aj konkrétne návrhy úprav textu.
V  decembri sa uskutočnila porada riaditeľov členských mú-
zeí, na ktorej sa zúčastnilo 39 zástupcov múzeí (z toho 8 zá-
stupcov špecializovaných múzeí SNM), ako aj generálny ria-
diteľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR so svojimi kolegami, 
ktorý prezentoval zámery vlády SR a MK SR v oblasti múzeí 
a galérií. Spomenul aj fakt, že vláda SR prvýkrát vôbec pri-
znala dlh voči kultúre a vyjadrila ambíciu ho postupne vyrov-
návať. Porada bola zvolaná s cieľom vzájomne sa lepšie infor-
movať, vedieť o svojich aktivitách, problémoch a mať spätnú 
väzbu zo strany riaditeľov na činnosť ZMS. Zdôraznená bo-
la dôležitosť pravidelnej komunikácie, okrem iného aj reakcie 
a odpovede zo strany múzeí na emaily a požiadavky Predsta-
venstva ZMS. Prítomní privítali túto formu stretnutia, ktoré 
s diskusiou trvalo skoro tri hodiny. 
Verejno-prezentačná práca sa okrem vydania elektronickej 
verzie Kalendária expozícií, výstav a podujatí múzeí na Sloven-
sku 2012 sústredila na realizáciu celoslovenských podujatí za-
meraných na prezentáciu múzeí. 
Na  obnovenom veľtrhu artexpo Nostalgia v  decembri sa 
Zväz predstavil v spoločnom stánku s Múzeom SNP, ale po-
núknutú možnosť prezentovať svoje materiály využilo len 
niekoľko múzeí. celkovo bol záujem múzeí o svoju prezentá-
ciu minimálny.
Na podporu Noci múzeí a galérií bola podaná žiadosť a obdr-
žaný finančný príspevok z  dotačného systému MK SR. cie-
ľom bolo zabezpečiť spoločné plagáty a  označenie na  dlho-
dobejšie využitie pre propagáciu podujatia. Predstavenstvo 
koordinovalo mimobratislavské múzeá, zabezpečilo a  fi-
nancovalo webový priestor pre spoločnú propagáciu zapo-
jených múzeí a  galérií a  úzko spolupracovalo s  koordináto-
rom bratislavských múzeí. Na  základe vlastných poznatkov, 
ako aj ohlasov z členských múzeí, konštatovalo nespokojnosť 
s  agentúrou zabezpečujúcou prezentáciu podujatia a  distri-
búciu materiálov, najmä však s  témou „strašidielok“. Viace-
rí upozorňovali na  návštevnosť jednotlivých expozícií či vý-
stav, ktorá sa pohybovala na hranici únosnosti múzea i perso-
nálu. aj diskusia na stránkach časopisu MÚZeUM poukazuje 
na potrebu hľadať nové formy realizácie tohto podujatia. Po-
čas podujatia zverejnili múzeá a  galérie spoločnú výzvu – Aj 
keď múzeá a  galérie neštrajkujú, nerezignovali sme a  záleží nám 
na  nich!, ktorú na  odporúčanie Predstavenstva mali jednot-
livé inštitúcie primeranou formou prezentovať verejnos-
ti. Médiám bola prednesená a  odovzdaná na  tlačovej besede  

k podujatiu. (Jej úplné znenie nájdete na stránke ZMS: http://
www.zms.sk/doc/nmg2012/vyzva_NocMaG2012.pdf.) 
Už tradične sa koná v  júni Festival múzeí, ktorý je oslavou 
sviatku múzeí a  najmä múzejníkov. Na  posledných Valných 
zhromaždeniach prebiehala diskusia o  forme tohto podu-
jatia. Na  výber boli dve riešenia. Zachovať súčasnú podobu 
neformálneho stretnutia múzejníkov s  krátkym oficiálnym 
programom (dve – tri prednášky a  prezentácia víťazov ce-
ny Múzeum roka) alebo otvoriť podujatie verejnosti. V  ro-
ku 2012 sa Predstavenstvo rozhodlo ponechať tradičnú for-
mu, čo sa ukázalo ako šťastné riešenie. Organizátorom bolo 
Mestské múzeum v Šuranoch a témou Židovská kultúra a  jej 
prezentácia v  múzeách na  Slovensku. V  príjemnej atmosfére 
miestnej synagógy sa stretli zástupcovia približne  dvadsia-
tich múzeí, aby si vypočuli dve prednášky, prezentácie víťa-
zov súťaže Múzeí roka, vymieňali si skúsenosti, diskutovali 
a  sledovali zaujímavý kultúrny program. Opäť sa potvrdilo, 
že táto forma podujatia je veľmi úspešná.
V  odbornej a  odborno-koordinačnej oblasti Predstavenstvo 
pripravilo a v októbri zrealizovalo odbornú konferenciu s me-
dzinárodnou účasťou na  tému Múzejná dokumentácia druhej 
polovice 20. storočia na  Slovensku – Problematika komplexnej 
múzejnej dokumentácie obdobia po  roku 1989. Zámerom pro-
jektu – finančne podporeného dotačným systémom MK SR 
– bolo podnietiť odbornú diskusiu k danej problematike. Prí-
tomnosť vyše 90 účastníkov potvrdila cieľ podujatia a aktuá- 
lnosť danej problematiky. Výstupom konferencie je zborník 
prednesených príspevkov a  odporúčania schválené účast-
níkmi. Všetky materiály sú uverejnené aj na webovej strán-
ke ZMS.
etnologická sekcia ZMS a Zemplínske múzeum v Michalov-
ciach pripravili v septembri XVI. ročník úspešného odborné-
ho seminára etnológ a múzeum na tému Mobilita a jej odraz 
v kultúre. 
Predstavenstvo podporilo finančne v  činnosti Sekciu pre 
vzdelávanie a  výchovu ZMS a  Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 
Na základe žiadosti o spoluprácu pri zostavovaní publikácie 
Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v múzejníctve na Sloven-
sku, ktorú plánuje SNM vydať v  rámci národného projektu 
Múzeá tretej generácie na Slovensku, pripravilo časť, ktorá je 
venovaná profesijným združeniam – ZMS – úlohám, potre-
bám a cieľom pri rozvoji ľudských zdrojov v oblasti vzdeláva-
nia múzejníkov.
V rámci vnútrozväzovej práce sa neuskutočnili dve plánova-
né výjazdové zasadnutia Predstavenstva spojené so stretnu-
tiami s  členskými múzeami v  Bratislave a  Košiciach, ktoré 
bude potrebné obnoviť najmä kvôli užšiemu kontaktu a  in-
formovanosti o aktuálnych problémoch a požiadavkám mú-
zeí smerom k Predstavenstvu. 
Nepodarilo sa nám nadviazať kontakty so zástupcami zdru-
žení pamäťových inštitúcií na Slovensku (archivári, knihov-
níci, knižnice), čo vzhľadom na podobnosť problémov a rov-
nako sa zhoršujúcu situáciu bude pre pravdepodobný spoloč-
ný postup v budúcnosti nutné.
Dôležitá je aj snaha o užšiu spoluprácu s Radou galérií Sloven-
ska. Spoločné vyhlásenie k Noci múzeí a galérií či list minis-
trovi kultúry svedčia o  dobrej spolupráci a  koordinovanosti 
jednotlivých krokov. Napriek účasti predsedov na výročných 
zasadaniach týchto partnerských organizácií, z  rôznych ob-
jektívnych dôvodov sa neuskutočnilo spoločné stretnutie Ra-
dy a Predstavenstva. Otázka prípadného spojenia múzeí a ga-
lérií pod jednu strešnú organizáciu tak ostáva stále otvorená. 
V tejto súvislosti by potom bolo možné uvažovať aj o prípad-
nej platenej administratívnej sile, ktorá by výrazným spôso-
bom mohla posunúť prácu pre múzeá a galérie na vyššiu úro-
veň. Vybavovala by nielen administratívne záležitosti, ale aj 
organizovala a realizovala aktivity, zabezpečovala spoluprácu 
so štátnou správou a samosprávou, odbornými a inými inšti-
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Slovenský komitét IcOM považuje celoživotné vzdelávanie 
pracovníkov múzeí za  dôležitý nástroj skvalitňovania správy 
nášho kultúrneho dedičstva. Patria doň i exkurzie sprostred-
kujúce osobné stretnutia s  odborníkmi, ktorým sa nedávno 
podaril podnetný čin. Preto v roku 2012 zorganizovalo pred-
sedníctvo komitétu pre svojich členov dve odborné exkurzie. 
V októbri do dvoch objektov Moravské galerie v Brně a v no-
vembri do novootvorenej Galérie Nedbalka v Bratislave. Účast-
níci týchto exkurzií mali priamo na  mieste možnosť poroz-
právať sa s  tými najpovolanejšími. V  Brne sme diskutova-
li o kritériách a skúsenostiach pri stavbe a používaní budovy 
centrálneho depozitára v Brne-Řečkoviciach a o rekonštrukcii 
a prevádzke Vily D. S. Jurkoviča (Brne-Žabovřesky). V prípade 
bratislavskej exkurzie sme hovorili o prestavbe budovy banky 
na galériu, zbieraní slovenského umenia, koncepcii stálej expo-
zície slovenskej moderny a prvej výstave pre galériu.
Kolegovia z Moravské galerie sa s nami podelili nielen o ra-
dosti, ale veľmi otvorene i  o  strasti, ktoré priniesla stavba 
(kolaudácia 1. 12. 2008), ale najmä  prevádzka moderného 
depozitára, v ktorom majú byť zbierky uložené podľa najak-
tuálnejších európskych štandardov a noriem eÚ. Do severné-
ho bloku presťahovali a samostatne uložili zbierky keramiky, 
kovov, obrazov, sôch, nábytku, skla, kresby, grafiky a grafic-
kého dizajnu, ktoré boli vyše 40 rokov roztrúsené po depo-
zitároch na rôznych miestach Moravy. V  južnom bloku (ten 
severný nemá vodoinštaláciu, aby sa jej prípadnou poruchou 
nedostala voda do  depozitárov) sú umiestnené prevádzky: 
reštaurátorské dielne, archív, bádateľňa, prijímací priestor 
pre zbierkové predmety, kancelárie, strojovňa, šatne a hygie-

Odborné exkurzie IcOM
andrea Jamrichová, SLOVeNSKÝ KOMITéT IcOM, BRaTISLaVa

Professional excursions of the ICOM
The Slovak committee of the ICOM, having in mind how important professional excursions and personal meetings 
with colleagues are for the staff ’s learning, organised two professional excursions which also included personal 
meetings with colleagues: one to the Moravian Art Gallery in Brno, and the other one to the newly established Art 
Gallery Nedbalka in Bratislava. The visit to Brno focused on the purposefully built building of the central depository 
and the recently re-opened villa of D. S. Jurkovič.

nické zariadenia. Pri stavbe neobišli moravských kolegov ani 
škrty v  naplánovanom  rozpočte, v  dôsledku ktorých padlo 
rozhodnutie nepostaviť dva stavebné moduly (teda zmen-
šiť úložnú plochu pre budúce akvizície), ale stavbu koncipo-
vať tak, aby ich bolo možné v budúcnosti dostavať. V každom 
z  depozitárov kustódi samostatne nastavujú mikroklímu 
vhodnú pre materiály zbierkových predmetov v  nich ulože-
ných. Vlhkosť bola parametrom, ktorý museli s  externými 
odborníkmi opakovane riešiť aj po kolaudácii stavby.
Vilou Dušana Sama Jurkoviča nás fundovane previedla nie-
kdajšia kurátorka Moravské galerie, členka Českého výboru 
IcOM, Mgr.  Martina Lehmannová stojaca pri vzniku myš-
lienky tejto exkurzie, ktorá pracovala od  začiatku do  konca 
na  projekte prestavby obytnej vily na  objekt pre verejnosť. 
Stalo sa tak po tom, čo vilu od súkromných majiteľov kúpil 
štát a dal ju do správy Moravské galerie. Tá v nej počas rekon-
štrukcie vybudovala i bádateľňu – centrum D. S. Jurkoviča, 
priestory na kúpu vstupeniek, pracovných listov pre viaceré 
cieľové skupiny a  relevantnej literatúry, zázemie pre lekto-
rov, ale i výťah. Súčasťou prestavby sú aj samostatné priesto-
ry vyhradené na vzdelávacie aktivity a aktuálne výstavy, aby 
vila neustále prinášala nové impulzy i pre miestnu komunitu, 
s  ktorou začala galéria premyslene spolupracovať. Na  prvej 
výstave boli vedľa seba predstavení dvaja zakladatelia mo-
dernej architektúry v Čechách – D. S. Jurkovič a Jan Kotěra. 
Objekt druhej exkurzie – Galéria Nedbalka (nazvaná pod-
ľa ulice, na  ktorej v  Bratislave stojí – Nedbalova ulica), 
je takpovediac tiež spojený s  D. S. Jurkovičom. Sloven-
skí architekti Virgil Droppa a  Viktória cvengošová získali  

túciami doma i v zahraničí, pripravovala, sumarizovala a po-
skytovala informácie atď.
V rámci zahraničnej spolupráce sa obnovili kontakty s aso-
ciáciou múzeí a galérií ČR (aMG). Zúčastnili sme sa otvore-
nia VIII. ročníku Festivalu múzejních nocí a prezentácie víťa-
zov národnej súťaže Gloria musaealis v Novom Jíčíne v máji, 
ako aj X. Sněmu asociace muzeí a galerií v Opave koncom ok-
tóbra. Začiatkom októbra nás navštívili štyria zástupcovia 
exekutívy aMG. Na  spoločnom rokovaní sme sa oboznámi-
li s aktuálnou situáciou a problémami našich organizácií, vy-
menili si skúsenosti z rôznych oblastí múzejnej práce a záve-
rom skonštatovali, že vzájomná spolupráca je pre obe strany 
potrebná a výhodná.
Nadviazali sa aj zatiaľ neoficiálne kontakty s Pulszkého spo-
ločnosťou v Maďarsku, ktorej zástupcovia deklarovali záujem 
o spoluprácu, avšak oficiálne stretnutie sa zatiaľ neuskutoč-
nilo. Kontakty so zástupcami poľských múzeí sa nadviazať 
nepodarilo.

Na  základe pozvania z  Ústavu polymérnych materiálov Fa-
kulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratisla-
ve sme sa prihlásili k  spolupráci do  pripravovaného európ-
skeho výskumného projektu zameraného na výskum nových 
metód konzervovania predmetov kultúrneho dedičstva.
Nominovali sme členov do dotačných komisií MK SR, ako aj 
do  poroty súťaže Múzeum roka. Vzhľadom k  tomu, že sme 
záujmové združenie právnických osôb, nebol prijatý náš ná-
vrh členov do Rady vlády SR pre kultúru. V liste ministra kul-
túry SR však bolo vyjadrené presvedčenie, že naše odborné 
vedomosti a  skúsenosti v  oblasti kultúry budú využité pre 
prácu pracovných skupín Rady.
Zápisnice z  činnosti Predstavenstva ZMS sú priebežne zve-
rejňované na webovej stránke ZMS, http://www.zms.sk/. 
Na záver chcem poďakovať všetkým členom Predstavenstva 
ZMS za náročnú prácu, ktorú v priebehu vlaňajšieho roka pre 
slovenské múzejníctvo vykonali a  vyjadriť presvedčenie, že 
mala význam a zmysel.
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Projekt Digitálne múzeum je jedným z deviatich národných 
projektov realizovaných v  kultúre prostredníctvom OPIS 
PO 2 (Operačný program Informatizácia spoločnosti – Prio-
ritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a ob-
nova ich národnej infraštruktúry). OPIS financuje európsky 
fond regionálneho rozvoja a  reálne financovanie je riešené 
prostredníctvom žiadateľov o nenávratný finančný príspevok 
z radov slovenských inštitúcií. Tento projekt je jedným z naj-
náročnejších projektov uvedeného operačného programu. 
Má výrazné špecifiká vyplývajúce z  charakteru digitalizova-
ných kultúrnych objektov, ale aj zo situácie v našom múzej-
níctve a rozsahom, obsahom a parametrami výstupov nemá 
v európskej únii obdobu. Vďaka nemu by malo byť do apríla 
2015 zdigitalizovaných 180 000 kultúrnych objektov hmot-
ného a 3 000 kultúrnych objektov nehmotného kultúrneho 
dedičstva (ľudové tance a znalosti ľudovo-umeleckej výroby).
Slovenské národné múzeum (SNM) vstúpilo do  národné-
ho projektu Digitálne múzeum s  najväčším počtom navrh-
nutých zbierok. Kurátori jednotlivých múzeí tvorili selekč-
né návrhy najmä s prihliadnutím na historicitu zbierkových 
predmetov, ich vysokú dokumentačnú hodnotu, vedomostnú 
spracovanosť, zodpovedajúci stav zachovanosti, efektívnosť 
digitalizácie, ale aj s ohľadom na ucelené významné zbierky. 

SNM-archeologické múzeum a jeho 
príprava na digitalizáciu múzejných 
zbierok
Soňa Žabková, MÚZeUM SNP – DIGITaLIZaČNé ceNTRUM, BaNSKá BySTRIca

SNM-Archaeological Museum and its plans for the digitalisation of museum collections
The article brings information on the plans of the SNM-Archaeological Museum for the digitalisation of museum 
collections.  The museum has joined the project „The Digital Museum“ and is entering the process of digitalisation 
with the highest number of collection items when compared to other SNM museums. There are several material 
groups such as ceramics, bronze jewelry, iron tools, stone tools (smoothed and cut), glass, bone and antler. The plans 
for the digitalisation of museum collections also involves their treatment, conservation and restoration, an activity 
which has been going on in the museum since May 2012.

Po zaškolení metodickými pracovníkmi Digitalizačného cen-
tra v Banskej Bystrici ich pridávali do digitalizačnej kampane 
prostredníctvom katalogizačného modulu eSeZ 4G.
celkový počet navrhnutých zbierkových predmetov mú-
zeí SNM podľa uzavretých zmlúv je 62 995. Jednotlivé mú-
zea vstupujú do  digitalizácie s  nasledovnými navrhnutými 
počtami predmetov: SNM-archeologické múzeum – 20 000, 
SNM-historické múzeum – 15  000, SNM-hudobné mú-
zeum – 1 000, SNM-Múzeá v Martine – 15 000, SNM-Mú-
zeum bábkarských kultúr a  hračiek, hrad Modrý Kameň – 
2 000, SNM-Múzeum Betliar – 2 000, SNM-Múzeum Bojnice 
– 2 500, SNM-Múzeum Červený Kameň – 1 000, SNM-Mú-
zeum Slovenských národných rád – 200, SNM-Prírodovedné 
múzeum – 1 045, SNM-Spišské múzeum – 1 600, SNM-Mú-
zeum Ľudovíta Štúra – 500, SNM-Múzeum ukrajinskej kul-
túry – 500, SNM-Múzeum karpatských Nemcov – 100, SNM-
-Múzeum židovskej kultúry – 550.
S najvyšším počtom múzejných zbierok z múzeí SNM vstupu-
je do digitalizácie SNM-archeologické múzeum (aM), ktoré 
sa pri budovaní zbierok zameriava na dokumentovanie vývo-
ja Slovenska od praveku, až po vrcholný stredovek. V súčas-
nosti je v zbierke múzea zaevidovaných vyše 150 000 kusov 
zbierkových predmetov. archeologické nálezy dokumentujú 

za  architektonické riešenie a  dostavbu jej budovy cenu, po-
menovanú po ňom. Na všetkých účastníkov exkurzie priestor 
urobil dojem, vrátane in situ vytvoreného geometricko-mini-
malistického diela súčasného slovenského umelca ašota haa-
sa, ktoré oddeľuje prízemie určené na dočasné výstavy od ex-
pozičných priestorov na  vyšších poschodiach. Stošesťdesiat 
obrazov a sôch od 46 významných slovenských umelcov vy-
stavených na ploche 1 529 m2, rekonštrukcia budovy za 15 
mesiacov s výbavou ekologického klimatizačného zariadenia, 
bezbariérového prístupu, osvetlenia diel 493 LeD zdrojmi 
emitujúcimi neutrálne biele svetlo (so spotrebou elektrickej 
energie nižšou o 85 – 90%), ale i čitáreň/kaviareň, 290 stra-
nový katalóg – to všetko kvalitne plní poslanie neziskovej or-
ganizácie Nedbalka, a síce umožniť záujemcom zoznámiť sa 
s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku 
od konca 19. storočia po súčasnosť. cieľovou skupinou akti-
vít galérie sú i študenti umeleckých škôl, zberatelia, milovní-
ci umenia. Zbierka galérie má viac ako 500 diel zozbieraných 

arturom Bartoškom a Petrom Paškom. expozíciu a prvú vý-
stavu koncepčne pripravila Zsofia Kiss-Szemán (členka pred-
sedníctva SK IcOM), ktorá nás galériou previedla spolu s pá-
nom Petrom Paškom a  pani riaditeľkou galérie  Katarínou 
Müllerovou.
Členovia Slovenského komitétu o tento typ vzdelávacích ak-
tivít prejavili záujem. Viacerí ocenili, že im dáva rôznorodé 
podnety, umožňuje im nadviazať profesionálne kontakty, 
ako aj hlbšie preniknúť do aktuálneho diania v branži. aj pre-
to sa predsedníctvo SK IcOM rozhodlo po  ukončení tohto-
ročného plenárneho zasadnutia členov SK IcOM v Bratislave 
zorganizovať pre nich návštevu prvej medziodborovej výsta-
vy v SNG nazvanú KRV s neformálnym sprievodným slovom 
jej kurátora Dušana Burana.
Záverom chcem poďakovať Českému výboru IcOM a  všet-
kým kolegom z Moravské galerie v Brně a z Galérie Nedbalka 
v Bratislave za čas a energiu, ktoré nám nezištne venovali pri 
kolegiálnom zdieľaní svojich profesijných skúseností.
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Konzervátorka SNM-archeologického múzea 
počas prác v reštaurátorskej dielni

Percentuálne zloženie materiálových skupín

materiálnu kultúru pravekých, protohistorických, včasnohis-
torických a stredovekých ľudských spoločenstiev obývajúcich 
územie dnešného Slovenska od  doby, keď naň po  prvý raz 
vstúpil predchodca dnešného človeka, až po záver stredove-
ku, výnimočne až po 19. storočie. Zastúpené sú aj zbierkové 
predmety z iných kultúrnych oblastí, predovšetkým zo staro-
vekého egypta, Grécka a územia antickej Rímskej ríše. arche-
ologické nálezy sú uložené v rámci SNM aj v etnografickom 
múzeu v Martine, Spišskom múzeum v Levoči a Múzeu Bet-
liar v Betliari.
Pracovníci aM ukončili výber zbierkových predmetov do di-
gitalizačnej kampane medzi prvými múzeami vôbec (máj 
2012). Vďaka tomu ako prvé múzeum mohli začať ďalšiu 
a  pomerne časovo náročnú aktivitu projektu – ošetrovanie 
zbierkových predmetov vstupujúcich do  procesu digitalizá-
cie. Od mája 2012 zabezpečujú v aM dvaja interní konzervá-
tori Digitalizačného centra ošetrovanie zbierkových predme-
tov. Na príprave a výbere predmetov do digitalizačnej kampa-
ne sa podieľali všetci kurátori múzea. Zaujímavá je aj skladba 
zbierkových predmetov navrhnutých na digitalizáciu. Najpo-
četnejšou skupinou je keramika, ostatné materiálové skupi-
ny majú približne rovnaké zastúpenie. Percentuálne zloženie 
materiálových skupín je nasledovné: 60  % keramika (nádo-
by do 70 cm, väčšina vo výške cca 10 – 30 cm, tehly, kahance, 
stredoveké kachlice a  i.), 10  % bronzové predmety (šperky, 
zbrane, nástroje), 10 % železné predmety (militáriá, nástroje, 
náradia), 10 % kamenné nástroje (štiepaná a brúsená indus-
tria – doba kamenná), 5 % sklo (šperk, sklené nádoby z doby 
rímskej), 5 % kosť a paroh. 
Jedným z  kritérií výberu zbierkových predmetov určených 
na  digitalizáciu bolo aj zameranie sa na  kompletné nálezo-
vé celky (napr. keltské pohrebiská vo Veľkej Mani, Trnovci 
nad Váhom, resp. depoty železných hrivien atď.). V digitali-
začnej kampani samozrejme nechýbajú aj predmety bývalej 
prvej kategórie, predovšetkým unikátne nálezy z doby rím-
skej, germánskych kniežacích hrobov v Zohore a Vysokej pri 
Morave, hromadné nálezy bronzových predmetov z  doby 
bronzovej (Sitno, Janíky), hromadné nálezy železných pred-
metov z obdobia včasného stredoveku a Veľkej Moravy (Boj-
ná, Bíňa).
Vzácna Lyceálna zbierka múzea v  súčasnosti prechádza ši-
kovnými rukami konzervátoriek, ktoré  doteraz ošetrili cca 
1 200 kusov predmetov (hlinené aj kovové nálezy – hlinené 
rímske kahance, egyptské sošky, gemy, zbrane, šperky, malé 

kovové plastiky rímskych bohov) z praveku z oblasti strednej 
európy, Balkánu, ázie a egypta.
Zložitejší zásah si vyžadujú nádoby z  keltských pohrebísk. 
Predmety boli konzervované v  50.  rokoch 20. storočia, no 
vplyvom použitia nekvalitných konzervačných materiálov 
došlo k  ich poškodeniu, prípadne rozpadu. Preto je nutné 
viacero nádob opätovne ošetriť. Konzervátorky po  vyčiste-
ní predmetu, odstránení starého lepidla a starej sadry nádo-
by lepia (lepidlo Duvilax BD-20), následne dopĺňajú chýbajú-
ce časti modelárskou sadrou a spájajú črepy. Doplnené časti 
opracujú do tvaru zodpovedajúcemu konkrétnej časti nádoby 
pomocou rašpieľ, nožov a brúsneho papiera rôznej zrnitosti. 
Nasleduje impregnácia doplnených sadrových častí pomocou 
želatíny rozpustenej vo vode, maľovanie doplnených častí 
temperovými farbami v príslušnom odtieni a záverečné kon-
zervovanie povrchu nádoby pomocou roztoku vosku a  ben-
zínu, nastriekaného fixírkou na  povrch nádoby. Po  takom-
to zásahu múzejné predmety opúšťajú reštaurátorskú dielňu 
a  umiestňujú sa späť do  depozitára, odkiaľ budú znovu vy-
braté a pripravené v rámci digitalizačných setov na digitali-
záciu. Uvedeným spôsobom bolo doteraz opätovne zreštau-
rovaných 70 ks keltských keramických nádob z pohrebiska vo 
Veľkej Mani a 30 ks z Trnovca nad Váhom.
Vedenie múzea a  jednotliví pracovníci od  začiatku pristu-
pujú k celému projektu Digitálne múzeum veľmi zodpoved-
ne a korektne. Zaiste si uvedomujú význam digitalizácie kul-
túrneho dedičstva, ale aj jedinečnú šancu, ktorá sa múzeám 
na  Slovensku v  súčasnosti ponúka. Vďaka všetkým národ-
ným projektom by do polovice roku 2015 malo byť zdigita-
lizovaných, ale aj zrenovovaných 3,1 mil. najhodnotnejších 
kultúrnych objektov (pamiatky hmotného aj  nehmotného 
kultúrneho dedičstva).

FOTO: autorka
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Už pôvodní majitelia svätoantonského kaštieľa sústredili 
v  jeho interiéroch vďaka svojej cestovateľskej a zberateľskej 
vášni unikátne exponáty z celého sveta. aj dnes sa múzeum 
snaží svojimi expozíciami, výstavami i podujatiami nadviazať 
na snahy panovníckych rodov Koháry a coburg. Vďaka zod-
povednej práci zamestnancov múzea a v spolupráci s obcou 
i  celým banskoštiavnickým regiónom, môže múzeum plniť 
významné postavenie v  rámci Slovenska. Vďaka šikovnos-
ti remeselníkov, ktorí exponáty vytvorili i múzejníkov, ktorí 
ich spravujú a prezentujú, vďaka diplomacii pôvodných ma-
jiteľov kaštieľa i  súčasných správcov múzea, sú jeho bohaté 
zbierky a činnosť známe na celom svete.
Základy poľovníckeho múzea boli položené v prvej Českoslo-
venskej republike, kedy sa lesnícke múzejníctvo budovalo jed-
notne v rámci celoštátneho múzejného spolku. V roku 1918 sa 
utvoril prípravný výbor pre vznik lesníckeho múzea, 16. má-
ja 1927 bol v Prahe schválený jeho ústredný výbor a v Brati-
slave vznikol miestny výbor lesníckeho múzea s pôsobnosťou 
pre Slovensko. V roku 2012 sme si tak pripomenuli aj 85. vý-
ročie lesníckeho múzejníctva. Lesnícke múzeum bolo začlene-
né do zväzku Československého zemědělského muzea. Po vý-
stavbe budovy múzea v Bratislave bolo možné inštalovať aj po-
ľovnícku expozíciu, ktorá spoločne s  lesníckou a  drevárskou 
zaberala plochu 650 m2 v troch miestnostiach. Múzeum bolo 

slávnostne sprístupnené 4. mája 1930. Vystavené boli exponá-
ty z lesníckej zoológie, preparáty poľovnej zveri a vtáctva, mo-
dely poľovníckych zariadení, vývoj parožia, kostrové materiá-
ly a fotografie. Žiaľ, v roku 1944 bolo múzeum bombardované 
a zbierky poškodené požiarom. Už 29. decembra 1949 požia-
dalo Povereníctvo pôdohospodárstva o  súhlas so zriadením 
lesníckeho a poľovníckeho múzea vo Sv. antone. Dňa 1. feb-
ruára 1950 bola vykonaná i  komisionálna prehliadka kaštie-
ľa za týmto účelom. Už vtedy sa uvažovalo o celoslovenskom 
poslaní poľovníckeho a lesníckeho múzea vo Sv. antone vďaka 
jeho vhodnej polohe v strede Slovenska a vďaka dobre fungu-
júcemu lesníckemu a poľovníckemu výskumu i školstvu v ne-
ďalekej Banskej Štiavnici. Ideový plán Lesnícko-drevársko-
-poľovníckeho múzea vo Sv. antone predložil prípravný výbor 
na čele s Františkom Turčekom národnej kultúrnej komisii pri 
Povereníctve školstva, vied a umení 14. novembra 1952. Jeho 
súčasťou bol i  podrobný rozpočet a  plán zbierok pripravova-
ných oddelení. Keďže poľovnícke a  lesnícke zbierky sa z Bra-
tislavy presťahovali v roku 1949 do Zvolena, bolo v roku 1954 
schválené ustanovenie celoslovenského Lesníckeho a  drevár-
skeho múzea vo Zvolene. Múzeum bolo otvorené v roku 1955. 
O  rok neskôr sa múzeum stalo spoločne s  Múzeom Sloven-
ského krasu v  Liptovskom Mikuláši detašovaným pracovis-
kom Slovenského múzea v Bratislave. Tento stav trval do ro-

Lovecký salón. Foto: M. Ďurianová

Svätý anton – Slovensko – svet
Múzeum vo Sv. antone oslávilo 50. výročie svojho vzniku
Marian Číž, MÚZeUM VO SVäTOM aNTONe

Svätý Anton – Slovakia  – the world
Svätý Anton Museum celebrated the 50th anniversary of its origin 
Svätý Anton Museum resides in the premises of the National Cultural Heritage Monument of the Svätý Anton 
Manor House – the original seat of the Koháry and Coburg families. The original owners of the manor house 
concentrated a unique collection of furniture, visual art works, artistic crafts items and trophies from all over the 
world there. Today the museum administers more than 14 thousand exhibits displayed on the area of approximately 
3 000 m2.
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ku 1960, keď prešlo pod správu MsNV Zvolen. V  roku 1962 
prijala Rada Stredoslovenského KNV v Banskej Bystrici uzne-
senie o preložení Lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena 
do antola. ešte v tomto roku bol v antole sprístupnený štátny 
kaštieľ a 1. decembra 1962 začalo svoju činnosť Lesnícke a dre-
várske múzeum, neskôr v roku 1964 premenované na Lesníc-
ke, drevárske a poľovnícke múzeum. V roku 1982 úprava Mi-
nisterstva kultúry SSR rozhodla o budovaní špecializovaného 
poľovníckeho múzea s  celoslovenskou pôsobnosťou. Týmto 
uznesením sa zároveň rozhodlo o  delimitácii lesníckej a  dre-
várskej zložky z  antola do  Zvolena (realizácia v  roku 1992). 
Do konca roku 1987 patrilo LDPM pod správu ONV Žiar nad 
hronom. Delimitáciou k 1. januáru 1988 prešlo antolské mú-
zeum pod vedenie Ústrednej správy múzeí a  galérií v  Brati-
slave a od 1. júna 1988 pod vedenie Slovenského národného 
múzea, ako jeho špecializovaná organizačná jednotka. Odvte-
dy existovalo pod názvom SNM-Múzeum antol. Od 1. januára 
1992 bolo múzeum priamo riadené Ministerstvom kultúry SR 
s názvom Múzeum antol. Dňa 1. júla 1996, keď sa občania an-
tola rozhodli v referende zmeniť názov obce na pôvodný Svä-
tý anton, premenovalo sa múzeum na Múzeum vo Sv. anto-

18. storočia, vyrezávaná z lipového dreva, zdobená 24 karáto-
vým zlatom s poťahmi vyšívanými retiazkovým stehom v diel-
ni Philippe de la Salle v Lyone – svadobný dar Márie Terézie 
svojej dcére Márii antionette, ďalej súprava marketérie (stôl, 
zrkadlo a dva stojany vykladané drahými kameňmi, perleťou, 
slonovinou, doplnené striebrom) od Johanna Manna z augs-
burgu z  roku 1719, freskomaľba antona Schmidta v  kaštieľ-
skej kaplnke z roku 1750 – 1752, holandský barokový sekretár 
– s maľovanými výjavmi zo života ľudu, veľkorozmerné olejo-
maľby a séria miniatúr (maľovala Mária Kristína) rodiny Má-
rie Terézie, veľkorozmerné uhlomaľby Otta Recknagela, ole-
jomaľby Franza Xaviera Pausingera, unikátna zbierka grafiky, 
historických fotografií, veduty európskych miest od Friedricha 
Bernharda Wernera z prvej polovice 18. storočia a mnoho ďal-
ších. V  salónoch zariadených pôvodným mobiliárom zaujmú 
rôznorodosťou prevedenia majolikové pece, kryštálové lustre, 
vzácne textilné i  papierové tapety, netradičné kusy nábytku 
a diela umeleckého remesla. Keďže pôvodní majitelia kaštieľa 
boli vášnivými cestovateľmi, odrazilo sa to aj na výzdobe cho-
dieb, kde výtvarné práce, fotografie i trofeje, pochádzajú prak-
ticky zo všetkých kontinentov.

Časť poľovníckej expozície. Foto: M. Ďurianová

ne a pod týmto názvom funguje dodnes. Od 1. júla 2001 patrí 
múzeum do zriaďovateľskej kompetencie Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR (MP), vďaka čomu sa podarilo z veľkej miery 
opraviť kaštieľ i areál národnej kultúrnej pamiatky a zlepšovať 
činnosť múzea.
Po delimitovaní lesníckej a drevárskej zložky do Zvolena sa in-
tenzívnejšie buduje poľovnícke múzeum a prirodzene sa zve-
ľaďuje i umelecko-historická zbierka – hlavne pôvodný mobi-
liár po rodoch Koháry a coburg (kaštieľ dal do dnešnej podo-
by prestavať v roku 1750 andrej Koháry). Poslaním múzea je 
chrániť, konzervovať, reštaurovať, dokumentovať a  prezen-
tovať umelecko-historické i  poľovnícke zbierkové predmety 
a  spravovať areál NKP. Múzeum vlastní vyše 14-tisíc unikát-
nych exponátov a plocha expozícií a výstav je okolo 3 000 m2. 
Kaštieľ je v rámci Slovenska unikátny i skutočnosťou, že prak-
ticky sa v ňom uchovali všetky vzácne pôvodné nábytky, ex-
ponáty, obrazy, trofeje a dnes po postupnej obnove a reštauro-
vaní si návštevníci môžu prezrieť jedinečnú ukážku toho, ako 
sa tu žilo v 18., 19. i 20. storočí. Medzi najvzácnejšie exponáty 
patrí určite sedacia súprava z dielne Georga Jacoba z polovice 

Posledným užívateľom kaštieľa bol bulharský cár Ferdinand 
coburg. Odborní pracovníci múzea pracujú na filmovom pro-
jekte Po stopách Ferdinanda Coburga, v rámci ktorého vznikli 
zatiaľ dva filmy – Panovník prírodovedec a Spomienky spod Mu-
ránskej planiny.
Úloha múzea je veľmi dôležitá aj pri výchove a vzdelávaní hlav-
ne tých najmenších návštevníkov. Preto múzeum organizu-
je mnoho zaujímavých aktivít s deťmi a pre deti – nočné pre-
hliadky v  lete, koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia 
sokoliarov, mnoho výstav z oblasti umelecko-historickej i po-
ľovníckej, Vianoce pre zvieratká v parku, regionálne chovateľ-
ské prehliadky trofejí, prednášky a  besedy. Návštevnosť mú-
zea je okolo 45-tisíc návštevníkov ročne. Výstavy realizuje-
me väčšinou vo vlastných priestoroch, no taktiež v mnohých 
iných mestách SR i v zahraničí. Veľmi úspešná bola účasť mú-
zea na celoštátnej poľovníckej výstave s medzinárodnou účas-
ťou v Nitre v roku 1990, kde sme vytvorili veľké expozície v pa-
vilónoch P1 a R1. Odvtedy začala naša spolupráca so Sloven-
ským poľovníckym zväzom a začali sme cestu po symbolickej 
trase „Svätý anton, Slovensko, svet“. Od roku 1991 múzeum 
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pravidelne organizuje pod záštitou MP SR celoslovenské po-
ľovnícke slávnosti Dni Sv. huberta. Múzeum spravuje i vysu-
nutú expozíciu o Ferdinandovi coburgovi v poľovníckom zá-
močku na  Prednej hore. Taktiež získalo v  roku 2001svetovú 
cenu c.I.c. (Medzinárodná rada pre poľovníctvo a  ochranu 
zveri) prvýkrát udelenú pre poľovnícke múzeum a titul Múze-
um roka 2005 – ocenenie udelené Ministerstvom kultúry SR 
a Zväzom múzeí na Slovensku.
K 50. výročiu múzeum zrealizovalo výstavu Svätý Anton – Slo-
vensko – svet, ktorá trvala do konca septembra 2012 a výročie 

sme si pripomenuli aj na celoslovenských poľovníckych sláv-
nostiach, Dňoch Sv. huberta, ktorých 22. ročník sa konal 1. 
a 2. septembra 2012. Práve v roku 2012 (20. a 21. júna) rea- 
lizovalo múzeum aj prvé Detské dni Sv. huberta. 
Záverom by som rád vyjadril poďakovanie všetkým 112 pracov-
níkom, ktorí v múzeu za tých 50 rokov pôsobili, no taktiež na-
šim partnerom, priateľom a  všetkým ďalším dobrým ľuďom, 
ktorí našu prácu podporujú. Už teraz sa v múzeu tešíme na ďal-
ších 50 rokov zmysluplnej práce pri zachovaní a  zveľaďovaní 
nášho kultúrneho a prírodného dedičstva.

POZváNkA

Čajová súprava pre jednu osobu, český porcelán, 
okolo roku 1850. Foto: archív Múzea vo Sv. antone
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Noc múzeí a galérií
Reakcie na príspevok 
Z. Farkaš – G. hushegyi – M. Janovíčková: Noc 
múzeí a  galérií. Oslava dňa múzeí alebo lacný 
výpredaj? (MÚZeUM 3/2012, s. 43)

A response to a contribution
P. Hyross – M. Klobučníková – M. Lukáčová: The Night 
of Museums and Art Galleries. Celebrating the Day of 
Museums or cheap a sale? (MÚZEUM 3/2012, p. 43)

Peter Hyross (Zväz múzeí na  Slovensku): Noc múzeí 
a galérií sa stala už tradičným podujatím nielen v okolitých 
krajinách, ale po  počiatočnom váhaní a  nedôvere, aj u  nás. 
Pridali sme sa k francúzskej iniciatíve a spojili ju s pripomien-
kou Medzinárodného dňa múzeí. chceli sme osláviť svoj svia-
tok, ale aj intenzívnejšie sa pripomenúť verejnosti, ponúknuť 
niečo „naviac“. Výsledok je po ôsmich rokoch rozpačitý. 
Niekde až 14 hodín otvorené expozície a výstavy, masy náv-
števníkov ponáhľajúcich sa často bez záujmu priestormi, vy-
čerpaní a  mnohokrát znechutení zamestnanci, zvýšené ná-
klady inštitúcií, množstvo programov, kde niekedy kvantita 
víťazí nad kvalitou. Môžeme každoročne rastúci počet záu-
jemcov o podujatie vnímať ako meradlo úspešnosti? Podarilo 
sa nám dostať sa do dôležitých médií. ale je to výsledok úsilia 
alebo kvalitných podujatí? 
Všetko sú to otázky, nad ktorými sa musíme zamyslieť. Naj-
lepšie spoločne, v  rámci svojich pracovísk, miest, regiónov, 
krajov, prípadne  Zväzu múzeí. hľadať riešenie k  čo najväč-
šej spokojnosti všetkých – návštevníkov i  múzejníkov. Noc 
múzeí a galérií by mala mať, aspoň v rámci Slovenska, spo-
ločný motív či tému (celoeurópska iniciatíva každoročne na-
vrhuje spoločnú tému, ktorá  sa však v našich podmienkach 
ťažko realizuje). Podujatia a programy by mali začínať až vo 
večerných hodinách, určite nie skôr ako o 18,00 hod. Dôle-
žitá je popri kvalite aj koordinácia programov v rámci viace-
rých inštitúcií v jednom meste alebo blízkej lokalite. Za zvá-
ženie stojí aj výber plného vstupného (alebo aspoň vyššieho 
ako doteraz); pri voľnom vstupe alebo nižšom vstupnom, by 
napríklad mohli byť prístupné len niektoré priestory. Určite 
je možné  prezentovať činnosť múzeí a galérií a naše spoloč-
né kultúrne dedičstvo aj s pridanou hodnotou alebo odhaliť 
zákulisie našej práce. Treba to však urobiť citlivo k zbierkam, 
priestorom, návštevníkom i zamestnancom. 

Magdaléna klobučníková (Rada galérií Slovenska): ako 
ďalej? Noc múzeí a galérií sa stala fenoménom v návštevnos-
ti v múzeách a galériách. Spolupráca inštitúcií v mestách, jed-
notné vstupné či bezplatný vstup, partnerstvo dopravných 
podnikov, majiteľov historických vozidiel, tok informácií ri-
núci sa z médií – všetko toto urobilo podujatie neprehliadnu-
teľným a najnavštevovanejším. aj vďaka reklamnej kampani 
prichádza každoročne do múzeí a galérií viac a viac návštev-
níkov, stupňuje sa počet a  rôznorodosť sprievodných podu-
jatí. Úsilie o zaujatie diváka, zdá sa, vygradovalo do maxima 
a odhaľuje  „druhú stranu mince“, akumulované nedostatky. 
Jedným z problémov je rôznorodosť prístupov k príprave toh-
to podujatia. Rozdiely sú v prístupe ku kategóriám návštevní-
kov, ale aj v dobe trvania podujatí – od sústredenia podujatí 
do  jedného dňa, týždňa či mesiaca. Dramaturgia je viac-me-
nej všade podobná, zameraná na prehliadky expozícií a výstav, 
doplnených o klasické alebo „moderné“ sprievodné podujatia. 
Problém dramaturgie nie je často v  kvalite, ale v  počte akti-
vít realizovaných v rýchlom časovom slede – v časovom limi-

te 7 – 12 hodín, vyhovujúcich špecifickému typu návštevníka, 
prichádzajúcemu raz ročne. ako ďalej? Bude jednou z ciest aj 
redukcia sprievodných podujatí,  keď uplynulý rok nastolil aj 
problém s financovaním Noci múzeí a galérií?

Marcela Lukáčová (ICOM Sk): Medzinárodne široko po-
pularizovaný a úspešný projekt Noc múzeí a galérií rozhodne 
prispel k oživeniu sveta múzeí a galérii v dovtedy nevídanej 
miere. Iste vylepšil ich celkový obraz v spoločnosti a posilnil 
vzťah medzi publikom a múzeami. Popri jednoznačnom prí-
nose pre múzeá i návštevníkov a jasnej prevahe pozitív, musí-
me ale upozorniť na niektoré nežiaduce javy, ktoré podujatie 
sprevádzajú.
Predovšetkým na  vysoký počet návštevníkov, ktorý je často 
za  hranicou priestorovej i  organizačnej kapacity inštitúcie. 
Ten prináša problémy s  bezpečnosťou zbierok a  servisom 
pre percipientov, ako aj problém ponúknuť naozaj kvalitný 
program. Snaha dať možnosť každému divákovi prežiť hod-
notné a zmysluplné chvíle v múzeu či v galérii sa v týchto prí-
padoch niekde vytráca. Naše múzeá ponúkajú „nevšedné zá-
žitky od ráno až do noci“, noc múzeí sa tak mení na celodenný 
maratón. Nie je to však pravidlom. Niektorým galériám, mú-
zeám sa darí zachovať kvalitu aktivít a nepodľahnúť úplne tla-
ku masy návštevníkov. Využívajú možnosti paralelne bežiacich 
programov, kde sa rozdeľujú návštevníci do  menších skupín, 
limitujú počet ľudí v  skupine, pripravujú špecifické progra-
my pre konkrétne cieľové skupiny a pod. Programy počas noci 
nadstavujú ako “ochutnávku“ programov, ktoré inak poskytujú 
po celý rok, keďže mnohí obyvatelia “zablúdia“ do múzeá po-
čas Noci prvýkrát. ak však majú dobrú skúsenosť, zväčša sa eš-
te v priebehu roka vrátia. Ďalšou možnosťou (u nás však zried-
kavo využívanou) je tematické poňatie jednotlivých ročníkov. 
Sekretariát IcOM v  Paríži takúto tému každý rok vyhlasuje 
a  ponúka i  možnosť využiť jednotný (európsky) vizuál. Má-
loktoré múzeá u nás volia takúto možnosť, pritom tematické 
poňatie Noci môže byť cestou k skvalitneniu obsahu progra-
mu a šancou koncentrovanejšie postupne predstaviť jednotlivé 
činnosti múzeí. Noc múzeí a galérií je najväčšou, ak nie jedinou 
spoločnou iniciatívou galérií a múzeí u nás, spoločným signá-
lom smerom k návštevníkom. Jej význam a prínos sú nespo-
chybniteľné. Po realizácii ôsmych ročníkov však prichádza čas 
na zhodnotenie skúseností a odbornú diskusiu o ďalšej podo-
be a cieľoch podujatia. 

Vstup do sídelnej budovy SNM 
počas Noci múzeí a galérií. 
Foto: archív SNM
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Tento rok v  marci sa dožíva významného životného jubilea 
náš kolega historik, muzeológ a publicista, dlhoročný pracov-
ník ministerstva kultúry, Dr.  Peter horváth. Narodil sa 30. 
marca 1943 v Trnave, kde neskôr zmaturoval na gymnáziu. 
V  štúdiu pokračoval na  Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v  Brati slave, odbor história – geografia. Pretože 
geografia sa študovala na  Prírodovedeckej fakulte, navšte-
voval súčasne obe fakulty. Po promócii v roku 1965 nastúpil 
ako historik do Západoslovenského múzea v Trnave, kde sa 
neskôr stal vedúcim historického oddelenia a zástupcom ria-
diteľa. V rokoch 1968 – 1970 absolvoval postgraduálne štú-
dium muzeológie so špecializáciou na dejiny umenia na Uni-
verzite J. e. Purkyně v Brne. 
V Západoslovenskom múzeu v Trnave pripravil popri akvizícii 
a doku men tácii predmetov niekoľko významných výstav, na-
pr. Výcho doázijské umenie (1968), Spoločenské a umelecké preme-
ny Trnavy (1975), Človek a  meranie času  (výstava historických 
hodín). V roku 1985 bol spoluautorom medzinárodnej výsta-
vy Trnavská univerzita (1635 – 1777), podieľal sa i na realizácii 
stálej expozície dejín mesta (1988). Bol kurátorom viacerých 
autorských výstav umelcov, napr. W. Schiffera, M. Balgavého, 
e. Pauloviča, J. Jurču, K. hučku, e. ambrušovej atď. 
V rokoch 1986 – 2006 pracoval na Ministerstve kultúry SR, 
kde zastával postupne rôzne funkcie, od generálneho riadite-
ľa sekcie umenia, vedúceho odboru múzeí a galérií, minister-
ského radcu, až po hlavného radcu. Na svojom úseku koordi-
noval hlavne činnosť ústredne riadených múzeí a galérií, pri-
pravoval analýzy a rozbory o činnosti a tiež sa spolupodieľal 
na znení zákona o múzeách a galériách a smernice o odbor-
nej ochrane a správe zbierok. V rokoch 1991 – 1992 bol čle-
nom me dzi národnej komisie, ktorá riešila požiadavky prina-
vrátenia časti kultúr neho dedičstva. 
Peter horváth pôsobil aj v niekoľkých odborných komisiách, na-
pr. ako člen námetovej komisie známkovej tvorby pri Minister-
stve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, člen heraldickej komi-
sie pri MV SR, člen námetovej komisie pre emisiu pamätných 
mincí pri NBS, člen Správnej rady Trnavskej univerzity, predse-
da geografickej olympiády pre stredné a odborné školy a pod.

Živio, Peter horváth!
Simonne Jurčová, ZáPaDOSLOVeNSKé MÚZeUM, TRNaVa

Long live, Peter Horváth
The historian, museologist and publicist, member of staff of many years at the Ministry 
of Culture of the SR Dr. Peter Horváth will celebrate an important life jubilee in March 
2013. During his career he worked in the West Slovakian Museum in Trnava and at the 
Ministry of Culture of the SR. He is the author of several historical studies and articles and 
published or co-edited several books. Nowadays he is retired but is still active in Trnava.

Vo svojom rodnom meste pripravuje ako autor a „otec“ pro-
jektu už dvadsiaty ročník podujatia Trnavské dni lásky, poko-
ja a porozumenia, ktoré sa stalo už tradíciou. Zrealizoval myš-
lienku pozývať a pre zentovať význam né osobnosti so silným 
vzťahom k tomuto mestu a regiónu žijúce dnes v zahraničí. 
Na septembrových galavečeroch sa i jeho zásluhou predstavi-
lo už takmer 150 hostí. 
Popri zamestnaní sa venoval aj edičnej a  publicistickej prá-
ci. Bol zostavovateľom niekoľkých ročeniek Správy Západo-
slovenského múzea v Trnave, lektoroval príspevky do zborní-
ka Západné Slovensko. Bol jedným zo zakladajúcich členov re-
dakcie mesačníka Kultúra a život Trnavy (vychádzal v rokoch 
1970 – 1991). Za celé obdobie jeho existencie pripravil či re-
digoval okolo 300 príspevkov. Je autorom desiatok štúdií, 
článkov, prednášok a recenzií. Podieľal sa na vydaní publiká-
cií Trnava a  Okres Trnava, je spoluautorom dvoch sprievod-
cov Trnavy a autorom štúdie do monografie Trnavy (1988). 
Napísal knižku Malý slovár trnafsko-slovenský (1998), ktorá 
sa dočkala už troch reedícií, vydal publikáciu Mosty z medai-
lí o francúzsko-slovenskom sochárovi Williamovi Schifferovi 
(2007). Prispieva do regionálnej tlače a je častým hosťom re-
lácií v trnavskej televízii MTT.
Za  svoju činnosť dostal viacero ocenení: cena mesta Trna-
va 1999, Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá 2003, Pa-
mätná medaila Zväzu múzeí na  Slovensku 2003, Pamätná 
medaila SNM 2003, Medaila chatama Sofera, Pamätná me-
daila Trnavského samosprávneho kraja 2008 a iné. 
Náš kolega Peter horváth je i na dôchodku stále aktívny. Mo-
deruje niektoré kultúrne podujatia, prednáša na seminároch, 
pracuje v  odborných komisiách, lektoruje, sprevádza vý-
znamných hostí. Nikdy sa politicky neangažoval a je presved-
čeným zástancom myšlienok tolerancie. Jeho dlhoročným 
koníčkom je populárna hudba, vlastní rozsiahlu diskografiu 
a  mož no kolegovia nevedia, že spolu s  Petrom Radványim 
uviedol v roku 1969 ako prvý v Trnave diskotéku. Neodoprie 
si príjemnú spoločnosť pri degustáciách kvalitného vína me-
dzi priateľmi Vincechu. Pri príležitosti jeho sedemdesiatky 
mu želáme veľa zdravia, elánu a vitality v ďalšej práci.

VedeckoVýskumná činnosť V múzeách

16. – 17. 4. 2013
Banská Bystrica

odborné sympózium

Odborná časť 23. Valného zhromaždenia 
Zväzu múzeí na Slovensku

cieľom sympózia „Vedeckovýskumná činnosť v múzeách“ je prezentácia informácií 
a diskusia o problematike realizácie vedeckovýskumnej činnosti v múzeách, s dôrazom 
na výber vedeckovýskumných úloh a výstupov vedeckovýskumnej činnosti.
Viac informácií na: http://www.zms.sk
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PhDr. Rudolf Gerát (nar. 3. 10. 1932 v Skalitom) patrí k tým 
organizátorom kultúrneho života, pre ktorých sa označenie 
kultúrny manažér hodilo ešte omnoho skôr, ako sa u nás vô-
bec začalo používať. Od 60. rokov pôsobil ako osvetový pra-
covník a až do roku 1981 bol vedúcim odboru kultúry Okres-
ného národného výboru v Čadci. Od roku 1981, až do roku 
1996, bol prvým riaditeľom Kysuckej galérie. Od roku 1998 
bol aktivistom Slovenského zväzu ochrancov prírody, aktív-
nym turistom a predtým i potom členom aj popredným funk-
cionárom viacerých spoločenských, neziskových organizá-
cií a  občianskych združení. Bol vedúcou osobnosťou mno-
hých rozvojových aktivít, vďaka ktorým sa dovtedy výrazne 
aj v odvetví kultúry zaostávajúce Kysuce, resp. vtedajší okres 
Čadca, dostali rozsahom i úrovňou inštitucionálnej základne 
kultúry na úroveň ostatných slovenských regiónov. 
Rudolf Gerát bol pri založení Kysuckého múzea (1972) a Kysuc-
kej galérie (1981), ale predovšetkým bol iniciátorom dôležitých 
aktivít, ktorých vznik a raketový štart umožnil. Boli to napr. vý-
skum ľudového staviteľstva na Kysuciach, ktorý realizoval vte-
dajší Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prí-
rody (SÚPSOP) a Fakulta architektúry SVŠT (v rokoch 1973 – 
1975), výstava výtvarných diel Pozdrav umelcov rodnému kraju 
(1975),  Medzinárodný tábor ochrancov prírody na  Kysuciach 
(1977) a ďalšie. Nezastupiteľná bola jeho úloha pri presadení zá-
merov, získaní prostriedkov a  úspešnej realizácii významných 
stavebných a adaptačných akcií, ako boli obnova spolkového Pa-
lárikovho domu v Čadci (1975 – 1978) pre potreby novozalože-
ného múzea, výstavba na svoju dobu mimoriadne moderného 
čadčianskeho Domu kultúry (1976 – 1980), postavenie expe-
rimentálnej budovy Okresnej knižnice (1979 – 1983), rekon-
štrukcie kultúrnych pamiatok – kaštieľov v Radoli  pre múzeum 
(1978 – 1980) a v Oščadnici pre galériu (1977 – 1981), obnova 
trate a mobiliáru historickej lesnej železnice v blízkosti a v areáli 
skanzenu v Novej Bystrici – Vychylovke (1978 – 1998). 
Gerát bol pri koncepčnej príprave a  organizačnom zabezpe-
čení všetkých významných kultúrnych podujatí na Kysuciach, 
z  nadregionálnych spomeňme aspoň celoslovenský festival 
amatérskych divadiel Paláriková Raková (od  roku 1968), me-
dzinárodný festival národopisných filmov a televíznych zázna-
mov Etnofilm Čadca (od  1980), folklórne festivaly v  Turzovke 
(od  roku 1968) a  v  Ochodnici (od  roku 1972). S  Gerátovým 
menom je spojený aj rozvoj množstva umeleckých súborov 
a umeleckých podujatí rozvíjajúcich ľudové tradície, ktoré boli 
na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia aj v tomto regió-
ne už takmer odsúdené na zánik (festivaly Rozprávačské Lodno, 
Oščadnická heligónka, súbory Kysučan a Kelčovan a mnohé iné). 
Gerát bol až do  konca 80. rokov aktívnym spolupracovníkov 
kultúrno-výchovných zariadení aj na centrálnej úrovni. 
azda najvýraznejším výsledkom pamiatkovej obnovy na Kysu-
ciach v tomto období je vybudovanie Múzea kysuckej dediny 
v Novej Bystrici – Vychylovke. Gerát  sa po konzultáciách s od-
borníkmi rozhodol objednať urbanisticko-krajinársku štúdiu 
(M. Kodoň, P. Gál, Fa SVŠT Bratislava, 1974) a neskôr aj archi-

K životnému jubileu Rudolfa Geráta 
Peter Maráky, STM-MÚZeUM DOPRaVy, BRaTISLaVa

On the life jubilee of Rudolf Gerát 
Rudolf Gerát, whose jubilee we are celebrating, has worked in culture and was one of the 
most prominent personalities of the Kysuce cultural life in the past century. He was active 
as an organiser of cultural life.  He was the first director of the Kysuce Art Gallery in Čadca 
and Oščadnica, chairman of the regional committee of the Slovak Union of Nature and 
Landscape Protectionists and head of the cultural section at the Regional Office in Čadca. 

He was instrumental in the foundation of new cultural institutions, establishments, festivals and other events. He is the 
author and co-author of several publications, exhibitions and artistic programmes. 

tektonicko-etnografickú štúdiu (B. Dohnány, J. Kantár a kol., 
Fa SVŠT Bratislava, 1975). Na  ich základe, príkladnou spo-
luprácou s  celoslovenskými inštitúciami a  vďaka úspešnému 
personálnemu budovaniu Kysuckého múzea mladými absol-
ventmi viacerých odborov, sa od začiatku roku 1975 do roku 
1984 podarilo demontovať, previezť a znovu postaviť prvých 
22 drevených zrubových ľudových stavieb, prevažne zo záto-
povej oblasti – dnes už dávno zaniknutých a vodami vodného 
diela zaplavených obcí Riečnica a harvelka. S využitím poznat-
kov vyššie spomenutého výskumu ľudových stavieb na celých 
Kysuciach a  Gerátom opäť všestranne podporovaného expe-
rimentálneho komplexného záchranného výskumu spôsobu 
života a kultúry v zátopových obciach, podarilo sa v  skanze-
ne uchovať pamiatku na obe dediny a ich kultúru. ale nielen 
to. Postupne tu vybudovali regionálne národopisné múzeum 
v prírode, ktoré v kombinácii s obnovenou historickou želez-
nicou používajúcou na prepravu  aj historické parné lokomo-
tívy, umožňuje prevážanie návštevníkov nielen v areáli Múzea 
kysuckej dediny, ale po obnovení technicky najzaujímavejšej, 
tzv. úvraťovej časti, aj prevoz turistov do susedného oravské-
ho regiónu. Začiatkom 90. rokov bol Gerát medzi tými nad-
šencami a najmä z radov aktívnych ochrancov prírody, ktorým 
sa takmer „v hodine dvanástej“ podarilo zachrániť aj už na od-
strel pripravený kostolík v  Riečnici a  zachovať ho ako impo-
zantný pamätník in situ na brehu vôd nádrže na pitnú vodu. 
Rudolf Gerát  ako riaditeľ Kysuckej galérie v spolupráci s via-
cerými výraznými osobnosťami nášho výtvarného umenia 
pripravil, presadil, zorganizoval a  napokon poldruha desať-
ročia  riadil, koncepčne pripravoval akvizície pre zbierkový 
fond a  dramaturgicky usmerňoval pozoruhodnú výstavnú 
činnosť tejto regionálnej galérie. 
Nezanedbateľná je Gerátova publicistická aktivita. Od  roku 
1965 je jeho meno podpísané pod množstvom vlastivedných 
a  kultúrno-historických publikácií, z  nich spomeňme aspoň 
najvýznamnejšie: Kysuce (1980), Kysucké premeny (1987), Pa-
mäť Kysúc (2002). ako zostavovateľ a  jeden z  hlavných au-
torov pripravil monografiu svojej rodnej obce Skalité (2005, 
encyklopedické historicko-vlastivedné dielo Kysuce a Kysuča-
nia (2004) a monografiu Čadca a okolie (2005), spomienkový 
zborník Pamätnica zaniknutých obcí Riečnica a Harvelka a ďal-
šie. ako zanietený ochranca jemu nadovšetko blízkej kysuc-
kej krajiny a prírody pripravil množstvo odborných podujatí 
z oblasti ochrany prírody, životného prostredia a lesov.  
Bez zveličenia možno povedať, že rozvoj kultúry, ochrana pa-
miatok a prírody, začiatky a rozvoj múzejnej a galerijnej čin-
nosti i všestranné obohacovanie intelektuálneho potenciálu 
Kysúc v uplynulom polstoročí sú neodmysliteľné  bez aktív-
neho a  motivačného pôsobenia, ale tiež mimoriadnych or-
ganizačných a  koordinačných schopností  tohto dodnes ne-
smierne vitálneho a energického jubilanta. Vďaka Rudolfovi 
Gerátovi a  jeho celoživotnej práci môže slovenská verejnosť 
poznávať význam kysuckého regiónu na  hodnotách sloven-
skej kultúry a krajiny. Patrí mu za to vďaka nás všetkých!
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Konferencia Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) „Múzejná do-
kumentácia druhej polovice 20. storočia na  Slovensku – Prob-
lematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po  roku 
1989“ (Zuberec, 17. – 18. 10. 2012) nám dopriala nielen tep-
lo posledných lúčov jesenného slnka, ale bola aj vydareným 
stretnutím múzejníkov z celého Slovenska. Dokonca nechý-
bali ani zástupcovia kolegov z  Čiech a  Maďarska. Nezane-
dbateľný počet účastníkov (evidovaných 99 účastníkov),  uis-
til organizátorov v  názore, že bola vybraná aktuálna téma 
a z pohľadu takýchto stretnutí aj veľmi užitočná. Organizač-
ne konferenciu zabezpečili PhDr. Zdena Letenayová (Múze-
um telesnej kultúry v SR, Bratislava) a PhDr. Marianna Jano-
štínová (Múzeum oravskej dediny, Zuberec). 
Sedemnásť príspevkov, ktoré odzneli počas dvoch dní kon-
ferencie, priniesli teoretické poznatky a praktické skúsenos-
ti týkajúce sa múzejnej dokumentácie nedávnej minulosti. 
Všetci referujúci zhodne vyslovili potrebu venovať sa mú-
zejnej dokumentácii 2. polovice 20. storočia, ale  tiež kon-
štatovanie, že uvedená dokumentácia sa v múzeách na Slo-
vensku napriek rôznorodosti názorov, prístupov a rozsahu 
realizuje. Nájsť však ten správny spôsob a hlavne formy reali-
zácie nie je jednoduché. 
Pri dokumentácii súčasnosti je potrebná aj istá dávka pred-
vídavosti, ktorá nám pomôže vyhnúť sa v  budúcnosti prác-
nemu „dobiehaniu odchádzajúce vlaku“. Napríklad, žiadne 
múzeum systematicky nezbiera predmety dokumentujúce 
novodobé slovenské dejiny (koniec komunistického režimu, 
vznik Slovenskej republiky, vstup do  NaTO, vznik európ-
skej únie atď.) Keď budeme čakať na spoločenskú objednáv-
ku na zdokumentovanie týchto udalostí, vytvorenie zbierok 
bude mnohonásobne ťažšie aj finančne náročnejšie. Proble-
matika dokumentácie druhej polovice 20. storočia by mala 
byť jednou z úloh vybraných múzeí, riešenie ktorej nepriná-
ša iba metodologický problém, ale aj problém v hľadaní po-
doby realizácie jej obsahovej náplne – z množstva predmetov 
ešte zachovaných vyčleniť tie, ktoré dokážu zmysluplne zdo-
kumentovať nielen spoločensko-politické a  ekonomické ja-
vy, ale aj kultúru každodenného života. Je najvyšší čas pre-
hodnotiť súčasný systém nadobúdania zbierkových predme-
tov a stanoviť si program, na základe ktorého by bolo možné 
definovať úlohy jednotlivých typov múzeí pri akvizičnej a ve-
deckovýskumnej činnosti v tejto oblasti. 
Viaceré príspevky na konferencii sa zaoberali aj teoretický-
mi princípmi múzejnej dokumentácie uplatniteľnými pri 
komplexnej dokumentácii súčasnej vedy a  techniky. Dôleži-

Múzejná dokumentácia druhej polovice  
20. storočia na Slovensku
Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia  
po roku 1989

Soňa Žabková, MÚZeUM SNP – DIGITaLIZaČNé ceNTRUM, BaNSKá BySTRIca

Museum documentation of the second half of the 20th century in Slovakia
The issue of complex museum documentation of the post-1989 period 
The author of the contribution evaluates a  professional conference with international participation entitled „Museum 
Documentation of the Second Half of the 20th Century“, run by the Slovak Museums Union in October 2012 in Zuberec. 
The variety of individual lectures reflects the differences in the opinions and experiences of professional museum staff. The 
main aim of the organisers was to inspire an increased interest in the given period and offer the professional public an 
opportunity to be actively involved in the discussion of the ways and aims of documentation in the recent past. 

tosť múzeí pri popularizácii vedy je nezastupiteľná, jej výz-
nam v poslednom období veľmi stúpa a múzeá majú svoju vý-
znamnú úlohu v tomto procese, ako nám pripomenul príspe-
vok Dany Šubovej (Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Liptovský Mikuláš) – Úloha múzeí v  popularizácii vedy. Je to 
z dôvodu metód popularizácie, ktoré sú múzeu vlastné v kaž-
dej jeho činnosti a z dôvodu potreby priblížiť spoločnosti jed-
notlivé oblasti vedeckého výskumu, ktoré sa dotýkajú jeho 
každodennej existencie.
Múzeá, ako súčasť miestnej, regionálnej i štátnej kultúry, by 
sa mohli systematickejšie venovať aj dokumentácii nehmot-
ného kultúrneho dedičstva. Tá by si žiadala rozpracovanie 
systematickej metodiky, o ktorú by sa mohli jednotne oprieť 
všetky múzeá. Význam tejto dokumentácie veľmi názorne 
a  zaujímavo prezentoval vo svojom príspevku Marián Číž 
(Múzeum vo Sv. antone, Sv. anton) s názvom Dokumentácia 
nehmotného kultúrneho dedičstva v múzeách.
Zo svojimi skúsenosťami sa podelil aj Mgr.  Marek Junek, 
PhD. z  Národního múzea,  Praha. V  príspevku Súdobá doku-
mentácia v Českej republike po roku 1989 skonštatoval, že do-
kumentácia v  Českej republike spracovávaná pred rokom 
1989 mala silný ideologický podtext a vzťahovala sa k doku-
mentácii výstavby socializmu. Po páde komunistického reži-
mu sa tejto problematike žiadna inštitúcia systematicky ne-
venovala, napriek tomu sa vyskytli čiastkové pokusy, najlep-
šie ilustrované na činnosti Vojenského historického ústavu, 
Praha alebo Národního múzea, Praha. V  súčasnej dobe ve-
nuje tejto problematike pozornosť asociácia múzeí a  galé-
rií Českej republiky, taktiež Ministerstvo kultúry. Pripravu-
jú koncepčný materiál, ktorý má naštartovať dokumentáciu 
druhej polovice 20. storočia v Českej republike. 
Účastníci konferencie sa v  jej závere zhodli na  niekoľkých 
odporúčaniach (nájdete zverejnené na  stránke www.zms.sk 
v záložke Fórum múzeí – Konferencie a semináre), napríklad 
zamerať činnosť múzeí cielene aj na dokumentáciu nedávnej 
minulosti a  súčasnosti, prostredníctvom ZMS podporiť od-
borné semináre, konferencie, diskusné kluby a  iné odborné 
aktivity zamerané na  problematiku dokumentácie a  múzej-
nej prezentácie obdobia po roku 1989.
Vkusne adjustovaný zborník s  príspevkami z  konferencie 
(zostavili Z. Letenayová, e. Ševčíková) si mohli účastníci pre-
vziať už počas podujatia. Tí, ktorí sa neponáhľali domov si 
nenechali ujsť návštevu Múzea oravskej dediny v  Zuberci. 
Na záver treba poďakovať organizátorom, za nové informácie 
a zaujímavé podnety.
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V  dňoch 13. – 15. novembra 2012 sa na  Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave konala medzinárod-
ná vedecká konferencia pod názvom Fenomén kultúrneho de-
dičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Konfe-
renciu pripravila Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 
– odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo v spolupráci so Slo-
venským národným archívom, SNM-Prírodovedným múze-
om a Múzeom mesta Bratislavy. Záštitu nad podujatím pre-
vzal aj minister kultúry SR, pán Marek Maďarič.
Študijný program Muzeológia a  kultúrne dedičstvo na  FiF 
UK v Bratislave je zameraný na hnuteľné a nehnuteľné, ako 
aj hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, t. j. na heritoló-
giu, muzeológiu i  monumentológiu. Tomuto širšie postave-
nému študijnému programu zodpovedala aj téma konferen-
cie, zameraná nielen na  samotnú problematiku kultúrneho 
dedičstva, ale aj pamäťové inštitúcie, ktoré uchovávajú hmot-
né i nehmotné doklady o vývoji prírody a spoločnosti.
Samotnej vedeckej konferencii predchádzal prvý ročník me-
dzinárodnej prehliadky prác Študentskej vedeckej odbornej 
konferencie študentov muzeológie z  Bratislavy, Nitry a  Brna. 
Jej cieľom je predovšetkým vzájomné spoznávanie študentov 
muzeológie a oboznamovanie sa s témami, ktorým sa venujú 
na iných univerzitách.
Na konferencii Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – de-
jiny, súčasný stav a  perspektívy odznelo 57 príspevkov od  64 
prednášajúcich. Zastúpenie mali odborníci zo Slovenskej  re-
publiky a  Českej republiky z  univerzitných pracovísk, múzeí 
s  celoštátnou pôsobnosťou i  so špecializovaným zameraním, 
archívov a  vedeckých a  pamiatkových inštitúcií. Konferencie 
sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstiev kultúry oboch štátov.
Konferencia bola rozdelená do viacerých blokov podľa tema-
tického zamerania príspevkov. Úvodná časť sa venovala de-
jinám múzejného fenoménu, počiatkom formovania múzeí, 
vzťahu štátu, respektíve ideológie zasahujúcej do  činnosti 
múzeí, ich právnemu postaveniu a legislatíve vo vzťahu k jed-
notlivým múzejným činnostiam a  pôsobeniu slovenských 
múzeí združených vo Zväze múzeí na Slovensku a jeho sek-
ciám. Účastníci konferencie venovali pozornosť aj oblasti te-
órie muzeológie, veľký záujem vyvolala problematika digita-
lizácie kultúrneho dedičstva ako úloha, ktorej sa v súčasnosti 
venuje osobitná pozornosť v rámci všetkých pamäťových in-
štitúcií. ako však zaznelo, nemôžeme zabúdať, že na prvom 
mieste musí byť ochrana originálneho predmetu ako pra-
menného dokladu o vývoji prírody a spoločnosti pre budúce 
generácie.
Výrazné zastúpenie mali príspevky zamerané na oblasť mú-
zejnej prezentácie, respektíve múzejnej a  galerijnej pedago-
giky. Referujúci sa zameriavali predovšetkým na  prezentá-
ciu  neformálneho vzdelávania v  múzeách a  galériách, spo-

Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – 
dejiny, súčasný stav a perspektívy 
Ľuboš Kačírek – Pavol Tišliar, KaTeDRa eTNOLóGIe a KULTÚRNeJ aNTROPOLóGIe FIF UK, BRaTISLaVa

The phenomenon of cultural heritage in society – the history, the current state of affairs  
and the perspectives
On 13 – 15 November 2012 an international scientific conference „The Phenomenon of Cultural Heritage in Society – 
the history, the current state of affairs and the perspectives“ took place at the Arts Faculty of Comenius University in 
Bratislava. The conference was run by the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, the section of Museology 
and Cultural Heritage in cooperation with the Slovak National Archive, SNM- Natural History Museum and the Bratislava 
Municipal Museum.

lupráci múzeí/galérií so školami a spôsobom, ako podchytiť 
záujem verejnosti o návštevu múzeí.
Sekcia archívnictvo a knihoveda približovala archívne a kniž-
ničné kultúrne dedičstvo, jeho záchranu na území Slovenska, 
inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti, predstavila významné ar-
chívne a knižné dokumenty, ktoré sa uchovali na území Slo-
venska, ako aj spôsoby ochrany, konzervovania a reštaurova-
nia papierových a filmových dokumentov.
Rozsiahlu časť prednesených príspevkov tvorili referáty za-
merané na  ochranu pamiatkového fondu – umelecko-histo-
rických či technických pamiatok, ako aj pamiatok ľudovej ar-
chitektúry. ako upozornili zúčastnení, práve pamiatky ľu-
dovej architektúry v  súčasnosti najviac podliehajú zániku, 
respektíve stavebno-technickým zásahom, ktoré znižujú ich 
pamiatkovú hodnotu, keďže ich vlastníkmi sú prevažne fy-
zické osoby a zo strany pamiatkových úradov je náročné za-
bezpečiť odborný dohľad, aj v kontexte v súčasnosti platnej 
legislatívy.
Časť príspevkov sa venovala problematike hmotného i  ne-
hmotného kultúrneho dedičstva a kultúrneho kapitálu, a to 
v  širšom celoštátnom i  užšom regionálnom kontexte, vo 
vzťahu ku globalizácii, jeho inštitucionálnej podpore for-
mou projektov a grantov, ako aj ich využitiu v rámci cestov-
ného ruchu. Diskusiu vyvolal aj problém zásahov develope-
rov do hmotovej štruktúry obcí a miest, respektíve nečinnosť 
miestnych samospráv pri ochrane a záchrane potenciálnych 
nositeľoch kultúrnych hodnôt (napríklad zanikajúca indus-
triálna architektúra), urbanistických celkov či ochranných 
pásiem rezervácií pred nežiaducimi zásahmi zo strany in-
vestorov a individuálnych vlastníkov.
Príspevky z konferencie budú po recenznom konaní publiko-
vané v novozaloženom vedeckom časopise Muzeológia a kul-
túrne dedičstvo/Museology and Cultural Heritage, ktorý začne 
vychádzať dvakrát ročne od roku 2013 a bude ho vydávať od-
bor Muzeológia a  kultúrne dedičstvo na  FiF UK v  Bratisla-
ve. Časopis bude poskytovať priestor pre publikovanie ve-
deckých príspevkov odborníkov z oblasti muzeológie, monu-
mentológie a príbuzných pamäťových odborov, zameraných 
na dokumentovanie života spoločnosti, vybranými študent-
skými prácami, recenzie a anotácie odbornej literatúry, ako aj 
biografické portréty odborníkov z oblasti kultúrneho dedič-
stva a príbuzných disciplín.
Po konzultáciách s predstaviteľmi študijných programov mu-
zeológie na univerzitách v Brne, Nitre, Opave a Bratislave sa 
otvárajú možnosti každoročného organizovania konferencie 
s problematikou kultúrneho dedičstva jednou z menovaných 
univerzít, keďže nie je nič dôležitejšie, ako pravidelné sa stre-
távanie odborníkov z danej oblasti a vymieňanie si skúsenos-
tí a vedeckých poznatkov a ich uplatňovanie v praxi.
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Koncom septembra 2012 sa uskutočnil v poradí už XVI. roč-
ník celoslovenského odborného seminára Etnológ a múzeum, 
ktorý každoročne organizuje etnologická sekcia Zväzu múzeí 
na Slovensku (ďalej „eS ZMS“) v spolupráci s vybraným part-
nerským múzeom. Organizácie uvedeného ročníka sa úspeš-
ne zhostilo Zemplínske múzeum v Michalovciach.
Prostredníctvom seminára reaguje eS ZMS na  rôzne aktuál-
ne, viac alebo menej tradičné témy súvisiace s prácou etnológa 
v múzeu, ale aj na také, ktoré možno nie sú prvoplánovo „mú-
zejné“. Svojim obsahom sa snaží reflektovať potreby a záujmy 
jej členov, téma seminára vychádza vždy z návrhov členskej zá-
kladne predložených rok vopred.
Témou XVI. ročníka seminára bola Mobilita a jej odraz v kul-
túre. Spracovanie uvedenej problematiky v  múzejnom pros-
tredí, čiže najmä prostredníctvom zbierkových predmetov, sa 
ukázalo ako náročná úloha. Menšie zastúpenie materiálových 
príspevkov potvrdilo, že podpora vedecko-výskumnej práce 
odborných pracovníkov múzeí je neustále potrebná, cielený 
výskum totiž vedie k dôslednejšiemu poznaniu a tvorbe zbie-
rok, ale aj k ich interpretácii v kontexte tém, ktorými sa zao-
berá súčasná etnológia. Zámerom organizátorov je pripravo-
vať seminár ako otvorenú platformu pre všetkých etnológov, 
priestor na  prezentáciu preto dostali aj zaujímavé výskumy 
kolegov z univerzitných pracovísk.
Na seminári odzneli príspevky zamerané na mobilitu z rôz-
nych aspektov. Jedným z najvýznamnejších a najznámejších 
pohybov veľkého množstva ľudí, ktoré predstavuje trvalé ale-
bo dlhodobé vysťahovanie sa osôb na územie daného, z  ich 
pohľadu cudzieho štátu, je vysťahovalectvo. Vo svojom prí-
spevku Organizovanie vysťahovalectva v  Československej re-
publike na začiatku 20. rokov 20. storočia sa mu venoval Pavol 
Tišliar (Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Katedra etnológie 
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M Mobilita a jej odraz v kultúre
eva Ševčíková, MaLOKaRPaTSKé MÚZeUM, PeZINOK

Mobility and its reflection in culture
In September 2012 the 16th year of the pan-Slovakian professional seminar „The Ethnologist and the Museum“, run 
annually by the Ethnological Section of the Slovak Museums Union in cooperation with a selected partnership museum, 
took place. This year it was hosted by the Zemplín Museum in Michalovce.

a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava). Ľuboš Kačírek 
(Muzeológia a  kultúrne dedičstvo, Katedra etnológie a  kul-
túrnej antropológie FiF UK, Bratislava) sa zameral na  ďalší 
typ sťahovania obyvateľstva, konkrétne Sťahovanie Slovákov 
do  Budapešti. Problematikou reemigrácie sa dlhodobo zao-
berá Magdaléna Paríková (Katedra etnológie a kultúrnej an-
tropológie FiF UK, Bratislava), ktorá vystúpila s príspevkom 
Transmisia kultúrnych javov v  kontexte reemigrácie Slovákov 
z Maďarska po druhej svetovej vojne. hana Zelinová (SNM-Mú-
zeum kultúry Čechov na  Slovensku, Martin) opísala pohyb 
obyvateľstva českého pôvodu: K  otázke usídľovania českého 
obyvateľstva na Slovensku po roku 1918.
Niekoľko prednášajúcich zameralo svoju pozornosť na  Ky-
suce, región, ktorého dejiny sprevádza výrazný pohyb oby-
vateľov najmä z dôvodu zabezpečenia základných životných 
potrieb. helena Kotvasová (Kysucké múzeum, Čadca) kom-
plexne spracovala pracovné migrácie: Migrácia Kysučanov 
za prácou v 20. storočí. alojz Kontrík (Kysucké múzeum, Čad-
ca) uviedol problém migrácie a jej následných vplyvov na prí-
klade konkrétnej socioprofesnej skupiny: Migrácie drotárov 
z Kysúc v medzivojnovom období a  ich vplyv na tradičnú kultú-
ru. Príspevok doplnil ukážkami z terénu, a tiež z múzejných 
zbierok. Ivana Kontríková Šusteková (Katedra manažmentu 
kultúry a  turizmu FF UKF, Nitra) zmapovala Bývanie a  sta-
vebnú kultúru migrantov z Kysúc v radošinskej doline v 2. polo-
vici 20. storočia – vo svojom výskume zdokumentovala zjav-
né prejavy materiálnej kultúry migrantov z uvedenej lokality 
v inej časti Slovenska.
Mobilita ovplyvňuje množstvo konkrétnych kultúrnych prv-
kov, napríklad odev a odievanie, čím sa zaoberali dva príspev-
ky: Mobilita ako výrazný činiteľ ovplyvňujúci vývoj a zmeny v ľu-
dovom odeve na  Orave eleny Beňušovej (Oravské múzeum 
P. O. hviezdoslava, Dolný Kubín) a Vliv mobility na tradici lido-
vého odevu. Prezentace longitudálního příkladu z lokalit jihový-
chodní Moravy Kláry Brožovičovej (Ústav evropské etnologie 
FF MU, Brno). Špecifickému prostrediu banských robotní-
kov sa vo svojej múzejnej praxi venuje Zuzana Denková (Slo-
venské banské múzeum Banská Štiavnica); tému mobility 
spracovala v príspevku Sociálna mobilita banských robotníkov 
v Banskej Štiavnici v 50. – 60. rokoch 20. storočia. Na ďalšiu za-
ujímavú socioprofesnú skupinu a jej špecifiká z pohľadu da-
nej témy sa zameral attila agócs (hradné múzeum, Fiľakovo) 
v príspevku Migračné toky novohradských kamenárov. celkom 
iný typ mobility prezentovala vo svojom príspevku Mobilita 
a nová religiozita Katarína Nádaská (Múzeum mesta Bratisla-
vy). autorka v ňom predstavila zaujímavé výsledky aktuálne-
ho celoslovenského výskumu. Imigrácia v Strážskom v 2. polo-
vici 20. storočia a zbierky Zemplínskeho múzea boli inšpiráciou 
pre Maroša Demka (Zemplínske múzeum, Michalovce), kto-
rý sa cez perspektívu danej témy pokúsil spracovať a  inter-
pretovať vybrané predmety zo zbierkového fondu svojho do-
movského múzea. Na seminári odzneli aj dva príspevky hostí 
z Maďarska (obaja z herman Ottó Múzeum, Miskolc) – ar-
nold Tóth: Mobilita v ručne písaných ľudových knihách v 19. sto-
ročí a Mónika Bodnár: Matriky ako pramene skúmania mobility.
Súčasťou spoločenskej časti podujatia bolo slávnostné otvo-
renie výstavy 5 x 5 naj... a ešte niečo navyše – výstava k 55. vý-
ročiu vzniku Zemplínskeho múzea v Michalovciach, na ktorej  

icom GLAAs 

28. – 31. 10. 2013
Bratislava – Lednické Rovne

Stretnutie odborníkov na sklárske umenie z celého sveta 
v rámci pravidelného stretnutia členov IcOM Glass, 
medzinárodného odborného komitétu IcOM. 

Súčasťou programu bude prezentácia prednášok na témy 
súvisiace s aktuálnymi trendmi v sklárskej tvorbe, 
prezentáciou výstav na Slovensku a v zahraničí, ako 
i aktuálnymi archeologickými objavmi. Účastníci navštívia 
ateliéry vybraných slovenských sklárskych umelcov, 
galerijné a múzejné inštitúcie so sklárskymi zbierkami, 
špeciálnu výstavu 4. ročník ceny Galérie NOVa: sklo 
2013, a tiež sklársku fabriku Rona, a. s. v Lednických 
Rovniach.

Viac informácií na webovej stránke IcOM Glass 
a participujúceho Slovenského komitétu IcOM.
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Konference konzervátorů-restaurátorů, která je pořádaná 
každý rok Technickým muzeem v  Brně - Metodickým cent-
rem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restau-
rátorů asociace muzeí a  galerií (aMG) se konala v  termínu 
od 11. do 13. 9. 2012 v Litoměřicích. Dalším odborným a or-
ganizačním partnerem bylo Oblastní muzeum v  Litoměři-
cích, za stálé podpory asociace muzeí a galerií ČR, Českého 
výboru IcOM a  nově též Katedry UNeScO pro muzeologii 
a  světové dědictví Masarykovy univerzity v Brně. Tématem 
konference byla prezentace aktuálních výsledků z oblasti ma-
teriálových a technologických průzkumů předmětů kulturní-
ho dědictví, nových metod a technologií jejich ochrany včet-
ně realizovaných konzervátorsko-restaurátorských zásahů. 
V rámci programu bylo předneseno 24 přednášek na uvedená 
témata a 16 posterových prezentací.
Úvodní prezentace byla zaměřena na  materiálový průzkum 
techniky deskových maleb Mistra Litoměřického oltáře a je-
ho dílny, který dlouhodobě probíhal v Národní galerii. Vzhle-
dem k hostitelskému městu nemohlo být zvoleno lepší téma 
pro zahájení konference. Výsledky tohoto sofistikovaného 
průzkumu mají širší souvislosti a  jsou podkladem pro hlub-
ší poznání techniky deskového malířství v Čechách v počát-
ku 16. Století. Výtvarným malířským dílům, jejich průzku-
mu a  konzervování-restaurování se věnovaly i  některé ná-
sledující příspěvky kolegů z Památkového úřadu v Bratislavě 
a  VŠchT. Ukázkou mistrovské řemeslné dovednosti je slo-
novinová řezba Mercur na voze, patřící do sbírek Národního 
muzea, která byla velice citlivě restaurována v rámci student-
ské práce pod vedením pedagogů v ateliéru aVU v Praze. Ta-
to práce byla již kladně ohodnocena na soutěži studentských 

Zpráva z konference konzervátorů-restaurátorů, 
Litoměřice 2012
hana Grossmannová, MeTODIcKé ceNTRUM KONZeRVace TechNIcKéhO MUZea V BRNĚ

A report from the conference of conservationists and restorers, Litoměřice 2012
Following in the footsteps of the many years of tradition, the early September 2012 saw, once again, a  Conference 
of Conservationists and Restorers, this time in the city of Litoměřice in the Ústí nad Labem region. It was run by 
the Methodological Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation with the Commission of 
Conservationists and Restorers of the Association of Museums and Art Galleries and the hosting museum.

prací v rámci konference Muzea, památky a konzervace v roce 
2012 a  po  dohodě s  organizátory obou konferencí bylo do-
poručeno prezentovat ji širší odborné veřejnosti podobně jak 
i další příspěvek k tématu analýzy a ošetření bronzové situ-
ly ze žárového pohřebiště starší doby římské. Precizní mate-
riálový a  technologický průzkum, následná stabilizace nále-
zu a jeho restaurování bylo na uvedených konferencích pozi-
tivně ohodnoceno. Rozsáhlou a  zdařilou prací byl průzkum 
a  konzervování-restaurování bronzové sochy Jana Žižky 

predstavili kurátori múzea to najvzácnejšie z jednotlivých zbie-
rok. Divácky príťažlivé však boli aj ďalšie predmety s  ozna-
čením „naj“, ako napríklad najväčší alebo  najmenší zbierko-
vý predmet. Program seminára bol obohatený aj o  exkurziu 
do Vlastivedného múzea v Trebišove, kde účastníci absolvovali 
okrem prehliadky expozícií tiež degustáciu tokajských vín pria-
mo v priestoroch múzea, ktoré tvorí vstupnú bránu Tokajskej 
vínnej cesty.
Podnetom pre stretávanie etnológov múzejníkov bola (a stále 
pretrváva) potreba vzájomnej komunikácie a diskusie. Vďa-
ka osobnej iniciatíve Zdenky Kriškovej sa v roku 1997 usku-
točnilo prvé spoločné stretnutie v  Podtatranskom múzeu 
v  Poprade, ktoré položilo základ pre vznik seminára etno-
lóg a múzeum (do roku 2006 pod názvom etnograf a múze-
um) a zároveň aj pre vznik eS ZMS. Odvtedy bolo zorgani-
zovaných už šestnásť ročníkov seminára a z príspevkov, kto-
ré na nich odzneli, bolo vydaných 13 zborníkov. Seminár je 
tak jedinečnou príležitosťou prezentovať zaujímavú a tvori-
vú prácu etnológov pôsobiacich v múzeách a často krát je aj 
samotným podnetom pre spracovanie časti zbierkových fon-

dov, ktoré spravujú, prípadne  inšpiráciou pre výskumnú úlo-
hu v regióne, v ktorom pôsobia.
Za 16 rokov svojej existencie sa seminár etnológ a múzeum 
stal uznávaným odborným podujatím, ktoré je priamym dô-
kazom neustálej potreby výmeny informácií a  praktických 
skúseností. Zámerom prípravného výboru je vytvorenie 
priestoru nielen pre múzejníkov, ale aj pre etnológov z aka-
demickej obce, napríklad aj z  katedier etnológie a  muzeo-
lógie, ktoré vychovávajú nasledujúce generácie odborníkov. 
Stály záujem zo strany odbornej verejnosti je predpokla-
dom pre jeho ďalšiu existenciu a možnosť rozvoja, čím mô-
že byť inšpiráciou aj pre ďalších kolegov z iných profesií za-
stúpených v múzeách. Nasledujúci ročník podujatia etnológ 
a múzeum pripravujú členovia eS ZMS v spolupráci s Pred-
stavenstvom ZMS ako interdisciplinárne podujatie otvore-
né všetkým múzejníkom. Odborná konferencia, na  ktorej 
môžu predstaviť výsledky svojej vedecko-výskumnej prá-
ce na tému: Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte mú-
zejných zbierok sa bude konať v dňoch 24. – 26. septembra 
2013 v Bratislave.

konFerence  
konzerVáTorŮ-resTAuráTorŮ

10. – 12. 9. 2013 
hodonín

Technické muzeum v Brně – Metodické centrum 
konzervace pozýva na tradičné odborné podujatie, 
tentokrát v Masarykovom muzeu, hodonín.

TéMy KONFeReNcIe SÚ:
•	 materiálové a technologické prieskumy
•	 konzervátorsko-restaurátorské zásahy
•	 nové metódy a technólogie v oblasti konzervovania-

-reštaurovania a ochrany kultúrneho dedičstva

Podrobnejšie informácie na:
www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz
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Už po trinásty krát sa v Prahe zišlo takmer 300 účastníkov kon-
ferencie Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012, ktorú 
v dňoch 28. a 29. novembra 2012 zorganizovali Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní 
knihovna ČR. Prezentácie 33 príspevkov boli čoskoro po skon-
čení konferencie sprístupnené širokej verejnosti na  interne-
te1. Konferencia je venovaná problematike spolupráce archí-
vov, knižníc, múzeí, galérií a organizácií pamiatkovej starostli-
vosti pri využívaní informačných a komunikačných technológií 
pre ochranu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva. Knihovníci 
sú v porovnaní s archivármi, múzejníkmi a pamiatkarmi sku-
točnými priekopníkmi vo využívaní informačných technológií 
a  na  konferencii majú každoročne citeľnú prevahu. Ich pred-
nášky boli zamerané na digitalizáciu nielen knižných, ale aj ob-
razových a zvukových dokumentov, a ich internetovú prezen-
táciu a migráciu dát na portál europeana, jednotný prístupový 
bod pre zdigitalizované zbierky európskych pamäťových inšti-
túcií. Na celoštátnej úrovni je v ČR realizovaný projekt Knihov-
ny.cz, prezentovaný Bohdanou Stoklasovou, projekt Česká digi-
tální knihovna, ktorý priblížil Martin Lhoták z Knihovny aka-
demie věd ČR, Virtuální depozitní knihovna, o ktorej hovoril 
Tomáš Foltýn z  Národní knihovny ČR. K  otázkam zmyslupl-
nosti a budúceho využitia ohromného digitálneho obsahu a je-
ho konkurencie schopnosti v konfrontácii s Google, sa vyjadrili 
adolf Knoll z Národní knihovny ČR a Jan Mottl zo spoločnosti 
aiP Safe. Koncept europeana Newspapers ponúka online bránu 
k digitálnym novinovým zbierkam, o čom referoval aleš Peká-
rek z asociace evropských vědeckých knihoven – LIBeR. Pre-
zentácia zdrojov rozmanitého kultúrneho dedičstva si vyžaduje 
vysoký stupeň štandardizácie metadát a unifikácie technológií. 
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Ia archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012

Martina Orosová, PaMIaTKOVÝ ÚRaD SR, BRaTISLaVa

Archives, libraries and museums in the digital world of 2012
On 28 – 29 November 2012 a conference entitled „Archives, Libraries and Museums in the Digital World of 2012“ took 
place in the National Archive in Prague. It was devoted to the issue of cooperation by archives, libraries, art galleries, 
museums and organisation operating in monument care when making use of information and communication technologies 
for the protection of cultural heritage and better access to it. A  majority of contributions was focusing on the internet 
presentation of cultural heritage digitalised resources. 

Na ich koordináciu sa sústreďuje projekt Linked heritage, kto-
rý predstavila alena Součková z  Institutu umění – Divadelní-
ho ústavu, Praha. Na harmonizáciu pravidiel, štandardov a po-
stupov v informačných systémoch pamäťových inštitúcií je za-
meraný projekt INTeRPI, na  ktorom pracuje Národní archív, 
Praha v spolupráci s firmou cosmotron Bohemia z hodonína. 
Doterajší priebeh prác prezentovali Marie Balíková z Národní 
knihovny ČR, Miroslav Kunt z Národního archivu a Jana Šubo-
vá z organizácie cosmotron Bohemia. Múzeá boli reprezento-
vané skromne. Digitalizácia archívu Muzea Fotoateliéru Seidel 
v Planej nad Lužnicou bola predmetom príspevku evy Dubovej 
a Petra hudčáka. automatizáciu procesov v evidenčnom systé-
me MUSeION názorne predviedol Pavel Mlčoch, riaditeľ spo-
ločnosti Musoft.cz. automatizované procesy inscenoval na prí-
klade gombíka z archeologickej zbierky Muzea hlavního měs-
ta Praha. Popis zbierkového predmetu zahŕňal prevodný proces 
z prvého stupňa evidencie do druhého stupňa, ktorý prebieha 
na databázovom serveri. V ďalšom procese sa realizuje digita-
lizácia predmetu, spracovanie digitálneho objektu, archivácia 
originálu vo formáte tiff na archivačnom poli, generovanie ná-
hľadovej kópie s  aplikovaním ochranného vodoznaku vo for-
máte jpg a jeho uloženie na file serveri. Pre potreby sprístupne-
nia prechádzajú dáta cez publikačný server, z ktorého sa usku-
točňuje prezentácia reprodukcie na  webovej stránke múzea, 
ako aj automatický harvesting na portál esbirky.cz či na portál 
europeana. Systém MUSeION tak zároveň slúži ako Data Pro-
vider, teda verejný repozitár pre harvesting dát, v tomto prípa-
de dát o múzejných zbierkových predmetoch.
Mimoriadny záujem, ktorý o  konferenciu každoročne preja-
vujú pracovníci českých a slovenských pamäťových inštitúcií,  

na Vítkově, kterou realizoval v roce 2010 – 2011 tým odbor-
níků pod vedením Ivana housky. Pestrost přednesených pří-
spěvků je odrazem široké škály rozmanitých předmětů kul-
turní povahy. Nejedná se jen o díla výtvarná nebo sochařská, 
ale i o nejrůznější předměty – zejména ty, které jsou ochra-
ňované v  muzejních sbírkách – mající uměleckořemeslnou 
hodnotou, dokumentující každodenní život, či vývoj různých 
lidských oborů a činností nebo dokladující samotnou příro-
du a  její změny. Na toto téma byly zaměřeny například pří-
spěvky týkající se konzervace hrobových textilií, historické 
hračky – houpacího koně, středověkého skla, průzkumu pa-
nelu ovládání klimatizace ve Vile Tugendhat, způsobu čiště-
ní stříbrných pohárků, ochrany nejstarších typů fotografií, 
glazované keramiky či ochraně – dermoplastických prepará-
tů. Navazující problematiku bylo možné diskutovat v  rám-
ci posterových prezentací – s opět velmi zajímavým progra-
mem: např. výsledky různých výzkumných projektů v oblasti 
ochrany předmětů kulturního dědictví nebo přednesené díl-
čí zkušenosti a závěry s konzervací jednotlivých sbírkových 
předmětů v praxi.

Součástí programu konference byla i  odborná exkurze, pro 
kterou jsme vybrali turisticky i  odborně zajímavé lokali-
ty. První zastávkou účastníků byl památník Terezín, kde se 
uskutečnila komentovaná prohlídka. Dále autobusy pokračo-
valy do  Doksan, kde byla připravena prohlídka Kláštera se-
ster premonstrátek, který je jedním z  nejpozoruhodnějších 
barokních komplexů s cenným pozůstatkem románské bazili-
ky v České republice. Další program exkurze naplnila prohlíd-
ka Vodního hradu v  Budyni nad Ohří a  poslední zastávkou 
pak bylo město Třebenice, kde jsme navštívili Muzeum české-
ho granátu, třídírnu a naleziště granátů.
celkem bylo na  konferenci registrováno přes 225 účastníků. 
Vysoký zájem o  prezentované příspěvky i  možnost setkání 
s nejrůznějšími specialisty a odborníky je dokladem odpověd-
ného přístupu k ochraně předmětů kulturního dědictví. Je též 
potvrzením smysluplnosti pořádání Konferencí konzervátorů-
-restaurátorů do budoucna, jako platformy pro sdílení znalostí 
a zkušeností z daného oboru. Další ročník (2013) tohoto popu-
lárního setkání odborníků z oblasti konzervování-restaurová-
ní se uskuteční opět v září, tentokráte v městě hodonín.
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V lete 2012 obohatila literatúru venovanú dejinám šľachtic-
kých rodov usadených a pôsobiacich na území dnešného Slo-
venska kniha Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa, ktorú vy-
dal na vlastné náklady a s podporou Ministerstva kultúry SR 
v počte 1 000 ks Jaroslav hanko. Útla publikácia formátu a5 
zaujme nielen plnofarebnou tlačou, ale aj vkusným a  púta-
vým grafických spracovaním, ktoré ešte stále nie je v prípade 
odborných publikácii samozrejmosťou.
hankovu knihu možno zaradiť do kategórie odborných mo-
nografií, o  čom svedčí zorientovanosť v  problematike dejín 
rodu Balašovcov i v širšom kontexte dejín regiónov, v ktorých 
členovia tohto bohato rozvetveného rodu pôsobili. Zhromaž-
dením značného množstva poznatkov o  rode Balašovcov 
a ich roztriedením vznikla vydarená práca, ktorá podáva zá- 
kladnú informáciu o tomto uhorskom šľachtickom rode.
autorovi možno vytknúť, že opomenul niektoré novšie práce 
maďarských historikov. Tohto faktu si je však autor vedomý 
a priznáva ho hneď v úvode svojej knihy. Konštatuje, že prá-
ca, ktorú predkladá čitateľom, si „nenárokuje poskytnúť o ro-
de kompletné informácie, ide totiž len o základné poznatky 
o jednotlivých členoch rodiny. Preto treba brať túto knihu len 
ako úvod do štúdia dejín tohto významného rodu“ (s. 9).
Jasné vymedzenie cieľovej skupiny čitateľov s  následným 
prispôsobením charakteru textu je základným predpokla-
dom úspechu. hanko vychádzal aj zo súčasného stavu po-
znania. Nielen slovenskej historiografii chýbajú syntetické 
spracovania dejín šľachtických rodov a tento stav nie je mož-
né preklenúť jednoduchou rešeršou v doterajšej spisbe, kto-
rá spracováva iba čiastkové problémy, najmä keď sú zmien-
ky o  jednotlivých Balašovcoch „roztratené“ v  obecných mo-
nografiách alebo iných historických prácach.
Kniha je vystavaná na logicko-chronologickom princípe s tra-
dičnou štruktúrou. Tvorí ju sedem nosných kapitol, ku ktorým 
je pridaná stručná ôsma kapitola, ktorá pripomína tých nosite-
ľov priezviska Balaša/Balassa, ktorí neboli členmi tohto šľach-

Balašovci z Ďarmôt  
a Modrého Kameňa
hanko Jaroslav
Vydal Jaroslav hanko, 2012, 182 s., ISBN 978-80-970933-0-3

The Balaša family from Ďarmoty and Modrý Kameň
Hanko Jaroslav  
Published by Jaroslav Hanko, 2012, 182 p., ISBN 978-80-970933-0-3

The rich supplement of pictures gives an approriate background to the activities of the 
Balassa family in a region which is currently part of Slovakia.  

tického rodu. Jednotlivým kapitolám predchádza tradične po-
ňatý úvod, ktorý čitateľovi objasňuje motiváciu vzniku knihy 
a vysvetľuje niektoré problémy, s ktorými sa autor stretol pri 
písaní textu. Samostatnú stať v rámci úvodu venuje i „nešťast-
nému“ prepisu priezvisk z  uhorského obdobia našich dejín. 
S  touto otázkou sa autor vyrovnal v  súlade s Pravidlami slo-
venského pravopisu. V závere knihy je zaradený poznámkový 
aparát radený podľa jednotlivých kapitol knihy, súpis zdrojov 
použitých obrázkov a  na  úplný záver zoznam použitých pra-
meňov a početnej literatúry.
Názvy jednotlivých nosných kapitol hovoria výstižne o  ich 
obsahu: Pôvod, meno a  erb rodu, Najstarší predkovia ro-
du, Prví Balašovci, Potomkovia Františka Balašu, Potomko-
via Žigmunda Balašu, Poslední Balašovci a Významné hrady 
a kaštiele Balašovcov na území Slovenska. Spoločným zna-

muž A ženA
VzťAhoVé súVisLosTi 
V konTexTe múzejných 
zbierok
24. – 26. september 2013
Bratislava
ODBORNá KONFeReNcIa

Zväz múzeí na Slovensku a etnologická sekcia ZMS 
pripravujú interdisciplinárne podujatie otvorené 
všetkým múzejníkom. Odborná konferencia, na ktorej 
môžu pracovníci múzeí predstaviť výsledky svojej 
vedecko-výskumnej práce.
Viac informácií nájdete na: http://www.zms.sk

ale aj súkromných IT firiem, organizátorov presvedčil, že 
usporadúvanie tohto druhu konferencie má zmysel, že prob-
lematika využívania informačných technológií, digitalizácie 
zdrojov kultúrneho dedičstva a  ich internetovej prezentácie 
tvorí v súčasnosti významnú časť práce pamäťových inštitú-
cií. Vzájomná výmena informácií, konfrontácia názorov, in-
terdisciplinárna spolupráca a osobné kontakty sú nenahradi-
teľnou skúsenosťou, ktorá zúčastnené inštitúcie neuveriteľne 
posúva a dáva priestor na ich pozitívnu zmenu. Možno nastal 
čas, aby aj slovenské pamäťové inštitúcie, ktoré práve plnia 
ciele Operačného programu Informatizácia spoločnosti PO 2,  
našli podobnú platformu, ktorá by im umožnila pravidelne sa 
navzájom informovať, poznávať skúsenosti partnerov, prijí-

mať nové vedomosti a úspešne sa tak integrovať do digitálne-
ho sveta európskeho kultúrneho dedičstva.

POZNáMKa
1  Príspevky nájdete na  internetovej stránke http://www.skipcr.

cz/akce-a-projekty/akce-skip/13.-konference-archivy-knihov-
ny-muzea-v-digitalnim-svete-2012.

ZDROJe
13. konference archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012: 
Program [online], [cit. 14. 12. 2012]. Dostupné na  internete: 
<http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/13.-konference-
-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2012>.
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V rámci cirkevných dejín Slovenska má zvláštne postavenie 
Spišské prepoštstvo, ktoré predchádzalo v roku 1776 erigo-
vanému Spišskému biskupstvu. Jeho dejinami sa zaoberá 
pomerne mnoho prác, pričom zvláštna pozornosť sa venu-
je jeho založeniu a začiatkom, ako aj jeho postaveniu v rámci 
Ostrihomského arcibiskupstva. Taktiež menoslov spišských 
prepoštov je známy od konca 18. storočia z prác Karola Wag-
nera, neskôr Jozefa hradszkého a Martina Pirhallu. Zdalo by 
sa, že k tejto téme už niet čo doplniť. Opak nám však dokazu-
je pôvodne dizertačná práca Petra Labanca, vydaná v knižnej 
podobe. V prvej z  troch kapitol sa autor venuje postaveniu 
a právomoci spišských prepoštov, druhá obsahuje životopisy 
a činnosť spišských prepoštov do roku 1405 a tretia si všíma 
hmotné zaistenie prepoštstva a jeho majetkové vzťahy.
Úvodom treba povedať, že autor nielen že využil všetky mož-
né edície prameňov a literatúru týkajúce sa danej problema-
tiky, ale hlavnú pozornosť venoval analýze originálnych pra-
meňov – listín. Spracoval vyše 2  500 listín, čo mu umožni-
lo preniknúť hlboko do problematiky, ale aj získať obrovské 
množstvo nových poznatkov.
V úvodnej kapitole sa venuje začiatkom a postaveniu spiš-
ského prepoštstva a  prikláňa sa k  názoru, že prepoštstvo 
vzniklo na prelome 12. a 13. storočia. Napriek tomu, že po-
dobné prepoštstvá v  Uhorsku vznikli na  územiach osídle-
ných nemeckými kolonistami (Bratislava, Sedmohradsko), 
nedáva Spišské prepoštstvo do  tejto súvislosti, dôvodiac 
tým, že spišskí Sasi prišli na  Spiš až po  tatárskom vpáde. 
Predpokladá, že jeho úlohou bola obrana severnej hranice 
Uhorska. Lenže severná hranica Uhorska bola aj na Orave 

Spišskí prepošti do roku 1405
Labanc Peter
Vydala Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Spolok Slovákov v Poľsku, 
Trnava 2011, 228 s., ISBN 978-83-7490-440-7

Spiš Priors prior to 1405
Labanc Peter  
Published by the Arts Faculty of Trnava University in Trnava and the Slovak Union in 
Poland, Trnava 2011, 228 p., ISBN 978-83-7490-440-7

The publication „Spiš Priors prior to 1405“ provides an archontological and biographical analysis 
of Spiš priors and their personalities prior to the end of the 14th century. The focus of attention is 
given to their activities in the Spiš region and their relationship with the local environment. The 
publication is primarily based on the study of original and published archive resources.  

i na Šariši, kde nič podobné nevzniklo. a na druhej strane 
nedostatok listinných dôkazov o prítomnosti spišských Sa-
sov z  obdobia pred tatárskym vpádom nijako nedokazuje, 
že tu neboli. Listiny vznikli vo väčšine prípadov v dôsledku 
majetkovoprávnych sporov. Spišskí Sasi pred vydaním ich 
privilégia v roku 1271 takéto spory viesť nemuseli. Pravda, 
je isté, že ich imigrácia zosilnela po  polovici 13. storočia. 
autor si všíma aj známe erigovanie viacerých farností v 13. 
storočí, stavbu kostolov a  pod. Tým dokazuje právomoc 
spišských prepoštov pri stavbe kostolov a budovaní cirkev-
nej organizácie na  ich území. Podrobne si všíma aj územ-
ný vývoj Spišského prepoštstva, pričom je zaujímavý jeho 
názor, že v známom spore krakovských biskupov o Podolí-
nec a okolie nešlo o nároky územné, ale o nároky personál-
ne, v dôsledku toho, že územie čiastočne osídlili ľudia, ktorí 
pôvodne tomuto biskupstvu podliehali. Správne poukazu-
je aj na osobitné postavenie Gelnice a okolia voči prepošt-
stvu zapríčinené skorším nemeckým osídlením. Istá nejas-
nosť doteraz panovala aj v  obsadzovaní funkcie spišských 
prepoštov. Pôvodne ich menovali panovníci, potom ich istý 
čas volila kapitula, neskôr sa toto právo vrátilo späť panov-
níkovi. Je známe, že mnohí prepošti boli pred vymenova-
ním alebo aj po ňom vysokými hodnostármi uhorských pa-
novníkov. autor sa pokúsil aj túto tému objasniť analýzou 
dokumentov. Napokon venoval pozornosť aj postaveniu ka-
nonikov a ich prebendám.
hlavná časť práce však spočíva v  podrobnej analýze života 
a činnosti jednotlivých prepoštov. Všíma si nielen ich osudy 
pred, počas a po ich pôsobení na Spiši, ale aj rodinné väzby 

kom týchto kapitol je ich štruktúra: autor sa viac alebo me-
nej podrobne venuje jednotlivým členom rodu – podľa to-
ho, do akej miery sú známe údaje o  ich živote. Na časovej 
osi tak konštruuje obraz dejín rodu a dáva čitateľovi mož-
nosť preniknúť aj do  širších vzťahov medzi reprezentant-
mi jednotlivých rodových vetiev. To je jedným z nesporných 
prínosov hankovej knihy – prehľadné spracovanie dejín ro-
du prostredníctvom činov jeho jednotlivých predstavite-
ľov, vrátane sprostredkovania širších životopisných dát. ak 
to bolo možné zistiť, kniha obsahuje informácie o manžel-
kách, počtoch potomkov či prehľady zastávaných funkcií.
Prínosná je i  kapitola, v  ktorej autor sumarizuje poznatky 
o všetkých hradoch a kaštieľoch, ktoré kedy rod na našom úze-
mí vlastnil. Neobmedzuje sa len na tzv. rodové sídla, ktoré Bala-
šovci postavili, resp. boli ich dlhoročnými vlastníkmi. Zmieňuje 
i tie objekty, v dejinách ktorých boli Balašovci iba krátkou epi-
zódou. Niektoré state v  tejto kapitole pozorný čitateľ nájde aj 

na predchádzajúcich stránkach knihy. hanko totiž pri charakte-
ristike životov jednotlivých Balašovcov venuje pozornosť aj šir-
ším kultúrnym dejinám, vrátane ich stavebnej činnosti a sídel-
nej stratégie. Nie je to však vôbec na škodu, kniha tak plní funk-
ciu prehľadnej príručky, ktorú nie je bezpodmienečne nutné 
čítať od začiatku do konca. Možno sa pristaviť iba pri niektorých 
kapitolách bez rizika, že by čitateľ musel širšie súvislosti prácne 
hľadať v iných kapitolách.
Na  záver je možné skonštatovať, že hankova kniha je pri 
všetkých svojich limitoch kvalitnou prácou o  dejinách ro-
du Balašovcov, po ktorej sa oplatí siahnuť vždy, keď budete 
chcieť získať prvotnú informáciu o rode alebo niektorom je-
ho členovi. Bohatá a veľkoryso adjustovaná obrazová príloha 
knihu oživuje a dodáva jej nádych modernosti. Zároveň text 
primerane člení a robí ho prehľadným.

DaNIeL hUPKO
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Krátke anotácie k publikáciám Liptovskej galérie 
Petra Michala Bohúňa
Zuzana Gažíková, SNG – GaLéRIa ĽUDOVíTa FULLU, RUŽOMBeROK

Short comments on the publications of the Liptov Art Gallery of Peter Michal Bohúň
The contribution presents four significant publications from the publishing activity of the Liptov Art Gallery of Peter 
Michal Bohúň. 

– uvádza mnoho genealógií – a ich vzťahy k spišskému pro-
strediu. Práve táto časť práce je nesmierne prínosná. autor 
sa snažil uviesť všetky dokumenty vydané jednotlivými pre-
poštami, ako aj tie, ktoré sa ich týkali. Často dospel k novým 
záverom, v  ktorých korigoval doterajšie, niekedy aj vlastné 
názory. Spresnil dobu trvania ich úradu, všímal si, nakoľko 
rezidovali na  Spiši, kto ich zastupoval a  podobne. Všíma si 
aj udalosti, ktoré sa počas ich pôsobenia odohrali, napríklad 
snahy o  erigovanie biskupstva, spor o  severnú hranicu pre-
poštstva i  štátu, návšteva Spiša panovníkmi či cirkevnými 
hodnostármi, zakladanie kláštorov a iné. Táto časť znamená 
prínos nielen pre dejiny Spišského prepoštstva, ale aj Spiša či 
celého Uhorska.
Poslednú kapitolu venoval majetkovým vzťahom prepošt-
stva, ktoré boli pre jeho existenciu dôležité. Venuje pozor-
nosť vývoju majetkových vzťahov na Spiši i v Tokajskej oblas-
ti a inde, všíma si jednotlivé donácie či výmeny jednotlivých 
majetkov.

Kniha, napriek obrovskému množstvu odkazov na dokumen-
ty, sa číta dobre. Na Slovensku sa nezvykne označovať čas pô-
sobenia prepoštov slovom „pontifikát“, nakoľko sa odvodzu-
je od slova „pontifex“ – najvyšší kňaz – a používa sa bežne len 
u  pápežov. Je potrebné vytknúť aj používanie výrazov „Pá-
ni z Lomnice, Páni z hrhova“ a iných, namiesto zaužívaných 
maďarských priezvisk (Berzeviczi či Görgey). Je to aj nepres-
né, pretože napr. predikát „z Lomnice“ používala oficiálne is-
tá vetva rodu horváth, a aj v iných obciach mohli byť viacerí 
zemepáni.
Pri zhodnotení práce nemôžeme nevyjadriť náš hlboký obdiv 
k minucióznej práci s prameňmi a obrovskému množstvu ča-
su, ktorý na to autor potreboval. Táto metóda sa ukázala ako 
nesmierne plodná a prínosná. Práca je v tom ohľade jedineč-
ná a vysoko hodnotná. Bolo by žiaduce, aby sa slovenská his-
toriografia uberala týmto smerom.

IVaN chaLUPecKÝ

Mystérium krajiny
Kudlička Ján – Kuniak 
Juraj

Vydala Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa, 
Liptovský Mikuláš 2008,  
320 s., ISBN 978-80-85706-
44-4

V monografii vydanej pri príle-
žitosti životného jubilea akade-

mického maliara Jána Kudličku nám autor hlavnej textovej 
časti, básnik, prozaik a esejista Juraj Kuniak, beletristickým 
spôsobom približuje osobnosť maliara, od  jeho východísk, 
cez inšpirácie, vzťahy ku konkrétnym miestam a priateľstvá 
s ľuďmi. Ide o akúsi osobitú biografiu – príbeh umelca a zá-
roveň reflexiu jeho tvorby, záznam jeho názorov, myšlienok 
a zážitkov.
Publikácia prináša mnoho historických dobových faktov, ci-
tácií a informácií aj o iných osobnostiach a udalostiach, kto-
ré sa dotkli umeleckej púte Jána Kudličku. Dynamika textu, 
spôsob prerozprávania príbehu umelca robí publikáciu prí-
stupnou a pútavou pre bežného čitateľa. Kniha je koncepčne 
členená do kapitol a podkapitol v nadväznosti na celky súvi-
siace s obdobiami tvorby a výtvarnými témami, spracováva-
nými umelcom. Súčasťou publikácie je odborná, výtvarno-
-teoretická štúdia o tvorbe Jána Kudličku (autor Karol Mali-
ňák), biografické údaje, zoznam výstav, anglické resumé.

Volume I.
Kudlička Boris

Vydala Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa, 
Liptovský Mikuláš 2011, 
200 s., ISBN 978-80-85706-48-2

Obrazová monografia sloven-
ského scénografa Borisa Kudlič-
ku priamo nadväzuje na prezen-
táciu jeho inštalácie v  LGPMB 

na prelome rokov 2007/ 2008. Trojjazyčná reprezentatívna ob-
razová publikácia zachytáva tvorbu rodáka z Ružomberka, ab-
solventa katedry scénografie na VŠMU v Bratislave Borisa Kud-
ličku (1972), ktorý aktuálne žije vo Varšave. Pôsobí na  pres- 
tížnych európskych i svetových scénach a jeho aktivity presa-
hujú svet opery – vytvoril scénu pre niekoľko filmov a venuje 
sa tiež inštaláciám veľkých výstav.
Fotografie Kudličkových najvýznamnejších operných in-
scenácií z  rôznych svetových javísk, skice, makety, výstavy  
atď., dopĺňajú stručné odborné texty autoriek Zuzany Gaží-
kovej a Silvie hroncovej, rozhovor s umelcom, jeho biografia 
a kompletný súpis inscenácií v slovenskom, anglickom a poľ-
skom jazyku. Grafická koncepcia knihy (autori Pavel choma, 
andrej Ďurík, Linda Kuruc-Marček) kráča v duchu výtvarné-
ho jazyka Borisa Kudličku, ktorý charakterizuje čistota štýlu, 
minimalizmus, kompozičná vynaliezavosť, materiálová i sve-
telná nápaditosť či konštrukčná odvážnosť. Kniha Volume I. 
je záznamom istej etapy umeleckej kariéry scénografa, ktorý 
patrí do  kategórie tvorcov určujúcich trendy v  súčasnej eu-
rópskej a svetovej opernej tvorbe.
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Moderní komunikace 
s návštěvníky muzeí, galerií, památek...

 Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Národní muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské - Petrov, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Památník  Velké 
Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes.Krumlov a Kozel u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Dolní Věstonice - Archeologická 
expozice, Prohlídky měst Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, Čes. Krumlov, Cheb, Praha, Ústí n. L., Telč, N. Město na M., Památník 
Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor, Putovní výstava malíře Františka Kupky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou. Na Slovensku: 
Bratislavský Hrad - expozice SNM, Archeologické muzeum Bratislava, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica, 
Prohlídka města Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

 Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty   
 Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např. 
pro handicapované - ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí 
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních interne-

tových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů – pomocí 
QR kódů nebo WiFi. Tyto aplikace jsou řešeními, která návštěvníkům 

expozic a výstav přenášejí obsah týkajících se prohlídkových okruhů 
poutavou formou.  Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových 

mutacích,  jednotlivé obrázky nebo mapy expozic, ale také například videa,
která mohou velice dobře posloužit pro výklad např. ve znakové řeči pro 

neslyšící, pro děti atd. 

V jednotlivých projektech v oblasti kultury tak propojujeme dva dosud 
samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MULTI/AUDIO PRŮVODCŮ 

a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně funguje tak, že vytvoříte-li
prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme jeho obsah převést 

i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků kulturních institucí 
- u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio / multimediálních  průvodců na střední 

a starší generaci.

Vyzkoušejte aplikaci virtuální kiosek
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:

POZváNkA

Vidiecke šľachtické sídla  
v Liptovskej stolici

Janura Tomáš 

Vydala Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa, 
Liptovský Mikuláš 2008, 
128 s., ISBN 978-80-85706-
45-1

Kniha poukazuje na  význam 
a  históriu konkrétneho regió-
nu prostredníctvom nehnuteľ-
ných pamiatok s  cieľom zvýšiť 
záujem obyvateľstva o  vlast-

né kultúrne dedičstvo a  prispieť k  turistickej atraktívnos-
ti regiónu. Publikácia textom i  obrazom prináša výsledky 
výskumu, v rámci ktorého bolo priamo v teréne alebo štú-
diom knižných a archívnych historických prameňov identi-
fikovaných 99 kaštieľov a  kúrií, vrátane tých, ktoré nie sú 
doposiaľ zaradené v súpise pamiatok alebo v zozname NKP. 
celá publikácia je zameraná na obdobie 14. až 19. storočia, 
kedy vznikali prvé a posledné kaštiele a kúrie. Ťažisko tvo-
ria nové informácie z  archívneho výskumu, ktorý sa naj-
viac dotýkal 18. storočia. Úvodná štúdia pojednáva o vývoji 
šľachtického staviteľstva na Liptove. Načrtáva ho na pozadí 
historického vývoja s dôrazom na dopad, vývoj a špecifiká 
tohto diania priamo v  regióne Liptova. Nasledujú abeced-
ne zoradené heslá – názvy obcí s podkapitolami o jednotli-
vých  kaštieľoch a  kúriách, predstavených prostredníctvom 
fotografie a sprievodného textu, ktorý popisuje vznik, sta-
vebné zmeny i ďalšie fakty vzťahujúce sa k objektu (majite-
lia, spôsob nadobudnutia, význam konkrétneho rodu, jeho 
majetkové pomery a pod.). exteriéry doposiaľ existujúcich 
objektov sú v  knihe fotograficky zdokumentované. V  nie-
ktorých prípadoch, kde objekty prešli zásadnými zmenami, 
resp. ich vzhľad je deštruovaný časom, je v publikácii foto-
grafia súčasného stavu doplnená starším dokumentačným 

materiálom. Pri niektorých objektoch sú použité nákresy 
pôdorysov. Súčasťou publikácie je okrem poznámkového 
aparátu a  zoznamu použitej literatúry napr. aj slovník od-
borných pojmov a prílohy – Slovenský prepis priezvisk ro-
dov a originálny zápis názvu rodu v prameňoch a  Slovenský 
prepis mien a ich maďarská podoba.

Vidiecke šľachtické sídla  
v Oravskej stolici

Janura Tomáš  
– Čajka Michal

Vydala Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa, 
Liptovský Mikuláš 2011, 
120 s., ISBN 978-80-85706-
51-2

V  súvislosti s  pozitívnymi 
ohlasmi odbornej i laickej verej-
nosti na  vydanie knihy Tomáš 
Janura: Vidiecke šľachtické síd-

la v Liptovskej stolici sa rozhodla LGPMB pokračovať v spolu-
práci a začať tvoriť edíciu. Publikácia Vidiecke šľachtické sídla 
v Oravskej stolici identifikuje 70 vidieckych šľachtických sídiel 
v obciach Oravy. V knihe nie sú zahrnuté objekty mestských 
kúrií šľachty stojace v bývalých zemepanských mestách Dol-
ný Kubín, Trstená a  Tvrdošín, podobne, ako tomu bolo aj 
v prípade Liptovskej stolice, keďže ich vývoj mal odlišné špe-
cifiká. Kniha je doplnená o anglické resumé. Vnútorné člene-
nie oboch kníh je podobné, rovnako ako grafická úprava, kto-
rá vznikla v spolupráci evy Dudzíkovej a Milana Mikulu.

POZN. ReD.: aUTORKa DO 31. 1. 2013 PRacOVaLa  
V LIPTOVSKeJ GaLéRIí P. M. BOhÚňa V LIPTOVSKOM MIKULáŠI.

FOTO: archív Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa,  
Liptovský Mikuláš

2013_01_muzeum_10.indd   56 20. 3. 2013   11:49:25



Hlavná téma • múzeum 1 / 2013     57www.audioguide.cz , www.deepvision.cz

Moderní komunikace 
s návštěvníky muzeí, galerií, památek...
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V ČR: Národní muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské - Petrov, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Památník  Velké 
Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes.Krumlov a Kozel u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Dolní Věstonice - Archeologická 
expozice, Prohlídky měst Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, Čes. Krumlov, Cheb, Praha, Ústí n. L., Telč, N. Město na M., Památník 
Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor, Putovní výstava malíře Františka Kupky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou. Na Slovensku: 
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Prohlídka města Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

 Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty   
 Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např. 
pro handicapované - ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí 
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních interne-

tových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů – pomocí 
QR kódů nebo WiFi. Tyto aplikace jsou řešeními, která návštěvníkům 

expozic a výstav přenášejí obsah týkajících se prohlídkových okruhů 
poutavou formou.  Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových 

mutacích,  jednotlivé obrázky nebo mapy expozic, ale také například videa,
která mohou velice dobře posloužit pro výklad např. ve znakové řeči pro 

neslyšící, pro děti atd. 

V jednotlivých projektech v oblasti kultury tak propojujeme dva dosud 
samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MULTI/AUDIO PRŮVODCŮ 

a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně funguje tak, že vytvoříte-li
prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme jeho obsah převést 

i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků kulturních institucí 
- u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio / multimediálních  průvodců na střední 

a starší generaci.

Vyzkoušejte aplikaci virtuální kiosek
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:
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Informácie o autoroch

Walter Schorge, Mgr. 
Pracuje v Národním technickém muzeu, Praha (NTM) viac ako dvadsať 
rokov. Pracoval najskôr v múzejnom archíve a od roku 1998 je vedúcim 
oddelenia informačných služieb. Pri rekonštrukcii hlavnej budovy NTM 
a  pri výstavbe depozitárov v  uplynulých desiatich rokoch zodpovedal 
za supervíziu dodávok všetkých elektronických systémov. Od roku 2007 
sa venuje problematike manažmentu znalostí v organizáciách. Príleži-
tostne sa zaoberá publikačnou a pedagogickou činnosťou.

Daniel kalafut, JUDr. 
V súčasnosti je jediným príslušníkom Policajného zboru, ktorý sa sys-
témovo venuje ochrane kultúrneho dedičstva. Pracuje na úrade krimi-
nálnej polície Prezídia Policajného zboru, kde zastáva pozíciu špecialistu 
na uvedenú problematiku. Má 25-ročnú policajnú prax, z toho 18 rokov 
prežil v prostredí operatívnych služieb Policajného zboru.

Tomáš Michalík, JUDr. Mgr. PhD.
Je zamestnancom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Lektoruje 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde predná-
ša o. i. Právo ochrany kultúrneho dedičstva.

Slavomír Pjatek, Mgr. 
Pracuje v SNM-historickom múzeu v Bratislave od roku 2003. Najskôr 
pôsobil na pozícii dokumentátor-fotograf, v súčasnosti je vedúcim od-
delenia ekonomiky a prevádzky. Zastupoval múzeum pri preberaní zre-
konštruovaného Bratislavského hradu do užívania, kde mal na staros-
ti najmä stavebnú ochranno-bezpečnostnú časť (klimatizácia, vzducho-
technika, protipožiarny systém a  elektronický zabezpečovací systém, 
vrátane kamier). 

Daniela Čambalová, PhDr.
Od roku 2004 je riaditeľkou Západoslovenského múzea v Trnave. Je au-
torkou štúdií a článkov z oblasti dejín knižnej kultúry, publikácií z regio- 
nálnej histórie a tiež sa podieľa na redakčnej úprave publikácií Západo-
slovenského múzea.

Gabriela Podušelová, PhDr. 
Je námestníčkou generálneho riaditeľa Slovenského národného mú-
zea (SNM) pre úsek odborných činností. V múzejníctve pôsobí od ro-
ku 1982, v  SNM od  roku 1992. Je autorkou a  spoluautorkou analy-
ticko-koncepčných materiálov, mapujúcich stav odbornej ochrany 
v slovenských múzeách, venovala sa otázkam ďalšieho vzdelávania za-
mestnancov múzeí SR, ako aj pedagogickej činnosti, podieľala sa tiež 
na  tvorbe právnych predpisov pre oblasť múzejníctva a  ochrany kul-
túrneho dedičstva. 

Silvia Lörinčíková, Mgr. 
Od  roku 1999 pracuje v  SNM-Múzeu Betliar, v  súčasnosti ako vedú-
ca Oddelenia histórie, zbierok a  výstavnej činnosti. Je externou dok-
torandkou v  historickom ústave SaV v  Bratislave. Publikuje v  oblasti 
zberateľstva andrássyovcov, v rokoch 2008 až 2010 sa podieľala napr. 
na vedeckovýskumnej úlohe Levočská biela pani. Od roku 2008 sa venu-
je hospodárskym dejinám na panstvách andrássyovcov.

Ingrid Hričovcová, PhDr. 
V Múzeu vo Sv. antone pracuje od roku 1990. Je odbornou pracovníč-
kou na umelecko-historickom oddelení. Vo svojej odbornej činnosti sa 
zameriava na štúdium rodu coburgovcov.        

Michal Jablonský, Ing. PhD.  
Je vedeckovýskumným pracovníkom Ústavu polymérových materiálov 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Bol členom výskumného 
tímu štátneho výskumu a vývoja SR „Záchrana, stabilizácia a o konzer-
vovanie tradičných nosičov informácií v SR“ – projekt KnihaSK. Zaoberá 
sa ochranou nosičov informácií a oblasťou hodnotenia procesov, rovna-
ko ako aj vývojom nových spôsobov ochrany. Na túto tému publikoval 
viac ako 23 článkov.

Martina Botková, Ing. 
V súčasnosti končí svoju doktorandúru v oblasti polymérnych materiá-
lov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave, kde sa zaoberá vplyvmi recyklácie na bu-
ničinové vlákna a  možnosťami ovplyvnenia jej negatívnych aspektov 
pomocou modifikácie.

Andrea Jamrichová, Mgr. 
Bola kurátorkou a  kultúrno-propagačnou manažérkou v  SNM-Múzeu 
Červený Kameň v  Častej, projektovou manažérkou v  Slovenskom ná-
rodnom múzeu, múzejnou pedagogičkou v  Malokarpatskom múzeu 
v Pezinku. V súčasnosti je riaditeľkou Múzea ĽUV v Stupave.

Mária Rapošová, PhDr. 
V  súčasnosti pracuje ako pamiatkarka a  kurátorka v  Literárnom mú-
zeu Slovenskej národnej knižnice v  Martine. Vykonáva samostatný 
prieskum a  výskum s  cieľom zbierkotvornej činnosti, buduje generál-
ny katalóg Slovenského národného literárneho múzea SNK, podieľa sa 
na odbornej príprave a realizácii expozícii a výstav, spolupracuje so za-
hraničnými slovakistami a  publikuje výsledky svojho literárno-múzej-
ného výskumu.

Jana Hutťanová, Mgr. 
Pracuje ako kultúrno-propagačný manažér na  Oddelení prezentácie 
v SNM-historickom múzeu v Bratislave. Venuje sa múzejnej pedagogi-
ke, tvorbe vzdelávacích programov a podujatí pre všetky cieľové skupi-
ny návštevníkov múzea, práci s deťmi, so školskými skupinami a práci 
s ľuďmi so špeciálnymi potrebami.

Michal kovačik, Mgr. 
Pracuje v SNM-Múzeu Červený Kameň ako kultúrno-propagačný mana-
žér. Pôsobí aj ako externý doktorand na Katedre histórie Filozofickej fa-
kulty Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa výskumu aspektov vývo-
ja spoločnosti v prvej polovici 20. storočia, a tiež regionálnym dejinám 
a dejinám vojenstva.

Milan Ševčík, Mgr. 
Pracuje v  Západoslovenskom múzeu v  Trnave ako kustód historickej 
knižnice v Múzeu knižnej kultúry. Spracováva historický knižničný fond 
(16. – 20. storočie), zbierky filatelie a  exlibrisov a  venuje sa výskumu 
exlibrisov 20. storočia zo zbierok Západoslovenského múzea.

Daniel Hevier ml., Mgr. 
Študuje na  Univerzite Komenského v  Bratislave. Témou jeho dokto-
randského štúdia je Formovanie slovenského rocku ako svojbytného fe-
noménu. Venuje sa hudobnej publicistike, v súčasnosti publikuje napr. 
v Knižnej revue, Nový populár, hudobný život.

Zuzana Pavelcová, Mgr.
Pôsobí v  Krajanskom múzeu Matice slovenskej (KM MS) ako referent 
so zameraním na  styk a  spoluprácu so zahraničím. Zostavuje vedecký 
zborník Slováci v zahraničí, realizuje edičnú a publikačnú činnosť múzea 
(so zameraním na krajanskú problematiku), spracováva fondy KM MS, 
poskytuje konzultačné a výpožičné služby, lektorovanie expozície, spo-
lupracuje pri príprave podujatí.

Peter Hyross, PhDr.
V rokoch 1984 – 1997 pracoval v Slovenskom národnom múzeu, od ro-
ku 1991 ako riaditeľ SNM-historického múzea a od roku 1996 ako ria-
diteľ SNM-Múzea Červený Kameň. Od  mája 1997 pôsobí ako riaditeľ 
Múzea mesta Bratislavy.

Soňa Žabková, Mgr., PhD.
Pracovala v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Pub-
likovala v  oblasti histórie, regionálnych dejín, teatrológie, osobnosti 
bábkarstva, literatúry a hudby. Realizovala výstavné projekty z oblasti 
bábkarského výskumu doma i v zahraničí. Od roku 2011 pracuje v Mú-
zeu SNP v  rámci národného projektu Digitálne múzeum ako hlavný 
metodik.

Lidija Merenik, Dr. 
Je profesorkou na  Seminári štúdií moderného umenia Filozofickej 
fakulty Univerzity v  Belehrade. Bádateľsky sa zameriava na  srbské 
umenie 20. storočia, modernizmus a  postmodernu vo vizuálnych 
umeniach a  ideologické základy umenia totalitných režimov. Bola 
kurátorkou Múzea súčasného umenia v  Belehrade, vedúca Oddele-
nia histórie umenia Filozofickej fakulty Univerzity v Belehrade, hos-
ťovala na  Doktorandskom kolégiu histórie umení Univerzity v  Zá-
hrebe a  na  Univerzite Saitama v  Tokiu. Zrealizovala mnoho výstav 
súčasného juhoslovanského a  srbského umenia a  vydala množstvo 
publikácií o umení.

Rudolf Šmehýl 
Pracuje v oblasti marketingu a prekladateľstva. Od roku 2008 sa aktív-
ne podieľa na projekte slobodnej encyklopédie Wikipedia (hlavne v slo-
venskej mutácii), momentálne je zástupcom predsedu v  združení Wi-
kimedia Slovensko, ktoré rieši kultúrne projekty, ako napr. Wiki Loves 
Monuments.
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OBáLKa

Predná strana obálky – Front Cover
Misa oválna (1953/1504, ZŠ 32). Striebro, 
tepaná rastlinná a figurálna výzdoba v podobe 
sediaceho muža a ženy so snopom. Značené: 
STaDPhUR, Nemecko, augsburg. 
Práca niektorého člena zlatníckej rodiny 
Grielovcov, 17. storočie. Z fondu Františkinho 
múzea na hrade Krásna hôrka, SNM-Múzeum 
Betliar v Betliari (požiarom nepoškodená)
Foto: M. haľama

Oval bowl (1953/1504, ZŠ 32). Silver, embossed 
plant and figurative decoration in the shape 
of a sitting man and a woman holding a sheaf. 
Marked: STADPHUR, Germany, Augsburg. 
A work by a member of the goldsmith family Griel, 
the 17the century. From the funds of the Francisca 
Museum at the Krásna Hôrka Castle, SNM-Betliar 
Museum in Betliar (undamaged by fire)
Photo: M. Haľama

Zadná strana obálky – Back Cover
Votívny obraz s pohľadom na hrad Krásna 
hôrka (1953/385a, VU 267). Olej na plátne, 
Jozef caucik (czauczik), 1822 – 1823. Obraz 
je výsuvný a je súčasťou domáceho oltárika 
zo zbierkového fondu hradu Krásna hôrka, 
SNM-Múzeum Betliar v Betliari (požiarom 
nepoškodený)
Foto: Š. Fábián 

A votive painting with a view of the  castle at Krásna 
Hôrka (1953/385a, VU 267). Oil painting, Joseph 
Caucik (Czauczik), 1822 – 1823. The painting 
is telescopic and part of a home altar. From the 
collection fund of the Krásna Hôrka Castle, SNM-
Betliar Museum in Betliar (undamaged by fire)
Photo: Š. Fábián

Marian Číž, Ing. 
Od roku 1988 je pracovníkom Múzea vo Svätom antone, od roku 1996 
riaditeľ múzea, od roku 1991 člen IcOM, aktívne pôsobí v ceca (kul-
túrno-vzdelávacom komitéte IcOM). Venuje sa kultúrno-vzdelávacím 
aktivitám, publikačnej činnosti, tvorbe výstav a filmov z oblasti prírodo-
vedy, poľovníctva a múzejníctva.

Magdaléna klobučníková, Mgr. 
Je riaditeľkou Galérie umenia ernesta Zmetáka v  Nových Zámkoch 
a predsedníčkou Rady galérií Slovenska. Svoju činnosť zameriava na výs- 
kum a dokumentáciu výtvarného umenie druhej polovice 20. storočia.

Marcela Lukáčová, Mgr. 
V rokoch 2006 – 2010 pôsobila v Slovenskom národnom múzeum, kde 
viedla Oddelenie múzejnej pedagogiky. Od  januára 2011 vedie Odde-
lenie galerijnej pedagogiky v  Slovenskej národnej galérii v  Bratislave. 
Od marca 2012 je predsedníčkou SK IcOM.

Simonne Jurčová, PaedDr.
Pracuje v  Západoslovenskom múzeu v  Trnave ako kurátorka umeleckej 
zbierky a  vedúca prezentačného oddelenia. Pripravuje výstavy z  oblasti 
histórie a výtvarného umenia, uvádza autorské výstavy umelcov, je člen-
kou Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska ako teoretička 
a členkou Slovenského syndikátu novinárov ako voľná publicistka.

Peter Maráky, PhDr. 
Bol riaditeľom viacerých múzeí a pamiatkových inštitúcií, v súčasnosti 
pôsobí ako riaditeľ Múzea dopravy STM a šéfredaktor revue Pamiatky 
a múzeá, externe vyučuje muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Je autorom viacerých samostatných publiká-
cií, mnohých článkov a štúdií z oblasti kultúrneho dedičstva, etnológie, 
histórie a kultúrnej histórie.

Ľuboš kačírek, Mgr., PhD. 
Je historik a muzeológ. Pôsobí na Katedre etnológie a kultúrnej antro-
pológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venu-
je sa slovenským dejinám 19. storočia, slovensko-maďarským a sloven-
sko-slovinským vzťahom v  19. storočí, regionálnym dejinám, dejinám 
múzejníctva a muzeológii.

Pavol Tišliar, doc., PhDr., PhD. 
Pôsobí na  Katedre etnológie a  kultúrnej antropológie Filozofickej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislave ako garant študijného odbo-
ru Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Prednáša kurzy zamerané na úvod 
do muzeológie, dejiny pamiatkového fondu a pomocné vedy historické. 

Publikuje najmä z oblastí historickej demografie a geografie, archívneho 
dedičstva a sociálno-spoločenských dejín Slovenska.

Eva Ševčíková, Mgr. 
Pracuje ako etnologička v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Venuje sa 
tradičným remeslám, zvlášť keramike a rezbárstvu, s dôrazom na ich sú-
časnú podobu na západnom Slovensku. Od roku 2009 je predsedníčkou 
etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku.

Hana Grossmannová, Ing., PhD. 
Pracuje v  Metodickém centru konzervace Technického muzea v  Brně 
na pozícii vedecko-výskumný pracovník. Rieši interné, národné i medzi-
národné výskumné projekty. Medzi témy jej odbornej činnosti patrí naj-
mä preventívna ochrana materiálov – hodnotenie zaťaženia prostredia 
škodlivými látkami, ďalej využitie plazmochemických metód pre sanač-
né konzervovanie kovov a plastových materiálov. 

Martina Orosová, Mgr. 
Pracuje v  archíve Pamiatkového úradu SR, kde sa špecializuje na  in-
formačné systémy a  digitalizáciu. Vedecký výskum zameriava na  deji-
ny ochrany pamiatok v 20. storočí a svoj záber rozširuje na celú oblasť 
ochrany kultúrneho dedičstva a kultúry vôbec, najmä v medzivojnovom 
období.

Daniel Hupko, PhDr. 
Pracuje v SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej ako kurátor zbierky por-
celánu, skla, keramiky a zbierky textilu. Je tiež externým doktorandom 
historického ústavu SaV v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje de-
jinám každodennosti, mentalít a  životného štýlu šľachty v  období 19. 
a prvej polovice 20. storočia.

Zuzana Gažíková, PhDr. 
Pôsobila v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, kde 
bola v rokoch 2004 – 2012 riaditeľkou. Je autorkou viac ako 200 autor-
ských, skupinových a tematických výstavných a vzdelávacích projektov 
na  Slovensku aj v  zahraničí, predovšetkým z  oblasti moderného a  sú-
časného umenia. Od februára 2013 pôsobí v Slovenskej národnej galérii 
ako správkyňa Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Ivan Chalupecký, doc. PhDr. 
Pracoval v Štátnom archíve v Levoči, pôsobil ako učiteľ cirkevných dejín 
a histórie na Teologickej fakulte v Spišskej Kapitule a v Košiciach a ne-
skôr na  Katolíckej univerzite v  Ružomberku. Okrem cirkevných dejín 
sa venuje regionálnej histórii Spiša a  je autorom početných monogra-
fií a štúdií.

SLOVENSKÉ 
NÁRODNÉ 
M Ú Z E U M
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polovice 20. storočia na Slovensku – Problematika komplexnej 
múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989

 Soňa Žabková: Museum documentation of the second half of the 20th 
century in Slovakia – the issue of complex museum documentation of the 
post-1989 period 

49 Ľuboš Kačírek – Pavol Tišliar: Fenomén kultúrneho dedičstva 
v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy 

 Ľuboš Kačírek – Pavol Tišliar: The phenomenon of cultural heritage in 
society – the history, the current state of affairs and the perspectives

50 eva Ševčíková: Mobilita a jej odraz v kultúre
 Eva Ševčíková: Mobility and its reflection in culture

51 hana Grossmannová: Zpráva z konference konzervátorů-
restaurátorů, Litoměřice 2012

 Hana Grossmannová: A report from the conference of conservationists 
and restorers, Litoměřice 2012

52 Martina Orosová: archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 
2012

 Martina Orosová: Archives, libraries and museums in the digital world of 
2012

	 reCenZie	a anotÁCie	•	Book	revieWS	 
aND aNNOTaTIONS

53 Daniel hupko: Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa
 Daniel Hupko: The Balaša family from Ďarmoty and Modrý Kameň

54 Ivan chalupecký: Spišskí prepošti do roku 1405 
 Ivan Chalupecký: Spiš Priors prior to 1405

55 Zuzana Gažíková: Krátke anotácie k publikáciám Liptovskej galérie 
Petra Michala Bohúňa

 Zuzana Gažíková: Short comments on the publications of the Liptov Art 
Gallery of Peter Michal Bohúň
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