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odsúdení na spoluprácu 
Gabriela Podušelová, SloVENSKé NáRoDNé MÚZEUM, BRATISlAVA

Condemned to cooperation
It is precisely the defi nition of the institution and the scale of its activities that predestines the museum to 
collaboration with other institutions. Th e range of options for its growth is immense. It lies often within the abilities 
of the museum management how it can make use of the existing potential for cooperation, assess it for the benefi t 
of the museum development and strengthening of its position as a  cultural and educational institution which is 
simultaneously an integral part of the cultural tourism off er in the region. Th e increased cooperation on all fronts 
also assists the fulfi lment of a museum mission as a memory and fund institution that obtains, protects and presents 
diff erent parts of cultural heritage.  

Múzeum je inštitúcia zriaďovaná vo verejnom záujme a otvo-
rená všetkým, bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženské vie-
rovyznanie či rasovú a  náboženskú príslušnosť. Múzeum 
poskytuje verejnosti široké spektrum služieb a  vykonáva 
mnohé špeciálne činnosti. Už  rozsiahly diapazón činností in-
štitúcie predurčuje múzeum k tomu, aby kooperovalo s mno-
hými ďalšími inštitúciami. V rovine teórií môžeme uvažovať, 
že múzeum je tak všestranne zabezpečené, že všetky práv-
nymi predpismi stanovené činnosti dokáže pokryť samé, 
z  vlastných zdrojov. No takto môžeme naozaj uvažovať iba 
v  rovine teoretickej. Múzeum v  záujme skvalitňovania svo-
jich činností je vlastne odsúdené na spoluprácu. Nárast akti-
vít, pri ktorých múzeum rozvíja spoluprácu, je podmienený 
viacerými faktormi a spolupráca môže byť realizovaná pri vý-
kone viacerých odborných činností. 
Jedným z faktorov, ktorý vedie k zintenzívňovaniu spoluprá-
ce zo strany múzejných inštitúcií, je rastúci objem nových po-
znatkov, ktoré môže múzeum využívať pri skvalitňovaní svo-
jich činností. V súčasnosti už nie je možné, aby zúžený okruh 
odborných zamestnancov jednotlivých múzeí bol schopný 
absorbovať takýto nárast poznatkov. Preto sa spolupráca stá-
va výmenou poznatkov s  ich následnou aplikáciou v  praxi 
múzeí. Je zároveň jedným z hybných faktorov napredovania 
múzea. Nové poznatky a ich aplikácia v praxi vedú k realizá-
cii nových aktivít, uplatňovaniu nových postupov pri reali-
zácii základných odborných múzejných činností a prezentač-
ných aktivít. 
Ďalším dôvodom na  rozvoj a  rozširovanie spolupráce je ná-
rast počtu používateľov produktov múzeí. Múzeum sa v zá-
ujme zvyšovania kvality svojich produktov a  hľadania kon-
krétneho adresáta nezaobíde bez poznania potrieb svojich 
percipientov – používateľov. Spoznávanie potrieb prípadných 
používateľov múzejných produktov otvára pomerne široký 
okruh možných spolupracovníkov. Jednak sú to fi rmy, kto-
ré ponúkajú poradenské služby napr. v  oblasti personálne-
ho poradenstva, marketingu, mediálnej komunikácie, jednak 
priami užívatelia produktov múzea, ako sú školy, organizácie 
cestovného ruchu či priamo návštevníci. 
Špecifi ckú podobu má spolupráca múzeí s ostatnými fondo-
vými inštitúciami. Tu je možná spolupráca a výmena poznat-
kov pri realizácii temer všetkých odborných činnosti – od ak-
vizícií, až po realizáciu prezentačných aktivít. Je však prav-
dou, že v  ostatných desaťročiach múzeá akoby rezignovali 
na spoluprácu pri realizácii niektorých odborných činností, aj 
keď priestor na spoluprácu nevyplnil nikto iný. Jednoducho 
sa nevyužíva. Spolupráca nemusí byť inštitucionalizovaná, 
potvrdená zmluvným vzťahom. Ide tu o  prejav kolegiality, 

výmenu informácií. Napríklad v oblasti akvizičnej činnosti je 
výnimočným javom výmena informácií o potenciálnych akvi-
zíciách predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré síce pre múzeum 
nie sú vhodné s prihliadnutím na  jeho špecializáciu, no pre 
múzeum, galériu v inom meste či s inou profi láciou a špecia-
lizáciu by boli prínosom a sú tam aj fi nancie na nákup. lenže 
často k posunu informácií nedochádza a múzeá sa tak pripra-
vujú o hodnotné akvizície. 
Ďalšou oblasťou, kde múzeá rezignovali na  spoluprácu je 
realizácia vedeckovýskumnej činnosti. celoštátne vedec-
kovýskumné úlohy sa už niekoľko desaťročí neriešia, nie 
je záujem najmä zo strany zriaďovateľov a  nedochádza ani 
k  riešeniu spoločných vedeckovýskumných úloh viacerých 
inštitúcií. Tu sa múzeá uzatvárajú do vlastných problémov, 
do  riešenia vlastných úloh. Tento jav môže mať nepriazni-
vé dôsledky na  poznanie výpovednej hodnoty zbierkových 
predmetov. Vedeckovýskumné úlohy zamerané na  odbor-
né zhodnocovanie a  vedecké skúmanie zbierkových pred-
metov sú často riešené z  pohľadu skladby jedného múzea, 
chýba tu prienik do  iných fondov, čím sa výsledná hodno-
ta miery poznania znižuje. Neexistenciu celoštátnych plá-
nov vedy a výskumu v oblasti múzejníctva, nerovnaké pod-
mienky na  výkon vedeckovýskumnej činnosti vyplývajúce 
z nastavenia právnych predpisov pre vedu a výskum najmä 
v  oblasti akreditácie múzeí ako vedeckovýskumných pra-
covísk možno považovať za  jednu z  prekážok na  realizáciu 
spoločných vedeckovýskumných úloh. Za  takúto prekážku 
možno považovať aj neexistenciu jasných pravidiel na fi nan-
covanie spoločných vedeckovýskumných úloh. Pravidlá mô-
že nastaviť zmluva o  spolupráci, prípadne zapojenie múzeí 
do možných grantových schém. V súčasnosti však realizácia 
vedeckovýskumných úloh a  ich fi nancovanie je považované 
často za  zbytočnú nákladovú položku, ktorej efekt – podľa 
názoru niektorých zriaďovateľov – je v nedohľadne a neis-
tý. Často generuje aj ďalšie náklady, napr. na vydanie pub-
likácie či realizáciu výstavy ako výsledok riešenej vedecko-
výskumnej úlohy. Úspešnosť niektorých múzeí s celoštátnou 
pôsobnosťou v procese akreditácie ako vedeckovýskumného 
pracoviska však otvára priestor na spoluprácu múzeí s inými 
vedeckovýskumnými akademickými pracoviskami. Zároveň 
vytvára aj možnosti pre získanie fi nancií z dostupných gran-
tových schém. 
Jedným z  ostatných výsledkov spoločných vedeckový-
skumných úloh bol projekt múzeí národnostných a  etnic-
kých menšín Múzeá a etniká, na ktorom sa síce podieľali naj-
mä špecializované múzeá národných a  etnických menším 
Slovenského národného múzea (SNM), no k spolupráci boli 
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prizývané aj iné múzeá, ktoré sa venujú múzejnej dokumen-
tácii menšín. Samotné výsledky projektu, či už v podobe nie-
koľkých úspešných výstav alebo zborníkov, potvrdzujú opod-
statnenosť takýchto aktivít. 
Dobrým príkladom medziinštitucionálnej múzejnej spolu-
práce je aj činnosť Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na  Slo-
vensku. Jej výsledkom sú odborne dobre pripravené semi-
náre a prínosné zborníky zo seminárov k špecifickým témam 
súčasnej etnológie a muzeológie.
Veľký priestor na spoluprácu múzeí je v oblasti odborného 
zhodnocovania zbierkových predmetov. Nie v každom mú-
zeu je možné mať odborníkov – špecialistov na každú ved-
nú disciplínu participujúcu na  činnosti múzea, či dokonca 
na špeciálnu časť zbierkového fondu múzea, napr. umelec-
ké remeslo, historický nábytok, numizmatiku, ľudový odev 
a textil a pod. Preto sa veľký priestor na medziinštitucionál-
nu spoluprácu vytvára „výmenou“ či „zapožičiavaním“ kurá-
torov – špecialistov, napr. v rámci jedného vyššieho územ-
ného celku, ktorí budú nápomocní pri verifikovaní údajov 
pri odbornom zhodnocovaní zbierkových predmetov v pro-
cese katalogizácie. V  žiadnom prípade by neznamenal de-
honestáciu práce kurátorov múzeí. Je nevyhnutné si uvedo-
miť, že pri súčasnom objeme informácií, početnosti zbier-
kových fondov múzeí, ich rôznorodosti by „požičiavanie“ 
špecialistov – kurátorov znamenalo vyššiu kvalitu pozna-
nia výpovednej hodnoty jednotlivých zbierkových predme-
tov. Veď v jednom múzeu môže byť kurátor – etnológ špe-
cialita na ľudovú keramiku, druhý na maľbu na skle. Tak to 
môže byť aj v príde historických zbierok, numizmatiky, ar-
cheológie, prírodných vied... Zoológ iste vie viac o  botani-
ke ako archeológ, ale botanik – špecialita vie viac o botani-
ke ako zoológ. Spolupráca medzi múzeami formou výmeny 
špecialistov je jednou z ciest k lepšiemu a intenzívnejšiemu 
využívaniu a skúmaniu vedeckej výpovednej hodnoty zbier-
kových predmetov, a teda aj cestou, ako viac využívať zbier-
kové predmety – informačné zdroje pre poznanie rozličných 
podôb minulosti.
K  najmenej využívaným formám spolupráce múzeí je spo-
lupráca pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov. Tu 
je potrebné presunúť pozornosť na iné subjekty mimo mú-
zejnej sféry. Treba však konštatovať, že súčasný stav odbor-
ného ošetrenia zbierkových predmetov, najmä podmienky 
na  jeho realizáciu v múzeách, zatiaľ nevytvárajú podmien-
ky, aby múzeá, vrátane SNM, boli rovnocenným partne-
rom pre iné pracoviská, napr. vysoké školy s  ich vedecko-
výskumným potenciálom. Ak dôjde k  realizácii spolupráce 
v  tejto oblasti, múzeá zväčša využívajú ponuky vysokých 
škôl (napr. VŠVU) na odborné ošetrenie zbierkových pred-
metov – študenti odboru reštaurovania pod dozorom skú-
sených pedagógov reštaurujú zbierkové predmety. Kuráto-
ri múzea spracujú umeleckohistorickú analýzu zbierkového 
predmetu, návrh na reštaurovanie, konzervovanie. Do istej 
miery sú len pasívnym užívateľom ponuky zo strany výuč-
bových pracovísk. V  lepšom prípade sa kurátori múzeí po-
dieľajú na výučbe na škole. Rozvoj spolupráce v tejto oblas-
ti by bol všeobecne prospešný, no tu je potrebné skvalitniť 
najmä materiálnotechnické podmienky v  múzeách na  roz-
voj odborného ošetrenia zbierok. Šírku možnej spoluprá-
ce v oblasti odborného ošetrenia zbierok ukázali  odborné 
konferencie a  semináre, pričom participujúcimi subjektmi 
nie sú len vysokoškolské pracoviská, ale často aj špecializo-
vané vedeckovýskumné ústavy. Takáto spolupráca však ne-
má charakter dlhodobo a systematicky sa rozvíjajúcej spolu-
práce, ale ku kontaktom a spolupráci dochádza len na báze 
osobných kontaktov.   
K  pozitívnym výsledkom medzimúzejnej spolupráce možno 
zaradiť prípravu spoločných výstavných projektov. Nie je to 

len spolupráca pri zapožičiavaní zbierkových predmetov, ale 
aj spolupráca pri príprave výstav, zapojenie kurátorov viace-
rých múzeí do prípravy výstav. Spolupráca pri realizácii vý-
stav by sa nemala obmedzovať len na výpožičky zbierkových 
predmetov, ktoré sú našťastie samozrejmosťou, ale kooperá-
ciu je potrebné začať už pri tvorbe libreta výstavy, zostave-
ní realizačného tímu a následnej príprave scenára, prípadne 
autorskej spoluúčasti pri tvorbe katalógu, monografie. Samo-
zrejmosťou pri takto realizovanej výstave je aj jej prezentácia 
vo všetkých spolupracujúcich múzeách. Spoločne pripravené 
výstavy zvyčajne ponúknu pestrejšie spektrum prezentova-
ných zbierkových predmetov a komplexnejší pohľad na tému 
výstavy. 
K najúspešnejším výstavným projektom, na ktorých sa po-
dieľali viaceré inštitúcie, boli výstavy k  dejinám výtvarné-
ho umenia na  Slovensku realizované pod gesciou a  vede-
ním Slovenskej národnej galérie. K  úspešným spoločným 
výstavným projektom možno zaradiť aj výstavy realizova-
né pod vedením Slovenského národného múzea k dejinám 
a  osobnostiam vedy, kde na  realizácii výstav spolupraco-
vali iné múzeá, najmä Slovenské technické múzeum. Po-
zitívne je potrebné hodnotiť spoluprácu múzeí zo Spiša – 
napr. výstava o  zálohu spišských miest. Práve spoluprácu 
múzeí z jedného regiónu pri príprave výstav možno považo-
vať za  jednu z ciest ako rozvíjať spoluprácu, ktorá prinesie 
pozitívne výsledky pre všetkých zúčastnených a  pridanou 
hodnotou bude aj dobrý ohlas u  návštevníkov, ktorí oce-
nia možnosť zoznámiť sa so spoločnou históriou regiónu. 
Efektom pri takto realizovaných výstavách budú aj finančné 
náklady vložené do  prípravy výstavy rozdelené medzi viac 
subjektov.  
Súčasné trendy v  múzejníctve na  Slovensku výrazne napo-
mohli rozvoju spolupráce na  linke múzeum a  škola. Múze-
um sa stalo miestom pre poznávanie regionálnej histórie, 
miestom, kde sa žiaci zoznamujú so životom predkov, špecifi-
kami flóry, fauny i neživej prírody regiónu, ale aj miestom en-
vironmentálnej výchovy. Na  múzeu upúta najmä neformál-
nosť vzdelávacieho procesu, ktorá prispieva k jeho popularite 
nielen medzi pedagógmi, ale aj medzi žiakmi. Dieťa často pri-
vedie následne do múzea aj svojich rodičov. Žiak sa tak stá-
va spolupracovníkom múzea, pomáha vychovávať ďalších po-
tenciálnych návštevníkov múzea. 
Priestor na spoluprácu a medzimúzejnú kooperáciu je však 
podstatne širší. Výmena informácií a kooperácia je potreb-
ná aj pri plánovaní netradičných prezentačných aktivít. 
Správne načasovanie aktivít a odstránenie časových kolízií 
s  aktivitami iných inštitúcií môže zvýšiť ich návštevnosť, 
a tak aj úspešnosť akcie. Tu sa otvára priestor na spoluprá-
cu s múzeami iných zriaďovateľov v regióne, ďalšími kultúr-
nymi inštitúciami pripravujúcimi produkty pre verejnosť, 
ale aj subjektmi cestovného ruchu. Popri správnom nača-
sovaní akcie je potrebné koordinovať aj zameranie jednotli-
vých aktivít. Podobné obsahové zameranie viacerých aktivít 
(jarmoky, dni ľudových remesiel) môže negatívne ovplyvniť 
úspešnosť akcie. Viacero podobných akcií nenájde svojho 
návštevníka a energia vložená do prípravy akcie bude vyna-
ložená zbytočne.  
Možnosti pre rozvoj spolupráce v múzeách je veľa. Je často 
na  schopnosti manažmentu múzea, ako dokáže jestvujúci 
potenciál spolupráce využiť, ako zhodnotí – nie v priamom fi-
nančnom efekte – tento potenciál na rozvoji múzea, na posil-
nenie jeho pozície v regióne ako kultúrno-tvornej a vzdeláva-
cej inštitúcie, ktorá je zároveň integrálnou súčasťou ponuky 
kultúrneho turizmu. Zároveň rozvoj spolupráce na všetkých 
frontoch pomáha pri napĺňaní poslania múzea – pamäťovej 
a fondovej  inštitúcie, ktorá získava, ochraňuje a prezentuje 
súčasti kultúrneho dedičstva.  
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Interdisciplinárny výskum v oblasti 
ochrany objektov kultúrneho dedičstva 
a jeho aplikácia v praxi
Katarína Vizárová – Milena Reháková, SloVENSKá TEchNIcKá UNIVERZITA, BRATISlAVA 

Interdisciplinary research in cultural heritage objects protection and its implementation in practice 
One of the instruments to secure efficient protection of cultural heritage objects is the development of a  complex 
of conservation science and technology (CST). The conservation science is focusing, among other things, on the 
scientific analysis, authentication and conservation of the heritage, subsequently trying to make it available to the 
public. This process also includes search for new solutions and systems for increased capacity and effectivity of the 
protection. These activities, focusing on cultural heritage objects, can only be provided to the required standard by 
interdisciplinary research, done by a team of experts from various branches of science. What is of crucial importance 
is the communication among various professions, as well as satisfactory cooperation of the institutions involved on 
the one hand and creation of conditions for targeted research on the other one. The Faculty of Chemical and Food 
Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava aims, in its scientific and research work in the area of 
CST, at surveying and identification of materials and cultural heritage objects, as well as research of new substances, 
methods, tools, equipments and systems that are inevitable for achieving higher quality and effectivity of protection. 

Vedeckovýskumná činnosť v múzeách sa zameriava na nado-
búdanie, odborné zhodnocovanie (skúmanie) a  ochranu (od-
borné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie) zbierkových 
predmetov, čo je v zhode so základným poslaním múzea v sú-
lade s jeho zameraním a špecializáciou1. ochrana zbierkových 
predmetov predstavuje teda jednu zo základných oblastí vedy 
a výskumu, zameranú na zachovanie fyzického stavu, respek-
tíve stabilizáciu, materiálov a objektov vo funkcii nosičov in-
formácií kultúrneho dedičstva a vyžaduje si spoluprácu a ko-
munikáciu zástupcov rôznych vedných disciplín. 
Jedným z kľúčových problémov ochrany objektov kultúrneho 
dedičstva v Slovenskej republike je potreba zvyšovania kvality 
interdisciplinárnej spolupráce a komunikácie medzi profesia-
mi, odborníkmi a  inštitúciami, ktoré doposiaľ v  oblasti kon-
zervačnej vedy a ochrany dedičstva nespolupracovali, za úče-
lom vzniku nových interdisciplinárnych riešení, rastu kvality, 
produktivity a efektívnosti ochrany dedičstva a zabezpečenia 
potrebného rastu konkurencieschopnosti Slovenska v  oblas-
ti nových metód, procesov, zariadení a  technológií.  Nástro-
jom riešenia uvedených potrieb je rozvoj konzervačnej vedy, 
technológie a priemyslu (cSTI). cieľom konzervačnej vedy je 
ochrana a zachovanie objektov a materiálov dedičstva v čase 
ďaleko prekračujúcom ich prirodzenú životnosť2. Konzervač-
ná veda sa dá definovať podľa jej hlavných funkcií ako inter-
disciplinárny systém metód a vedomostí, ktorý slúži

•	 na  vedeckú analýzu, autentifikáciu, chápanie hodnoty, 
oceňovanie, rozširovanie, konzervovanie a  sprístupňo-
vanie dedičstva,

•	 na vytváranie mostov medzi humanitnými a exaktnými 
vedami, pričom ich podporuje, aby sa vzájomne posilňo-
vali a kooperovali,

•	 ako teoretický základ pre manažment dedičstva, vízie 
a stratégie ochrany dedičstva aj samotnej konzervačnej 
vedy a praxe,

•	 ako teoretický základ pre tvorbu technológií ochrany de-
dičstva, hľadanie nových látok, nových metód a  prístro-
jov, zariadení, systémov na zvyšovanie bezpečnosti a kva-
lity dedičstva, zvyšovanie kapacity a efektívnosti ochrany. 

Tieto činnosti, ktorých predmetom záujmu je objekt kultúrne-
ho dedičstva, môže kvalitne zabezpečovať iba interdisciplinár-
ny tím, a  to prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu, 
na ktorom sa podieľajú odborníci z  rôznych vedných oblastí. 
Samotnú ochranu objektov kultúrneho dedičstva zabezpeču-
jú rôzne profesie, kde fyzicky najbližšie má k objektu reštaurá-
tor a konzervátor. Konzervačný vedec v tomto prostredí spĺňa 
úlohu integrujúceho prvku (obr. 1). 

Potreba rozvoja cSTI na  Slovensku, vyslovená zo strany zá-
stupcov/reprezentantov pamäťových a  fondových inštitúcií 
(PFI) na konferencii Konzervačná veda a technológie pre ochranu 
kultúrneho dedičstva – CSTI 2011, je i v súčasnosti deklarovaná 
odborníkmi z konzervátorskej a reštaurátorskej praxe. 
Fakulta chemickej a  potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v  Bratislave (FchPT STU) vyvíja akti-
vity v  oblasti cSTI v  rámci vzdelávania a  výskumu. V  súla-
de s  požiadavkou praxe sa realizuje aj výchova absolventov za-
meraných na  ochranu materiálov a  objektov dedičstva v  dru-
hom stupni vysokoškolského štúdia na  FchPT STU v  rámci  

obr. 1 Vzťah medzi objektom 
kultúrneho dedičstva a rôznymi 
profesiami v procese ochrany
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novootvoreného študijného programu ochrana materiálov a ob-
jektov dedičstva (oMoD). Je zameraný na výchovu odborníkov 
s nasledovným možným uplatnením: chemické a fyzikálno-che-
mické analýzy materiálov a objektov dedičstva a  ich interpretá-
cia, generovanie zdrojov na ochranu dedičstva, príprava návrhov 
a  získavania grantov, testovanie kvality, vypracúvanie noriem 
a  štandardizácia v  cSTI, monitorovanie a  skúšanie pred, počas 
a  po  konzervačných zásahoch, uplatňovanie vedeckých metód, 
kritická interpretácia výsledkov, zverejňovanie poznatkov, in-
terdisciplinárna spolupráca so zainteresovanými odborníkmi: 
múzejnými kurátormi, historikmi umenia, reštaurátormi, archi-
tektmi, archeológmi, subdodávateľskými spoločnosťami, ekológ-
mi, odborníkmi v oblasti ochrany prírodného dedičstva, akade-
mickou obcou a verejnosťou, výskum v oblasti starnutia, stabili-
ty a správania materiálov, hnuteľných a nehnuteľných objektov, 
systémov dedičstva, vývoj metód na stabilizáciu a výskum a tech-
nologický vývoj nových konzervačných technológií, vypracúvanie 
stratégií na prevenciu a spomaľovanie znehodnocovania. Z uve-
deného prehľadu je zrejmé, že mnohé z úloh môže konzervačný 
vedec úspešne plniť len ako člen interdisciplinárneho tímu s rele-
vantnými komunikačnými schopnosťami. Problematika takej ši-
rokospektrálnej interdisciplinárnej oblasti akou je cSTI, si vyža-
duje odborníkov – konzervačných vedcov – na  úrovni 3. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania. Samozrejmosťou by malo byť zís-
kavanie skúseností a zručností v praxi (aj zahraničnej) a neustále 
priebežné vzdelávanie.
Uplatňovanie interdisciplinarity vo výskumnej praxi prináša 
efektívne využívanie dostupnej infraštruktúry a  personálneho 
vybavenia pracovísk, ktoré disponujú potrebnými diagnostic-
kými metódami a metodikami, ako aj zariadeniami na ochranu 
(konzervovanie) objektov dedičstva. Riešením je spolupráca me-
dzi odborníkmi z  radov výskumníkov, pedagógov na  univerzit-
ných a  vedeckovýskumných pracoviskách a  výkonných zamest-
nancov PFI a zdieľanie jestvujúceho prístrojového vybavenia. Pre 
efektívne využitie týchto personálnych zdrojov a  prístrojového 
vybavenia je dôležité spájanie a vzájomná informovanosť, ktoré 
podporuje vznik databáz, ako napríklad Databáza metód, zariade-
ní a odborníkov konzervačnej vedy a technológií, vytvorená v rámci 
riešenia projektu Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných 
nosičov informácií v  SR (KnihaSK)3. Ďalším z  nástrojov zlepšenia 
kvality interdisciplinárnej spolupráce je výskum, realizovaný for-
mou spoločných projektov, ktorých riešiteľskými organizáciami 
sú vysoké školy, vedeckovýskumné inštitúcie a PFI. Tým vznikajú 
interdisciplinárne tímy odborníkov, schopné generovať riešenia 
aktuálnych problémov, ktoré sa budú implementovať tak do pra-
xe, ako aj do vzdelávania a ďalšieho výskumu.
Vedeckovýskumná činnosť v oblasti ochrany materiálov a ob-
jektov kultúrneho dedičstva sa na našom pracovisku – Ústave 
polymérnych materiálov FchPT STU v Bratislave v uplynulom 
období vykonávala v spolupráci s PFI – Slovenským národným 
múzeom a ďalšími múzeami, Slovenskou národnou knižnicou, 
Slovenským národným archívom, Slovenskou národnou galé-
riou a  Pamiatkovým úradom a  ďalšími vedeckovýskumnými 
a  univerzitnými pracoviskami. Prostredníctvom národných 
a medzinárodných projektov sme sa venovali štúdiu degradá-
cie a  stabilizácie materiálov – nosičov kultúrneho dedičstva 
(KnihaSK), degradácie historických rukopisov a  dokumentov 
vplyvom prechodných prvkov v  písacích látkach (medziná-
rodný projekt MIP, projekty APVV), štúdiu vplyvu vonkajších 
podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafi ckých objektov 
kultúrneho dedičstva (projekty grantovej agentúry VEGA).
Ako príklad interdisciplinárnej spolupráce uvádzame pro-
ces konzervovania a  reštaurovania grafi ky (Univerzitná téza 
Vzkriesenie lazara, Uh11039) zo zbierky SNM-historického 
múzea v  Bratislave (obr. 2), v  ktorom sa naše pracovisko sú-
stredilo na prieskum, analýzu a identifi káciu stavu a materiálo-
vého zloženia objektu, ako aj návrh niektorých konzervačných 
procesov. Pred reštaurovaním boli vykonané fyzikálno-chemic-
ké analýzy zbierkového predmetu so zameraním na  charakte-

rizáciu podložky, grafi ckej informácie a  spojovacieho materiá-
lu. Podložkou obidvoch častí diplomu bol papier. Na  základe 
skúšky a vyfarbenia vlákniny sa zistilo, že pri tlači diplomu/gra-
fi ky bol použitý papier vyrobený z handroviny. Toto potvrdzuje 
aj neprítomnosť lignínu (fl orglucínová skúška) a  mierne kyslé 
ph v hodnotách približne 6. Na základe týchto zistení bolo na-
vrhnuté použitie vodného neutralizačného roztoku Mg(hco3)2. 

Spektrálnou analýzou v NIR oblasti bolo dokázané, že obe čas-
ti diplomu (spojené lepidlom) sú z  rovnakého druhu papiera 
(obr. 3). Rovnaká analýza bola vykonaná po reštaurovaní. Zis-
tilo sa, že tvary spektier sa nezmenili, len mierne narástla op-
tická hustota D, čo svedčí o vhodnom reštaurátorskom zásahu. 

obr. 2 Grafi ka diplomu pred reštaurovaním. Foto: N. lalíková

obr. 3 NIR spektrá oboch častí papiera pred a po reštaurovaní

V hornej časti diplomu bola optickým pozorovaním v prechá-
dzajúcom svetle zistená prítomnosť vodoznaku v  tvare ľalie 
(obr. 4). Pre jeho bližšiu identifi káciu sme využili program 
Watermark Toolkit (Bernstein), ktorý je napojený na databázu 
známych európskych vodoznakov na ručných papieroch z ob-
dobia 16. – 20. storočia. Na základe zistených informácií mô-
žeme predpokladať, že ručný papier pochádza z niektorej z pa-
pierní v Španielsku alebo Taliansku.
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lepidlo, ktorým boli spojené obe časti diplomu (obr. 5), bolo 
analyzované metódou infračervenej spektroskopie ATR-FTIR 
(obr. 6a). V období do 20. storočia boli ako lepidlá bežne vy-
užívané prírodné látky na báze rastlinnej (škroby) i živočíšnej 
(gleje), preto sa vykonalo porovnanie nameraného tvaru FTIR 
spektra so spektrami databázy oboch typov látok (obr. 6b). 
Zistilo sa, že použitým lepidlom je rastlinný škrob.

obr. 4  Vizualizácia vodoznaku pomocou softvérových úprav  
Foto: R. Tiňo

Jedným z príkladov viacročnej spolupráce inštitúcií z rôznych re-
zortov je zorganizovanie 2. ročníka vedeckej konferencie s medzi-
národnou účasťou. V dňoch 20. až 22. februára 2013 sa konalo 
v  priestoroch Výstavného pavilónu Podhradie Slovenského ná-
rodného múzea v Bratislave podujatie s názvom Interdisciplinarita 
vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva – CSTI 
2013. cieľom konferencie bolo prezentovať nové poznatky kon-
zervačnej vedy z oblasti interdisciplinárnych výskumov a postu-
pov pri ochrane jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva a posil-
niť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností 
pri jeho ochrane. Ukázalo sa, že na zabezpečenie úrovne ochrany 
kultúrneho dedičstva SR, porovnateľnej so  štátmi stredoeuróp-
skeho priestoru, je nevyhnutnou podmienkou podpora zo strany 
všetkých zainteresovaných rezortov. 
Na záver ďakujeme projektu VEGA 1/0811/11 – Štúdium vply-
vu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafic-
kých objektov kultúrneho dedičstva za finančnú podporu.
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ra (1772). Reštaurátorská dokumentácia, Bratislava, 2011.obr. 5 Detail spoja oboch častí diplomu. Foto: N. lalíková

obr. 6 FTIR spektrum lepidla, ktorým boli spojené časti grafiky 
(6a hore) a spektrá materiálov z databázy (6b dole)
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Príležitosť pre partnerstvá v oblasti 
cestovného ruchu
Marianna Janoštínová, MÚZEUM oRAVSKEJ DEDINY, ZUBEREc 

An opportunity for partnerships in tourism 
Tourism clients are currently looking for   meaningful information, experience, relaxation. All this is offered also by 
culture, i.e. also museums. For concluding a profitable partnership among museums, tourism companies and maybe also 
intermediaries, the Slovak museum community needs a change of attitude and rhetoric. The first condition is a quality 
product provided by the museum by which is meant mainly the presentational offer. The expositions and exhibitions 
with their accompanying programmes should have an adequate professional standard regarding their content as well as 
implementation. The quality content is a nucleus interlocked to its rendering and guide’s lectures which should explain the 
content not only informatively but also emotionally. Supplementary services should be part of a standard museum offer.

niu kultúry či kultúrneho dedičstva určitého miesta. V  struč-
nosti možno povedať, že kultúrny cestovný ruch je úplne alebo 
čiastočne motivovaný záujmom o  históriu, umenie, vedu alebo 
o  kultúrne dedičstvo spoločenstva, regiónu, skupiny alebo in-
štitúcie. V  užšom zmysle predstavuje návštevy pamiatok, mú-
zeí a  významných lokalít, v  širšom význame ide o  spoznávanie 
hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Vďaka posilňo-
vaniu väzieb medzi kultúrou a cestovným ruchom prispievajú tie-
to dva fenomény k  rastu príťažlivosti a  konkurencieschopnosti 
mnohých turistických cieľov. Kultúrny cestovný ruch je najväčším 
a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetvím cestovného ruchu. 

Kultúrny cestovný ruch na Slovensku
Slovensko so svojim prírodným a kultúrnym bohatstvom, pod-
mienkami pre aktivity viazané na prírodné a kultúrne prostre-
die i z hľadiska vybavenosti zariadeniami a službami, má pred-
poklady na to, aby sa cestovný ruch stal strategickým odvetvím 
ekonomiky. V realizácii tejto vízie je však háčik. cestovný ruch 
je tzv. prierezové alebo medzirezortné odvetvie, ktoré sa skladá 
z  činností zasahujúcich do  sféry hospodárstva, priemyslu, ob-
chodu a služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultú-
ry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného pros-
tredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, za-
mestnanosti, vytvárania nových pracovných miest a pôsobnosti 
samospráv. Táto rôznorodosť a  chýbajúci jednotný program, 
ktorý by sa premietal do cieľov a plánov jednotlivých odvetví, 
spôsobujú už dlhodobo stagnáciu cestovného ruchu. 
Zákonné úpravy pre oblasť cestovného ruchu, ktoré vznik-
li v  prvom desaťročí nášho storočia, sa týkali iba podnikania 
cestovných kancelárií a  poisťovníctva. Zákon č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu vošiel do platnosti po dvoch úpra-
vách až v roku 2011. lepšie na tom nie sme ani s koncepčný-
mi dokumentami. V roku 2007 bola uznesením vlády SR prija-
tá Nová stratégia cestovného ruchu Slovenskej republiky do ro-
ku 2013. Tri štvrtiny stratégie sú orientované na vyhodnotenie 
stavu do roku 2006 a analýzu potenciálu Slovenska z hľadiska 
cestovného ruchu. Zvyšná časť materiálu sa zameriava na stra-
tegický cieľ cestovného ruchu, špecifické ciele a úlohy na ich na-
plňovanie. Pozoruhodné je, že všetky špecifické ciele mali byť 
realizované do konca roku 2010, vzhľadom na ich všeobecnosť 
však možno ťažko zhodnotiť, či sa tak naozaj stalo. 
Z  hľadiska kultúrneho cestovného ruchu je nová stratégia ešte 
pozoruhodnejšia. V  rámci strategického cieľa je medzi ťažisko-
vé formy cestovného ruchu zaradený aj „mestský a kultúrno-po-
znávací cestovný ruch“, jeho obsah je však zredukovaný na pro-

Skôr ako sa dostaneme k postaveniu múzeí v rámci cestovné-
ho ruchu a možnostiam spolupráce v tejto oblasti, zastavme sa 
aspoň v stručnosti pri súvisiacich pojmoch – kultúrny  priemy-
sel a kultúrny cestovný ruch. 
Kultúrny priemysel je definovaný ako odvetvie (odvetvia), kto-
ré produkuje hmotné alebo nehmotné umelecké a  tvorivé vý-
stupy a ktoré má potenciál pre tvorbu zisku využívaním kultúr-
nych hodnôt a produkciou vedomostne orientovaných tovarov 
a služieb (tradičných i súčasných). Využíva tvorivosť, kultúrne 
poznatky a  intelektuálne schopnosti na  vytváranie produktov 
a  služieb sociálneho a  kultúrneho významu. Mnohí odborní-
ci považujú múzeá za zlaté bane kultúrneho priemyslu. Európ-
ske krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Belgicko 
a Španielsko v druhej polovici 20. storočia dali múzeá do  jeho 
služieb a zaviedli inovatívne metódy ich riadenia, súčasne s roz-
víjaním vedeckého výskumu v tejto oblasti. Výsledkom bolo po-
sunutie múzejníctva na celkom inú kvalitatívnu úroveň a v nie-
ktorých krajinách aj vznik mnohých nových múzeí. 
V súvislosti s kultúrnym priemyslom a múzeami sa najčastej-
šie spája cestovný ruch – turizmus (cestovný ruch a turizmus 
sú synonymá, ale pojem cestovný ruch je zakotvený v našej le-
gislatíve.) 
Nie je ľahké nájsť jednoduchú a jednoznačnú charakteristiku ta-
kého širokého javu, akým cestovný ruch je, možno naň nazerať 
z rôznych perspektív.  Z hľadiska užívateľov sa chápe ako čin-
nosť ľudí cestujúcich a zotrvávajúcich určitý čas na miestach mi-
mo svojho bežného prostredia za účelom trávenia voľného času, 
podnikania a z  iných dôvodov. Z hľadiska poskytovateľov slu-
žieb ho zas možno chápať ako spôsobilosť, umenie a obchod so 
získavaním návštevníkov, ich dopravou, ubytovaním a  pohos-
tením v  súlade s  ich potrebami a  požiadavkami. Každopádne 
ide o globálny fenomén, ktorým sú ovplyvnené rôzne skupiny, 
od návštevníkov, až po miestnych obyvateľov. 
Z ekonomického hľadiska je cestovný ruch jedným z najdyna-
mickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky a výraz-
nou mierou sa podieľa na  hrubom domácom produkte a  vy-
tváraní pracovných príležitostí. Počet účastníkov medzinárod-
ného cestovného ruchu v posledných rokoch stúpa aj napriek 
rôznym prírodným katastrofám, zvratom v  svetovej politike 
i pretrvávajúcim ekonomickým problémom.
cestovný ruch sa člení na viacero kategórií, v závislosti na uhle 
pohľadu a prístupu, napr. podľa povahy cestovného ruchu a moti-
vácie pre cestovanie. Kultúrny cestovný ruch sa vyčlenil ako oso-
bitná kategória koncom 70. rokov 20. storočia, keď si výskumníci 
a podnikatelia v oblasti cestovného ruchu uvedomili, že niekto-
rí ľudia cestujú osobitne kvôli spoznaniu a  bližšiemu pochope-
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jekt Európske hlavné mesto kultúry a  kaštiele, zámky, zemianske 
kúrie, na  ktorých rekonštrukciu je možné využívať prostriedky 
z európskych štrukturálnych fondov alebo ich možno ponúknuť 
investorom na prenájom alebo odkúpenie, následnú rekonštruk-
ciu a adaptáciu. Nie je tu ani slovo o múzeách alebo galériách, kto-
ré plnia základnú funkciu pri odovzdávaní informácií o histórii 
a  kultúre tu žijúceho spoločenstva. Jedinú informáciu o  múze-
ách v súvislosti s cestovným ruchom poskytuje materiál Regiona-
lizácia cestovného ruchu v SR, ktorý vydal  odbor cestovného ru-
chu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2005. 
Prakticky všetky regióny Slovenska sú tu vyhodnotené ako regió-
ny s vysokým potenciálom z hľadiska návštevy múzeí.
To, že oficiálne dokumenty nepočítajú so zapojením múzeí 
do kultúrneho cestovného ruchu, nemení nič na skutočnosti, 
že múzeá hrajú kľúčovú roľu pre rozvoj tohto odvetvia. 

Marketing cestovného ruchu
Pojem marketing vyvoláva v múzejných súvislostiach stále ešte 
rozpaky, najmä preto, že evokuje komerčné ciele, zatiaľ čo zák-
ladné múzejné ciele sú neziskovej povahy. Marketing cestovné-
ho ruchu však má dobre prepracované metódy aj pre oblasť kul-
túrneho cestovného ruchu, ktoré možno využiť práve pri hľada-
ní partnerstiev. Pre dosahovanie cieľov kultúrnych zariadení sa 
odporúča využitie základného súboru marketingových nástro-
jov známe pod pojmom „marketingový mix“, ktorého základný-
mi zložkami sú produktová politika, cenová politika, propagácia 
alebo komunikačná politika, distribučná politika. 
Produktom v  múzejných podmienkach je ponuka, ktorá má 
uspokojiť očakávania návštevníka – je to teda zbierkový fond 
a jeho prezentácia (expozícia alebo výstava), ale aj prostredie, 
lektorský výklad, sprievodné programy a služby. 
Stanovenie ceny predstavuje určitý kompromis medzi ponu-
kou a dopytom. V múzeách je to vstupné do expozícií, na vý-
stavy a podujatia. Vzhľadom na neziskový charakter múzeí je 
vstupné v podstate určené s ohľadom na dostupnosť pre širo-
kú verejnosť, pričom sa väčšinou poskytujú zľavy pre znevý-
hodnené skupiny obyvateľstva, prípadne vernostné zľavy ale-
bo zľavy na základe partnerstva s ďalšími subjektmi. 
Propagácia nepotrebuje rozsiahle objasnenie, múzeá využíva-
jú všetky formy, od  vlastných tlačených materiálov, cez mé-
diá tlačové a audiovizuálne, po vlastné webové stránky a rôzne 
webové portály.
Pod distribúciou sa rozumie priblíženie produktu k návštevní-
kovi cez sprostredkovateľa – cestovné kancelárie, informačné 
centrá či iných poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. 

Aplikácia v múzeách
Uplatnenie marketingových nástrojov cestovného ruchu 
v  múzejnej praxi pomáha definovať, čo môžeme ponúknuť, 
aby sme sa stali rovnocennými partnermi ostatných subjektov 
v cestovnom ruchu, ale aj s kým, ako a za akých okolností tieto 
partnerstvá uzatvárať.
Prvou podmienkou je kvalitný produkt zo strany múzea, čím sa 
chápe prezentačná ponuka – expozície a  výstavy i  sprievodné 
programy na odbornej úrovni nielen po stránke obsahovej, ale 
aj realizačnej. Na kvalitné obsahové jadro nadväzuje stvárnenie 
a lektorský výklad, ktorý má obsah podať nielen informatívne, 
ale aj emotívne. Má rozprávať príbeh, prostredníctvom ktorého 
návštevník získa k  prezentovaným skutočnostiam vzťah. Do-
siahnuť také podanie, pri ktorom sa spojí vzdelávanie so zážit-
kom a oddychom, je umením, v ktorom sa možno neustále zdo-
konaľovať. K prezentácii patrí aj ponuka rôznych úrovní sprie-
vodných materiálov v jazykových mutáciách. 
Štandardnou výbavou múzeí by mali byť doplnkové služby, kto-
ré sú u nás, žiaľ, stále ešte nedostatočné a neúplné. K takejto po-
nuke by malo patriť všetko, čo návštevníkovi zjednoduší a sprí-
jemní pobyt, podnieti ho k dlhšej alebo opakovanej návšteve – 
dopravné značenie, parkovanie, prispôsobené otváracie hodiny, 

informačné služby, šatňa, úschovňa batožín, oddychové zóny, 
možnosť občerstvenia alebo stravovania, kapacitne dostatočné 
a štandardne vybavené hygienické zariadenia, predaj suvenírov 
a publikácií a pod. Existuje všeobecná zhoda v tom, že účastní-
ci  kultúrneho cestovného ruchu míňajú viac peňazí, treba im 
teda ponúknuť možnosti, aby ich mohli vydať nielen za vstup-
né, ale aj v obchode a iných službách. Samotná tvorba produktu 
takto dáva priestor na spoluprácu – nielen na odbornej úrovni, 
ale práve v zabezpečovaní doplnkovej ponuky a služieb.
Efektivita prostriedkov vynaložených na kvalitnú prezentáciu 
sa dosiahne iba prostredníctvom jej kvalitnej propagácie a dis-
tribúcie. Všetky formy cestovného ruchu sa v  súčasnosti sú-
streďujú na komplexné služby – uspokojenie všetkých potrieb 
účastníka, preto sa začali vytvárať tzv. balíčky služieb, ktoré sú 
oveľa účinnejšie ako samostatná ponuka jednoduchých pro-
duktov. Táto oblasť doslova vyzýva na  spoluprácu s  rôznymi 
subjektmi cestovného ruchu. 
Prvým typom balíčkov v kultúrnom cestovnom ruchu bola po-
nuka kultúrnych produktov rovnakého typu, ktoré poskytovali 
určitú zľavu pri zakúpení spoločnej vstupenky do viacerých mú-
zeí alebo voľný vstup do jedného múzea po návšteve niekoľkých 
platených. Takéto balíčky vytvárajú múzeá, ktoré majú viac sa-
mostatných expozícií alebo viac múzeí v jednej lokalite spoloč-
ne. V skutočnosti tento typ zvýhodnenia nie je veľmi úspešný, 
pretože iba máloktorí účastníci cestovného ruchu majú záujem 
o návštevu veľkého počtu múzeí na tom istom mieste. Väčší zá-
ujem je o druhý typ balíčkov, ktorý predstavuje spoločnú ponu-
ku rôznych kultúrnych produktov (múzeum, divadlo, koncert, 
festival a pod.) v určitej lokalite či regióne vo vymedzenom čase. 
Tretí a najvyhľadávanejší typ predstavujú balíčky pozostávajú-
ce z kultúrnych produktov, iných činností a služieb (ubytovanie, 
stravovanie, doprava, kúpeľné služby, kultúrne inštitúcie, pa-
miatky a historické lokality, prírodné zaujímavosti, fakultatív-
ne výlety, regionálne tradície, festivaly, atrakcie, športy a pod.), 
keďže účastníci cestovného ruchu väčšinou vyhľadávajú pestrú 
a rôznorodú ponuku. Spoločná propagácia týchto produktov je 
pre jednotlivé subjekty nielen lacnejšia, ale aj účinnejšia.
Možná spolupráca v tejto oblasti je nesmierne rôznorodá – part-
nermi môžu byť obce a mestá, vyššie územné celky, štátne orga-
nizácie (najmä Slovenská agentúra pre cestovný ruch), iné kul-
túrne inštitúcie, cestovné kancelárie, turistické informačné cen-
trá, sprievodcovia cestovného ruchu, prevádzkovatelia atrakcií 
i  poskytovatelia ubytovania, stravovania a  ďalších služieb. Aj 
keď mnohé múzeá sa usilujú o partnerstvo v tejto oblasti, často-
krát zostáva iba v rovine ponuky múzea ďalším subjektom, kto-
ré ju pravidelne alebo sporadicky využívajú. Komplexné produk-
ty, ponúkajúce takýto balík služieb sú zatiaľ skôr výnimkou. 
Snaha o spoluprácu niekedy zlyháva aj na určitom podozrení, 
že spolupracujúca strana môže získať väčšie výhody alebo do-
slovnom úsilí získať všetky výhody na svoju stranu. Transpa-
rentným príkladom takéhoto prístupu je mapa Poklady múzeí 
Žilinského kraja (vydaná v  roku 2009), ktorá je charakterizo-
vaná ako mapa múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja a skutočne neuvádza žiadne ďalšie mú-
zeum v  inej zriaďovateľskej pôsobnosti. S ohľadom na to, že 
z  účastníkov cestovného ruchu majú prospech nielen múzeá 
samotné v  podobe vstupného, ale aj poskytovatelia služieb, 
prístup samosprávneho kraja k rozvoju cestovného ruchu v re-
gióne by mal byť menej krátkozraký.
Príležitosť na zmenu prístupu k rozvoju cestovného ruchu dá-
va vznik oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, 
ktorý je upravený spomínaným zákonom o podpore cestovné-
ho ruchu. Na  Ministerstve dopravy, výstavby a  regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky je dosiaľ registrovaných 34 ob-
lastných a 4 krajské organizácie cestovného ruchu. Tieto orga-
nizácie by mali zabezpečiť lepšiu koordináciu aktivít verejného 
a súkromného sektoru za účelom zlepšenia podmienok na roz-
voj cestovného ruchu a zabezpečenia ich financovania. okrem 
iného môžu iniciovať alebo zabezpečovať tvorbu, manažment 
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Symbióza múzea a školy
Beáta husová, MÚZEUM MESTA BRATISlAVY, BRATISlAVA 

The symbiosis of the museum and the school 
The basic condition for cooperation between the museum and the school is in their common interest, i.e., the spreading 
of new knowledge. In both cases we are dealing with public institutions that have social responsibility for the creation of 
knowledge society. The author of the contribution provides an evidence of this idea by giving examples of several successful 
projects implemented by the Bratislava Municipal Museum. She also explains the basic notions related to specific kinds of 
learning and studies the process of knowledge processing and the interdisciplinary linking of knowledge items in museum 
education. The concluding recommendations are related predominantly to further progress in museum pedagogy. 

a  prezentáciu produktov cestovného ruchu na  svojom území 
a príspevky na činnosť získavať aj z dotačného fondu Minis-
terstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú vyšší územ-
nosprávny celok a najmenej jedna oblastná organizácia na je-
ho území. oblastnú organizáciu môže založiť najmenej päť ob-
cí (za stanovených podmienok) a jej členom sa môže stať každý 
subjekt pôsobiaci na území obce – viaceré múzeá na Slovensku 
už túto možnosť využili. Samozrejme, vytvorenie organizácie 
cestovného ruchu v oblasti ešte neznamená úspech, ten závisí 
od dobrej organizácie, vynaliezavosti jej členov a ochote spolu-
pracovať. Pri dobrom fungovaní a rešpektovaní záujmov všet-
kých členov by organizácie cestovného ruchu mohli prispieť 
k skvalitneniu tejto sféry a ušetriť sily i finančné prostriedky. 

Podmienky partnerstva
Na  záver ešte pár slov o  podmienkach uzatvárania partner-
stiev, s ktorými súvisí aj tvorba ceny. Pre uzavretie výhodného 
partnerstva potrebuje naše múzejníctvo zmenu postoja a  ré-
toriky. V súčasnosti vystupujeme s určitým komplexom a ne-
smelo sa potenciálnych partnerov pýtame, čo by pre nás mohli 
urobiť. obojstranne výhodné partnerstvo môžeme postaviť 
na otázke „čo môžeme urobiť my pre partnerov“ s vedomím, 
že využitie našej značky a  našej ponuky pomáha profilovať 
a  zvyšovať význam kultúrneho cestovného ruchu. Účastníci 
cestovného ruchu už dávno nehľadajú program na noc, nesta-
čí im mať strechu nad hlavou a polpenziu, hľadajú zmysluplnú 
informáciu, zážitok, relax – to, čo ponúka práve kultúrna sfé-
ra. Výmenou za túto ponuku by mala byť zo strany partnera 
aspoň jej kvalitná propagácia a distribúcia. 
Pri uzatváraní partnerstiev často dochádza k  zjednávaniu 
ceny vstupného zo strany partnera. Ako bolo vyššie spome-

nuté, múzeá väčšinou stanovujú výšku vstupného s  ohľa-
dom na  dostupnosť širokej verejnosti. Vstupné do  žiadne-
ho z našich múzeí nedosahuje astrálnu výšku a poskytnutie 
zľavy na vstupnom isto zásadne nevylepší prázdninový roz-
počet. Napokon aj oficiálne štatistiky uvádzajú, že Európa-
nia počas prázdnin šetria skôr na reštauráciách a nákupoch, 
ale len zriedkavo na kultúrnych a zábavných aktivitách. Po-
skytnutá zľava na  vstupnom je preto častejšie výhodou pre 
podnikateľa v cestovnom ruchu, ako pre jeho klientov. Tým-
to spôsobom vlastne dochádza k podpore ziskového sektoru 
neziskovým. Dobre nastavené európske „kartové systémy“ 
zabezpečujúce pre účastníka cestovného ruchu zľavy, fungu-
jú naopak na  princípe určitej finančnej kompenzácie múze-
ám a kultúrnym inštitúciám, ktoré sú do nich zapojené. Pri 
uzatváraní partnerstiev teda treba vychádzať zo skutočnosti, 
že náš vklad do spoločného produktu je už daný atraktívnou 
múzejnou ponukou.
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„...Zo všetkých ľudských snažení je snaha o múdrosť tou najdo-
konalejšou, najvznešenejšou, najužitočnejšou a  najpríjemnej-
šou. Je najdokonalejšou, lebo do istej miery sa človek oddá na-
sledovaniu pravdy, v tej miere už skúsi pravú blaženosť.“ 

Sv. Augustín1 

Nesmierne významná a  pokroková myšlienka sv. Augustína 
(354 – 430) upozorňuje už v 3. storočí na to, že na svete bo-
li vždy osvietení ľudia, ktorí vedeli, že len vzdelaný človek 
môže posúvať pozemský svet k  dokonalosti a  zároveň sám 
sa aspoň približovať k  ideálu. Základný predpoklad spolu-
práce múzea a školy spočíva v ich spoločnom záujme – šírení 
nových poznatkov. V oboch prípadoch ide o verejné inštitú-
cie, ktoré nesú spoločenskú zodpovednosť pri budovaní ve-

domostnej spoločnosti. Inštitúcie – múzeum a škola – majú 
k  sebe oveľa bližšie, ako sa domnievajú. Veľmi zjednoduše-
ne môžeme povedať, že múzeum uchováva kultúrne historic-
ké dedičstvo a  spoločenskú pamäť. Škola ju prijíma a  sama 
je tvorcom pamäti cez príbehy a osudy ľudí, ktorých posiela 
do života. 
Mnohé školy sú cenné z hľadiska histórie svojho vzniku. Ako 
potvrdenie týchto myšlienok uvádzame úspešný projekt Mú-
zea školstva a  pedagogiky v  Bratislave pod názvom Zaostri 
na  školu!2 Jeho cieľom bolo pátranie po  starých fotografiách 
škôl a  školských interiérov a  dokumentovanie toho, ako sa 
v priebehu rokov zmenili. Jednotlivé školské tímy hľadali sta-
ré fotografie vlastnej školy (ale aj iných škôl v okolí), k  foto-
grafii museli napísať stručnú históriu danej školy, ako aj do-
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kumentačný list fotografie (autor, posledný majiteľ, datovanie 
a pod.). Následne mali vyhľadať miesto, z ktorého bola foto-
grafia urobená a odfotiť súčasný stav školy. Projekt bol koope-
ráciou školy a múzea v zmysle vychovávať, vzdelávať a zároveň 
rozšíriť zbierkový potenciál múzea prostredníctvom získaných 
dobových fotografií, aj keď v  elektronickej podobe. Výsledky 
práce jednotlivých tímov boli priebežne uverejňované na we-
bovej stránke múzea a  jednotlivé tímy si mohli porovnávať 
svoju prácu.3 
Ďalším modelom úspešnej spolupráce v zmysle škola – múze-
um je projekt, na ktorom participovalo Múzeum mesta Brati-
slavy a Základná škola Matky Alexie. Vplyv a spôsoby hľada-
nia nových poznatkov výrazne pomohli pri formovaní vzťahu 
komunity učiteľov, žiakov a  Kanonisiek sv. Augustína rehole 
Notre Dame k miestu, kde žijú alebo prežijú veľkú časť svoj-
ho života.4 cez projekt Pamäť miesta Tereziánum sa integrova-
li do  školského vzdelávacieho programu princípy regionálnej 
histórie. V rámci overovania projektu zaujali odpovede žiakov 
na  otázku, čo pre nich znamená, že chodia do  školy so sláv-
nou minulosťou. Zaznievala prirodzená hrdosť na  svoju ško-
lu a skutočnosť, že sú jej súčasťou. ocenili význam panovníč-
ky Márie Terézie, zakladateľky školy, pochopili (aspoň do urči-
tej miery) život v Bratislave (Prešporku) v 18. storočí. odhalili 
dôležité medzníky vzniku a existencie kláštora, školy a kostola 
Notre Dame cez zbierkové predmety uložené v pamäťových in-
štitúciách – Múzea mesta Bratislavy (MMB), SNM-Múzea Čer-
vený Kameň, Archívu mesta Bratislavy – a cez ich interpretá-
ciu spoznali pamäť miesta. 
Uvedený projekt sa zdarne realizoval ako dôsledok vytvo-
renia podmienok a  situácií, ktoré žiaci s  pedagógmi v  rám-
ci overovania riešili v  autentickom prostredí múzea. Múze-
um so zbierkovými predmetmi, interaktívnymi pomôckami 
a dobovými prameňmi vytvorilo pôdu pre experimentovanie. 
Práca v  múzeu odhalila neočakávané súvislosti, ktoré žiak, 
ale aj učiteľ, neočakávali. Zbierkový predmet sa stal zdro-
jom bádania a  získavania poznatkov o  jeho pôvodnej funk-
cii. Skúmanie zbierkového predmetu rozvíjalo pamäť žiaka 
a prispelo k formulovaniu nových myšlienok. Žiaci pochopili 
napríklad systém vyučovania geografie v 18. storočí cez bá-
danie dobovej učebnice – Učebnica geografie pre slečny penzió-
nu Kongregácie Notre Dame Bratislavy, 1753, V Bratislave u Je-
an Michael Landerer, 1753 (V originále: Abrege de la Geographie, 
pour les Demoiselles Pensionaires de la Congrecation de Notre Da-
me de Pressburg, a Pressburg schez u Jean Michael), ktorá je ulo-
žená v knižnici Múzea mesta Bratislavy.  
Dôležitou misiou projektu bolo hľadanie vlastnej identifikácie 
súčasníkov so skúmanou pamäťou miesta. ciele viedli k rozší-
reniu komunikácie na danú tému medzi pedagógmi a žiakmi, 
ktorá je neustálym procesom a vedie k vytvoreniu vzťahu ku 
kultúrno-historickému dedičstvu.
Ďalším cieľom bolo vytvorenie dlhodobej spolupráce medzi 
múzeom a školou. Tento vzťah sa upevňuje priebežnými náv-
števami žiakov a pedagógov. V rámci vyučovania sa zúčastňu-
jú na neformálnych vzdelávacích programoch MMB ako sú na-
pr. Na návšteve u Apponyiho v Apponyiho paláci, Mária Terézia 
a my či Remeslo má zlaté dno v Starej radnici. V budúcnosti plá-
nuje škola a múzeum spoločné aktivity, ktoré znovu potvrdzu-
jú zmysel projektu. 
Jedinečným potenciálom múzea v  projekte bolo formova-
nie nového pohľadu učiteľov a žiakov na historicky význam-
né miesta. Výzvou pre MMB bolo tiež naučiť mladých ľudí 
chodiť do múzeí, vypestovať v nich vzťah nielen k miestu pa-
mäti, ale aj pamiatke, v ktorej prežijú časť života. Symbióza 
školy a múzea, to je spoločné vzdelávanie a výchova nastupu-
júcej generácie. Je veľmi dôležité, aby múzeum a škola mali 
tendenciu preberať navzájom svoje metódy práce pri hľada-
ní poznatkov a navzájom sa obohacovať. Pedagógovia vysoko 
ocenili špeciálne učenie, akým je oživená história a reťazové 
sprievodcovstvo. Stali sa obľúbenými súčasťami hľadania no-

vých poznatkov a ich ďalšieho spracovania do praktického ži-
vota školy. 
 
Neformálne vzdelávanie v múzeu a múzejná 
pedagogika
Súčasné deti a  mladí ľudia sú často vystavovaní v  procese 
vzdelávania neadekvátnemu prístupu zo strany tých, ktorí ich 
vzdelávajú a vychovávajú. odhliadnuc od toho, či ide o školu, 
záujmový krúžok, základnú umeleckú školu, výchovu rodičov. 
Monotónne lektorovanie v múzeu, suchopárny výklad na vy-
učovacej hodine našim mladým nepostačuje. Získavajú „hoto-
vé“ informácie, ktorým niekedy nerozumejú a nie sú ochotní 
sa nad nimi ani zamyslieť. Nudia sa a napokon ignorujú, hlav-
ne v  období raného dospievania, všetko a  všetkých. hľadajú 
úniky pred vyššie uvedenou záťažou.
Ďalší problém pri vzdelávaní vidíme v  samotnom prístupe 
súčasných detí k získavaniu poznatkov. Pri zadávaní projek-
tov sa učitelia často stretávajú so slovným spojením „vygúgli-
me si to“. Medzi mladými je uvedený slovný novotvar použí-
vaný oveľa viac, ako „hľadajme v knižnici, prečítajme si to“. 
Veta „poďme do  múzea, možno nám tam poradia“ je snáď 
úplne utopistická. Je to zapríčinené zrejme tým, že inter-
net im poskytuje ľahký prístup, slobodu výberu informácií, 
anonymitu a  možnosť vytvárať si v  uzavretom virtuálnom 
mikrosvete vlastný názor. Pri takomto získavaní informá-
cií, často nepresností a poloprávd, chýba prirodzená reflexia. 
Môžeme dúfať, že sa postoj žiakov ku kultúrnym hodnotám 
ukrytým v  múzeu pod vplyvom neformálnych vzdelávacích 
programov zmení.
Vzdelávanie v múzeách dnes stojí na pevných základoch mú-
zejnej pedagogiky. Programy, ktoré vznikajú pre školy pod 
vplyvom rozvíjajúcej sa vedy, sú založené na  princípoch ak-
tívnej výstavby poznatku, ktorý sa označuje aj termínom kon-
štruktivistický. Vychádza z  pedagogických a  psychologických 
výskumov, sleduje rozvíjanie inteligencií u dieťaťa, a vybočuje 
z tradičných modelov odovzdávania hotových poznatkov žia-
kom. Vedie publikum k aktívnemu bádaniu. 
Podstata konštruktivistickej metódy tkvie v  predpoklade, že 
žiaci prichádzajú do múzea už so skúsenosťami, informáciami 
a poznatkami, ktoré musí múzejný pedagóg brať do úvahy. Vy-
učovanie je založené na  predstavách žiakov a  umožňuje vzá-
jomnú konfrontáciu, vytvorenie a pochopenie pojmov, vyplý-
vajúcich z  témy programu. Človek stojaci v  úlohe učiteľa za-
svecuje žiaka do  metód poznávacieho procesu, kde poznatok 
je výsledkom poznávacieho procesu v  každom neformálnom 
vzdelávacom programe. 
Uvedené programy využívajú iný spôsob komunikácie so škol-
skou mládežou ako v školských laviciach. Približujú sa k žia-
kom formou príbehu, vytváraním interaktívnych pomôcok, 
textových materiálov – pracovných listov, metodických mate-
riálov pre pedagógov a  využívaním konštruktivistického prí-
stupu s ohľadom na vek a skúsenosti publika.5  
Spoločným menovateľom vzdelávania v škole aj v múzeu sú 
aktivity spojené s  poznávaním. Rozdiel je však vo výstav-
be získavania poznatkov. V múzeu je kladený zvýšený dôraz 
na  posúvanie publika do  bádateľskej role. Uvedený prístup 
ponúka senzory navyše. Reaguje na  účastníka prostredníc-
tvom dialógu. Vychádza z  jeho skúseností a  vedomostí od-
hliadnuc od  toho, či sú správne. otázky typu: „Čo by bolo, 
keby sa nenarodila Mária Terézia? Čo by bolo, keby jej otec 
nevydal pragmatickú sankciu? Prečo sa ľudia z  18. storočia 
na  seba podobajú?“ navádza publikum k  bádaniu a  ďalšej 
konfrontácii. Výsledky bádania v  takto postavenom vzde-
lávacom programe odhalia, že ľudia v  18. storočí sa aj pre-
to na seba podobajú, lebo majú rovnakú farbu vlasov. A pre-
čo majú rovnakú farbu vlasov? Sú tí ľudia všetci starí? Publi-
kum spoločne dôjde k záveru, že ľudia nosili parochne, ktoré 
boli módnym doplnkom urodzených ľudí. 
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V  múzeu máme pripravený autentický zbierkový predmet 
alebo jeho kópiu. Práca s  predmetom odhaľuje jeho účel 
a fungovanie a zároveň dokazuje alebo vylučuje úvahy žiaka 
pri získavaní poznatkov. Kurátorka múzea v odbornom texte 
k portrétu tvrdí, že pri skúmaní obrazov šľachticov z 18. sto-
ročia zistila, že sú medzi obrazmi aj portréty 12-ročných uro-
dzených slečien. Exaktný poznatok publikum ďalej v  myš-
lienkach spracováva a dostáva sa k skúmaniu módy a život-
nému štýlu detí 18. storočia. Príbeh ľudí na  obraze ožíva 
a  vzbudzuje ešte väčší záujem. Na  základe porovnania so 
skutočnosťou žiak prichádza k záveru, že aj v  súčasnosti sa 
ľudia na seba podobajú. Dvadsiate prvé storočie nám prinies-
lo nové pohľady na  módu, obľúbenosť činností a  umožňuje 
nám aj voľnejší pohyb.6 Rokokové šaty neposkytovali voľnosť 
a  urodzené dámy sa v  nich pohybovali uvážene. Vchádzali 
do dverí bokom, často sa v odevoch nedalo ani dýchať a preto 
dvorné dámy často upadali do bezvedomia... 
Múzejno-pedagogická činnosť otvára pomyselnú bránu 
do múzea a ponúka prechod cez most od zbierkového predme-
tu k  publiku. Vedie k  nazeraniu na  duchovné a  hmotné kul-
túrno-historické dedičstvo inými očami. V neposlednom rade 
vzdeláva, vychováva a formuje vzťah človeka ku kultúrno-his-
torickým hodnotám špecifickými prostriedkami komunikácie 
a spôsobmi učenia. Medzi najviac používané patria: 

•	 objektové učenie – využitie zbierkového predmetu, ako 
základu učenia v múzeách, 

•	 oživená história – využitie reťazového sprevádzania, 
múzejného divadla, predstavenie starých remesiel, ukáž-
ky civilného a vojenského života v rôznych historických 
obdobiach života a bojov, ukážky  starých remesiel, expe-
rimentálna archeológia,

•	 orálna história, 
•	 učenie umením,
•	 komunitné učenie a  programy – pamäť miesta ako šir-

šie využitie a syntéza vyššie uvedených učení a inteligen-
cie, ktoré sú zamerané na podporu výtvarných, drama-
tických a hudobných dielní a ateliérov.

Proces spracovanie poznatkov a vytváranie 
asociácie ako hľadanie súvislostí a interdisplinárne 
spájanie poznatkov
Neformálny vzdelávací program vzniká na  vyššie uvedených 
princípoch a učeniach ako produkt múzejnej pedagogiky. Vy-
tvára priestor na zážitok, bádanie, poznávanie a tvorbu asociá-
cií pre rôzne programy a stupne škôl. 
Nahliadnime opäť do praxe. Program MMB Ísť do múzea je zá-
bava nabáda k návšteve múzea učiteľov a deti predškolského 
veku. Veď kto by sa nechcel zabávať. Deti v predškolskom ve-
ku uprednostňujú hru. Vhodné sú pre nich dramatické diel-
ne, v rámci ktorých hrajú rolové úlohy alebo hrajú niektorú 
postavu pomocou maňušky. V  uvedenom programe sa do-
zvedia, kto bol richtár Jakub, zoznámia sa cez povesť s kri-
voprísažníkom Izákom a spoja si tieto dve postavy so Starou 
radnicou. Toto spojenie vytvorí asociáciu: richtár Jakub – ve-
ža Starej radnice – krivoprísažník Izák so zlým charakterom 
v príbehu, kde dobro víťazí nad zlom. Dôležité je rozvíjanie 
drobnej  motoriky a pohybu. Program musí niesť v sebe ta-
jomstvo, ktoré sa postupne odhalí cez hľadanie maňušiek – 
richtára Jakuba a krivoprísažníka Izáka. Deťom ich schová-
me v múzeu a oni ich hľadajú, pričom kričia ich mená. Ideál-
ne je prepojiť takýto program aj s krátkou pesničkou, ktorú 
sa naučia a odnesú si ju do školy.   
Pre žiakov základných a  stredných škôl môžeme vytvoriť 
program pomocou rovnakých metód a  učení. Neformálny 
program Mária Terézia a my vedie publikum k sledovaniu po-
hybu v  čase, priestore a  zmene prírodnej krajiny. Návštevní-
ci predstavujú jednotlivých členov rodiny arcivojvodkyne. cez 
svoje postavy poznávajú život panovníčky od  najútlejšieho 

detstva, cez život v Bratislave 18. storočia, až po slávnu koru-
nováciu. Vytvorenie asociácie je o to silnejšie, že spolužiaci si 
majú možnosť vytvoriť spojenie konkrétneho žiaka s konkrét-
nou historickou postavou, ktorú pomocou interaktívnych po-
môcok predstavuje. V škole si potom pripravia genézu rodiny 
Márie Terézie. 

Záverečné odporúčania
Predpokladom pre vytvorenie vzťahu múzea a  školy je po-
znať školské vzdelávacie programy, ovládať predpísané učeb-
né plány a spolupracovať s pedagogicko-metodickými centra-
mi a učiteľmi. Základom je však vytvorenie vlastnej databázy 
škôl, ktoré pravidelne vyzýva múzeum k opakovaným návšte-
vám. Práve to sú dlhodobé ciele, ktoré múzeum dosiahne cez 
kvalitné neformálne vzdelávacie programy a projekty.   
Nedostatkom väčšiny múzeí v oblasti vzdelávania je absencia 
ucelených koncepcií a  stratégií s  dlhodobými zámermi. Mú-
zeá, ktoré majú takúto koncepciu, sú ambicióznejšie a budujú 
si stály okruh návštevníkov a  dlhodobé projekty. Ďalším ne-
dostatkom je značná migrácia pracovníkov v múzeách, hlavne 
mladých. Ak vybudujú silné základy múzejnej pedagogiky po-
čas svojho pôsobenia v konkrétnom múzeu, ich odchodom sa 
obyčajne neudrží kontinuita a múzeum „začína od začiatku“.7

Najnaliehavejším zámerom múzejnej pedagogiky ako  ne-
formálneho vzdelávania v  múzeách je vytvoriť vzťah naj-
mladšej generácie – detí a mládeže – k pochopeniu a  ochra-
ne kultúrneho historického dedičstva. Tento cieľ vyznieva 
pre niekoho vedecky, pre iného idealisticky, ale keď ho roz-
meníme na  drobné, zistíme, že podporuje ďalšie konkrétne 
ciele: pretvárať každodenné stereotypné skúsenosti získané 
od  dospelých, rozširovať poznatky a  možnosti, prijímať od-
lišné kultúry a  národy v  minulosti a  prítomnosti, naučiť sa 
žiť v multikultúrnej spoločnosti. Popri tom sleduje múzejná 
pedagogika podporu zručností súvisiacich s rozvíjaním pred-
stavivosti, priestorovo-vizuálnej a  komunikačnej inteligen-
cie. V  takzvanom trojuholníku: spojením praktickej ukážky 
zbierkového predmetu (manipulácie s  ním, ohmatanie, vy-
skúšanie jeho funkcie), poskytnutím vhodnej interpretácie 
(zaradenie do  doby vzniku, skúmaním, čo ľudí viedlo k  to-
mu, aby ho vyrobili) si vytvorí publikum spojenie poznatku 
a zážitku s reálnym postojom k histórii. Byť ako dieťa v au-
tentickom priestore múzea a prežiť v ňom zážitok, sa v jeho 
neskorších spomienkach pretransformuje na miesto pamäti, 
kde bude opakovane prichádzať. 
Stanoviť si toto ako ďalší cieľ a skutočne ho naplniť, to je tá naj-
náročnejšia úloha, ktorá závisí od získaných skúseností a indi-
viduálneho prístupu na strane publika  a múzejného pedagóga 
v samotnom vzdelávacom procese múzejnej pedagogiky. Získať 
návštevníka, ktorý sa vracia do múzea patrí k oficiálnym dlho-
dobým cieľom výchovy a vzdelávania v múzeách. Význam mú-
zea v tomto chápaní siaha ďaleko za budovu a jeho zbierky, pre-
tože múzeum získava stálych priaznivcov – mladých priateľov.

PoZNáMKY
1 GARDNER, h. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí 

(Z anglického originálu Frames of Mind preložila Eva Votavová). 
Portál, 1999, Praha, ISBN 80–7178–279–3, s. 37.

2 Program pripravila ambiciózna autorka a  zamestnankyňa mú-
zea, Mgr. Martina Kočí.

3 Sú k  dispozícii stále na  <http://www.msap.sk/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=144&Itemid=96>>.

4 Základná škola Matky Alexie (ZŠMA) je nástupníckou inštitú-
ciou slávnej vnútornej a vonkajšej školy Kongregácie Notre Da-
me, ktorá vznikla v Bratislave v 18. storočí. Tri roky trvala in-
tenzívna spolupráca uvedenej školy s Múzeom mesta Bratislavy 
(MMB),  ktoré ako pamäťová inštitúcia participovalo na  roz-
siahlom komplexnom projekte školy pod názvom „Robiť toľ-
ko dobra, koľko je len možné“. Škola ho vypracovala  pod ve-
dením riaditeľky a manažérky projektu, Mgr. Adriany Šiškovej  
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Medzinárodná spolupráca slovenských 
múzeí v rokoch 2007 – 2011 
Attila Agócs, hRADNé MÚZEUM, FIľAKoVo

International cooperation of Slovak museums in the years 2007 – 2011 
In 2012 the Board of the Union of Museums in Slovakia (ZMS) realised a questionnaire survey about international 
cooperation of Slovak museums in the years 2007 – 2011. 36,5 per cent of museums residing in the Slovak Republic 
joined the survey, which is 49,2 per cent of all members of the ZMS. Despite lower participation the obtained 
data are sufficient for the evaluation of the studied question. The participation itself, however, can also reflect the 
situation and relationships in the Slovak museum community. 

Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej aj „ZMS“ ale-
bo „zväz“) sa na svojom zasadnutí 28. januára 2012 rozhodlo 
iniciovať intenzívnejšiu spoluprácu s múzejnými organizácia-
mi krajín Vyšehradskej štvorky (Slovensko – SK, Česko – cZ, 
Maďarsko – hU, Poľsko – Pl). Východisková, resp. súčasná si-
tuácia, sa dá charakterizovať v krátkosti nasledovne: ZMS po-
kračuje v spolupráci s Asociaciou muzeí a galerií České repub-
liky na základe zmluvy o spolupráci z roku 2001. S maďarskou 
Pulszky Társaság (Pulszkého spoločnosť) prebiehali v posled-
ných rokoch rokovania a dohoda o spolupráci by mala byť pod-
písaná v  júni 2013 v  Košiciach. Kontakty so združením poľ-
ských múzeí sa doteraz nepodarilo nadviazať. 
cieľom prieskumu, ktorý zväz realizoval v  priebehu roka 
2012, bolo zmapovať spôsob, rozsah, formu a  trvanie spolu-
práce slovenských múzeí so zahraničnými múzeami, resp. iný-
mi pamäťovými inštitúciami, združeniami, prípadne súkrom-
nými osobami (umelcami, zberateľmi). 
Dotazník obsahoval otázky:

•	 ku konkrétnej forme spolupráce (spoločné výstavy, kon-
ferencie, semináre, výpožičky zbierkových predmetov, vý-
skumy, prezentácie kníh, publikačná činnosť v  zahranič-
ných zborníkoch, vzdelávacie a výskumné pobyty atď.), 

•	 k jazyku komunikácie s jednotlivými partnermi,
a to za posledných päť rokov. 
V závere dotazníka boli respondenti požiadaní, aby si zosuma-
rizovali svoju činnosť podľa nasledovných kritérií:

•	 počet zahraničných partnerov podľa jednotlivých krajín 
a spolu,

•	 počet spoločne realizovaných medzinárodných aktivít 
na území Slovenskej republiky (SR), v zahraničí podľa 
jednotlivých krajín a spolu. 

Výzva predsedu ZMS bola spolu s dotazníkom doručená elek-
tronickou poštou do  všetkých múzeí Slovenska v  poslednom 

marcovom týždni 2012 a  vyplnené dotazníky mali byť doru-
čené do 15. apríla 2012 autorovi tohto článku. o predbežných 
výsledkoch prieskumu boli múzeá informované na 22. valnom 
zhromaždení ZMS (VZ ZMS) 18. apríla 2012 v Banskej Bystrici. 

Geografický rámec spolupráce slovenských múzeí
Podľa Správy o činnosti Predstavenstva ZMS od 22. VZ ZMS pra-
covalo na Slovensku v roku 2012 (k 31. 12. 2012) 93 registro-
vaných múzeí a z toho k 8. 4. 2013 bolo 69 združených vo Zvä-
ze múzeí na Slovensku (Slovenské národné múzeum sa počíta 
za jednu inštitúciu). Pri hodnotení dotazníkového prieskumu 
vychádzame z týchto čísiel. 
Keďže ochota spolupracovať na výskume formou zozbierania 
a  zosumarizovania vlastných údajov značne ovplyvnila vý-
sledky prieskumu, musíme sa pozrieť na  to, ktoré inštitúcie 
sa do  zisťovania zapojili. obávam sa, že výsledok prieskumu 
je skôr obrazom situácie a  vzťahov v  slovenskom múzejníc-
tve, než detailnou reflexiou skúmanej otázky. obrazom ochoty 
múzejníkov spolupracovať medzi sebou...
Do pôvodne stanoveného termínu odpovedalo iba 26 inštitú-
cií a  do  konania 22. VZ ZMS ďalšie štyri. Na  VZ boli múzeá 
opäť vyzvané, aby svoje odpovede na  dotazníkové otázky, aj 
keď negatívne, zasielali do konca roka. Takto sa do novembra 
2012 zozbieralo celkom 34 vyplnených dotazníkov. Za ich dô-
sledné spracovanie a doručenie aj touto cesto ďakujeme všet-
kým ochotným kolegom.
Do prieskumu o medzinárodnej spolupráci slovenských múzeí 
sa teda zapojilo 36,5 % múzeí SR, čo je 49,2 % členských múzeí 
ZMS. Mrzí nás však, že na žiadosť odpovedali iba členské mú-
zeá ZMS a z osemnástich špecializovaných múzeí Slovenského 
národného múzea iba Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. 
Príznačné je aj geografické rozloženie respondentov:

a  následne v  rokoch 2008 – 2009 bol schválený v  operačnom 
programe Vzdelávanie, Agentúry Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Jedna z akti-
vít projektu, ktorú uviedla autorka článku – Pamäť miesta – bola 
zameraná na hľadanie a oživenie historickej pamäti miesta Zá-
kladnej školy Matky Alexie a  smerovala k  skvalitneniu vzdela-
nostného potenciálu pracovníkov a  žiakov školy v  rámci Škol-
ského vzdelávacieho programu.

5 Prístup konštruktivistického získavania poznatkov v rámci ne-
formálnych vzdelávacích programov bol súčasťou  viacerých tré-
ningov múzejných pedagógov a priniesol nový pohľad na kon-
cepciu vzdelávania aj v slovenských múzeách.

6 Uvedené príklady sú použité vo vzdelávacích programoch autorky 
príspevku: Na návšteve u Apponyiho v Múzeu historických inte-
riérov a Mária Terézia a my v Múzeu dejín mesta v Starej radnici.

7 Situácia na základe rýchleho prieskumu v členských múzeách sek-
cie z januára 2012 ukazuje, že väčšina členských múzeí nemá v or-
ganizačnej štruktúre samostatné oddelenia múzejnej pedagogi-
ky a sú súčasťou iných oddelení, najčastejšie prezentácie alebo ko-
munikácie. Skôr výnimka je existencia samostatného oddelenia 
múzejnej pedagogiky v  organizačnej štruktúre napr. Múzea SNP 
v Banskej Bystrici, Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v liptov-
skom Mikuláši, Múzea J. Kráľa v liptovskom Mikuláši. Referát mú-
zejnej pedagogiky je zriadený v Slovenskom národnom múzeu.   
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Tab. 1 Počet zapojených múzeí rozdelených do krajov

VÚC Banská 
Bystrica Nitra Bratislava Košice Trnava Žilina Trenčín Prešov

Počet zapojených múzeí 10 8 4 4 3 3 1 1

Tab. 2 Prehľad partnerov a aktivít rozdelených podľa štátov

Inštitúcia
Počet partnerov Počet aktivít

CZ HU PL iné SK CZ HU PL iné
1. Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota 1 6 2 3 12 0 3 1 0
2. Hradné múzeum, Fiľakovo 1 22 0 0 29 0 19 0 0
3. Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen 2 0 0 0 1 1 0 0 0
4. Liptovské múzeum, Ružomberok 1 0 4 0 25 9 0 2 0
5. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Trebišov 1 1 1 1 18 0 7 7 1
6. Múzeum Jána Thaina Nové Zámky 3 8 0 0 11 0 17 0 0
7. SÚH-Múzeum Mikuláša Thege-Konkolyho, hurbanovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 2 1 1 10 16 3 2 1 11
9. Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves 3 1 6 5 8 3 1 2 4
10. Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava 2 0 0 6 5 6 0 0 6
11. Múzeum vo Sv. Antone, Sv. Anton 4 1 3 2 10 1 0 0 2
12. NBS-Múzeum mincí a medailí, Kremnica 6 7 5 10 10 7 5 1 8
13. Novohradské múzeum a galéria, lučenec 2 5 1 0 8 2 8 1 0
14. Podunajské múzeum, Komárno 3 13 0 3 14 3 17 0 2
15. Pohronské múzeum, Nová Baňa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Ponitrianske múzeum, Nitra 3 1 0 0 3 1 0 0 0
17. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 5 4 3 10 4 2 2 2 10

18. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
liptovský Mikuláš 6 3 2 2 5 9 3 1 4

19. SNK-Slovenské národné literárne múzeum, Martin 14 2 0 12 2 17 4 0 10
20. Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra 0 0 1 0 0 0 0 1 0
21. Slovenské technické múzeum, Košice 4 7 0 14 2 8 8 1 20
22. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava 2 21 0 0 21 0 10 0 0
23. STM-Múzeum dopravy, Bratislava* 1 0 0 0 1 0 0 0 0
24. Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica 2 2 0 4 3 0 1 0 2
25. Tekovské múzeum, levice 11 5 1 0 10 5 0 0 0
26. Tribečské múzeum, Topoľčany 1 2 0 0 1 0 2 0 0
27. Múzeum ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 0 0 0 3 4 0 0 0 1
28. Vihorlatské múzeum, humenné 4 5 2 4 14 1 3 3 0
29. Vlastivedné múzeum, Galanta 0 13 0 12 6 0 15 0 11
30. Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica 9 2 0 4 11 15 2 0 7
31. Východoslovenské múzeum, Košice 2 24 4 4 3 2 35 2 4
32. Záhorské múzeum, Skalica 13 1 0 7 21 16 1 0 10
33. Západoslovenské múzeum, Trnava 1 1 0 3 4 0 0 0 1
34. Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda 1 11 0 0 6 1 6 0 0

SPOLU: 110
cZ

169
hU

36
Pl

119
iné

288
SK

112
cZ

171
hU

25
Pl

114
iné

podujatí, niektorí tiež neuviedli v  sumarizačnej časti dotazní-
ka presné čísla. Komplikácie pri určovaní počtov sa objavovali 
hlavne pri popisoch podujatí uskutočnených v rámci širšej me-
dzinárodnej spolupráce, často zastrešovaných medzinárodný-
mi organizáciami, aj pri cezhraničných projektoch s viacerými 
aktivitami v  jednom projekte (napr. organizovanie seminára, 
workshopu a vydanie propagačných materiálov). V týchto prí-
padoch som sa rozhodol zarátať do sumára nie jeden projekt, ale 
počet konkrétnych výstupov (takto sa čísla uvedené v tabuľke 
občas líšia od tých z múzeí). Aby však boli údaje porovnateľné, 
museli byť spracované podľa jednotných pravidiel. 

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že v južnej časti republiky 
(a tu vôbec nehovorím len o tzv. juhu SR) sa nachádza 5 vyš-
ších územných celkov (bratislavský, trnavský, nitriansky, ban-
skobystrický, košický) a v severnej časti 3 vyššie územné celky 
(trenčiansky, žilinský, prešovský). Ako vidíme na Tab. 1, z 34 
inštitúcií zapojených do  prieskumu, sa 29 nachádza v  južnej 
časti SR. Aj tento fakt môže kresľovať výsledok prieskumu.
Pri vyplňovaní dotazníka sa vyskytli problémy hlavne pri kvan-
tifikovaní počtu partnerov a počtu spoločných aktivít. Niektorí 
respondenti nedodržali odporúčaný postup vyplnenia dotazní-
ka, teda uvedenie partnera a v spolupráci s ním realizovaných 

*Ako súčasť Slovenského technického múzea v tomto prípade uvádzané samostatne.
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V Tab. 2 je uvedený prehľad partnerov a aktivít podľa sledo-
vaných štátov. Aj samotné čísla prezrádzajú, že najčastejšími 
partnermi slovenských múzeí sú jednoznačne inštitúcie a jed-
notlivci z  Česka, Maďarska a  Poľska. V  stĺpci „Počet partne-
rov“ uvádzam počty partnerov z  jednotlivých štátov a v stĺp-
ci „Počet aktivít“ prehľad počtov podľa miesta realizácie. Dva-
ja z respondentov – SÚh-Múzeum Mikuláša Thege-Konkolyho 
a Pohronské múzeum – doručili negatívnu odpoveď. Zname-
ná to, že v sledovanom období nemali zahraničných partnerov 
a nerealizovali spoločné aktivity. 
Z vyššie uvedenej sumarizujúcej tabuľky vyplýva, že 34 zúčastne-
ných múzeí spolupracovalo v období rokov 2007 – 2011 s 434 za-
hraničnými partnermi (110 z Česka, 169 z Maďarska, 36 z Poľ-
ska a 119 z iných krajín), s ktorými zrealizovali celkom 710 spo-
ločných aktivít, z toho 288 na Slovensku a 422 v zahraničí (112 
v Česku, 171 v Maďarsku, 25 v Poľsku a 114 v ostatných štátoch). 
Najväčšími „dovozcami“, ktorí zrealizovali na  Slovensku za  päť 
rokov viac ako 20 medzinárodných aktivít, boli hradné múze-
um vo Fiľakove, liptovské múzeum, SNM-Múzeum kultúry Ma-
ďarov na  Slovensku a  Záhorské múzeum. K  najväčším „expor-
térom“, teda k inštitúciám, ktoré mali v zahraničí minimálne 25 
aktivít v danom období, patrili: SNK-Slovenské národné literár-
ne múzeum, Slovenské technické múzeum, Vlastivedné múzeum 
v Galante, Východoslovenské múzeum a Záhorské múzeum. Veľ-
ký úspech v zahraničí zožali hlavne ich putovné výstavy. 
celková bilancia vývozu a dovozu je pozitívna. Vývoz slovenských 
múzejných „statkov“ (produktov múzejnej práce na  Slovensku) 
skoro 1,5-násobne prevyšuje dovoz. Dvanásť zo zapojených mú-
zeí má zahraničné kontakty len v krajinách Vyšehradskej štvor-
ky (ďalej „V4“). Signifikantná je spolupráca s inštitúciami v Ma-
ďarsku. Zúčastnené slovenské múzeá majú viac partnerov z Ma-
ďarska, ako z  Česka a  Poľska spoločne. Tieto údaje však môžu 
byť značne skreslené menšou účasťou múzeí zo severnejších re-
giónov Slovenska. Z  dvadsiatich inštitúcií, ktoré spolupracovali 
aj so subjektmi z  iných krajín, malo osem múzeí (Múzeum Slo-
venského národného povstania, Múzeum školstva a  pedagogi-
ky, NBS-Múzeum mincí a  medailí, Slovenské banské múzeum, 
SNK-Slovenské národné literárne múzeum, Slovenské technické 
múzeum, Vlastivedné múzeum v Galante a Záhorské múzeum) 
partnerov z minimálne piatich štátov mimo V4. Z ďalších 23 eu-
rópskych krajín mali slovenské múzeá v rokoch 2007 – 2011 na-
sledovný počet partnerov: Rakúsko – 24, Nemecko – 15, Francúz-
sko – 10, Rusko – 9, Srbsko a Rumunsko – 8, Taliansko a Ukrajina 
– 6, chorvátsko, Bulharsko, Švajčiarsko a Belgicko – 3, Španiel-
sko, Slovinsko, holandsko, Nórsko, Švédsko a Veľká Británia – 2, 
Fínsko, lotyšsko, litva, Estónsko a Bielorusko – 1. 
Mimoeurópske kontakty zúčastnených múzeí sú sporadické. 
Tri inštitúcie nahlásili spolu troch partnerov z amerického kon-
tinentu a jedného z ázie. Podunajské múzeum viedlo odborné 
konzultácie s odborníkmi z USA a Záhorské múzeum s dokto-
randkou Etnologického ústavu SAV pochádzajúcou z Japonska. 
Na mimoeurópskych konferenciách zastupovali Slovensko Slo-
venské banské múzeum v Kanade a Mexiku a Vlastivedné mú-
zeum v Považskej Bystrici v Mongolsku a Číne.

Formy a platformy spolupráce
Slovenské múzeá v  sledovanom období spolupracovali predo-
všetkým so zahraničnými múzeami, regionálnymi združeniami 
múzeí (napr. v prípade Maďarska a Rakúska) a s klubmi pria-
teľov múzeí. Kooperovali však aj s galériami, vedeckými ústav-
mi, komisiami a spoločnosťami, univerzitami, archívmi, knižni-
cami, združeniami domov ľudového bývania, národnými park-
mi a  správami chKo, zahraničnými ministerstvami kultúry 
formou grantovej podpory, družobnými mestami, televíziami 
a  rozhlasmi, euroregionálnymi združeniami, v  rámci tematic-
kých ciest s centrami cestovného ruchu, rozvojovými agentúra-
mi, občianskymi združeniami, spolkami, združeniami a spoloč-
nosťami výtvarných umelcov, súkromnými osobami – autormi, 

zberateľmi a expertmi. Realizovanými aktivitami boli: putovné 
výstavy, medzinárodné výpožičky, spoločné výskumné úlohy, 
príprava a implementácia projektov, odborné a propagačné pub-
likácie, účasť na  odborných seminároch,  vedeckých konferen-
ciách, workshopoch a okrúhlych stoloch s prednáškami a pre-
zentáciami, výmeny skúseností a publikácií, odborné školenia, 
konzultácie a  expertízy, exkurzie. Najpoužívanejšími jazykmi 
komunikácie v daných rokoch boli: slovenčina, maďarčina, an-
gličtina, nemčina, ruština, čeština a poľština.
Platformami spolupráce boli regionálne kontakty múzeí v rám-
ci cezhraničnej spolupráce, kontakty so zahraničnými Slovák-
mi, vývoz výstav cez Slovenské inštitúty Ministerstva zahranič-
ných vecí SR a širšia medzinárodná spolupráca s krajinami V4, 
ako aj cez medzinárodné odborné združenia. Slovenské múzeá 
spolupracovali v rokoch 2007 – 2011 so zahraničnými Slovák-
mi zo Srbska (putovná výstava kovačického insitného umenia 
bola inštalovaná napr. v Rimavskej Sobote, Martine, Galante, 
Skalici a Trnave), z Maďarska a Rumunska (napr. Vlastivedné 
múzeum v Galante), Česka a chorvátska (napr. SNK-Slovenské 
národné literárne múzeum). Vývoz výstav do zahraničia reali-
zovalo niekoľko inštitúcií aj cez veľvyslanectvá SR a Slovenské 
inštitúty Ministerstva zahraničných vecí SR:  napr. svoje pu-
tovné výstavy inštalovalo v priestoroch Slovenských inštitútov 
v Ríme, Berlíne, Budapešti a Moskve Múzeum SNP, v Budapeš-
ti a Berlíne Východoslovenské múzeum, na veľvyslanectve SR 
v Madride Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. 
V rámci cezhraničnej spolupráce úzko spolupracovali s Maďar-
skom: hradné múzeum vo Fiľakove, Múzeum Jána Thaina, 
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na  Slovensku, Novohradské 
múzeum a  galéria, Podunajské múzeum, Tekovské múzeum, 
Východoslovenské múzeum a  Žitnoostrovné múzeum. S  čes-
kými partnermi pripravovali cezhraničné projekty: liptovské 
múzeum, Vlastivedné múzeum v  Považskej Bystrici a  Záhor-
ské múzeum. Slovensko-poľské cezhraničné projekty realizo-
vali liptovské múzeum a  Múzeum Spiša, slovensko-rakúske 
Záhorské múzeum. Dlhoročné partnerstvá si formou pravidel-
nej výmeny výstav „pestovali“ s inštitúciami v Poľsku, Ukraji-
ne, Maďarsku a  Česku Múzeum a  Kultúrne centrum južného 
Zemplína a  Vihorlatské múzeum. cez grantovú schému kra-
jín Vyšehradskej štvorky boli podporené podujatia NBS-Múzea 
mincí a medailí, Novohradského múzea a galérie a Slovenského 
banského múzea. Pestrofarebné zahraničné kontakty si hlav-
ne špecializované múzeá pestovali formou členstva v medziná-
rodných zväzoch, združeniach a radách. NBS- Múzeum mincí 
a medailí a Múzeum školstva a pedagogiky sa zapájali do jed-
notlivých ročníkov špecializovaných medzinárodných sympó-
zií. Múzeum Spiša spolupracovalo s Európskou asociáciou pa-
leontológov na projektoch zameraných na stavovce. Slovenské 
banské múzeum si vybudovalo kooperačnú sieť na  poli mon-
tánnej archeológie a cez združenie Stredoeurópska železná ces-
ta. Výročných konferencií Medzinárodnej rady múzeí (IcoM) 
sa zúčastňovali SNK-Slovenské národné literárne múzeum, 
Slovenské technické múzeum (je zároveň zakladajúcim členom 
Stredoeurópskej únie technických múzeí – MUT) a Vlastived-
né múzeum v Považskej Bystrici (spolupracuje aj so Svetovou 
úniou ochrany prírody – IUcN). 

Záver
Slovenské múzeá si v rokoch 2007 – 2011 vybudovali, resp. 
upevňovali, kontakty so zahraničnými partnermi, od jednot-
livcov, až po  medzinárodné odborné združenia a  realizovali 
rôzne aktivity doma i u najbližších susedov, ale aj vo vzdia-
lenejších kútoch sveta. Prostredníctvom dotazníkov sme sa 
spoločne pozreli do  zrkadla, v  ktorom sa nám veci, doteraz 
poznané iba útržkovito, dostali do  súzvuku. V  prípade väč-
šieho počtu respondentov však mohla byť „momentka“ stavu 
našich medzinárodných kontaktov oveľa presnejšia a pestro-
farebnejšia...
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SNM-Múzeum židovskej kultúry v Bratislave (MŽK) je členom 
Asociácie európskych židovských múzeí (The Association of Eu-
ropean Jewish Museums), ktorá sa snaží o  podporu spoluprá-
ce a komunikácie medzi židovskými múzeami v Európe a po-
máha svojim členom pri plnení úloh, ktorým čelia židovské 
múzeá v súčasnosti. Ide hlavne o podporu výmeny informácií 
a myšlienok medzi európskymi židovskými múzea, poskytova-
nie školení a podporu vzájomnej spolupráce v širokom spektre 
oblasti pôsobenia týchto múzeí.
MŽK je taktiež súčasťou projektu Európske cesty židovského 
kultúrneho dedičstva (The European Routes of Jewish Heritage), 
ktorý sa realizuje vďaka spoločnému úsiliu mnohých židov-
ských a nežidovských organizácií, vrátane národných agentúr 
na podporu cestovného ruchu a početných dobrovoľníkov. Tá-
to spolupráca je jedinečným príkladom toho, ako sa dajú zužit-
kovať poznatky z rôznych oblastí na cieľ, ktorý zdieľajú všetci 
zúčastnení, a to zachovanie a prezentácia židovského kultúr-
neho dedičstva ako súčasti európskeho multikultúrneho de-
dičstva. Projekt Európskych ciest židovského kultúrneho de-
dičstva sa sústreďuje aj na  vzdelávacie aspekty, ktoré napo-
máhajú objavovať bohaté európske kultúrne dedičstvo, a  to 
predovšetkým mladými ľuďmi. Na  európskej úrovni projekt 
koordinujú Európsky zväz židovských komunít (European Co-
uncil of Jewish Communities) a B´nai B´rith Europe, ktorá je ži-
dovskou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti hu-
manitárnej a sociálnej pomoci.
V  súčasnosti pôsobia traja pracovníci MŽK v  Medzinárodnej 
aliancii pre pripomínanie holokaustu (International Holocaust 
Remembrance Alliance – IHRA), ktorej je Slovenská republika 
členom od roku 2005. IhRA je medzivládna organizácia zalo-
žená v roku 1998. Mandát tejto organizácie vychádza zo zásad 
Štokholmskej deklarácie o holokauste. Uvedené zásady dávajú 
za úlohu členským krajinám IhRA mobilizovať a koordinovať 
podporu politických a spoločenských lídrov a organizácií v ob-
lasti vzdelávania, pripomínania si pamiatky a výskum v oblas-
ti holokaustu na národnej a medzinárodnej úrovni.
Jednou z nosných ideí pri zakladaní MŽK v Bratislave sa stala 
snaha odtabuizovať židovstvo a holokaust a prezentovať nie-
koľko storočné pôsobenie židovskej minority na  Slovensku. 
Túto úlohu plní samotné múzeum aj zamestnanci za  pomo-
ci domácich i zahraničných partnerov. Spolupráca židovského 
múzea s  ďalšími inštitúciami, organizáciami a  jednotlivcami 
prebieha na viacerých úrovniach jeho pôsobnosti.  

Zbierkotvorná činnosť
Doterajšie výsledky akvizičnej práce múzea sú pozoruhodné, ak 
vezmeme do úvahy, že pôvodné exponáty MŽK tvorili pri jeho 
založení takmer výlučne judaiká, ktoré boli požičané z rôznych 
židovských náboženských obcí na Slovensku (Bratislava, luče-
nec, Nitra, Trnava). Dnes má múzeum vlastný zbierkový fond 
(5 100  predmetov). Múzejná knižnica v  súčasnosti obsahuje 
5 400 kníh, starých tlačí, periodík a iných dokumentov.  
V  dôsledku historických udalostí špecifických pre Slovensko 
v období druhej svetovej vojny, máme na mysli pomery v slo-
venskom štáte v rokoch 1939 – 1945, sa na Slovensku po lik-
vidácii náboženských obcí a  rituálnych objektov nezachovali 
takmer žiadne judaiká. Tie, ktoré dnes múzeum vlastní, po-
chádzajú hlavne od  individuálnych darcov, ide predovšetkým 
o  ľudí, ktorí prežili holokaust, alebo tieto predmety darovali 
múzeu ich potomkovia. Preto má každá darovaná „maličkosť“ 
svoju vlastnú históriu a pre múzeum okrem historickej či ume-
leckej hodnoty aj hodnotu morálnu. 

Výstavná činnosť 
Stála expozícia približuje históriu Židov od  ich príchodu 
na územie dnešného Slovenska v 1. storočí n. l. až po súčas-
nosť. Približuje všedný i sviatočný život židovského obyvateľ-
stva, prehľad najdôležitejších sviatkov, interiér synagógy, ako 
aj významné osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili 
Slovensko v rôznych oblastiach umeleckého, kultúrneho, spo-
ločenského i  vedeckého života. Subtílnosť expozičnej plochy 
koncentruje stáročnú prácu ducha, intelektu a  rituálno-úžit-
kového umenia a v kontexte histórie židovstva sa javí nanaj-
výš symbolicky a veľavravne.
Do  koncepcie činnosti múzea patria aj pravidelné tematické 
výstavy, ktoré sú často organizované v  spolupráci s  domáci-
mi a zahraničnými partnermi. Ich cieľom je sprostredkovávať 
okrem práce slovenských a zahraničných židovských umelcov 
aj diela výtvarníkov, ktorí žijú a tvoria v zahraničí, ale pochá-
dzajú zo Slovenska. Z celého radu umelcov musíme spomenúť 
izraelských grafikov, ktorí na Slovensku najviac zaujali svojou 
tvorbou – Shraga Weil a Tuvia Beeri. Múzeum vystavovalo aj 
diela akademického maliara Petra horáka žijúceho v Austrálii, 
ale aj fotografie svetoznámeho Deža hofmana, dvorného fo-
tografa skupiny Beatles, ktorý žil vo Veľkej Británii. Rovnako 
s nevšedným záujmom sa stretli aj fotografie svetovo uznáva-

Spolupráca SNM-Múzea židovskej kultúry 
s domácimi a zahraničnými partnermi
Martin Korčok, SNM-MÚZEUM ŽIDoVSKEJ KUlTÚRY, BRATISlAVA

Cooperation of the SNM-Museum of Jewish Culture with local and foreign partners 
The Museum of Jewish Culture (MŽK) was originally formed at the Museum of History of the Slovak National 
Museum (SNM) as a Department of Jewish Culture. It became an independant, specialised museum operating all 
over of Slovakia in 1994. The Museum resides in the premises of the Zsigray mansion in Bratislava. Following the 
transformation of the mansion into the ownership of the SNM-MŽK in 2008, its refurbishment and reconstruction, 
an extended exhibition was solemnly launched on 21 May 2009. In addition to the permanent exhibition in 
Bratislava, the MŽK has branch museums in Žilina, Nitra and Prešov. The government of the Slovak Republic, in 
its decree of 13 May 2009, has committed the Minister of Culture to secure the establishment of the Museum of 
Holocaust in Sereď. Within this museum the opening of an international educational centre on holocaust is planned 
that will provide services to students, tutors and the general public. 
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ných fotografov Yuriho Dojča a Magdalény Robinsonovej. Da-
né výstavy sú nezriedka organizované aj v spolupráci s veľvy-
slanectvami jednotlivých krajín, ktoré sa stali novým domo-
vom týchto umelcov po emigrácii z bývalého Československa.
Za  posledných desať rokov múzeum vystavovalo aj moder-
né diela izraelských autorov, ako napríklad Arika Schneidera, 
hagit Shahal, Benjamina Shiffa a  prominentných jeruzalem-
ských majstrov súčasných judaík – Aviho Birana a Avrahama 
Borshevského. Medzi zaujímavých autorov patrí aj sochárka 
Jenny Stolzenberg z Veľkej Británie, ktorá svoju výstavu Od-
pusť a nezabudni darovala MŽK a dnes je súčasťou jeho zbier-
kového fondu. Výstavy tohto druhu zvyknú bývať organizova-
né aj v spolupráci ministerstiev zahraničných vecí Slovenskej 
Republiky a štátu Izrael.

Výskum
Profesor Pavol Mešťan, riaditeľ MŽK, sleduje, analyzuje a po-
dáva vyčerpávajúci prehľad antisemitizmu v  slovenskej poli-
tike, od pádu totalitného režimu po súčasnosť. Daný výskum 
prebieha v  dlhoročnej spolupráci s  Tel Avivskou univerzitou 
a jeho výsledkom sú hodnotné publikácie Antisemitizmus v po-
litickom vývoji Slovenska, ktoré vychádzajú v slovenskom aj an-
glickom jazyku.
V súčasnosti sa buduje Múzeum holokaustu Sereď so vzdeláva-
cím strediskom, ktoré bude sídliť v  priestoroch bývalého pra-
covného a koncentračného tábora. Múzeum bude zároveň slú-
žiť aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska 
(len v samotnom tábore bolo väznených približne 16 000 Židov, 
z ktorých bola väčšina deportovaná a zavraždená).
Počas uplynulých rokov MŽK v spolupráci s občianskym združe-
ním EDAh začali realizovať výskum so Židmi, ktorí prežili pobyt 
v tomto tábore, a to pod názvom Seredské svedectvá a do dnešné-
ho dňa sa v rámci výskumu zaznamenáva ich životopisné rozprá-
vanie. Výskum prináša novú kvalitu poznatkov o časti židovskej 
komunity zo Slovenska, ktorá bola väznená v Seredi. 
cieľom výskumu je získať čo najkomplexnejšiu a zároveň pod-
robnú ústnu interpretáciu prežitých skutočností. Životné prí-
behy sa sledujú od narodenia respondentov po koniec druhej 
svetovej vojny. okrajovo však zachytávame aj povojnový život 
respondentov. Snažíme sa vytvoriť také podmienky, aby nám 
respondenti rozpovedali svoje často traumatické spomienky, 
aby aktivovali svoju dlhodobú pamäť, pričom mnohí po prvý-
krát vyrozprávali svoj životný príbeh a  utrpenia počas holo-
kaustu. Výsledkom spoločného projektu bude archív audio 
a videozáznamov.

Vzdelávanie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky (ďalej len „MŠ SR“) na základe programu spolupráce 
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu 
v oblasti školstva a vedy rozvíja dlhodobo spoluprácu s MŽK. 
V tomto roku poskytlo MŠ SR finančné prostriedky na účely 
financovania vzdelávacích seminárov pre učiteľov a  študen-
tov, organizovaných EDAh o. z. na pracovisku MŽK, ktoré je 
akreditovaným pracoviskom MŠ SR. Zo vzájomnej spoluprá-
ce EDAh o. z. a MŽK v oblasti vzdelávania sa v roku 2013 pri-
pravujú metodické listy pre učiteľov a pracovné zošity pre štu-
dentov stredných škôl a gymnázií v komplexnom výučbovom 
programe v oblasti vzdelávania o holokauste. 
MŽK v  spolupráci s  občianskym združením vyrába aj krátke 
vzdelá vacie filmy, ktoré študentom jednoduchou formou pri-
bližujú život Židov na území Slovenska v 20. storočí a období 
holokaustu. Vzdelávacie filmy ponúkajú efektívny spôsob vý-
učby. obsahujú desiatky tém a postupov, ktoré umožňujú ak-
tívne zapojenie študentov do výučby. Dávajú im priestor k sa-
mostatným úvahám, tvorbe vlastných otázok a prehlbovaniu 
poznatkov.

Pracovníci MŽK sa zároveň podieľajú aj na  školení pedagó-
gov a prednášajúcich, ktorí sa počas svojich pracovných akti-
vít venujú vzdelávaniu mládeže v oblasti holokaustu a rasové-
ho násilia. Ako príklad by sme mohli uviesť dlhodobú spolu-
prácu so slovenskou pobočkou Medzinárodného kresťanského 
veľvyslanectva Jeruzalem (International Christian Embassy Je-
rusalem). Medzi naše posledné spoločné projekty patrili Vzde-
lávanie o holokauste na stredných školách, počas ktorého sme sa 
podieľali na školení lektorov a Pochod živých 2013, ktorého sa 
zúčastnilo 200 študentov stredných škôl z  Českej republiky, 
Slovenska a Nemecka. Mladí ľudia mali príležitosť presvedčiť 
sa na vlastné oči o rozsahu zla, spáchaného nacistickou ideo-
lógiou. Zo Slovenska bolo viac ako 70 študentov a  ich peda-
gógov. V ich sprievode mali možnosť klásť otázky historikom 
zo Slovenska, Česka a Nemecka a oboznámiť sa s historickými 
faktami z inkriminovaného obdobia.  Za slovenskú stranu pro-
jekt podporili SNM-Múzeum židovskej kultúry a EDAh o. z.

Spomienkové podujatia
Múzeum organizuje spomienkové akcie ku dňu Pamiatky obe-
tí holokaustu a rasového násilia a prvého transportu tisíc ži-
dovských dievčat z Popradu, ktoré sprevádzajú prednášky, be-
sedy, spomienkové stretnutia, multimediálne prezentácie, ná-
učné programy, koncertné a dramatické vystúpenia a pod. 
MŽK sa podieľa aj na pamätníkovej tvorbe na Slovensku. S je-
ho prispením bolo v  spolupráci s  jednotlivými mestami zre-
alizovaných niekoľko pamätných tabúľ (napríklad v  Popra-
de, huncovciach, Bratislave, Novákoch, Topoľčanoch, Barde-
jove, Nitre, liptovskom Mikuláši) a pamätníkov (v Bratislave, 
Kremničke, Vyhniach), ktoré sú venované obetiam holokaus-
tu. Každý zo spomenutých pamätníkov je mementom a v pod-
state dokumentuje, čo sa stalo, ale zároveň je aj  varovaním. 
Na každom z nich je nápis v hebrejčine Zachor! – Pamätaj!.

Edičná činnosť a médiá
Edičnú činnosť MŽK reprezentuje predovšetkým edícia Ju-
daica Slovaca. Vydáva publikácie od roku 1993 a v roku 2012 
dosiahla (úctyhodný) počet 100 zväzkov. Dve knihy z  edície 
Judaica Slovaca dostali titul Najkrajšia kniha Slovenska, ide 
o fotografickú publikáciu Magdalény Robinsonovej Izrael – Za-
murovaná kniha s  textovým komentárom od  Arnošta lusti-
ga (1998) a  monografiu z  oblasti umenovedy od  lea Kohúta 
František Reichentál (1999). Dôležité miesto v  tejto edícii má 
vydávaný periodický zborník Acta Judaica Slovaca. Ďalším vý-
znamným projektom je príprava a vydanie štvorzväzkovej En-
cyklopédie židovských náboženských obcí na  Slovensku, ktorá je 
realizovaná za  pomoci medzinárodnej spolupráce s  pamätní-
kom Jad Vašem v Jeruzaleme. 
V roku 2011 bolo vyrobené propagačné DVD o Múzeu židov-
skej kultúry, ktoré vzniklo vďaka spolupráci s EDAh o. z.. Spo-
lu so Slovenskou televíziou sa MŽK podieľalo na  tvorbe do-
kumentárnych filmov venovaných holokaustu. Ide o  výpove-
de ľudí, ktorí prežili hrôzy a  utrpenie druhej svetovej vojny 
a  uvádzajú svedectvá i  dôkazy o  záchrane vlastných životov. 
Ide napríklad o  svedectvá Edity Grosmanovej, Pavla Schwar-
za, Juraja Fatrana, laca Grosmana, Šloma Breznitza a  iných. 
Databázu filmov múzeum od roku 2008 po súčasnosť rozšírilo 
v spolupráci s o. z. EDAh o 20 titulov. 

Záver
SNM-Múzeum židovskej kultúry spolupracuje takmer vo všet-
kých sférach svojej činnosti s domácimi i zahraničnými partner-
mi, či už na miestnej, regionálnej, celoštátnej alebo medzinárod-
nej úrovni. Výsledkom tejto spolupráce je hlavne snaha priblížiť 
a  zatraktívniť rozmanitosť slovenského židovského kultúrneho 
dedičstva, či už hmotného alebo duchovného, ktoré predstavuje 
jedno z najohrozenejších kultúrnych dedičstiev v Európe.
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Aby kultúra nevyhynula
Katarína Repáňová – Michael Daskalakis, PoVAŽSKé MÚZEUM, ŽIlINA

To stop the decay of culture
For 700 years now the medieval castle Strečno, one of the most famous castles in Slovakia, has been towering on 
the rocks above the waves of the river Váh. Today, as in the Middle Ages, it is guarding the road through the valley 
to Turiec, Liptov and further on to the East. It is Žofia Bosniaková’s castle – a saint from Strečno. It is also one of 
the symbols of the Slovak National Uprising, a bastion of humanity and struggle for the country. The authors give 
information about the projects of cross-border cooperation implemented by the Považské Museum in Žilina with the 
help of the European Fund for Rural Development. 

od roku 1995, po náročnej rekonštrukcii, je hrad Strečno atrak-
tívnym cieľom pre viac ako 50 000 návštevníkov ročne nielen zo 
Slovenska, ale aj z celého sveta. hrad Strečno je v správe Považ-
ského múzea v Žiline, zriaďovateľom ktorého je Žilinský samo-
správny kraj. Dnes okrem klasickej prehliadky hradu a expozície 
o archeológii a histórii, hrad láka návštevníkov pestrou ponukou 
podujatí počas roka. Pravidelne v máji sa koná nočná prehliad-
ka hradu v  kontexte medzinárodnej noci múzeí a  galérií spoje-
ná s možnosťou navštíviť otvorenú dielňu konzervátora pod hra-
dom. Júnová Hradná škola ponúka rozšírený program pre základ-
né a stredné školy. Nočné prehliadky v júli a auguste či Hradné hry 
Žofie Bosniakovej v auguste pravidelne navštevujú tisíce nadšen-
cov histórie. Milovníci umenia a romantiky sa počas celej sezóny 
veľmi radi zúčastňujú vernisáží výstav z cyklu Umenie na hrade, 
komorných výstav súčasného umenia v severnom paláci. 
Tvár cestovného ruchu a trávenie voľného času sa veľmi zme-
nili. Návštevník je dnes oveľa náročnejší, než bol pred 15 rok-
mi. Moderné zábavné parky, veľké nákupné centrá, vodné 
a  iné atrakcie tvoria silnú konkurenciu pre klasické turistic-
ké a kultúrne ciele. Je to ale motivujúca výzva – zmobilizovať 
v kultúrnej inštitúcii odborný, kreatívny a logistický potenciál 
a atraktívne rozšíriť ponuku. 

Bez verejného záujmu kultúrne pamiatky nemajú šancu 
na prežitie, kultúrna identita postupne umiera. Na zachovanie 
kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva nestačí len politická 
vôľa, ale sú potrebné aj dostatočné financie. Európsky fond re-
gionálneho rozvoja je veľmi efektívnou možnosťou ako zacho-
vať dedičstvo nad rozpočtové možnosti štátu a v rámci Progra-
mu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 
a Slovensko – Česká republika nadviazať dôležité partnerstvá.
Koncepty projektov sú vždy rozdelené na dve časti. Prvá je in-
vestičná a druhá o podujatiach a výmenných akciách a o nad-
väzovaní osobných kontaktov. Investície sú vždy síce oriento-
vané na už existujúce, ale ešte nie na optimálne a efektívne vy-
užitie infraštruktúry. 
Vďaka vzájomnej komunikácii a ochote Žilinského samospráv-
neho kraja (ŽSK) a  na  základe konceptu múzea uzavrel náš 
zriaďovateľ zmluvu o cezhraničnej spolupráci – Poľsko – Slo-
venská republika 2007 – 2013 (Pl – SR ) – s  poľským part-
nerom, obcou Ślemień. Nasledujúca spolupráca Považského 
múzea v Žiline s odborom kultúry a cestovného ruchu ŽSK sa 
ukazuje dodnes ako veľmi efektívna a dôverná. 
hrad Strečno potreboval obnovenie a  rozšírenie osvetlenia 
v interiéri a exteriéri. cez mikroprojekt Hrad Strečno – skvost 

Pohľad na hrad Strečno z východu
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Považia bolo obnovené a rozšírené osvetlenie hradu, tým zvý-
šená bezpečnosť hlavne pri nočných podujatiach a  zlepšené 
svetelné podmienky v expozícii. 
Mikroprojekt Žofia Bosniaková – legenda a kult umožnil zatrak-
tívniť hradnú kaplnku, kde sú dnes nové farebné vitráže v go-
tických oknách. Prostredníctvom tohto projektu bola tiež vy-
hotovená figurína Žofie Bosniakovej. Táto je uložená v  pre-
sklenej rakve v krypte kaplnky. 
V  lete 2013 bude ukončená nová oddychová zóna pod hradom 
Strečno, ako investícia projektu Ślemień a Strečno na spoločnej ces-
te cez minulosť do budúcnosti. Na doteraz nevyužitej ploche náv-
števník nájde autentickú stredovekú dedinu s kolovou hradbou, 
prezentačnú plochu, ohnisko, detské ihrisko. Stredovekú dedinu 
tvorí päť domčekov a zvonica v typicky stredovekej architektúre. 
Štyri domčeky budú kompletne tematicky vybavené – dom rybá-
ra, pekára, liečiteľky a útulňa pre pútnikov. Jeden dom bude fun-
govať ako turistická informačná kancelária. Naším cieľom je po-
slať hosťa na cestu časom späť do minulosti, na takú, o akej sme 
snívali, keď sme sa sami hrali ako deti. Na pár chvíľ preč z hektiky 
a stresu. Múzeum musí byť miestom pre inšpiráciu.
V  súčasnosti realizujeme cezhraničný mikroprojekt Pl – SR 
s nadáciou Kamojówa v Suszci s cieľom vybaviť hrad Strečno 
drevenými prístreškami.
Mikroprojekt Stredoeurópsky most – Strečno – Hukvaldy s čes-
kým partnerom bol úspešne realizovaný vďaka dobrej spolu-
práci nášho múzea s  Fondom Janáčkovy hukvaldy. V  rámci 
neho boli vymenené staré nepraktické vitríny pre prezentáciu 
zbierkových predmetov za  nové. Teraz sú prezentačné mož-
nosti atraktívnejšie, výstavná plocha sa zdvojnásobila a expo-
zícia archeológie a  histórie môže prezentovať návštevníkom 
viac väčších artefaktov. 
Minimálne tak dôležitá, ako investičná časť, je aj druhá časť 
projektu – podujatia doma a u partnera. Návšteva cezhranič-
ného partnera a prezentácia vlastnej kultúry v zahraničí je jed-
na z foriem dobrej spolupráce. Začiatky boli ale niekedy ťažké. 
hoci stredná Európa má spoločnú históriu, existujú našťastie 
dostatočné kultúrne rozdiely, a tým sa tvorí pestrý spoločen-

Spoločné dedičstvo: Madách 
Gabriella Jarábik, SNM-MÚZEUM KUlTÚRY MAĎARoV NA SloVENSKU, BRATISlAVA

Common heritage: Madách 
The decision of the Slovak Ministry of Culture to separate the collections of ethnic minorities cultures as independant 
museums of the Slovak National Museum in Bratislava has offered a unique opportunity for regional and European 
cooperation. An ideal place for the implementation of such a cooperation is one of the most significant memorable 
places of Hungarian literature in Slovakia – the Madách Mansion in Dolná Strehová. Imre Madách, poet, publicist 
and playwright of international fame, was born and is also burried there. 

Budovanie znalostnej spoločnosti je predpokladom medzi-
národnej konkurencieschopnosti krajiny. Neoddeliteľnou 
súčasťou vzdelanosti je aj poznávanie kultúrneho dedičstva, 
ktoré zároveň umožňuje vytváranie stratégií pre jeho zacho-
vanie v  budúcnosti. V  tejto súvislosti zohráva mimoriadne 
významnú úlohu skutočnosť, že kultúrne dedičstvo krajiny 
je v súčasnosti už aj dôležitým ekonomickým faktorom pre-
dovšetkým z hľadiska rozvoja cestového ruchu. Európska in-
tegrácia Slovenskej republiky a narastajúci význam kultúrne-
ho dedičstva v oblasti regionálneho rozvoja si vyžadujú, aby 

sa ochrane kultúrnych pamiatok venovala čoraz väčšia pozor-
nosť. Zároveň je potrebné prebudiť záujem verejnosti o kul-
túrne dedičstvo krajiny, ktoré môže upevňovať pocit európ-
skej spolupatričnosti. cieľom ochrany kultúrneho dedičstva 
nie je iba jeho zachovávanie, ale aj využívanie jeho potenciá-
lu v prospech rozvoja občanov, ktorí si prostredníctvom neho 
upevnia svoje národné povedomie a dokážu sa lepšie oriento-
vať v súčasnom, rýchlo sa meniacom svete. 
Tieto požiadavky patria medzi dlhodobé ciele SNM-Mú-
zea kultúry Maďarov na Slovensku (SNM-MKMS), ktoré od   

ský kolorit. Je potrebné presvedčivo prezentovať vlastnú kra-
jinu a kultúru, ale tiež  byť otvorený novým impulzom a ná-
padom. Kombinácia moravskej pohostinnosti, poľskej organi-
začnej schopnosti a  slovenskej srdečnosti tvorí úrodnú pôdu 
pre sebavedomie v  srdci Európy. Počas našej gastronomickej 
prezentácie slovenských špecialít v Poľsku bol jeden francúz-
sky hosť taký očarený, že  po  tretej porcii kotlíkového gulášu 
komentoval naše jedlá jedným slovom: „magnifique“ – skvelé. 
A to je našim cieľom. Jednoduché, ale niekedy tak ťažké...
V projektoch je vždy venovaný priestor aj pre pracovníkov mú-
zea. Prostredníctvom nich majú možnosť formou štúdijno-
-poznávacieho zájazdu porovnávať svoju prácu s prácou kole-
gov v cezhraničných múzeách a získavať cenné skúsenosti. Na-
príklad, funkčná spolupráca nášho múzea s  Múzeom Beskyd 
vo Frýdku Místku vyústila do realizácie výstavy Keď sa drotár 
narodil. Na Morave sme získali nové kontakty v už spomína-
nom Múzeu Beskyd. Naši partneri, Fond Janáčkovy hukvaldy, 
nás pohostili v obore pod hradom hukvaldy. Závideli sme im 
krásu prírody určenú návštevníkom s možnosťou vidieť vyso-
kú zver voľne sa pásť v prítomnosti človeka. V poľskom Źyw-
ci sme v  interaktívnom Múzeu piva boli nadšení kreativitou 
a  možnosťou dotknúť sa exponátov, spoznať históriu výroby 
piva a  nakoniec  ho aj ochutnať. V  rámci projektov sme ma-
li tiež možnosť navštíviť v  Poľsku stredoveký hrad Niedzica, 
Zakopané, historickú časť Bielsko-Bialej, skanzen v  Zubrzyci 
Górnej. Pri návšteve zahraničných partnerov u  nás na  hrade 
Strečno máme všetky predpoklady ukázať sa ako dobrí hosti-
telia. Možnosť organizovať podujatia v rámci projektov výraz-
ne rozširuje aj našu vlastnú ponuku a obohacuje program. 
cezhraničné projekty všeobecne umožňujú intenzívnejšie plniť 
úlohy múzeí v ochrane kultúrneho dedičstva. Posilnenie vlast-
nej kultúrnej identity má priamy pozitívny vplyv na samostat-
nosť, funkčnosť a úspešnosť štátu. V budúcnosti by sme si priali 
nadviazať spoluprácu aj s krajinami západnej a južnej Európy.
Kultúrne pamiatky spolu s prírodnou krásou na Slovensku sú 
zlatá baňa. Vieme o tom?!

FoTo: A. Kucharčíková
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roku 2003 v  regióne Veľkého Krtíša spravuje dve literárno-
-múzejné inštitúcie: Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Streho-
vej a  Pamätný dom Kálmána Mikszátha v  Sklabinej, ktoré 
SNM-MKMS dňa 1. januára 2003 prevzalo zo správy Múzea 
bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni.
Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, kto-
rým sa zbierky kultúr národnostných menšín vyčlenili ako 
samostatné múzeá Slovenského národného múzea (SNM), 
vytvorilo jedinečnú príležitosť pre regionálnu a  európsku 
spoluprácu, pričom ideálnym miestom pre realizáciu takej-
to spolupráce je jedno z najvýznamnejších pamätných miest 
maďarskej literatúry na Slovensku – Madáchov kaštieľ v Dol-
nej Strehovej, v  ktorom sa narodil a  je pochovaný básnik, 
publicista a dramatik svetového formátu Imre Madách. Z ma-
ďarských spisovateľov 19. storočia sa do európskeho povedo-
mia dostal okrem Sándora Petofiho práve Imre Madách svoj-
im dielom Tragédia človeka, ktorá sa prirovnáva ku Goetheho 
Faustovi, Byronovmu Manfredovi či  Ibsenovmu Peerovi Gyn-
tovi, a je jedným z najčastejšie interpretovaných a diskutova-
ných diel maďarskej literatúry.

Imre Madách
Imre Madách sa narodil 21. januára 1823 vo vzdelanej šľach-
ticko-zemianskej rodine. V  rokoch 1837 – 1940 študoval 
v Pešti humanitné vedy, neskôr právo. ovládal viacero jazy-
kov. V roku 1842 sa stal čestným notárom v Balašských Ďar-
motách a v roku 1843 tabulárnym sudcom. V roku 1845 sa 
oženil a s rodinou žil v kúrii Madáchovcov v csesztve. V re-
volučných rokoch 1848/49 bol na  strane boja za  slobodu 
a nezávislosť. Po potlačení revolúcie v roku 1852 bol zatknu-
tý za  ukrývanie tajomníka lajosa Kossutha. obvinenie mu 
však nedokázali a  po  desiatich mesiacoch väzby ho prepus-
tili. Jeho manželstvo sa však rozpadlo. V roku 1854 sa roz-
viedol a s dvomi deťmi sa vrátil do Dolnej Strehovej, kým je-
ho manželka s  dcérou Jolanou odišli do  Veľkého Varaždína 
(dnes oradea, Rumunsko). V  rokoch 1859 – 1860 pracoval 
na svojom slávnom diele Tragédia človeka, ktoré v roku 1862 
na  základe odporúčania Jánosa Aranya vydala Kisfaludyho 
spoločnosť. V  roku 1861 sa stal poslancom uhorského sne-
mu, v  roku 1862 členom Kisfaludyho spoločnosti a  v  roku 
1863 členom Maďarskej akadémie vied. Zomrel 5. októbra 
1864 v Dolnej Strehovej. 

Dolná Strehová – pamätné miesto 
Madách prežil skoro celý svoj život v Dolnej Strehovej v ro-
dinnom kaštieli. Pôvodný kaštieľ Madáchovcov v roku 1717 
vyhorel a  zrenovovaná budova sa v  roku 1758 stala znova 
obeťou plameňov. Koncom 18. storočia sa starý otec spiso-
vateľa Sándor Madách pustil do  budovania rodinného síd-
la v rokokovo-klasicistickom štýle, ktoré stojí dodnes. V ro-
ku 1938 kaštieľ kvôli zlej finančnej situácii rodiny vydražili 
a po mnohých peripetiách mohol aj vďaka česko-slovenskej 
iniciatíve svoje brány návštevníkom otvoriť až v  roku 1964  
pri príležitosti 100. výročia úmrtia  spisovateľa. odvtedy je 
literárnym pamätným miestom. 
V kaštieli návštevníkov vítala pamätná výstava, ktorá pred-
stavovala život Madácha. Za túto výstavu vďačíme obetavej 
práci pamiatkara Gézu Balassu, ktorý v roku 1964 usmerňo-
val rekonštrukčné práce a prácu tímu zriaďujúceho výstavu. 
Múzeum v  kaštieli odvtedy vystriedalo viacerých majiteľov, 
ale každý z nich sa v rámci svojich možností snažil (a dodnes 
snaží) zachovať toto pamätné literárne miesto a sprístupňo-
vať ho návštevníkom.
A  práve tento kaštieľ, vrátane jeho rekonštrukcie, boli hlav-
ným cieľom múzea v  rámci realizácie projektu spolupráce 
s maďarským partnerom. Keďže v blízkosti Dolnej Strehovej 

neďaleko spoločnej slovensko-maďarskej hranice sa na  úze-
mí Novohradskej župy v Maďarsku nachádza ďalšie pamätné 
miesto spojené s menom Imre Madácha – Pamätné múzeum 
Imre Madácha v csesztve, ktorého prevádzkovateľom je orga-
nizácia múzeí Novohradskej župy, našiel sa aj partner pre na-
šu spoluprácu. Meno spisovateľa a blízkosť týchto pamätných 
miest spojili naše inštitúcie v záujme spoločného cieľa a polo-
žili základy našej spolupráce, ktorá okrem  popularizácie Ma-
dáchovho diela umožnila aj plánovanie ďalších aktivít v oblasti 
Madáchovho kultu na Slovensku1. Po prevzatí literárnych mú-
zeí do správy múzea v roku 2003 sme začali skúmať možnosti 
ďalšieho rozvoja pamätných miest. Skúmali sme literárne dia-
nie na Slovensku (vo veľkokrtíšskom regióne) aj v Maďarsku 
a snažili sme sa nájsť možnosti pre odbornú činnosť a spolu-
prácu s inštitúciami v regióne aj v zahraničí.

Tradícia a duchovný odkaz Madácha
Aktivity organizované v maďarskom jazyku
Život a dielo básnika a publicistu Imre Madácha je úzko spo-
jené s okresmi Veľký Krtíš a lučenec, najmä s obcou Dolná 
Strehová. okresná organizácia csemadoku vo Veľkom Krtí-
ši od roku 1969 archivuje dokumenty a materiály o poduja-
tiach, ktoré sa takmer každoročne organizujú na počesť spi-
sovateľa. Prehľad podujatí, ktoré archivovala tajomníčka oo 
csemadoku vo Veľkom Krtíši Eva Klimentová, je presvedči-
vým dôkazom toho, že už od roku 1969 sme si život a dielo 
Madácha každoročne pripomenuli formou prednášok, diva-
delných predstavení, prezentácií kníh, vedomostnými kvíz-
mi, a to vždy na inom mieste regiónu. V rámci každoročných 
pamätných dní sa konalo aj slávnostné kladenie vencov spo-
jené so sprievodným programom. V  roku 2003 sme začali 
spolupracovať aj s organizáciou csemadok a ponúkli sme po-
moc pri organizovaní Madáchových pamätných dní. 

Sedem ročníkov podujatia Madáchova Strehová 
Aktivity organizované v slovenskom jazyku
Prvý ročník Madáchovej Strehovej sa konal v  obnovenej li-
terárnej expozícii Madáchovho kaštieľa v  Dolnej Strehovej 
v roku 1997. Stretnutia s dielom Madácha a ďalších literár-
nych osobností prepojených so severným Novohradom boli 
vždy spojené s hudobnými, speváckymi či dramatickými vy-
stúpeniami žiakov umeleckých škôl. literárny klub Kvapka 
z Veľkého Krtíša tu dokonca našiel priestor pre prezentáciu 
tvorby svojich členov a stal sa spoluorganizátorom podujatia. 
Aj hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši 
sa od roku 1997 pravidelne zapája do prípravy kultúrno-spo-
ločenských podujatí Madáchových dní.
Myšlienka pripraviť podujatie, ktoré by sa líšilo od klasických 
recitačných súťaží a ktoré by aspoň sčasti vyplnilo medzeru 
v poznaní Madáchovho diela, sa ujala. Podujatie malo po is-
tom čase už aj svoje „recitátorské hviezdy“ – niektoré z nich 
svoje recitačné umenie neskôr využili v amatérskych divadel-
ných súboroch, keďže práve v tomto období vznikali divadel-
né súbory v  Dolnej Strehovej či  hradné divadlo v  Modrom 
Kameni, z ktorých sa postupne vyvinuli Divadlo bez groša vo 
Veľkom Krtíši  a dramatický súbor odtiaľ-potiaľ v Sklabinej.
V roku 2002 sa múzeum na hrade Modrý Kameň stalo súčas-
ťou SNM a správu Múzea Imre Madácha prevzalo SNM-Mú-
zeum kultúry Maďarov na  Slovensku. Podujatie Madáchova 
Strehová sa stalo organickou súčasťou tradičných jesenných 
slávností Madáchove dni – Dni obce Dolná Strehová. 
Ak si vyššie uvedené skutočnosti zhrnieme, musíme konšta-
tovať, že regionálne kultúrne organizácie a  inštitúcie urobi-
li veľký kus práce, v ktorej dodnes pokračujú a patrí im za to 
naše poďakovanie. Jedným z jasne definovaných cieľov nášho 
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múzea bola nielen aktívna účasť na tomto procese, ale aj nad-
viazanie a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce najmä s inšti-
túciami v  Maďarsku, konkrétne so Združením múzeí Novo-
hradskej župy, keďže práve toto Združenie je správcom Múzea 
Polovcov v  Balašských Ďarmotách, ktoré od  Novohradského 
múzea histórie prevzalo správu Madáchovej kúrie v csesztve. 
Naša spolupráca začala prinášať svoje ovocie v  období, keď 
sme sa zapojili do série podujatí konaných v rámci Madácho-
vých literárnych dní v csesztve, ktoré naši maďarskí partneri 
usporadúvajú už viac než 30 rokov na počesť pamiatky básni-
ka vždy pri príležitosti výročia jeho smrti. Takto sa každoroč-
né Madáchove literárne dni konajú už na  dvoch miestach – 
vždy začiatkom októbra na výročie básnikovej smrti. Prvý deň 
sa konajú podujatia v Dolnej Strehovej a druhý deň v csesz-
tve. Keďže v Dolnej Strehovej sa od roku 2004 do prípravy pa-
mätného podujatia zapája aj samospráva obce, dokonca v po-
sledných dvoch rokoch podujatie rozšírila aj o oslavy Dňa ob-
ce, pamätný deň v Dolnej Strehovej sme zorganizovali tak, aby 
z neho mali potešenie ľudia hovoriaci po slovensky aj po ma-
ďarsky – zabezpečili sme tlmočnícku techniku a  simultánne 
tlmočenie celého podujatia, čím nielenže popularizujeme sa-
motné literárne dni, ale môžeme odovzdávať spoločné madá-
chovské duchovné hodnoty širšiemu okruhu záujemcov. Spo-
lupráca s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami v oblasti orga-
nizácie týchto podujatí ďalej zvyšuje ich význam a dôležitosť 
a sme presvedčení, že v budúcnosti bude ešte užšia a prinesie 
ešte mnohé ďalšie plody.

Spoločný projekt: Madách
o  možnostiach rekonštrukcie objektu kaštieľa uvažujeme 
už odvtedy, ako sme ho prevzali do svojej správy. V tom čase 
sa do spolupráce zapojil aj literárny historik Ferenc Kerényi 
z  Budapešti, ktorý sa stal členom tímu odborníkov usilujú-
cich sa vypracovať plán ďalšieho využívania kaštieľa. Do prá-
ce sa ďalej zapojili inžinier architekt Zsolt Papp a  jeho spo-
ločnosť PRoART s. r. o. v leviciach, Ing. Alica Tichá z levíc 
a  pracovníci Pamiatkového úradu v  Banskej Bystrici. V  ro-
ku 2005 sa uskutočnili prvé práce – sondáž externých mú-
rov za účelom stanovenia vlhkosti a posúdenie stavu strechy. 
Po posúdení technického stavu objektu sa pristúpilo k vypra-
covaniu plánu prvej etapy renovácie kaštieľa. Na vypracova-
nie projektovej dokumentácie sme získali finančné prostried-
ky od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekt vy-
pracovala spoločnosť PRoART. Projektovú dokumentáciu 
renovácie a plán ďalšieho využívania kaštieľa sme verejnosti 
predstavili v októbri 2008 v rámci Madáchových literárnych 
dní. Po získaní stavebného povolenia na rekonštrukciu sme 
sa v roku 2008 intenzívne snažili získať finančné prostried-
ky na komplexnú renováciu kaštieľa. V súlade s plánom vy-
užívania kaštieľa sme pokračovali vo výskume zameranom 
na  históriu kaštieľa. Uskutočnili sme identifikáciu jednot-
livých miestností a následne sme začali mapovať a obstará-
vať dobový nábytok a zariadenia, pričom sme požiadali o po-
moc a  spoluprácu archeológa a  historika Dr.  Štefana holčí-
ka. Pri našej práci a nadväzovaní partnerskej spolupráce nám 
intenzívne pomáhali odbornými radami pracovníci Petőfi-
ho literárneho múzea (PIM) z Budapešti pod vedením gene-
rálnej riaditeľky csilly E. csorba. Do spoločnej organizačnej 
práce sa zapojila aj Novohradská múzejná organizácia so síd-
lom v  Salgótarjáne na  čele s  jej vtedajšou generálnou riadi-
teľkou Dr.  Annou Kovács spolu so sekciou Múzea Palovcov 
v Balašských Ďarmotách pod vedením riaditeľky Ildikó Mol-
nár, ktorá plánovala renováciu Madáchovej kúrie v csesztve. 
Posledný podnet na  predloženie žiadosti o  grant EÚ prišiel 
od  Rozálie Múdrej, vtedajšej vedúcej úradu Košickej župnej 
samosprávy, ktorá mala bohaté skúsenosti s  prípravou pro-
jektov Európskej únie (EÚ) a  ktorá nášmu tímu intenzívne 

pomáhala a  poskytovala poradenstvo pri príprave projektu. 
Vypracovanie plánov spoločného projektu schválilo vede-
nie Slovenského národného múzea a  odobrila aj Novohrad-
ská župná samospráva na čele s jej predsedom Zsoltom Bec-
sóom. V tejto súvislosti musíme poznamenať, že plánované 
renovačné práce podporovali starostovia oboch obcí, ktorí 
našu spoluprácu v rámci svojich možností naďalej podporu-
jú. Až po tom všetkom sa mohla začať príprava spoločného 
projektu, do ktorého sa na našu žiadosť zapojila aj Regionál-
na rozvojová kancelária Fórum Inštitútu pre výskum menšín 
v  Šamoríne v  osobe jej odborného spolupracovníka lajosa 
Tubu. Podarilo sa nám vypracovať spoločný projekt renová-
cie oboch literárno-pamätných miest a v roku 2009 sme do-
kumentáciu spoločného projektu predložili na posúdenie vý-
berovej komisii vykonávajúcej svoju činnosť pod dohľadom 
Spoločnej technickej kancelárie EÚ v Budapešti. Napriek to-
mu, že hodnotiaca komisia v roku 2009 náš projekt zamiet-
la, slovenský ani maďarský partner sa projektu nevzdal a po-
kračovali sme v činnosti. Tie časti projektu, voči ktorým mala 
výberová komisia výhrady, sme prepracovali a chýbajúce čas-
ti doplnili, a projekt sme v roku 2010 v druhom výberovom 
kole opäť predložili. Správa o úspešnosti nášho projektu bola 
obrovskou radosťou pre obidvoch partnerov.
Dňa 1. októbra 2010 sa začala komplexná renovácia Ma-
dáchovho kaštieľa v Dolnej Strehovej  a Madáchovej kúrie 
v csesztve. Na maďarskej strane sa rekonštrukčné práce do-
končili 19. októbra 2012 a  svojich návštevníkov už očaká-
vajú s novou stálou expozíciou. Termín dokončenia celého 
projektu bol predĺžený do 31. januára 2013. Môžeme kon-
štatovať, že náš spoločný projekt s názvom Spoločné dedič-
stvo: Madách – Közös örökségünk: Madách sa nám podarilo 
úspešne zrealizovať.
chcem sa poďakovať všetkým, ktorí toto pamätné miesto 
udržiavali „pri živote“, najmä všetkým oduševneným pomoc-
níkom a návštevníkom, slovenským aj maďarským milovní-
kom divadla, kultúrnym inštitúciám a spolkom a oblastnému 
výboru csemadoku. Už desiaty rok náš malý tím pracovníkov 
múzea pracuje v záujme toho, aby sa pozostalosť a duchovný 
odkaz Madácha stali dôstojnou pamiatkou spisovateľa. Vzo-
rom sú pre nás osobnosti ako  János Kass, Štefan holčík, Mi-
hály Praznovszky a Ferenc Kerényi, ktorí svojou profesionali-
tou, erudovanosťou a oduševnenosťou výrazne prispeli k to-
mu, aby sme mohli uskutočniť svoje ciele. 
história kaštieľa tu zatiaľ končí. Ale to zďaleka nie je ko-
niec jeho príbehu. V budúcnosti, keď bude pripravená nová 
expozícia, by sa kaštieľ mohol stať kultúrnym centrom celé-
ho regiónu, keďže svoju programovú ponuku plánuje rozšíriť 
o dočasné výstavy a rôzne kultúrne podujatia či konferencie. 
Svoje dvere mieni otvoriť aj odbornej verejnosti, a samozrej-
me turistom, ktorí do Dolnej Strehovej prichádzajú za oddy-
chom, chce poskytovať príjemné kultúrne zážitky. Dovtedy 
nám však ostáva držať sa Madáchovho odkazu: „Človeče, ver 
si, bojuj, vytrvaj!“

PoZNáMKA
1  Madáchov kult v  podstate začína 5. októbra 1864 v  deň úmr-

tia básnika. Pri pohľade na spisovateľov pomník sa nám v mys-
li vynárajú Adamove slová z  Tragédie človeka: „Mňa neodra-
díš od  veľkého cieľa“. Madáchov pamätník je najdôležitejším 
miestom Madáchovho kultu. Nie je to však len pamätník a piet-
ne miesto, ale aj miesto stretnutí, spomienok a vytyčovania no-
vých cieľov. Madáchovo dielo od 16. januára 1862, keď opustilo 
tlačiareň Gustáva Emericha, prešlo dlhú púť po svete a bolo pre-
ložené do  42 jazykov, vrátane slovenčiny a  češtiny. Zatiaľ naj-
reprezentatívnejšou publikáciou o živote Madácha je publikácia 
Ferenca Kerényiho v  maďarskom jazyku prinášajúca výsledky 
jeho dlhoročného výskumu, ktorú vydalo Vydavateľstvo Kal-
ligram v edícii Pamäti maďarských spisovateľov.
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hľadanie partnerov na spoluprácu 
Skúsenosti z Múzea vo Svätom Antone

Marian Číž, MÚZEUM Vo SVäToM ANToNE

Searching for partners for cooperation
Presently, when the museums lack financial resources for their activities, it is important to cooperate with a number 
of partner institutions. Therefore, the topic of the conference run by the Cultural and Educational Committee of the 
International Council of Museums was „Partnership in Education and Training through Museums“. It was hosted 
by the Museum in Svätý Anton with the help of the Slovak Committee of ICOM in 2005 and attended by experts 
from all continents. Colleagues from all over the world also confirmed the need of cooperation between museums 
and a wide range of partners. 

Pomaly sme si zvykli na  to, že sú pre múzeá zlé časy a  po-
stupne si musíme zvykať na to, že môže byť aj horšie. Už sku-
točnosť, že to konštatujem ja – večný optimista – poukazuje 
na vážnosť situácie. A za touto pesimistickou „mini-úvahou“, 
nastupuje téma príspevku – hľadanie partnerov na spoluprá-
cu. My v Múzeu vo Svätom Antone sme už dávno pochopili, že 
bez partnerov nemáme v dnešných časoch šancu prežiť. Keď 
hovoríme o  partneroch, myslíme tým veľmi (pre mnohých 
snáď i prekvapivo), veľmi širokú škálu. 
Každé múzeum môže spolupracovať so všetkými ustanovizňa-
mi na  Slovensku i  v  zahraničí, ktoré pôsobia v  oblasti odbor-
nej špecializácie múzea a prirodzene v oblasti histórie a kultú-
ry. V  prípade Múzea vo Svätom Antone sú to najmä lesnícke, 
poľovnícke a kultúrne inštitúcie – miestne, regionálne, celoslo-
venské i medzinárodné. V priestoroch barokovej sýpky sme vy-
budovali a  postupne dopĺňame Sieň úcty a  slávy poľovníctva 
na Slovensku, realizujeme poľovnícke a  lesnícke výstavy, celo-
slovenské poľovnícke slávnosti a iné odborné i výchovno-vzde-
lávacie podujatia. V obci Svätý Anton ani vlastne niet subjektu, 
s ktorým by sme nespolupracovali.
Múzeum by malo spolupracovať najmä s miestnou a regionál-
nou samosprávou a štátnou správou. Naše múzeum má už mno-
ho rokov uzatvorené zmluvy o partnerstve s obecným úradom 
vo Svätom Antone i Mestským úradom v Banskej Štiavnici. Pri-
spievame do  Štiavnických novín i  obecných novín. Každý rok 
vydávame s obcou spoločné kalendárium podujatí Rok na dedi-
ne. Začiatkom roka realizujeme i  Deň otvorených dverí pre ob-
čanov Svätého Antona, kde hodnotíme uplynulý rok a  pred-
stavíme nový ročný plán aktivít múzea. Ako partnerov máme 
miestnu základnú školu s  materskou školou, obecný podnik, 
Rímsko-katolícky farský úrad, Dobrovoľný hasičský zbor, obec-
nú knižnicu, lesnú správu, Klub dôchodcov, miestnu organizá-
ciu Červeného  kríža, Roľnícke družstvo,... atď. Sme členmi ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica 
i Združenia turizmu Banská Štiavnica a okolie. Spolupracujeme 
s obchodmi, ubytovacími, reštauračnými zariadeniami i liečeb-
nými domami v oblasti banskoštiavnického regiónu. Prirodze-
ne kooperujeme aj s Banskobystrickým samosprávnym krajom. 
Keďže patríme do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV 
SR), je pre nás samozrejmosťou, že spolupracujeme takmer 
s každou sekciou v rezorte. celoslovenské poľovnícke slávnos-
ti – Dni svätého Huberta (múzeum je autorom myšlienky i hlav-
ným organizátorom, v roku 2013 sa bude konať už 23. ročník), 
využíva MPRV SR ako dôstojnú príležitosť na odovzdanie naj-
vyšších rezortných ocenení zaslúžilým lesníkom i poľovníkom. 
Rezort môže využiť priestory kaštieľa na  privítanie vzácnych 
a dôležitých hostí. My máme šťastie, že vo svojom zriaďovate-

ľovi nachádzame i výborného partnera (je to však aj otázka per-
manentnej „diplomacie“, nakoľko u nás dochádza k príliš časté-
mu striedaniu osôb na dôležitých postoch). 
Medzi dôležitých partnerov môžeme zaradiť i významné osob-
nosti z oblasti špecializácie múzea, no taktiež sa stretávame aj 
s osobnosťami kultúrneho, politického, diplomatického a spolo-
čenského diania. Partnerom múzea je i prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič, ktorý ako aktívny poľovník navštevu-
je pravidelne Dni sv. huberta. Vďaka nemu sme mohli v kaštie-
li privítať i nórsky kráľovský pár – Jeho Veličenstvo haralda V.  
s kráľovnou Sonjou. Pán prezident napísal aj úvodník do Zbor-
níka múzea a daroval do múzea zbierkové predmety. Našim dob-
rým priateľom je aj J. V. Simeon Sachsen-coburg Gotha – vnuk 
posledného užívateľa svätoantonského kaštieľa – bulharského 
cára – Ferdinanda coburga, no spolupracujeme s viacerým prís-
lušníkmi šľachtických rodov (Michael von habsburg, Anton von 
liechtenstein, gróf Jozef Károlyi, ... a  ďalší). obdobne sú pre 
nás dôležití i členovia Vlády Slovenskej republiky, Národnej ra-
dy Slovenskej republiky a členovia diplomatického zboru.
Z hľadiska pohľadu zriaďovateľa i verejnosti na činnosť múzea sa 
nám opláca vysvetľovať (nenútenou formou) poslanie múzea pri 
zveľaďovaní vzácneho kultúrneho a prírodného, aj nehmotného 
dedičstva a obhajovať nezastupiteľnú úlohu múzea ako pamäťo-
vej inštitúcie. Možno nie vždy súhlasíme s názormi, ktoré politici 
na regionálnej či štátnej úrovni prezentujú, ale to nám neprislú-
cha (a už vôbec nie v styku s nimi) hodnotiť. Pre nás je dôležité, 
ako vnímajú našu činnosť a vieme, že bez ich podpory nemôžeme 
plniť naše poslanie.  Prostredníctvom svätohubertovskej omše, 
ktorá je každý rok veľkou velebou Stvoriteľa, pôsobíme aj na všet-
kých veriacich – hlavne pri záchrane nášho prírodného dedičstva. 
Veľmi dôležitými partnermi sú pre nás školy všetkých stupňov 
v obci, meste, regióne i na celom Slovensku, osobitne špecializo-
vané školy, na ktorých sa vyučuje lesníctvo, poľovníctvo, história 
a kultúra. Prirodzene medzi našich partnerov patria všetci exper-
ti – vedci, výskumníci, univerzitní i stredoškolskí profesori, od-
borníci z oblasti lesníctva, poľovníctva, histórie a kultúry. V obci 
i regióne výborne spolupracujeme s políciou, hasičskými organi-
záciami i Slovenským rybárskym zväzom. Naše múzeum úspešne 
spolupracuje s odbornými lesníckymi, poľovníckymi i kultúrnymi 
periodikami a médiami všeobecne (napr. TV magazín halali).
Ako príklad širokej škály partnerov, ktorí sa u nás stretli, uvá-
dzam “krst“ Zlatej knihy Hontu. Prítomní boli vydavatelia, spiso-
vatelia, prírodovedci, historici, univerzitní profesori, hudobníci, 
diplomati, múzejníci, knihovníci, archivári... Taktiež cez zaují-
mavý filmový projekt Po stopách Ferdinanda Coburga, prostred-
níctvom ktorého s kamerou a mikrofónom oslovujeme ešte ži-
júcich pamätníkov, cez odborné, náučné i populárne filmy, ktoré 
tvoríme – cez to všetko prezentujeme našu činnosť a získavame 
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potenciálnych partnerov, nových i  staronových návštevníkov. 
V rámci Hubertovskej kvapky krvi prichádzame do styku s ďalší-
mi priateľmi – darcami i zdravotníkmi.
Veľmi dôležitú úlohu pri hľadaní partnerov zohrávajú expozí-
cie a výstavy. Naše múzeum má vysunutú expozíciu o Ferdi-
nandovi coburgovi aj v poľovníckom zámočku na Prednej ho-
re, ktorý spravuje odborný liečebný ústav psychiatrický. od-
borný personál, ale i pacienti ústavu sú tiež našimi partnermi. 
Ďalej sa naše exponáty nachádzajú v  palárikovskom kaštieli, 
v najvyššie postavenej múzejnej expozícii na vrchu Sitno, kde 
sme ich inštalovali spoločne so Slovenským múzeom ochrany 
prírody a  jaskyniarstva v  liptovskom Mikuláši a  v  poľovníc-
kom zámočku v Tatranskej Javorine, kde sme pomáhali s vy-
tvorením expozície o kniežati hohenlohe. 
Prirodzenými partnermi sú ďalšie múzeá a galérie na Slovensku 
i v zahraničí. Dôležitou súčasťou našej práce je účasť na celoslo-
venských poľovníckych výstavách s medzinárodnou účasťou, kto-
ré sa konajú každých päť rokov. Každý rok sa predstavujeme sa-
mostatným stánkom na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour. 
V múzeu realizujeme aj rôzne prezentačné a kultúrne aktivity, 
hudobné a  atraktívne divadelné predstavenia, scénky – hrané 
priamo v historických interiéroch, resp. na nádvorí kaštieľa. Do-
konca tvoríme i filmy. Tu si treba dať veľký pozor, aby sme pri 
snahe podať odborné informácie čo najatraktívnejšie, „neskĺzli„ 
z kultúrnosti. Práve my v múzeách by sme mali pôsobiť čo naj-
kultúrnejšie. Aj v zborníku múzea, ktorý vydávame každé dva 
roky, sa snažíme podať čo najviac odborných informácií aj popu-
lárnou formou a v špeciálnej rubrike “Predstavujeme“, prezen-
tujeme postupne všetky naše partnerské organizácie. 
Veľmi krásnym príkladom spolupráce s  partnermi bol prvý 
ročník Detských dní Sv. huberta, ktorý sme realizovali 20. 
a  21. júna 2012. Za  dva dni prišlo 2  100 detí a  bez nároku 
na odmenu nám pomáhalo 84 dobrých ľudí z 24 ustanovizní 
(lesníckych, poľovníckych, odborných škôl, ZŠ, oÚ, ...).
V roku 2005 sme mali to šťastie organizovať spolu s SK IcoM 
výročnú konferenciu Kultúrno-vzdelávacieho komitétu Medzi-
národnej rady múzeí  IcoM/cEcA, na  ktorú prišli experti zo 
všetkých kontinentov. Už v  roku 2003, na  konferencii cEcA 
v mexickej oaxace, sa ma kolegovia zo sveta spýtali, akú tému 
by som navrhol na konferenciu v Banskej Štiavnici. Ani chvíľu 
som nezaváhal. Témou našej konferencie bolo Partnerstvo vo 
výchove a vzdelávaní prostredníctvom múzeí. Význam spolupráce 
rovnako chápu aj kolegovia vo svete. Program konferencie sme 
rozdelili na podtémy: Politici ako partneri, Verejnosť ako part-

ner, Záujmové skupiny ako partneri a  Sponzori ako partneri. 
Počas bohatých sprievodných aktivít sme mali možnosť pred-
staviť naše múzeum. Sme na  tom dobre – máme veľa partne-
rov a najlepšie sme na tom v tých prípadoch, keď sa partneri po-
stupne menia na priateľov. Naša konferencia mala viac prven-
stiev a osobne som najviac hrdý na prijatie rezolúcie, ktorú si 
pod názvom „Banskoštiavnická rezolúcia“, odniesli účastní-
ci do celého sveta. Jej znenie sa možno zdá byť všeobecné, ale 
v jednotlivých krajinách môže múzejníkom vo vzťahu k ich zria-
ďovateľom v mnohom napomôcť. Uvádzam jej plné znenie:
Konferencia IcoM/cEcA 2005 v Banskej Štiavnici na tému Part-
nerstvo vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom múzeí  a Výročné 
zhromaždenie IcoM/cEcA schvaľujú nasledujúcu rezolúciu:
Berúc do úvahy, že výchova a vzdelávanie v múzeách

•	 zakladá vzťahy medzi spoločnosťami i v rámci nich,
•	 podporuje rešpekt a  porozumenie pre rôzne kultúry, 

prostredia a našu minulosť, 
účastníci vyzývajú miestne, regionálne a národné vlády a prís-
lušných zriaďovateľov  pokračovať

•	 v aktívnej podpore múzeí vo svojich regiónoch,
•	 v  podnecovaní  širšieho rozvoja existujúcich a  nových 

partnerstiev medzi múzeami a  ich hlavnými štátnymi 
alebo súkromnými zriaďovateľmi a spoločnosťou.

S touto podporou potvrdíme životne dôležité kultúrne a vzde-
lávacie úlohy, zodpovednosť múzeí a ich prínos súčasnej spo-
ločnosti.

IcoM/cEcA, Banská Štiavnica, Slovensko, 
22. septembra 2005

Pri bežnej práci múzea – zabezpečovanie prevádzky i realizova-
nie výstav a podujatí – sa  stretávame s mnohými inštitúciami 
i jednotlivcami. Už pri prvom stretnutí odhadujeme, či budú pre 
našu činnosť prínosom i ako partneri do budúcnosti. S každým 
sa snažíme komunikovať slušne, kultúrne, jednoducho tak, aby 
pochopili význam práce múzea a hľadáme obojstranne prospeš-
né predmety záujmu. Partnerov jednak sami hľadáme, nájde-
ných si snažíme udržať a často si mnohí nájdu nás. V príspev-
ku som sa snažil naznačiť, s akou širokou a pestrou škálou spo-
lupracovníkov (od obchodu s ovocím a zeleninou v dedinke, až 
po prezidentov a kráľov) si môže múzeum pomôcť – aj plniť svo-
je poslanie, aj prežiť ťažké časy. Verte mi, že hľadať partnerov 
a priateľov, sa musí každému múzeu oplatiť.

FoTo: M. Ďurianová 

Dni sv. huberta – stretnutie mnohých 
partnerov a priateľov múzea
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Spolupráca na projekte záchrany bundy 
z pozostalosti po M. R. Štefánikovi 
Aneta Španová, PoVAŽSKé MÚZEUM, ŽIlINA

Cooperation in the project of preservation of 
M. R. Štefánik’s flying jacket from his heritage
Institutions that have seemingly nothing in common 
(Slovak National Museum, Slovak University 
of Technology – Faculty of Chemical and Food 
Technology and Považské Museum in Žilina) met in 
2011 in the joint, pilot, interdisciplinary project, i.e., 
the preservation of M. R. Štefánik’s flying jacket.  

obr. 1 Usňové topánky, SNM v Martine. Foto: A. Kucharčíková

obr. 2 Spodné nohavice, SNM v Martine. Foto: A. Kucharčíková

obr. 3 Usňový zvyšok, SNM v Martine. Foto: A. Kucharčíková

obr. 4 letecká bunda (pred zásahom), SNM v Martine 
Foto: A. Kucharčíková

Inštitúcie, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné – Slovenské ná-
rodné múzeum (SNM),  Slovenská technická univerzita (STU) 
– Fakulta chemickej a  potravinárskej technológie (FchPT) 
a  Považské múzeum v  Žiline (PMZA) – sa v  roku 2011 roz-
hodli na spoločnom pilotnom projekte overiť možnosti inter-
disciplinárnej spolupráce. Do riešenia sa zapojili aj ďalšie sub-
jekty, najmä  Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati 
v Zlíne. Zároveň boli prizvaní aj odborníci z  iných pracovísk. 
Koordinátorkou projektu za  SNM bola Gabriela Podušelová, 
za FchPT STU Svetozár Katuščák. Považské múzeum v Žiline 
zastupovala reštaurátorka Aneta Španová.
Motívom spolupráce bolo hľadanie nových možností a postu-
pov, ktoré povedú k  skvalitneniu ochrany a  záchrany súčastí 
kultúrneho dedičstva. Primárnym predmetom spoločného zá-
ujmu bol zbierkový predmet z  fondu Slovenského národné-
ho múzea-Múzeí v Martine – letecká bunda M. R. Štefánika, 
v ktorej bol oblečený pri svojom tragickom prílete na Sloven-
sko 4. mája 1919. cieľom bolo zachrániť tento vzácny origi-
nál, zachovať nielen jeho hmotnú, ale aj historickú podstatu 
konzervačným zásahom. Súbežne sa rozvinuli otázky potreby 
vytvárania systémových riešení efektívnej ochrany materiálov 
a objektov kultúrneho dedičstva, vyškolenia pracovníkov ale-
bo aspoň zlepšenia ich odbornej úrovne v oblasti konzervova-
nia/reštaurovania so zameraním na materiálovú skupinu useň 
a príbuzné materiály a vytvárania personálnych zdrojov, ktoré 
budú schopné koordinovať podobné projekty. 
Na prvom spoločnom pracovnom stretnutí v priestoroch SNM 
v Martine sa uskutočnila obhliadka predmetov, stanovila sa me-
todika práce a predbežný technologický postup konzervovania 
vybraných častí odevov. objektmi odborného skúmania boli aj 
odevné zvyšky ostatných členov posádky havarovaného lietad-
la caproni ca-33 – troch vojenských pilotov talianskej armády. 
odev, ktorý mali letci na sebe v čase nehody, bol v roku 1919 
vložený do  koženého vreca a  uložený v  depozitári Památniku 
národního odboje. Tam bola uložená aj pozostalosť M. R. Štefá-
nika privezená v roku 1920 z Paríža do Prahy, odkiaľ bola v ro-
ku 1940 prevezená do Slovenského národného múzea v Marti-
ne. Všetky veci boli stave, v akom boli získané v čase po nehode, 
s  viditeľnými biologickými stopami a  mechanickými poškode-
niami, ktoré vzniklo pri páde lietadla a požiari. odevné zvyšky 
tvorili kožené topánky, spodné textilné oblečenie, vlnená kuk-
la, hodvábny šál, plátenná čiapka, niekoľko častí usňového vrch-
ného odevu (kombinézy) kombinovaného s  kožušinou a  ešte 
v tom čase údajná letecká bunda M. R. Štefánika. Zámerne uvá-
dzam údajná, pretože pravosť Štefánikovej bundy mohla potvr-
diť DNA analýza (obr. 1 – 4) a antropologické merania. 
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obr. 5 odber vzoriek na DNA analýzu – P. Petrus a Petrusová 
Foto: A. Španová

tadla, smer plameňov a možnosti poškodenia bundy), obhliad-
ka odevov v Múzeu M. R. Štefánika na Košariskách a následné 
antropologické merania odevov. 
5. Antropologické meranie a  porovnávanie: A. Šefčáková 
(SNM-Prírodovedné múzeum v Bratislave). Pomocou merania 
ďalších častí oblečenia (nohavice, uniforma, čiapka, topánky 
atď.) zo zbierkového fondu SNM a telesných mier Štefánika, 
získaných z originálnych cestovných dokladov Štefánika, bolo 
možné meracou a porovnávacou metodikou prisúdiť „vlastníc-
tvo“ leteckej bundy M. R. Štefánikovi. Ďalej boli skúmané ko-
žené topánky, rozmerovo zodpovedajúce generálovmu veľko-
stnému číslu.
6. Sterilizácia: Z. hubáček (MAc s. r. o.).
Po vykonaní odberov a sterov z bundy a analýze vzoriek, ktoré 
potvrdili prítomnosť plesní, bola vykonaná sterilizácia v ETo 
komore v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. 
v Bratislave (obr. 7), ktorú sprostredkovala firma MAc s. r. o. 

Po  obhliadke všetkých odevných zvyškov sa špecifikovali ciele 
a úlohy projektu: identifikovať usňové zvyšky a pomenovať ich, 
identifikovať použité materiály, určiť druh a  rozsah poškodení 
na odevoch, simulovať priebeh týchto poškodení, vykonať antro-
pologické meranie a porovnávanie osobných vecí Štefánika s ve-
cami, ktoré boli predmetom skúmania a analyzovať DNA z vybra-
ných častí odevu (kukla, spodné nohavice a letecká bunda). Pri-
márnym objektom záujmu sa stala usňová letecká bunda. 
Prvé pracovné stretnutie v Martine bolo vzrušujúce, keď zo-
berieme do úvahy, akú minulosť mali za sebou odevné zvyšky 
ležiace pred nami na stole. Nastala rušná diskusia, pri ktorej 
sa fakty prelínali s úvahami a špekuláciami, dôkazy s hypoté-
zami. Za každou myšlienkou stál odborník z oblasti vedy a vý-
skumu, techniky, antropológie, histórie a kultúry. 
Interdisciplinarita. Kľúčové slovíčko projektu, ktorého výz-
namová stránka je každému zrejmá. Akú podobu mala inter-
disciplinarita v praxi? Pri obhliadke predmetov boli prítomní 
viacerí experti, ktorí si už pri spoločnej diskusii museli určiť 
priority, špecifikovať a  zadeliť úlohy. Spoločným cieľom bola 
záchrana odevných zvyškov posádky lietadla pri leteckej ne-
hode, avšak pri takom počte kusov poškodených častí odevov 
nebolo možné v rámci tohto projektu zrealizovať všetko. Naj-
významnejším artefaktom bola samozrejme už spomínaná le-
tecká bunda M. R. Štefánika. Tá bola toho času v zlom stave, 
s bielym povlakom na povrchu, ktorý viedol k úvahám a ne-
príjemným predtuchám o napadnutí bundy mikrobiologický-
mi organizmami a plesňami. Useň a kožušina sa vďaka svojmu 
stavu stali jasným príkladom pre prípadovú štúdiu s využitím 
čo najširšieho záberu prieskumových a analytických prác. 
Metodiku konzervovania leteckej bundy determinoval zámer 
stabilizovať usňový, kožušinový a ostatný materiál s následným 
uložením do optimálnych podmienok depozitára. odporúčaním 
zo strany reštaurátorky bolo vyhotovenie kópie pre prípad vy-
užívania zbierkového predmetu k výstavným účelom. Predbež-
ný technologický postup navrhoval: odobratie vzoriek na mik-
robiológiu a rozbor DNA, sterilizáciu/dezinsekciu, materiálový 
prieskum, čistenie materiálov suchou aj mokrou cestou, nečis-
toty rôzneho charakteru eliminovať do čo najväčšej miery, ma-
teriálové deštrukcie a poškodenia stabilizovať a priznať, drobné 
opravy, ako šitie, prípadne lepenie, realizovať v závislosti od po-
treby. Z  dôvodu zachovania čo najväčšej autenticity upustiť 
od rekonštrukcie poškodených či chýbajúcich častí. 

Postup prác
1. Fotografické zdokumentovanie stavu pred sterilizáciou: 
A. Kucharčíková, fotografka (Považské múzeum v Žiline). 
Vždy je potrebné každý predmet pred zásahom a  manipulá-
ciou obrazovo zdokumentovať. letecká bunda bola odfotogra-
fovaná v priestoroch SNM v Martine. 
2. Odber vzoriek na DNA analýzu: P. Petrus (Kriminalistický 
a expertízny ústav Policajného zboru v Bratislave).
Zámerom bolo porovnanie analyzovaných vzoriek DNA z ode-
vov spolu s  DNA vzorkami žijúcich pokrvných príbuzných 
Štefánika. Pracovný tím odobral priamo na  mieste niekoľko 
sterov zo spodných nohavíc, kukly a  leteckej bundy, z  ktorej 
odobral materiál aj strihom. Analyzované  vzorky boli vyhod-
notené ako nedostatočný porovnávací materiál. 
Na základe DNA analýzy teda nebolo možné potvrdiť pravosť 
Štefánikovej bundy (obr. 5).
3. Odber vzoriek na  mikrobiológiu: 1. – M. Rosenberg  
a ľ. Krištofíková (FchPT STU v Bratislave), 2. – A. orlita (Prí-
rodovedecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně).
Dva pracovné tímy odoberali a kultivovali plesne a identifiko-
vali baktérie. Výsledky boli rozdielne, avšak s rovnakým záve-
rom, potvrdzujúcim, že biely povlak na bunde je druh plesne 
(obr. 6).
4. Obhliadka kópie lietadla caproni ca-33 vo Vojenskom his-
torickom múzeu v Piešťanoch (úvahy o požiari na palube lie-

obr. 6 odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu –  ľ. Krištofíková 
a M. Rosenberg. Foto: A. Španová

obr. 7 Sterilizácia – Z. hubáček. Foto: S. Kirschnerová
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7. Materiálový prieskum:
•	 identifikácia usne a  kožušiny, stanovenie spôsobu 

činenia, teploty zmrštenia, stupeň degradácie kola-
génovej štruktúry: A. orlita (Masarykova univerzi-
ta v Brně),

•	 meranie ph usne na  rôznych miestach a  zisťova-
nie prítomnosti kovov: l. Dubinyová (FchPT STU 
v Bratislave) (obr. 8),

•	 meranie spektra remisnej krivky materiálu vo viditeľ-
nej oblasti spektra: l. Gál (FchPT STU v Bratislave).

8. Fotodokumentácia stavu pred a  po  konzervovaní:  
A. Kucharčíková (Považské múzeum v Žiline).
Podrobné zdokumentovanie predmetu zo všetkých strán, 
s nafotením detailov a makrosnímkov.
9. Konzervátorský zásah: A. Španová (Považské múzeum 
v Žiline) v  spolupráci s A. orlitom (Masarykova univerzita 
v Brně):

•	 odstránenie sterilizovaných zvyškov plesní,
•	 suché čistenie kožušiny,
•	 mokré čistenie kožušiny a podšívky,
•	 zmäkčovanie, tukovanie, zvláčnenie usne,
•	 konsolidácia, spevňovanie poškodených častí bundy,
•	 drobné opravy poškodenej podšívky (obr. 9).

10. Fotodokumentácia s  farebnými štandardami: l. Gál 
(FchPT STU v Bratislave).
Postup fotografovania s  využitím škály farebného štandar-
du, ktorého namerané hodnoty technikou fotenia boli po-
rovnávané s  nameranými hodnotami pri spektrofotometrii 
/bod 7/ (obr. 10).
11. Identifikácia usňových zvyškov a  poškodení, simu-
lovanie priebehu poškodení: P.  hlaváček (Univerzita To-
máše Bati ve  Zlíňe), D. Bakoš (FchPT STU v  Bratislave),  
R. Kocourek.
Tím odborníkov pracoval na  stanovení surovín a  spôsobe 
spracovania usní, identifikácii pečiatky na  rubovej strane 
kožušín s určením výrobne, technologickej výrobe usní, po-
pise jednotlivých fragmentov a  mechanických poškodení, 
simulácii overenia priebehu poškodenia usne teplom.
V  spolupráci s  ďalšími odborníkmi (historička E. Králi-
ková – SNM-Múzeá v  Martine, historička umenia B. Pe-
káriková – SNM-Múzeá v  Martine, S. Kirschnerová a  M. 
Jablonský – STU v  Bratislave, námestníčka GR SNM pre 
odborné činnosti G. Podušelová) sa podarilo úspešne zrea- 
lizovať projekt, ktorý bol od začiatku postavený na výbor-
nej koordinácii, ochote, dobrovoľnosti, finančnom spon-
zorstve a  predovšetkým absolútnej profesionalite všet-
kých spoluriešiteľov. 
Získané poznatky a výsledky budú slúžiť na vytváranie da-
tabázy štandardov pre danú materiálovú skupinu a dúfame, 
že budú malou pomocnou barličkou pri realizácii podobných 
projektov. Pracovníci z  oblasti konzervovania/reštaurova-
nia budú môcť čerpať zo získaných poznatkov informácie 
pri riešení vlastných podobných technologických problémov, 
čím sa zásahy urýchlia a predovšetkým skvalitnia.

Záver
Úspešné zakončenie projektu prinieslo svoje ovocie vo for-
me zachráneného vzácneho zbierkového predmetu, ktorý 
so sebou nesie historicko-vedecké informácie získané na zá-
klade analýz a spoločných konzultácií. Príspevok ukázal ces-
tu ako, kde a koho možno osloviť, ale predovšetkým doká-
zal potrebu úzkej spolupráce niektorých vedných disciplín. 
S  ústretovosťou vedenia inštitúcií, ochotou ľudí, profesio-
nalitou a  odbornou vzdelanosťou pracovníkov to v  našom 
múzeu skutočne ide (obr. 11).

obr. 8 Meranie ph – A. orlita a l. Dubinyová. Foto: A. Španová

obr. 9 Čistenie kožušiny – A. Španová. Foto: A. Kucharčíková

obr. 10 Fotografovanie s farebnými štandardami – l. Gál  
Foto: A. Španová

obr. 11 Pracovné stretnutie riešiteľov projektu s prezentáciou 
výsledkov v PMZA. Foto: A. Kucharčíková
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STM-Múzeum letectva získalo 
Messerschmitt Bf 109 G-14/AS
Miroslav hájek – Peter ondreják, STM-MÚZEUM lETEcTVA, KoŠIcE

The STM – Aviation Museum obtained a Messerschmitt Bf 109 G-14/AS
It is 31 December 1944. In the Luftwaffe air commands on the World War II western front nobody is celebrating 
the last day of the year. The German Luftwaffe is planning the last, big, organised resistance in the early hours of 
1 January 1945. The whole operation is called „Bodenplatte“. For many young Luftwaffe pilots the New Year, and 
also the final year of World War II, is beginning with uncertain prospects for their further existence. It is caused by 
the command issued on 31 December 1944: “Each pilot participating in the operation will put on clean underwear, 
his best uniform and pilot‘s outfit over it. He will take a tablet of chocolate and arrive to the operation centre.” In 
the operation centre the commander opens an envelope and states the destination: Mety-Frescaty airport, flying 
height to 30 m, prior to reaching the destination discard the additional tank. One of the aircrafts assigned for the 
attack on the given destination was also the Messerschmitt Bf-109 G-14/AS, production number 784 993, from the 
collections of the Slovak Technical Museum in Košice.

Je 31. 12. 1944. V leteckých útvaroch luftwaffe na západnom 
fronte II. svetovej vojny sa Silvester neoslavuje. Žiadne šam-
panské,  večierka pre pilotov stanovená povinne o  22.00 hod.  
Dňa 1. januára 1945 vo včasných ranných hodinách sa nemec-
ká luftwaffe chystá na posledný veľký organizovaný odpor. celá 
operácia nesie názov Bodenplatte.  Nový rok a súčasne posledný 
rok II. svetovej vojny začína pre mnohých mladých pilotov ne-
meckej luftwaffe neistou vyhliadkou na ďalšiu existenciu. Prí-
činou je rozkaz, ktorý vyšiel 31. decembra 1944: “Každý pilot, 
ktorý sa zúčastňuje operácie, si oblečie čistú spodnú bielizeň, 
svoju najlepšiu uniformu a na uniformu aj leteckú výstroj. Vez-
me si tabuľku čokolády a dostaví sa do operačnej miestnosti.” 
operačná miestnosť: veliteľ otvorí obálku – „Stanovený cieľ: 
letisko Mety-Frescaty, výška letu na 30 m, pred dosiahnutím 
cieľa odhodiť prídavnú nádrž“ .  
Jedným z lietadiel určených pre útok na spomínaný cieľ bol aj 
Messerschmitt Bf-109 G-14/AS, v. č. 784 993, ktorý riadil 

pilot „Biela 13“ Uffz. herbert Maxis, príslušník 13. letky IV. sku-
piny 53. leteckej stíhacej eskadry. letka bola dislokovaná v Nel-
lingene a po vzlete sa mala pripojiť k zadnej časti formácie. Sú-
časne s ním sa akcie zúčastnilo 28 Messerschmittov Bf 109. 
Po  sformovaní zostavy nad letiskom sa vedúce lietadlo ujalo 
svojej úlohy a vo výške 50 – 100 m nabrala skupina kurz Mety. 
V priebehu preletu však došlo k ostreľovaniu formácie zo ze-
me batériou A.455 – motorizovaným protilietadlovým oddie-
lom, umiestneným v Ittersdorfe. Protilietadlový oddiel viedol 
paľbu na skupinu ôsmych lietadiel. Piloti ostreľovali spomína-
ný 455. oddiel a 739. oddiel poľného delostrelectva. Pilot jed-
ného lietadla po  útoku urobil okruh a  nasadil na  nový útok. 
Jeho cieľom bol jeden z  protilietadlových kanónov. Pilotovi 
však zámer nevyšiel, jeho lietadlo bolo zostrelené a  dopadlo 
na zem asi 180 m od amerického postavenia. Pilotom bol Uffz. 
herbert Maxis od 13. letky, svoju Bielu 13 „posadil“ na východ 
od Ittersdorfu. Keď sa dostal z kabíny, zdvihol ruky na znak, 

letisko Mannheim, Nemecko, 4. 10. 
2012. Messerschmitt Bf 109 G14 AS, v. č. 
784 993, skompletizované lietadlo pred 
prepravou do STM-Ml

2013_02_muzeum_09.indd   25 13. 6. 2013   9:28:29



26   múzeum 2 / 2013 • múzejné zbierky

že sa vzdáva. Napriek tomu bol okamžite zastrelený jedným 
z príslušníkov batérie A 739 oddielu poľného delostrelectva. 
Podľa pôvodných záznamov pilot pri núdzovom pristáti údaj-
ne strieľal z palubných zbraní. Delostrelcom hrozil poľný súd, 
ale nakoniec boli všetky výpovede zmenené tak, aby sa súd ne-
konal. V hlásení stálo, že Uffz. h. Maxis urobil pohyb, ktorý 
sa dal definovať ako nepriateľský, čím bolo všetko vysvetlené 
a zahladené. Príslušníci pohrebnej jednotky nenašli nič o iden-
tite pilota. Je pravdepodobné, že bol pochovaný ako neznámy. 
Jeho hrob nebol nikdy nájdený a do dnešných dní je Uffz. h. 
Maxis vedený ako nezvestný. 
Útok na protilietadlovú batériu nebol plánovaný (útok mal byť 
vedený na  letisko v  Metách). Pozornosť pilotov upútal tento 
cieľ pravdepodobne náhodou, pretože zbytok skupiny pokra-
čoval v  lete na Mety. Dnes sa môžeme len dohadovať, či išlo 
o zámer alebo náhodu.
Vrak lietadla Bf 109 G-14/AS ležal na mieste zostrelenia ešte 
niekoľko mesiacov a bol pomaly vyrabovaný. Zostatky lietadla 
napokon odsunul jeden sedliak do jamy a zasypal. 
Vrak lietadla sa stal znovu zaujímavým v roku 1988, kedy ho 
pán Raymond Wagner, ktorý býva v  blízkosti, vykopal. Pán 
Wagner sa začal venovať renovácii zostreleného lietadla, resp. 
toho, čo z neho zostalo a postupne dokázal prestavať mnoho 
komponentov v  oblasti kokpitu (mostík krídlového nosníka, 
podvozky, protipožiarna prepážka atď.). 
V roku 2004 pán Wagner projekt (trup lietadla Messerschmitt  
Bf-109 G-14/AS, v. č. 784 993) predal do nadácie Messerschmitt 
Stiftung (EADS), ktorá prevádzkuje jediné tri letuschopné Me 
109 v  Európe. od  nadácie Messerschmitt Stiftung (EADS) sa 
z velkej časti zreštaurovaný trup lietadla dostal k p. Jürgen Dilge-
rovi. V roku 2011 navštívil Slovenské technické múzem- Múze-
um letectva v Košiciach (STM-Ml) pán Jürgen Dilger (TEchNo-
SEUM – landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim).  

Pri prehliadke expozícií STM-Ml zistil, že časti zbierkového 
predmetu – motora DB-605 sú po prípadnej generálnej oprave 
použiteľné v inom leteckom motore typu DB-605. Ich použitím 
by daný letecký motor získal status “schopný leteckej prevádz-
ky”. Za motor DB – 605 ponúkol STM-Ml na výmenu:

•	 z velkej časti zreštaurovaný trup lietadla Messerschmitt 
Bf-109 G-14/AS, v. č. 784 993,

•	 motor Daimler Benz 605 D rovnakej konštrukcie poskla-
daný z nefunkčných súčiastok,

•	 ľavú a pravú nosnú plochu v originálnom stave komplet-
nú na 70 – 80 %.

Pri posudzovaní zámeru výmeny, navrhovanej pánom Dilge-
rom, bolo vedením Slovenského technického múzea, aj na zá-
klade odporúčania Komisie pre tvorbu zbierok, konštatova-
né, že ponúkaná výmena je pre STM výhodná a odporúča ju 
realizovať. Po upresnení spôsobu výmeny boli ponúkané čas-
ti lietadla Messerschmitt Bf 109 G14 AS následne naložené 
na kamión a prepravené do STM-Múzea letectva v Košiciach. 
Vzhľadom k  zavedeným pravidlám, podľa ktorých je lietadlo 
identifikovateľné podľa trupu, môžeme náš exemplár stotož-
niť s lietadlom Uffz. herberta Maxisa, ktorého príbeh je opísa-
ný v prvej časti tohto príspevku. To znamená lietadlo, ktorým 
si človek poslednýkrát zalietal 1. 1. 1945.
Dnes sú časti lietadla Messerschmitt Bf 109 G14 AS umiestne-
né v depozitárnych priestoroch múzea. V súčasnosti sú vytvára-
né predpoklady na  začatie komplexného odborného ošetrenia 
tohto už zbierkového predmetu. cieľom reštaurátorského zása-
hu na lietadle Messerschmitt Bf 109 G14 AS s dielenským číslom 
784 993 je prinavrátenie jeho pôvodnej podoby – podoby známej 
k 1. 1. 1945. Reštaurovanie lietadla bude prebiehať v STM-Múzeu 
letectva. Už dnes vieme, že časť prác bude nevyhnutné zabezpe-
čovať dodávateľsky. Pôjde napríklad o reštaurovanie krídiel, kde 
zmluvní partneri budú musieť byť schopní zabezpečiť maximálnu 
originalitu konštrukcie. Veríme, že sa nám prvú časť reštaurova-
nia lietadla podarí zrealizovať k 1. 1. 2015, kedy by sme pri prí-
ležitosti 70. výročia udalosti z roku 1945 lietadlo predstavili ve-
rejnosti ako súčasť expozície Múzea letectva Vývoj letectva do roku 
1945. V danom termíne by podľa našich plánov mali byť ukon-
čené práce, ktoré prinavrátia lietadlu pôvodnú vonkajšiu podobu. 
V ďalších etapách máme v pláne rekonštruovať pilotný priestor, 
lietadlové systémy a rôzne konštrukčné detaily lietadla. 
Už v súčasnej dobe je jasné, že žiadnu z etáp komplexného reštau-
rovania lietadla Messerschmitt Bf-109 G nie je možné realizovať 
a financovať z rozpočtu STM. Projekt sa dá uskutočniť len s vý-
znamnou podporou sponzorov a za dobrovoľnej účasti záujem-
cov o úspešné ukončenie projektu. Je pomerne zložité určiť po-
trebnú výšku finančných prostriedkov. V  hrubom odhade mô-
žeme hovoriť o potrebe cca 100 000 €. Úroveň rekonštrukcie sa 
bude rovnať výške prostriedkov, ktoré budú k dispozícii. 
Veríme, že sa projekt podarí zrealizovať a v zbierkovom fonde 
múzea bude v  reprezentatívnej podobe zastúpený typ lietad-
la, ktorý sa v 30. rokoch minulého storočia stal jedným z prie-
kopníkov moderných leteckých konštrukcií. Samonosná ce-
lokovová konštrukcia lietadla s  vysokovýkonným piestovým 
motorom, automaticky stavitelnou vrtuľou, zaťahovacím pod-
vozkom a moderným palubným vybavením so schopnosťou lie-
tať za akéhokoľvek počasia vo dne i v noci – to všetko bolo v tej 
dobe revolučné. lietadlo Messerschmitt Bf 109 bolo priekopní-
kom nových leteckých konštrukcií. STM-Ml získalo cenný tech-
nický exponát, ktorý má naviac aj veľmi zaujímavú minulosť.

FoTo: P. ondreják
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Prevoz lietadla Messerschmitt Bf 109 G14 AS s dielenským číslom 
784 993 nemeckým prepravcom, zabezpečovaný pánom Jürgen 
Dilgerom z letiska Mannheim na letisko Košice do STM-Ml (1 174 
km), vykladanie lietadla v STM-Ml 6. 10. 2012
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Závažným argumentom proti dátumu vzniku múzea v  roku 
1927 bol fakt, že časť zbierky bola ešte stále v  rukách Joze-
fa Nécseyho a rovnako i neskorší spor o vlastnícke práva zbie-
rok bránili vzniku múzea. Podobne i tvrdenie, že v roku 1927 
vznikla aspoň myšlienka založenia levického múzea, neobsto-
jí, pretože tá sa objavila už minimálne v roku 1910. Už v tomto 
období totiž o časť nécseyovskej zbierky prejavil záujem kun-
sthistorik Kornel Divald, ktorý v  rokoch 1909 – 1910 syste-
maticky spracovával a na fotografiách zaznamenával historic-
ké stavby a  ich interiéry, oltáre, liturgické predmety,  textílie 
a ľudový odev Tekovskej župy. Zbierky chcel získať pre novo-
založené múzeum v Banskej Bystrici. Zaujímali ho najmä ak-
varely motýľov a črpáky zo zbierky nebohého Štefana Nécsey-
ho, ale aj prehistorické pamiatky z archeologických výskumov. 
Nécsey však živil myšlienku založenia múzea v leviciach, pre-
to Divaldovu ponuku odmietol.2

Na jeseň 1928 daroval Jozef Nécsey ďalšiu a zároveň poslednú 
kolekciu obsahujúcu 526 zbierkových predmetov. Táto okol-
nosť urýchlila proces pridelenia nových sľúbených priesto-
rov na  druhom poschodí mestského domu vedľa plánovanej 
maďarskej verejnej knižnice. Prebratím a  prevozom zbierok 
z  Vrábeľ mesto opäť poverilo Eugena Krieka a  zároveň do-
stal i poverenie na následné inštalovanie všetkých predmetov. 
Inštaláciu prvých expozícií budúceho múzea v  dvoch malých 
miestnostiach dokončil Kriek v  decembri 1928. Prvá miest-
nosť bola venovaná hlavne etnografii, histórii a  archeológii, 
druhá – „Nécseyovská izba“ – bola zariadená rodinnými por-
trétmi a osobnými predmetmi jednotlivých členov rodiny.3

Po  smrti Jozefa Nécseyho v  januári 1929 sa darované zbier-
ky stali predmetom súdneho sporu, ktorý vyvolala jeho dcéra 
Šarlota. Ako jediný žijúci potomok spochybnila otcovu posled-
nú vôľu, od  mesta žiadala finančnú kompenzáciu i  vrátenie 
časti darovaných predmetov. V spore trvajúcom dlhých deväť 
rokov zohral dôležitú úlohu Eugen Kriek, vďaka ktorému osta-
la takmer celá zbierka vo výlučnom vlastníctve levíc.
Medializovanie prevzatia Nécseyovej zbierky podnietilo obča-
nov mesta k darovaniu predmetov múzejnej hodnoty, čím sa 
postupne rozrastala základňa budúceho múzea.4 Na  jar 1929 
bol zhotovený mobiliár pre výstavné účely, ktorý pozostá-
val z troch presklených vitrín.5 Napriek sľubne sa vyvíjajúcim 
okolnostiam boli však prípravné práce na sprístupnení múzea 
uznesením zastupiteľstva mesta levice z  3. júna 1929 z  ne-
známych príčin pozastavené na dobu neurčitú.
Veľké nádeje pre regionálnu kultúru priniesol rok 1930, kedy 
prezident republiky T. G. Masaryk oslavoval svoje 80. narode-
niny. Pri tejto príležitosti sa mesto levice rozhodlo zriadiť dlho-
očakávanú slovenskú i  maďarskú verejnú knižnicu. Maďarská 
knižnica bola zariadená v tesnom susedstve múzejnej expozície 
na druhom poschodí mestského domu. od tej chvíle bol osud 

Československo „zdedilo“ po  rozpade Rakúsko-Uhorska 16 
múzeí, z ktorých iba dve boli štátne: Východoslovenské múze-
um v Košiciach a Banské múzeum v Banskej Štiavnici. ostat-
né mali mestský, župný, spolkový alebo súkromný charakter. 
Na vzniku a rozvoji múzeí v novovznikajúcej republike sa po-
dieľalo množstvo dobrovoľných pracovníkov, spolkov, spoloč-
ností a súkromných osôb, ktoré boli zároveň vlastníkmi zbier-
kových predmetov. Keďže v  tomto období ešte neexistoval 
múzejný zákon, zbierky boli súkromným majetkom.
V  medzivojnovom období vzniklo na  území Slovenska ďal-
ších 18 múzeí na spolkovom, mestskom či štátnom základe1, 
medzi inými aj Mestské múzeum v leviciach. S jeho vznikom 
sa spája meno vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, 
ktorý bol vášnivým zberateľom starožitností, umeleckých 
predmetov, kníh a vlastnil vzácne zbierky i po svojich nebo-
hých synoch. Ako amatérsky archeológ počas svojho života 
preskúmal významné archeologické lokality z obdobia mlad-
šej doby kamennej a  z  doby bronzovej v  okolí Vrábeľ. Dru-
hou nemenej dôležitou osobou, ktorá sa podieľala na  vzni-
ku múzea, bol stredoškolský profesor miestneho učiteľského 
ústavu Eugen Kriek, ktorý vyvinul nemalé úsilie na záchra-
nu a prezentáciu kultúrneho dedičstva v leviciach. Význam-
né bolo i  jeho pôsobenie v  oblasti vzdelávania, prírodných 
vied, knihovníctva a  osvety. Bol to práve on, kto starnúce-
ho Jozefa Nécseya presvedčil o darovaní svojich zbierok le-
viciam. Tento jeho krok s nespokojnosťou sledovalo ukrátené 
predstavenstvo Vrábeľ, ktoré sa nazdávalo, že zbierka ostane 
v ich meste.
Darovanie prvej časti atraktívnej zbierky prebehlo v  lete 
1927, keď Eugen Kriek previezol do levíc okolo 1 500 pred-
metov. Tieto zbierky boli spolu s  množstvom maďarských 
kníh z  bývalého piaristického gymnázia uložené vo veľkej 
zasadačke mestského domu a  čakali na  sprístupnenie je-
ho druhého poschodia, ktoré mesto vyhradilo pre zriade-
nie mestskej verejnej knižnice a  múzea. Prvotné nadšenie 
predstaviteľov mesta pod vplyvom iných ťažkostí postupne 
opadlo, predmety zostali zabalené v škatuliach a ich osud ne-
bol jasný. Koncom roku 1927 Jozef Nécsey mestu ponúkol 
ďalšiu časť svojej zbierky, ale pre nedoriešené priestorové 
problémy ju muselo mesto načas odmietnuť. Na  jeseň roku 
1927 sa v miestnom týždenníku Bars objavil článok Naše mú-
zeum, v ktorom glorifikovali mecenáša Jozefa Nécseyho a je-
ho dar mestu – múzeu, ktoré však v skutočnosti ešte neexis-
tovalo a nebolo založené ani do konca roka.
Vzhľadom na vyššie uvedené preto pokladám rok 1927, tradič-
ne interpretovaný ako rok založenia múzea, za absolútne neo-
podstatnený. okrem toho, že mesto nemalo k dispozícii vhod-
né priestory na  zriadenie múzea, neboli jednoznačne určené 
ani personálne kompetencie a  majetkovo-právne záležitosti. 

odtlačok dvojjazyčnej pečiatky 
Mestského múzea v leviciach, 
1934

Archívne dokumenty menia  
dejiny múzea v leviciach
ladislav Vincze, ŠTáTNY ARchÍV V NITRE, PoBoČKA lEVIcE

Archive documents are changing the history of the museum in Levice 
The Tekov Museum in Levice, which celebrated the 85th anniversary of its 
establishment last year, provides a proof of the fact that new knowledge can change 
the routine. The latest discoveries in the archive documents located in the State 
Archive in Nitra, branch office Levice, have brought surprising results. 
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múzejných zbierok úzko spojený s  jej životom. Napriek tomu, 
že knižnica bola zariadená, nebola nakoniec sprístupnená ve-
rejnosti, a tak nemohlo fungovať ani múzeum. Predstavenstvo 
mesta venovalo menej pozornosti knižnici ako múzeu. Príčinu 
treba hľadať v  absencii poradného a  kontrolného orgánu pri 
mestskom úrade, ktorý by bol obdobou dobre fungujúcej kniž-
ničnej rady. Múzeum bolo v plnej miere podriadené maďarskej 
verejnej knižnici, dôkazom čoho sú jej výročné správy, kto-
ré uvádzali aj aktuálny stav múzea. Preto za oficiálny dátum 
otvorenia Mestského múzea verejnosti považujem rok 1932. 
Záujemcovia si mohli múzeum prehliadnuť štyrikrát do týžd-
ňa6, neskôr sa otváracie hodiny prispôsobili otváracím hodi-
nám verejnej knižnice, čo bolo len dvakrát týždenne. Za hlav-
ného knihovníka a  zároveň nepísaného správcu múzejných 
zbierok bol vymenovaný Eugen Kriek.
Významnou udalosťou, ktorá napomohla zviditeľneniu mú-
zea, bol nález depotu zlatých a strieborných keltských min-
cí v  roku 1930 v  Novej osade v  leviciach. Aj keď to znie 
neuveriteľne, Kriek tomuto objavu vďačí za  funkciu riadi-
teľa múzea. Pri preberaní mincí do úschovy mesta, ako štát-
neho depozitu, bol potrebný aj podpis a  pečiatka riaditeľa 
múzea. Keďže múzeum nemalo pečiatku ani riaditeľa, Eu-
gen Kriek bol na základe rozhodnutia mesta č. 10146 z roku 
1934 oficiálne menovaný za riaditeľa múzea.7 Ako ukázala 
neskoršia prax, išlo skôr o čestnú funkciu, bez akýchkoľvek 
kompetencií. od tohto obdobia múzeum používalo dvojja-
zyčnú pečiatku i hlavičkový papier. Symbióza oboch organi-
zácií zapríčinila, že múzeum už od počiatku svojho vzniku 
nabralo maďarské smerovanie, proti čomu sa viackrát ohra-
dila slovenská verejnosť.
Napriek tomu, že múzeum vlastnilo hodnotné zbierky a ich 
počet sa vďaka akvizičnej činnosti neustále rozrastal, nebol 
jeho stav uspokojivý. Keďže výstavné priestory boli nedosta-
čujúce, celé múzeum pôsobilo skôr ako skladisko, čo bránilo 
inštalovaniu expozícií do konečnej podoby. V letných mesia-
coch boli predmety vystavené intenzívnemu slnečnému žia-
reniu, čo negatívne vplývalo na ich fyzický stav.8

Finančnú situáciu múzea mohla čiastočne vylepšiť ročná 
štátna dotácia udeľovaná Svazom československých museí. 
V roku 1936 bola ročná štátna subvencia rozdelená do troch 

skupín. Do  prvej (s  podporou od  päťtisíc do  tritisíc korún) 
bolo zaradených sedem múzeí, v druhej (s výškou príspevku 
od tritisíc do tisícpäťsto korún) bolo päť múzeí a najnižšiu fi-
nančnú dotáciu (od tisícpäťsto do tisíc korún) získali dve mú-
zeá. Štátna podpora Mestskému múzeu v leviciach bola za-
mietnutá, pretože malo malú zbierku a nevykazovalo vlastnú 
múzejnú činnosť.9

V  lete 1938 dostalo múzeum jedinečnú možnosť vystavo-
vať svoje exponáty na  jubilejnej zemskej výstave Slovenska 
v Košiciach pod názvom Výstava východu. Časť výstavy ma-
la prezentovať múzeá na  Slovensku a  v  Podkarpatskej Ru-
si a poukázať na ich prácu za posledných 20 rokov. levické 
múzeum dostalo k dispozícii jednu vitrínu, kde malo vysta-
viť svoje najhodnotnejšie exponáty.10 Pre krátkosť času a zlú 
materiálnu situáciu mesta sa múzeum plánovanej výsta-
vy nezúčastnilo. Mešťanosta poslal inšpektorátu veľavrav-
ný list, ktorý je odpoveďou na mnohé otázky: „Poznamenať 
musíme, že naše mestské múzeum je mladou inštitúciou, 
nemá ešte definitívneho umiestnenia. Založené bolo v  ro-
ku 1932 a od tej doby sa zbierajú všetky predmety, ktoré sú 
vhodné pre muzeálne a vedecké zachovanie. Naše múzeum 
vlastných prostriedkov nemá a len z darovaných predmetov 
sa zveľaďuje. Múzeum mesta levice prozatím pokiaľ nebu-
de mať vhodného umiestnenia, nie je pravideľne prístupné 
verejnosti, ani pravideľného funkcionára nemá. Toho času 
je len mestom poverený správca, ktorý svoju funkciu jako 
čestnú plní“.11 Aj z citovaného textu jednoznačne vyplýva, že 
múzeum ako také bolo pre komplikovanú finančnú situáciu 
mesta i  absenciu vhodných priestorov založené a  sprístup-
nené verejnosti až roku 1932. 
Mojím úmyslom bolo poukázať na  nesprávne interpretova-
ný dátum vzniku Mestského múzea v leviciach, čo bolo spô-
sobené absenciou bádania archívnych prameňov. Bude však 
veľmi náročné tento nový poznatok presadiť v  regionálnej 
historiografii a potrvá dlhšiu dobu, kým sa vžije do povedo-
mia odbornej i laickej verejnosti.
Napriek tomu novozískané skutočnosti Mestskému múzeu 
a jeho právnemu nástupcovi Tekovskému múzeu v leviciach 
neuberajú na dôležitosti a na pozícii centra kultúrneho a ve-
deckého života regiónu.

FoTo: Štátny archív v Nitre, pobočka levice
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Mestské múzeum v leviciach, Izba Nécseyovcov, 1937
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byť výstava Ohýbaj ma mamko, ku ktorej boli vytvorené mate-
riály pre rodiny s deťmi, školské skupiny 1. stupňa a 2. stupňa 
ZŠ. Pre individuálnych návštevníkov pracovníčky SNM v Mar-
tine poskytovali vo vopred oznámených termínoch prednášky, 
najmä počas bratislavskej reprízy výstavy.)
V roku 2009 SNM v Martine vytvorilo v spolupráci s Mgr. Ju-
ditou Poliačikovou komplexný vzdelávací projekt Bádanie 
v múzeu s podtitulom Stredovek, zameraný na stále expozície 
SNM v Martine-Etnografického múzea, hlavne ich historický 
úvod, nadväzujúci na učebné osnovy dejepisu stredných škôl. 
Je to otvorený projekt, ako samotný názov naznačuje. Môže 
byť v budúcnosti rozširovaný o ďalšie témy. 
Napriek tomu, že je stredoveku v  múzeu venovaná len malá 
časť expozície, podarilo sa nám spracovať päť tém do pracov-
ných listov pre študentov a  následne päť metodík pre učite-
ľov na použitie listov. Témami Slovania a Veľká Morava, stre-
doveké zriadenie, cirkev, mesto a etnicita sme pokryli takmer 
všetky aspekty vykresľujúce obdobie stredoveku. Vychádzajúc 
na  jednej strane z cieľov a metodiky historickej antropológie 
a obnovy historickej vedy a tým zmeneného vnímania histo-
rického času6 (pričom hlavný impulz vyšiel z  časopisu leAn-
nales), sa nám podarilo pomocou techník a metodiky objekto-
vého učenia vytvoriť zaujímavý materiál, ktorý by mohol po-
môcť učiteľom dejepisu a histórie „vykresliť“ tému nielen ako 
rad na seba nadväzujúcich historických faktov, ale najmä ako 
atmosféru určitej doby a spôsob života v nej.7 
Najdôležitejšou časťou projektu je Metodický materiál pre učite-
ľa, rozdelený na tri časti – príprava na návštevu v múzeu, náv-
števa v múzeu a spracovanie poznatkov získaných v múzeu. 
V obale materiálu je opísaný cieľ programu, ktorý sme ako au-
torky sledovali. Zároveň sú tu vysvetlené základné postupy, kto-
ré môže učiteľ využiť pri príprave na hodinu v múzeu. V princí-
pe ide o aplikáciu základnej techniky konštruktivistickej peda-
gogiky, na príprave na hodinu v múzeu získa učiteľ prekoncepty, 
ktoré majú študenti k danej téme. hodina v múzeu vytvorí di-
daktické napätie (konflikt prekonceptu s  „pravdou“), ktoré je 
podľa konštruktivistických pedagógov jediným spôsobom ako 
si poznatok osvojiť hlbšie. Následne po návšteve múzea je mož-
né využiť ďalšiu metódu na spracovanie poznatku. 
V  prvej časti materiálu ponúkame učiteľom možnosť pripra-
viť svojich študentov na aktivity v múzeu. V prípade prvej témy 
Slovania a Veľká Morava ponúkame tri výroky o Slovanoch, kto-
ré majú študenti analyzovať na základe základných otázok: Ako 
videl autor Slovanov? Aké vlastnosti im pripisoval? Čím boli pre 
neho zaujímaví? Vyberte jednu vlastnosť, ktorou by bolo mož-
né popísať Slovanov na  základe prečítaného textu.8 Po  analý-
ze textov majú študenti nájsť spoločné prvky v textoch, porov-
nať pohľad cestovateľa na sledované etnikum a určiť, čo ho viedlo  

Múzeológia – veda, ktorej predmetom poznávania je špecifický 
poznávací a hodnotiaci vzťah človeka k realite1, má podľa Waida-
chera tri základné teórie – teóriu selekcie, tezaurácie a komuni-
kácie. hlavne o poslednej z nich sa teraz dosť hovorí. Snáď je to 
následkom aj toho, že doba, v ktorej žijeme, je doba informačná.  
V období internetu je dôležité nájsť taký zdroj informácií, ktorý 
je relevantný (pravdivý) a zároveň dostupný. Už dlho sa na múzeá 
široká verejnosť nepozerá ako na jeden zo zdrojov svojho pozna-
nia. Nasleduje však otázka, prečo je tomu tak.
Eilean hooper-Greenhill z Golden-Smith college na University in 
london vo svojej štúdii píše, že múzeá 19. storočia nespochybňo-
vali svoju vzdelávaciu úlohu v spoločnosti a snažili sa sprístupňo-
vať svoje poznatky čo najširšiemu publiku.2 V predchádzajúcich 
desaťročiach sme sa stretávali s  opačným postojom odborných 
múzejných pracovníkov. Ako uvádza Alexandra Brabcová vo svo-
jej úvodnej štúdii v publikácii Brána múzeí otevřená, dnes odborní 
pracovníci používajú pri príprave výstav a ich textov vedecký ja-
zyk, ktorému drvivá väčšina populácie nerozumie a ešte sú na to 
aj hrdí.3 Pritom je práve výstava z ich pohľadu vnímaná ako jeden 
z prioritných spôsobov komunikácie múzea s verejnosťou.4 
Moderné tendencie v tomto odbore vo Veľkej Británii nás upo-
zorňujú na to, že vzdelávacia funkcia múzea nie je zameraná 
len na prácu so školskými výpravami a špecializovanými turis-
tickými skupinami. Eilean hooper-Greenhill z  Golden-Smith 
college na  University in london hovorí, že v  súčasnosti by 
mala byť vzdelávacia funkcia múzeí chápaná širšie a mala by 
zahŕňať spoluprácu na prípravách výstav, prezentácii, podujatí 
a workshopov. Túto funkciu by mali prezentovať tri slová: edu-
kácia, interpretácia a komunikácia.5

Nový prístup k návštevníkom zahŕňajú do práce s verejnosťou 
mnohé múzeá. Analýza návštevnosti a  identifikácia jednotli-
vých skupín návštevníkov pomáha aj určiť formy a  prostried-
ky komunikácie. Tieto sa netýkajú len marketingu alebo Pub-
lic relations, ale aj múzejnej pedagogiky. Jednotlivým skupinám 
je potrebné pripraviť programy tzv. šité na mieru. Analýza náv-
števnosti napríklad v Slovenskom národnom múzeu v Martine 
(ďalej len „SNM v Martine“) ukázala, že najpočetnejšou skupi-
nou návštevníkov sú školské skupiny. Vieme, že naše múzeum 
najčastejšie navštevujú počas tých istých mesiacov, teda od aprí-
la do júna a od septembra do polovice novembra. Tieto údaje sú 
pravdepodobne zhodné s údajmi väčšiny múzeí na Slovensku. 
okrem tradičného lektorátu bola školským skupinám v minu-
losti (do roku 2005) ponúkaná k tematickej výstave maximálne 
tvorivá dielňa. Zmenou postoja múzea k návštevníkom vzniklo 
v SNM v Martine hneď v niekoľkých zložkách množstvo progra-
mov, ktoré múzeum ponúkalo svojim návštevníkom. Väčšina 
z nich sa týkala aktuálnych výstav, pričom tieto programy ponú-
kalo zároveň s výstavou aj ostatným múzeám (Príkladom môže 
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Bádanie v múzeu: Stredovek
Elena Zahradníková, SNM-MÚZEá V MARTINE, MARTIN

Research in the museum: The Middle Ages
The contribution is devoted to the implementation of museological theory of communication 
into practice on the example of museum pedagogy. It outlines the topic of applying methods 
of constructivist pedagogy in the museum based on the syntheses by Eilean Hooper-
Greenhill and  Alexandra Brabcová. It presents the project „Research in the Museum: 
The Middle Ages“ not only as an implementation of these topics into practice, but also as 
a response to the analysis of the museum number of visits. Simultaneously, it is presented 
as an application of the theory of historical anthropology to the „school in the museum“. 

 

2013_02_muzeum_09.indd   29 13. 6. 2013   9:28:30



30   múzeum 2 / 2013 • Vzdelávanie a komunikácia v múzeách

k tomu, aby boli Slovania popisovaní uvedeným spôsobom. Kým 
v prvej téme boli otázky na analýzu spoločné, pre úvod do druhej 
témy – Feudalizmus – stredoveké zriadenie – museli byť vypraco-
vané otázky samostatne. cieľom tejto úlohy je rozoznanie posta-
venia jednotlivých vrstiev v stredovekej spoločnosti. Tretia téma 
Cirkev v stredoveku začína atraktívnou prípravou, a tou je metóda 
brainstormingu, kde majú študenti jasne formulovať svoj názor 
na inštitúciu cirkvi v stredoveku. Kombináciou metódy brainstor-
mingu a analýzou textov začína štvrtá téma – Etnicita v stredove-
kom Uhorsku. Na základe prečítaných textov majú študenti zade-
finovať, za akých podmienok je možné, aby fungovala multietnic-
ká spoločnosť. Najhravejšou metódou je uvedenie do  poslednej 
témy, a tou sú Stredoveké mestá. Študenti majú priestoru, ktorý 
viac-menej poznajú, priradiť funkcie v stredoveku a v súčasnosti 
na základe pripravených podkladov.
V druhej časti metodického materiálu je popísaná samotná náv-
števa v múzeu. Súčasťou balíka podkladov pre učiteľa je aj pra-
covný list pre študentov (Ten nemusí učiteľ tlačiť v škole, stačí, 
keď v dostatočnom predstihu informuje oddelenie prezentácie 
a marketingu v SNM v Martine, kde mu ho vytlačia.) V meto-
dickom liste má učiteľ presne spísané, čo je cieľom jednotlivých 
úloh, aké minimum informácií si má študent osvojiť po  náv-
števe v múzeu. Je na dohode učiteľa s múzejným pedagógom, 
ktorý z nich povedie program priamo v múzeu. Zatiaľ učitelia 
uprednostnili, aby bol program vedený múzejným pedagógom. 
V skratke opíšem návštevu v samotnom múzeu. Na začiatku je 
každá trieda rozdelená na šesť skupín, podľa počtu pracovných 
listov. Každý v skupine dostane pracovný list, pracovať môže sku-
pina spolu, ale každý študent rieši zadania individuálne. Po ukon-
čení časového limitu (nie dlhšieho ako 15 minút) študenti svoje 
zistenia prezentujú. Tu vzniká priestor na konfrontáciu zistených 
informácií. Už spomínané didaktické napätie, ktoré vyvolá mú-
zejný pedagóg vhodne kladenými otázkami, upevňuje, resp. vy-
tvára relevantný poznatok. odprezentované informácie sú kon-
frontované s názormi zvyšku triedy a prípadne korigované. Av-
šak snahou múzejného pedagóga nie je poskytnúť študentom 
správnu odpoveď, ale otázkami ich priviesť k správnemu riešeniu. 
V prípade tohto programu sa spoliehame na niekoľko pedagogic-
kých postupov, či už je to rovesnícke rozprávanie, kedy je múzejný 
pedagóg len na pozícii akéhosi sprievodcu za poznaním a samot-
né poznanie získavajú študenti sami, alebo prácou v tíme. Ak roz-
delenie študentov do skupín urobí múzejný pedagóg, je to možno 
ešte lepšie, pretože spolu pracujú aj takí, ktorí v jednej skupine ni-
kdy neboli. Učia sa tak komunikovať aj s inými ľuďmi, ako sú ich 
priatelia. Veľmi pomáha, ak študenti zistia, že prezentujúca sku-
pina vypracovala niečo, čo budú potrebovať a následne sa tak aj 
k prezentovaným informáciám správajú a podrobujú ich kritike. 
Úlohy každej skupiny sledujú určitý cieľ – zbierať každé zrn-
ko do mozaiky poznatkov o stredoveku. Čo je cieľom jednotli-
vých úloh je podrobne spísané v samotnej metodike pre učite-
ľov, ako aj v niekoľkých príspevkoch na túto tému. (Pozri na-
príklad ZAhRADNÍKoVá, E: Bádanie v múzeu – aplikovanie 
postupov konštruktivistickej pedagogiky v múzejnej praxi. In 
Zborník Slovenského národného múzea v  Martine – Etnografia, 
ročník cIV – 2010 alebo ZAhRADNÍKoVá, E.: Ako sa nenudiť 
v múzeu. Seminár Pedagogickej fakulty UK v BA v rukopise.)
Výnimočne, ako som už vyššie uviedla, nekončí edukačný 
program v múzeu, ale práve v triede po návrate z múzea. Učiteľ 
má možnosť využiť postup navrhnutý v metodickom materiáli. 
Napríklad pri téme Slovania a Veľká Morava navrhujeme deba-
tu na základe získaných materiálov a rôznych historických i sú-
časných interpretácií. Podkladom pre debatu môžu byť naprí-
klad tvrdenia „Slovania sú národ holubičí“ alebo otázka „Slovan 
– slávny alebo sclavus?“ Princípy debaty sú podrobne popísané 
v  obale pre učiteľov a  naznačené aj v  samotnom metodickom 
liste viažucom sa k téme. Záverečná aktivita k téme Feudalizmus 
– stredoveké zriadenie je venovaná prezentácií zistení. Pomocou 
kartičiek je trieda rozdelená na tri skupiny: šľachtu, cirkev a ne-
slobodných. Každá zo skupín si vytvorí krátku prezentáciu, ob-

hajobu svojej sociálnej skupiny, kde ozrejmia vzťah k ostaným 
vrstvám, predložia svoje požiadavky na ne, ako aj zdôvodnenie, 
prečo je ich skupina nezastupiteľná v stredovekej spoločnosti. 
Forma prezentácie nie je presne stanovená, poskytuje študen-
tom širšie možnosti. Vyhodnotenie spraví spoločne trieda de-
mokraticky v tajnom hlasovaní, čo je ďalším priestorom na po-
rovnanie zriadenia v  stredoveku a  v  súčasnosti. V  prípade té-
my Cirkev v stredoveku odporúčame triede návrat k materiálom, 
ktoré vznikli ako brainstorming pred hodinou v múzeu a ich ná-
slednú konfrontáciu so zisteniami v  múzeu. Výsledkom môže 
byť esej alebo samostatná prezentácia. Tému Stredoveké mestá 
navrhujeme ukončiť vytvorením spoločného plagátu o  meste, 
z ktorého skupina pochádza. Pracovný list v tom prípade odpo-
rúčame ako určitú osnovu, ktorá má pomôcť pri zostavovaní in-
formácií o meste. Najrozsiahlejší program navrhnutý po návšte-
ve v múzeu pre študentov je program k téme Etnicita v stredove-
kom Uhorsku. Študenti majú spoločne s učiteľom doplniť ďalšie 
etniká, žijúce v stredovekom Uhorsku a aj v súčasnosti na Slo-
vensku. Súčasne môžu študenti polemizovať nad univerzálnym 
jazykom stredoveku v Európe – latinčinou a  jej využitím v sú-
časnosti. Učiteľ má k dispozícií šesť slov, po pôvode ktorých mô-
že študentov nechať pátrať. Touto úlohou sa potvrdí postavenie 
latinčiny, ako zdroja relatívne nových „moderných“ slov.
Pre potreby učiteľa sme pripravili ešte malý kvíz ku každej té-
me, aby si mohol preveriť, ako si študenti osvojili poznatky 
z múzea. odporúčame ho neklasifikovať v súlade s pravidlami 
konštruktivistickej pedagogiky. 
Projekt Bádanie v múzeu: Stredovek takto predstavuje komplexný 
materiál pre učiteľov. Ponúka im možnosti práve na poli „refor-
my“ vzdelávacieho systému. Ich študentom ponúka osvojenie 
si hneď niekoľkých zručností potrebných aj pri súčasnej matu-
rite. Jednou z veľkých výhod daného programu je spoluautor-
stvo Mgr. Judity Poliačikovej, dlhoročnej a mimoriadne aktív-
nej učiteľky dejepisu na Gymnáziu Jozefa lettricha v Martine, 
ktorá projekt načrtla, a Mgr. Evy Kotlárikovej, ktorá vymyslela 
štruktúru úloh na pracovnom liste i štruktúru metodických lis-
tov. Projekt mal už od počiatku svojho oponenta, doc. PhDr. Vi-
liama Kratochvíla, cSc., ktorý ho pozitívne ocenil. Nedávno sme 
získali aj oponentský posudok od učiteľky dejepisu PhDr. hany 
Mlynarčíkovej s rovnako kladným hodnotením.

FoTo: Archív SNM-MT
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Archeologické objavy zo zvolenského 
Pustého hradu 
Pavol Šteiner – Andrej ozimy, KATEDRA MUZEolóGIE UKF, NITRA

Archaeological Discoveries at Zvolen Pustý hrad (Deserted Castle)
On 20 November 2012 a new archaeological exhibition devoted to Zvolen Deserted Castle was opened in Zvolen. It was 
put together by the students of the Department of Museology of Constantine the Philosopher University Nitra. It brings 
a new dimension and a practical aspect of education in museology whereby students can apply the acquired knowledge.
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Katedra muzeológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) 
v Nitre patrí svojou aktivitou k dôležitým prvkom kultúrneho 
života nielen mesta, ale aj jeho širokého okolia a z času na čas 
aj celého Slovenska.
Koncom roka 2011 sa na  katedru obrátilo mesto Zvolen spolu 
s miestnou pobočkou Archeologického ústavu SAV s ponukou vy-
tvoriť expozíciu, ktorá by sa venovala dejinám zvolenského Pus-
tého hradu, jedného z najväčších hradných komplexov v Európe. 
Vedenie katedry oslovilo študentov, ktorí teraz mohli aj prakticky 
využiť svoje schopnosti a vedomosti. V prvom rade boli do pro-
jektu prizvaní študenti druhého ročníka, ktorým bol tento ná-
vrh prednesený ako téma ich absolventskej výstavy, ktoré kated-
ra každoročne realizuje v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Takto sa 
pod vedením Pavla Šteinera vyčlenila skupina štyroch študentov 
druhého ročníka, ku ktorým sa pridala skupina šiestich štvrtá-
kov. Na rozdiel od dovtedajších absolventských výstav tak stála 
pred nimi nová forma tvorivej múzejnej práce: stála expozícia, za-
meraná na najširšie spektrum návštevníkov.
Mesto Zvolen vyhradilo na  účely novej expozície dve miest-
nosti na prízemí barokovej budovy Starej radnice na Námes-
tí SNP č. 21/31. Keďže mesto nedisponovalo vyhovujúcim vý-
stavným mobiliárom, bolo prvoradou úlohou študentov na-
vrhnúť vhodné výstavné vitríny.
Ešte pred samotným plánovaním expozície prišli pracovníci Ar-
cheologického ústavu, Ján Beljak a Robert Malček, s ponukou 
zrealizovať výstavu s názvom Zvolen v dobe bronzovej pri príle-
žitosti konania medzinárodného archeologického sympózia 
v hriňovej venovaného mladšej dobe bronzovej. Pre verejnosť 
sa tu malo prezentovať päť lokalít: Borová hora, Podborová, ha-
putka, Balkán-Krivá púť a Pustý hrad prostredníctvom najzná-

Príprava interiéru expozície. Foto: Archív Katedry muzeológie UKF

Pohľad 
na inštaláciu 

keramiky. Foto: 
Archív Katedry 

muzeológie UKF

mejších a najdôležitejších archeologických nálezov. Tu bola k tí-
mu prizvaná aj Noémi Pažinová z Katedry archeológie UKF. Štu-
denti sa teda rozdelili do skupín a vybrali si jednu lokalitu, pre 
ktorú vypracovali sprievodný text a  rozmiestnenie predmetov 
vo vitrínach. Pri navrhovaní vitrín sa muselo dbať na to, aby ich 
bolo možné po skončení dočasnej výstavy použiť na následnú 
expozíciu. Požiadavkou bolo, aby boli jednotného a jednoduché-
ho štýlu a aby sa navrhla jedna väčšia, centrálna pre výnimoč-
né predmety. Nakoniec boli vyhotovené v  troch rôznych výš-
kach (z toho jeden typ určený na pohľad zhora) a jedna centrál-
na veľká policová vitrína. Po vyhotovení scenára a potrebného 
sprievodného textu sa pristúpilo k  inštalácii predmetov a dňa  
14. mája 2012 bola výstava slávnostne otvorená.
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Dráčik z knižného kovania, ktoré bolo objavené pri archeologických 
vykopávkach. Zdroj: http://zvolen.sme.sk/c/6013883/brana-
archeologov-potesila-postavili-ju-ako-lego.html

Skladačka s motívom dráčika z kovania knihy. Foto: l. Jančeková

Študenti sa následne pustili do vyhotovenia scenára a sprievod-
ného materiálu k  expozícii o  samotnom Pustom hrade. Podľa 
pokynov mala každá vitrína reprezentovať samostatné obdobie 
z dejín hradu, a to od neskorej doby kamennej, cez dobu bronzo-
vú, laténsku, rímsku, najslávnejšie obdobie stredovekého komi-
tátneho hradu až po jeho zánik. Výber zo svojich zbierok ponúkol 
nielen Archeologický ústav, ale aj lesnícke a drevárske múzeum 
vo Zvolene. Keďže ide o expozíciu, cieľom tvorcov bolo vytvoriť aj 
interaktívne sprievodné prvky, a tak každý študent dostal za úlo-
hu vytvoriť akúsi „hračku“ alebo suvenír či brožúrku, ktorú by 
si návštevník mohol zobrať domov. Študentka druhého ročníka  
napr. vytvorila skladačku vyrezanú z preglejky, do ktorej boli vy-

Názov expozície: Archeologické objavy zo zvolenského 
Pustého hradu
Organizátori expozície: Mesto Zvolen, Archeologický ústav 
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archeológie Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filo-
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Zvolen
Autori expozície: Archeologický ústav SAV, Výskumné 
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mi Pažinová, PhD.; Katedra muzeológie FF UKF: PhDr. Pa-
vol Šteiner, PhD., Bc. Tomáš Barta, Bc. Danel Bešina, Bc. Já-
nos hushegyi, Bc. Daniela oravcová, Bc. laura Pacherová, 
Bc. lenka Paulovová, Mária Bernaťaková, lucia Jančeková, 
Jozef Mihálik, Andrej ozimy
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vá, Bc. laura Pacherová, Bc. lenka Paulovová, Mária Berna-
ťaková, lucia Jančeková, Jozef Mihálik, Andrej ozimy
Grafický dizajn: Bc. Danel Bešina
Spoluautori: PhDr. Ján Beljak, PhD. Mgr. Robert Malček, 
PhD, PhDr.  Noémi Pažinová, PhD., PhDr.  Pavol Šteiner, 
PhD., Bc. Tomáš Barta, Bc. Danel Bešina, Bc. János hushe-
gyi, Bc. Daniela oravcová, Bc. laura Pacherová, Bc. lenka 
Paulovová, Mária Bernaťaková, lucia Jančeková, Jozef Mi-
hálik, Andrej ozimy
Realizačný tím: PhDr. Ján Beljak, PhD; Mgr. Robert Mal-
ček, PhD, PhDr. Noemi Pažinová, PhD., PhDr. Pavol Šteiner, 
PhD., Bc. Tomáš Barta, Bc. Danel Bešina, Bc. János hushe-
gyi, Bc. Daniela oravcová, Bc. laura Pacherová, Bc. lenka 
Paulovová, Mária Bernaťaková, lucia Jančeková, Jozef Mi-
hálik, Andrej ozimy
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gravírované motívy zo známych archeologických nálezov. Podob-
ne, ako pri výstave, aj teraz sa vypracovali sprievodné texty pre 
jednotlivé obdobia. Neskôr sa organizátori rozhodli, že z preby-
točného archeologického materiálu sa vytvorí pre mladších náv-
števníkov tzv. archeo pieskovisko, kde si môžu vyskúšať prácu ar-
cheológa. Ďalším prvkom, ktorý organizátori chceli zrealizovať, 
bola nástenná maľba znázorňujúca interiér gotického hradu s ok-
nom hľadiacim do prírody, čím by si návštevníci mohli predstaviť 
niekdajší vzhľad hradu. Tejto úlohy sa zhostil výtvarne zdatnejší 
piaty ročník a  ich práca neostala bez odozvy. Taktiež boli deko-
rované ďalšie dve steny, a to rekonštrukciou horného a Dolného 
hradu z 15. storočia, ako aj motívom známeho dráčika z knižného 
kovania, ktoré bolo objavené pri archeologických vykopávkach.
Po  zrealizovaní inštalácie a  výtvarných prác bola expozícia Ar-
cheologické objavy zo zvolenského Pustého hradu otvorená dňa 20. 
novembra 2012 za účasti širokej verejnosti, ako aj vedeckých od-
borníkov z  Archeologického ústavu SAV,  zástupcov mesta Zvo-
len a  iných slovenských múzeí. V príhovoroch zazneli otvorené 
pochvaly pre autorov a  spokojnosť s  vytvoreným dielom, ktoré 
môže dôstojne reprezentovať lokalitu a jej okolie. Viacerí oceni-
li vysokú technickú a estetickú úroveň expozície tým skôr, že ide 
o prácu študentov, ktorí jej boli ochotní venovať svoj voľný čas. 
Týmto spôsobom však mohli na vlastnej koži zažiť časť z práce 
múzejníka a všetko, čo s tvorbou výstav a expozícií súvisí a túto 
skúsenosť budú môcť využiť v ich ďalšom profesijnom živote.
Určite pre nich táto skúsenosť predstavovala tú najatraktív-
nejšiu podobu štúdia muzeológie, veď vytvorenie tohto diela 
bude dlhodobo reprezentovať nielen ich samých, ale aj ich ka-
tedru a univerzitu.
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hlas lesa
Marek Vanga – Želmíra Šípková, lESNÍcKE A DREVáRSKE MÚZEUM, ZVolEN

A voice from the forest
Following a three years break, the Forestry and Timber Museum in Zvolen has launched a new, long-term exhibition 
„A Voice from the Forest“. It presents the topic of the forest and forestry in Slovakia on two levels: forest as a natural 
habitat on the one hand and the development of forest economy from the first systematic efforts to the present 
time on the other one. The exhibition was designed as part of the project „The positive heritage of the past for more 
effective labour in forestry“ within the Programme of Rural Development SR 2007 – 2013.

Po trojročnej prestávke sa lesníckemu a drevárskemu múzeu 
vo Zvolene podarilo opätovne sprístupniť verejnosti novú dl-
hodobú výstavu lesníckeho zamerania.
Výstava Hlas lesa vznikla ako súčasť projektu „Pozitívne od-
kazy minulosti k  zefektívneniu práce v  lesníctve“, s  ktorým 
múzeum uspelo v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013. Slávnostným otvorením výstavy na Medzinárodný deň 
lesov, t. j. 21. marca 2013, múzeum zmienený projekt realizač-
ne uzavrelo. celý projekt pozostával z viacerých obsahovo na-
vzájom previazaných výstupov orientovaných predovšetkým 
na odbornú lesnícku verejnosť.
V rámci projektu bola prvým a podstatným podujatím informač-
ná konferencia, ktorá sa uskutočnila v apríli 2012 na pôde mú-
zea. Jej usporiadatelia si určili za  cieľ zosumarizovať a  utriediť 
dostupné poznatky o histórii a súčasnom stave ťažiskových ob-
lastí lesníctva, ako aj definovať vývojaschopné podnety do  bu-
dúcnosti, osobitne také, ktoré podporujú princípy trvaloudrža-
teľného rozvoja lesníctva a  prírode blízkeho hospodárenia v  le-
soch. Prednášajúci odborníci z oblasti dejín lesníctva a lesníckej 
teórie, ale aj predstavitelia z lesníckej praxe, primeraným spôso-
bom rozobrali vývoj techniky a technologických postupov práce 
v  lese, a  tiež legislatívno-správny kontext a  kultúrno-spoločen-
ský rozmer lesníctva na Slovensku. Príspevky z konferencie boli 
uverejnené v zborníku, poslúžili ako informačný kontext a stali sa 
opornou pôdou pre stanovenie základného obsahového zamera-
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nia pripravovanej dlhodobej výstavy. Tému výstavy autori defino-
vali ako historický doklad podstatných momentov vývoja vzťahu 
človeka – hospodára k lesu, ktorý je zároveň súčasťou prírodného 
prostredia i sférou jeho hospodárskych záujmov. Výstava Hlas le-
sa je tak venovaná vzťahu človeka a lesa, ich dlhotrvajúcemu putu 
a meniacemu sa pohľadu človeka na les a jeho využitie.
Skladá sa z dvoch častí, ktoré na seba nadväzujú. Prvá sa venu-
je lesu ako objektu záujmu prírodných vied. Predstavuje les ako 
harmonické spoločenstvo na sebe navzájom závislých organiz-
mov, ktoré žijú v podmienkach určitého konkrétneho prírodné-
ho prostredia – prezentuje teda tzv. ekosystémový pohľad.
lesný ekosystém je komplikovaná sústava živých i  neživých 
prvkov, medzi ktorými existujú vzťahy rôznej kvality a inten-
zity. Z  rastlín majú v ňom kľúčové postavenie dreviny, ktoré 
tvoria jednu, prípadne i  viac vrstiev – etáží. Pod nimi môže 
vzniknúť vrstva krovín a úplne pri zemi sa nachádza vrstva by-
lín, tráv, papradín, machov, lišajníkov a húb. Zo živočíchov sú 
v lesnom ekosystéme zastúpené všetky skupiny a hoci najvidi-
teľnejšie sú stavovce, množstvom biomasy dominujú bezsta-
vovce, najmä hmyz. Z neživej zložky sa v skladbe lesného eko-
systému uplatňuje geologický podklad, pôda, voda a vzduch.
Všetky tieto zložky lesného ekosystému predstavujeme jed-
nak systematicky – t. j. každú skupinu zvlášť v  kolekcii pre-
parátov či modelov jej charakteristických predstaviteľov (napr. 
dermoplastické preparáty cicavcov či vtákov, entomologické  

Dioráma s ekosystémom pralesa
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preparáty hmyzu, exikáty a  modely húb, herbárové položky 
rastlín a drevín alebo geologické vzorky), jednak formou dio-
rám, kde možno v obmedzenej miere pozorovať i spomínané 
vzťahy medzi jednotlivými zložkami ekosystému.
oba spôsoby inštalácie sa snažia povedať to isté: že v lese sí-
ce kraľujú stromy, no dôležitá je každá rastlina, chrobák, od-
lomený konár, kameň i  prameň. Panujú tu dokonalé vzťahy, 
ktorých poznávanie pomaly privádza ľudstvo na cestu pokory 
a citlivého užívania lesných darov.
Na ekosystémovú časť nadväzujú dva panelové bloky, predsta-
vujúce rôzne pohľady človeka na les. Prvý blok zobrazuje rôz-
norodosť lesov na  našom území: keďže na  rôznych lesných 
stanovištiach sa v závislosti od prostredia (charakterizované-
ho klimatickými a pôdnymi parametrami) a vplyvu ľudských 
zásahov vyvinuli rozmanité lesné spoločenstvá, môžeme roz-
líšiť i  veľké množstvo rôznych typov a  druhov lesa. Pohľady 
na  rôznorodosť lesov pritom môžu byť čisto laické a  jedno-
duché (lesy ihličnaté, listnaté a zmiešané) až vysoko odborné 
a komplexné – lesnícka typológia.
Druhý panelový blok prezentuje význam lesa pre človeka, kto-
rý sa menil s hospodárskym rozvojom našej krajiny a so spôso-
bom života jej obyvateľov: od ničenia lesa pri kolonizácii krajiny 
a koristníckej ťažbe pre účely ranného priemyslu, až po etablo-
vanie lesa, ako dôležitého faktora nenarušeného životného pro-

celkový pohľad na druhú časť výstavy

Detail vitríny 
venovanej 
hospodárskej 
úprave lesov

stredia s verejnoprospešným poslaním. celý blok stojí na zobra-
zení funkcií lesov a predstavuje prechod do druhej časti výstavy, 
ktorá sa venuje využitiu práve jednej funkcie lesa – produkčnej.
Poslaním dnešného lesníctva ako odboru ľudskej činnosti je udr-
žanie a  zveľadenie lesov a  plné využitie ich úžitkov. Jeho hlav-
ným cieľom už nie je len produkcia dreva. Pozornosť lesníkov sa 
čoraz viac zameriava na vyššie poslanie lesa, spočívajúce v trvalej 
schopnosti lesného spoločenstva poskytovať ľudstvu životne ne-
vyhnutné potreby. les má produkčný i mimoprodukčný význam 
a z pohľadu súčasného človeka sú oba významy rovnocenné.
cesta k  takémuto náhľadu na  les však bola dlhá a  kľukatá. 
A  práve túto cestu, či aspoň jej hlavné míľniky za  ostatných 
200 rokov zobrazuje druhá časť výstavy. Začína na konci 18. 
storočia, kedy hroziaci nedostatok dreva, spôsobený bezohľad-
nou a koristníckou exploatáciou lesného bohatstva v predchá-
dzajúcich storočiach, núti človeka hľadať nové spôsoby hospo-
dárenia v lesoch. Takto sa rodí i moderné lesné hospodárstvo, 
ktorého vývoj až do dnešných čias druhá časť výstavy približu-
je, pričom stojí na predstavení pracovných nástrojov a pomô-
cok, ktoré sa v týchto časoch v lese používali: sekier, ručných 
píl (bruchatiek), lupákov, čtrákov, sapín a ostatných pomôcok 
v ťažbe: sadiakov, sejačiek a rôznych iných nástrojov pre zber 
a spracovanie semena, pestovanie sadbového materiálu a za-
lesňovanie; dendrometrických, geodetických a kartografických 
pomôcok slúžiacich na „meranie“ lesa, evidenciu a plánovanie 
hospodárskych zásahov; motorových píl a nástrojov používa-
ných pri pestovateľských zásahoch.
celý čas sa pritom v lesnom hospodárstve riešili tri okruhy otá-
zok: ekonomické (ako čo najhospodárnejšie ťažiť a  zúžitkovať 
vyťažené drevo, zakladať nasledujúce porasty a vlastne celkovo 
hospodáriť), ekologické (ako čo najefektívnejšie využiť procesy 
prirodzene prebiehajúce v prírode) a technické (ako čo najviac 
uľahčiť prácu a znížiť riziko úrazov). Ani v jednom z týchto sme-
rov nie je vývoj uzavretý, prebieha i dnes a bude aj v budúcnos-
ti. Preto ani výstava nemá ideový koniec. Jej odkaz však hovorí, 
že spolužitie človeka s lesom je dlhé a komplikované a dnes je 
na inej úrovni, ako bolo pred 200 rokmi. Zmenili ho vedomosti, 
ktoré otvorili človeku oči: veď len keď nešiel proti lesu, ale snažil 
sa kráčať s ním, išiel správnou cestou.
Výstava hlas lesa sa   stala tretím nosným podujatím projek-
tu „Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníc-
tve“, a zároveň pre múzeum priniesla príležitosť pre prezentá-
ciu lesníckej problematiky prostredníctvom vlastných zbierko-
vých predmetov a obrazovej dokumentácie.

FoTo: M. Vanga

Názov výstavy: hlas lesa (Pozitívne odkazy minulosti 
k zefektívneniu práce v lesníctve)
Organizátor výstavy: lesnícke a  drevárske múzeum, 
Zvolen
Trvanie: od 21. 3. 2013
Miesto inštalácie: lesnícke a  drevárske múzeum, Nám 
SNP 35, Zvolen
Autori výstavy: Ing. Marek Vanga, Mgr. Tatiana Figurová, 
Ing. Mária Rošková, Želmíra Šípková
Architektonicko-výtvarné riešenie a grafický dizajn: 
Mgr.  art. Dušan Veverka, Mgr.  art. Peter liška, Mgr.  art. 
Martin Kubina
Spoluautor: Dr. Veronika Deáková (preklady)
Realizačný tím: Mgr.  art. Dušan Veverka_ATElIéR, Po-
hronská Polhora
Spolupracovali: Pavel Albert, Marcel Macisko
Zbierkové predmety zapožičali: Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva; Štátne lesy TANAP-u – Mú-
zeum TANAP-u; Múzeum vo Svätom Antone; lESY SR, š.p. 
oZ Semenoles liptovský hrádok a oZ Rimavská Sobota
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KRV
Intelektuálčina alebo masovka?
Zuzana Koblišková, MÚZEUM DIVADElNého ÚSTAVU, BRATISlAVA

BLOOD. High brow or mass?
Thematic exhibitions are in. Not only in Austria where one can currently see the exhibition „Clouds. The World of 
Refugees“ in the Leopold Museum (Wolken. Welt des Flüchtigen)1. Also the Slovak National Art Gallery has recently been 
focusing its exhibition activity in this direction. These, however, are not thematic exhibitions mapping the developmental 
chronology of a certain topic in a certain medium, or a certain geographically determined region, as is often the case, but 
rather a confrontation of different ways of perceiving and depicting blood in the classical as well as modern art. 

Výstava bola členená do ôsmych celkov, ktoré hlavnú tému ďa-
lej rozvíjali a pomáhali návštevníkovi sledovať autorovu inter-
pretáciu témy. Vstupná miestnosť vítala návštevníkov rozmer-
nou maľbou mladého autora Matúša lányiho z roku 2011 a in-
štaláciou Vessny Perunovich z roku 1998. V druhej miestnosti 
bola prvá z dvoch mozaikovo nainštalovaných stien, ktoré po-
skytovali priestor pre vysvetľovanie zámerov výstavy a porov-
návanie starého a  nového umenia. Medzi najstaršími expo-
nátmi zobrazujúcimi svätú krv, prvú z  ôsmych tém výstavy, 
upútali pozornosť najmä dve diela, ktoré chronologicky nezapa-
dajú medzi ostatné diela z  tejto steny – video inštalácia, zno-
vu od Vessny Perunovich, juhoslovanskej autorky žijúcej v Ka-
nade, znázorňujúca Poslednú večeru veľmi nekonvenčným spô-
sobom (namiesto učeníkov za stôl posadila ženy odeté v bielom) 
a Svätý hematóm, súčasné sklárske dielo, ktoré vzniklo špeciál-
ne na výstavu Krv v dielni Pala Macha a Jany hojstričovej. Svä-
tý hematóm interpretuje krvnú podliatinu súčasnou technikou  
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Kým obdobné témy nedávnych výstav Holé baby či Delete samé 
vymedzovali materiál do určitého časového úseku, kedy sa nimi 
autori v našom umení zaoberali, krv je téma, ktorá sa objavuje 
v umení naprieč storočiami. A tak si Dušan Buran, autor kon-
cepcie výstavy a editor sprievodného katalógu trúfol na výstavu 
zostavenú z  diel pochádzajúcich zo zbierok SNG, z  výpožičiek 
od rôznych múzejných a galerijných inštitúcií po celom Sloven-
sku, aj zo súkromných zbierok autorov či zberateľov. Návštevní-
kov tiež vyzýva, aby si výstavu trúfli pozrieť.
hoci jedným z prvých impulzov k odbornému záujmu o tému krv 
bolo zobrazenie eucharistického zázraku na jednej z nástenných 
malieb v levoči, neskôr sa téma rozšírila natoľko, že pri koncipo-
vaní výstavy sa uvažovalo aj o použití exponátov prírodovedného 
charakteru. Keď sa o niečo začneme intenzívne zaujímať, všade 
zrazu vidíme to, čo súvisí s predmetom nášho záujmu. Kurátor 
Krvi je toho dôkazom. Rozmanitosť vystavených diel dokladá to, 
že téma poskytuje obrovský priestor pre rôzne interpretácie.

Pohľad zo vstupnej miestnosti. Foto: Z. Koblišková
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kombinácie skla a fotografie. hneď vedľa umiestnený Bolestný 
Kristus od Albrechta Boutsa z 15. storočia rovnako interpretu-
je krvné podliatiny využitím, vo svojej dobe nových maliarskych 
techník, vďaka ktorým bolo možné realistickejšie zobrazenie in-
karnátu. Krvné podliatiny boli v maliarstve 15. storočia novin-
kou. Podobných „kunsthistorických chuťoviek“ bolo na  výsta-
ve viac, laickým návštevníkom, ktorí si prešli výstavu bez sprie-
vodcu, však zostali bohužiaľ utajené.
Dušan Buran sa pri príležitosti výstavy 111 diel zo zbierok SNG 
vyjadril: „Bol by som rád, keby naši návštevníci boli otvorení 
umeniu, no aby súčasne neboli na výstave v kŕči, že musia všetké-
mu rozumieť. Jednoducho si nájdu rovinu, ktorej rozumejú. Ne-
prekáža, že to je inak, ako tomu rozumie kurátor či autor sprie-
vodného textu. Každý si v tom nájde svoje.“2 Myslím si, že aj Krv 
túto možnosť návštevníkom dáva. Ako externá lektorka SNG 
som si všimla, že mnoho neinformovaných (a bohužiaľ, aj niekoľ-
ko informovanejších) návštevníkov považovalo výstavu za infor-
mačný a vizuálny chaos a spomínané „chuťovky“ prehliadli. hoci 
na výstave bol materiál veľmi rôznorodého charakteru od klasic-
kej maľby a sochy, cez užitkové umenie, knihy, vzácne listiny, až 
po súčasné novinové výstrižky tematicky zoradené do filatelistic-
kých albumov, nenazvala by som to vizuálnym chaosom. Miesta 
s väčšou koncentráciou diel striedali menej zaťažené plochy, ktoré 
zvýrazňovali niektoré diela. Napríklad Morový krucifix z Kremni-
ce vynikol na pozdĺžnom paneli oproti rozmerným súčasným die-
lam, ktorých hlavným výrazovým prostriedkom bol text. okrem 
kontrastu prítomnosti krvi v  ranách Kristovho tela a  naopak 
v absencii krvi (druhá téma výstavy) v protiľahlých dielach bola 
jasne čitateľná aj snaha o striedanie vizuálne náročného a jedno-
duchšieho materiálu. Tento princíp je zároveň aj podstatou diel 
Matúša lányiho, ktorý svojou remeselnou maľbou artikulujú-
cou pojmy reaguje na pompéznosť tradičného umenia katolíckej 
cirkvi v období baroka.
Tretia miestnosť sa venovala krvi v genealógii a interpretovala 
aj viaceré slovné spojenia typu krvná pomsta, pokrvné puto či 
modrá krv. Prvé ilustrovali pozoruhodné absolútne negalerijné 
artefakty – corpus delicti – nože použité pri bratovražde vo Svä-
tom Juri z roku 1850. Pokrvné putá boli zobrazované viacerými 
rodokmeňmi v rôznych grafických formách. o mýte modrej krvi 
sa návštevníci dozvedeli aj na prednáške 7. 3. 2013 v rámci mul-
tižánrového večera SNG nažive od Jána Kautmana, prírodoved-
ca a riaditeľa SNM-Prírodovedného múzea. 
Druhá ústredná miestnosť prezentovala prevažne súčasné ume-
nie a poukazovala na rozdiel medzi chápaním zobrazovania kr-
vi v starom umení, keď išlo najmä o spojenie ľudí s Bohom a zo-
brazovaním krvi v  súčasnom umení, ktoré je vo všeobecnosti 
zamerané na individualizmus. Miestnosť mala názov Umelcova 
krv a tematizovala najmä situácie, keď sa umelcove telo dosta-
lo do umenia prostredníctvom performancií, niekedy až životu 
nebezpečných (Peter Štenbera – Štěpování, 1975). Tejto téme 
bola tiež venovaná prednáška 12. 3. 2013 „Keď pre umenie te-
čie krv. Extrémne body artové performancie v českom a sloven-
skom umení.“ Diskutovali na nej aj samotní autori vystavených 
diel – Peter Štenbera a Ján Mlčoch.
Kým v prvej polovici výstavy prevažovali diela starého umenia 
a  súčasné umenie ich len dopĺňalo či komentovalo, v  druhej 
časti to bolo naopak. Diela starého umenia tu však pôsobi-
li stratene až nepatrične. Zaujímavým a  odvážnym spojením 
bola maľba Ilony Németh zobrazujúca krvácajúcu ženu s grafi-
kou z biblie znázorňujúcou uzdravenie ženy s krvotokom.
Téma Krv predáva ponúkala kritickejší prístup. okrem pla-
gátov Slovenského Červeného kríža sa vo vitrínach vynímali 
diela sklárske (Patrik Illo), šperkárske (Kristýna Španihelová) 
a  keramikárske (Simona Janišová) znázorňujúce darcovstvo 
krvi. V tejto miestnosti najmenej fungovala kombinácia grafic-
kých diel s objektmi v sklenených vitrínach.
Preliata krv prezentovala diela slovenskej moderny, ktoré ni-
kdy nesklamú. Krv v súvislosti s vojnou bola v našom umení 

zastúpená pomerne dobre, a tak jej mohol byť venovaný väč-
ší priestor, hoci takto dostalo priestor viac diel, ktoré sa tak 
často na výstavách neobjavujú. Najmenšiu miestnosť venoval 
kurátor téme Mediálna krv. Záplava vitríniek s albumami Petra 
Kalmusa s názvom Sedem dní zániku (Z cyklu Nekrofilatélia), 
odkazovala na  fakt, že na  krv doslova narážame na  každom 
kroku. Inštalácia efektne podčiarkla zmysel samotného diela.
Posledná miestnosť pôsobila prázdno a rozpačito, hoci mala am-
bíciu uzavrieť výstavu pozitívne témou Zo srdca, teda spôsobmi 
akými bolo srdce zobrazované naprieč históriou umenia. Ten-
to prehľadový zámer najviac zlyhal v rozsahu prezentovaného 
materiálu. Barokový obraz zobrazujúci Triumf lásky bol posta-
vený do protikladu s fotografiou zachytávajúcu nie celkom zjav-
nú politickú propagandu a  s  pozdravnými kartičkami s  motí-
vom srdca a lásky. Vitrína s dielom Heartcams od nedávno zo-
snulej mladej umelkyne Bety K. Majerníkovej osamotená v rohu 
miestnosti pôsobí veľmi smutne. Súvis ale dokázal odčítať len 
návštevník, ktorý vie o tragickej smrti autorky.
Súčasťou výstavy bolo množstvo sprievodných podujatí od ko-
mentovaných prehliadok, diskusií, prednášok o umení, histórii, 
zdravovede, cez „filmové krvinky“ v kine lumiere, až po akcie 
ako Valentínska kvapka (darovať krv bolo možné priamo v galé-
rii) či O krvi v srdci (bezplatné meranie tlaku v obrovskej nafu-
kovacej makete srdca v átriu Esterházyho paláca). cieľom sprie-
vodných akcií bolo prilákať návštevníkov s  rôznymi záujmami 
a každému ponúknuť niečo, čo by ho mohlo v súvislosti s vý-
stavou zaujať. Kto si výstavou prešiel a spoliehal sa len na prvý 
dojem, možno odchádzal sklamaný, že zase ničomu nerozumel. 
hoci výstava mala ambíciu osloviť masy, v konečnom dôsledku 
práve intelektuálnym prístupom kurátora zostala v  mnohom 
nepochopená. Sprievodný katalóg je zaujímavou a veľmi efekt-
ne graficky spracovanou sondou (aj keď orientácia v  katalógu 
vystavených diel je až príliš sofistikovaná a veľmi nepraktická), 
avšak úplne by stačilo, ak by bol zameraný len na staré umenie, 
pretože uchopenie témy krvi v  súčasnom umení by si žiadalo 
zrozumiteľnejšie obsiahnutie v rozsiahlejšom texte.

PoZNáMKY
1 http://www.leopoldmuseum.org/en/exhibitions/49/clouds.
2 http://www.sme.sk/c/3990533/dusan-buran-na-pociatku-bolo-

-oko.html#ixzz2QIl6lMZc.

couples – Vessna Perunovich. 1998, Inštalácia, cínové 
nádoby 19. – 20. storočie. V pozadí IhS – Matúš lányi, 
2011. Foto: Archív SNG
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Štýl a móda  
60. rokov
Michaela Gallusová,  SloVENSKé NáRoDNé  
 MÚZEUM, BRATISlAVA

Style and fashion in the 1960’s 
The exhibition „Style and Fashion in the 1960’s“ 
presents the everyday life in Czechoslovakia in 
the 1960’s by means of several thematic areas. 
Displaying authentic materials from predominantly 
private collections, it aims to focus on items that 
characterised the style and fashion of this period as 
best as possible. 

Šesťdesiate roky 20. storočia na  území Československa rezo-
nujú v mysliach ľudí ako špecifické a výnimočné desaťročie, ke-
dy v dôsledku politických udalostí nastalo obdobie tzv. „odmä-
ku“.1 liberalizácia pomerov sa výrazne odrazila aj v kultúrnej 
sfére. Československá spoločnosť sa otvorila Západu, ktorého 
myšlienky silno ovplyvnili jej vedeckú a umeleckú činnosť. Dô-
sledkom bolo upevnenie zahraničných stykov vedcov a umel-
cov, ako aj výraznejšie zastúpenie západnej kinematografie, li-
teratúry2 či hudby. Najmä mladá generácia, ktorá už nepociťo-
vala žiadne väzby k predošlému spoločenskému poriadku, sa 
stala nositeľom prozápadnej kultúry, ktorá v  ich očiach mala 
výrazne navrch oproti socializmu.3

Vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea 
na  Vajanského nábreží v  Bratislave je od  1. februára do  15. 
septembra 2013 umiestnená výstava s názvom Štýl a móda 60. 
rokov, ktorá prostredníctvom niekoľkých tematických okruhov 
približuje práve každodenný život na Slovensku v rámci býva-
lého Československa 60. rokov 20. storočia.
cieľom autorov výstavy, Pavla habáňa, Andreja Karaffu a Pet-
ra Timfölda, je predstaviť návštevníkom štýl a módu doby pro-
stredníctvom autentických materiálov z  obdobia novovekých 
dejín a sprístupniť ich širokej verejnosti. Časť vystavených ex-
ponátov zapožičalo SNM-historické múzeum v Bratislave, Slo-
venské centrum dizajnu a Múzeum obchodu v Bratislave. Väč-
šina z  vystavených predmetov a  dokumentov však pochádza 
výhradne zo súkromných zbierok, čo umocňuje ich výpovednú 
hodnotu a pre návštevníka sa tak toto historické obdobie stáva 
reálnejšie a získava priestor na uvedomenie si istých osobných 
väzieb k predmetom, k ľudom či dobe samotnej.
Výstava postupne predstavuje jednotlivé stránky súkromného 
života obyvateľov Slovenska v 60. rokoch 20. storočia. okrem 
charakteristickej módy približuje aj bytovú kultúru doby, de-
koračné a úžitkové umenie, priemyselný dizajn domácej tech-
niky, ale aj zábavu a voľný čas.
Špecifické miesto zaujíma zbierka autorských filmových plagá-
tov československej novej vlny 60. rokov. Práve v 60. rokoch 
totiž československá kinematografia zaznamenala medziná-
rodný úspech4.
Časť venovaná porcelánu a  keramike z  prvej polovice 60. ro-
kov predstavuje tzv. „bruselský“ štýl. Porcelánové plastiky naj-
rôznejších zoomorfných a  antropomorfných tvarov, či kávové 
súpravy pochádzajú od autorov ako Jaroslav Ježek, Jiří Černý, 
Vladimír Tichý, Jiří Rabel, Jitka Forejtová, Jiří Černoch, Jar-
mila Formánková a  Jiří Bradáček. Možno tu nájsť vázy  rôz-
nych tvarov a farieb Jiřího Mareka, Jaroslava Ježeka alebo otta  
Eckerta. Vystavené sú tiež diela sochára Václava Kautmana.
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Spôsob trávenia voľného času s rodinou a priateľmi približujú 
diorámy cestovania a  rodinných dovoleniek, trampingu, zbe-
rateľstva a hudby – konkrétne špecifického hudobného štýlu 
„bigbít“. Medzi vystavenými exponátmi vyniká gitara speváka, 
skladateľa a hudobného producenta Pavla hammela a po do-
mácky vyrobená elektrická gitara hudobníka a publicistu Ju-
raja Šeba z roku 1962. Speváčka Marcela laiferová zapožičala 
na výstavu svoju Bratislavskú zlatú lýru, ktorú získala v roku 
1970 za pieseň Slová, a tiež šaty zo svojich vystúpení.
V  súvislosti s  politickým uvoľnením sa rozšírili aj možnos-
ti cestovania na dovolenky nielen na území Slovenska, ale aj 
do zahraničia. Túto oblasť rodinného života výstižne charakte-
rizuje vystavená kempingová súprava, ale aj výčapné zariade-
nie na čapovanie piva v kempoch a automat na cigarety. S ces-
tovaním súvisel aj rozvoj motorizmu, preto v tejto sekcii mož-
no nájsť vystavené modely motocyklov ako moped STADIoN 
S22 (Československo 1962), JAWA 50, typ 05 (Českosloven-
sko 1966), TATRAN 125, typ 03 (Československo 1966).
Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do  dobového výkladu 
s odevmi, ktorý ich prevedie zložitým vývojom módy a odieva-
nia v 60. rokoch, ktoré bolo tiež ovplyvnené rôznymi umelec-
kými prúdmi a hnutiami najmä zo Západu.
Bytovú kultúru približuje inštalácia bytu z  prvej polovice 60. 
rokov z  tehlového bytového domu postaveného v  priebe-
hu 50. rokov. Byt je zariadený autentickým nábytkom a byto-
vými doplnkami. V obývacej izbe je umiestnený sektorový ná-
bytok Monti-sektor M 300, ktorého autorom, ako aj zariade-
nia v spálni, je dizajnér František Jirák5. Nábytok typu U-450 
v  detskej izbe navrhol Jiří Jiroutek. Pohovku s  policami Vik-
tora holubára-holeštáka umiestnenú tiež v detskej izbe zapo-
žičalo Slovenské centrum dizajnu. Kuchyňa je vybavená ple-
chovým sektorovým nábytkom „Sfinx“. okrem toho tu možno 
nájsť aj stôl so stoličkami, ktorý navrhoval dizajnér a zároveň 
jeden z  hlavných návrhárov sektorového nábytku Jindřich  

Dobový výklad s odevmi
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Umelecké poklady – Secesia
Jana luková, GAléRIA MESTA BRATISlAVY, BRATISlAVA

Artistic treasures – Art Nouveau 
The exhibition entitled „Artistic Treasures – Art Nouveau“, authored by Jan Kukal, presented art works by 18 artists 
who have transformed the elements of this international artistic phenomenon in their work in different aspects. The 
visitors had a unique opportunity to view a collection of valuable art works predominantly those by Alfons Mucha.

halabala, istú dobu pôsobiaci ako hlavný architekt v brnenskom 
národnom podniku Vývoj nábytkárskeho priemyslu (VNP).6

Priemyselný dizajn domácej techniky charakterizujú magneto-
fóny a tranzistorové rádiá značky Tesla. Taktiež vzácne kusy, 
ako premietačka AM 8, filmová kamera ADMIRA 8, fotoaparát 
Stereomikroma a Mikroma či Flexaret Automat alebo stereo-
premietačka, všetky značky Meopta.
Atmosféru doby dotvárajú vystavené exponáty, ktoré boli pred-
metom zberateľskej činnosti, ale aj charakteristické plastové 
výrobky, hračky a fotografie. Nemožno opomenúť ani diela vý-
znamných výtvarníkov ako Alois Klimo, Jozef Baláž, ladislav 
Gandl, Peter Matejka a  iní, ktoré dotvárajú osobitný ráz doby 
a chladné múry inštalovaného bytu vytrhávajú z anonymity.
Výstava prostredníctvom vecí a ich príbehov prezentuje niekto-
ré výsledky spoločenského a kultúrneho rozmachu v Českoslo-
vensku, ktorý nastal v dôsledku uvoľnenia politických pomerov. 
oživuje spomienky starších generácii a tým mladším umožňuje 
nahliadnuť do dejín každodenného života na Slovensku.

FoTo: P. Darnády
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Už od  roku 1995 spolupracuje Galéria mesta Bratislavy 
(GMB) s  bývalým československým tenistom, manažérom 
a známym zberateľom výtvarného umenia Janom Kukalom, 
ktorý stojí za scenármi a organizačným zabezpečením mno-
hých divácky úspešných výstavných projektov. Spomeňme 
aspoň tie najznámejšie: Alfons Mucha – Paríž 1900 (2000); 
Alphons Mucha v USA, na Morave a v Čechách (2002/2003); 
Pocta Josefovi Ladovi (2004); Klenoty českého a  slovenského 
moderného maliarstva 1907 – 1945 (2006); Josef Čapek – Ta-
jomstvá obrazov (2009); Galandovci – legendy slovenskej mo-
derny (2010).

PoZNáMKY
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Výstava Umelecké poklady – Secesia je v  poradí dvadsiatym 
piatym výstavným projektom, ktorý organizuje v spolupráci 
s GMB a po skúsenostiach z minulosti bolo zrejmé, že táto té-
ma nájde u verejnosti mimoriadny ohlas.
Výstavy umenia z  prelomu 19. a  20. storočia kulminovali 
v GMB okolo roku 2000, okrem projektov J. Kukala to boli 
výstavy Čaro krivky – Secesia v slovenských verejných a súkrom-
ných zbierkach (1999) v  koncepcii Kataríny Beňovej a  Zuza-
ny Stančekovej a  Parížsky secesný plagát zo zbierok Múzea 
v carnavalet (2001). Súčasnú koncepciu, ktorej pokračovanie 
je plánované na  budúci rok pod názvom Legendy svetovej se-

Kuchyňa s plechovým sektorovým nábytkom „Sfinx“
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cesie, bolo možné realizovať len vďaka veľkému úsiliu jej au-
torov. okrem tradične náročného získavania finančných pro-
striedkov na  dovoz, poistenie a  medializáciu, boli problema-
tickou časťou výpožičky od partnerských organizácií z Českej 
republiky, kde sa od roku 2011 rieši problém ochrany kultúr-
nych statkov proti ich zabaveniu na základe medzinárodného 
práva (kauza Diag human). Napriek všetkým zaťažkávajúcim 
skúškam sa podarilo na výstave zhromaždiť skutočné umelec-
ké klenoty od  autorov, ktorých mená rezonujú v  našom kul-
túrnom priestore.
Výstava prezentuje tvorbu osemnástich autorov. Úvodná miest-
nosť prehliadky je venovaná výlučne fenomenálnej tvorbe Al-
fonsa Muchu, ktorého práce očaria známymi secesnými kriv-
kami v jeho plagátovej či voľnej tvorbe. V druhej miestnosti sú 
vystavené najmä diela českého maliara Jana Preislera – poda-
rilo sa dokonca zapožičať jedno z jeho najslávnejších diel, trip-
tych Jar z roku 1900, ale nájdeme tu aj sugestívny Autoportrét 
s paletou (1904) Anny Plesingerovej-Božinovej či dielo Bohumi-
la Kubištu Promenáda popri rieke Arno (1908). Sochársku tvor-
bu reprezentujú plastiky Jana Štursu a Josefa Václava Myslbe-
ka. Pri vstupe do ďalšieho priestoru je prekvapením vystavenie 
diel ladislava Mednyánszkeho, ktoré má spolu s  kresbou Me-
ditácia (1899) a  komorným obrazom Les od  Františka Kupku 
(1907) tvoriť exkurz do symbolizmu. V ďalšej miestnosti upúta-
jú svojou živou farebnosťou obrazy Dievčatá v kvetoch (po 1900) 
a Tanec detí (1909) od Jožu Úprku a dve maľby Martina Benku, 
ktoré dopĺňajú kresby z jeho študentských čias v hodoníne zo 
zbierok SNM v Martine. V poslednom výstavnom priestore za-
ujme obraz Montmartre v daždi (1921) od Theodora Moussona, 
maľba Pred búrkou (1932) od Zoltána Palugyaya a kolekcia diel 
od Antona Jasuscha, doplnená solitérmi od Dominika Skutec-
kého a Konštantína Kővári-Kačmarika.

Kým v minulosti Jan Kukal vždy stavil na spoluprácu s historikmi 
umenia, tentoraz je autorom katalógového a informačného textu 
k výstave on sám. Zvolil si síce vďačnú a populárnu tému, ktorú 
môžeme nazvať magnetom pre návštevníkov, ale pre znalca či od-
borníka môže výsledok pod nálepkou secesie pôsobiť rozpačito. 
Snaha interpretovať medzinárodný umelecký fenomén prostred-
níctvom takejto kombinácie diel nemusí u bežného diváka skon-
čiť pochopením viacvrstvovosti problematiky umeleckých štýlov, 
ktoré v sebe spájajú hneď niekoľko výrazových prostriedkov, raz 
pripísaných symbolizmu, inokedy dekorativizmu, impresionizmu 
či práve secesii. V každom prípade výstava prezentovala jedineč-
nú kolekciu hodnotných umeleckých diel.

Názov výstavy: Umelecké poklady – Secesia
Organizátori výstavy: Jan Kukal, Galéria mesta Bratislavy
Trvanie: 8. 3. – 9. 6. 2013
Miesto konania: Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov pa-
lác, II. poschodie
Autor výstavy: Jan Kukal
Architektonicko-výtvarné riešenie: Galéria mesta Bra-
tislavy
Grafický dizajn katalógu: Borgis, s. r. o.
Spoluautor: Anna Sopková (asistentka výstavy)
Realizačný tím: Jozef chovančák, Stanislav Daniž
Zbierkové predmety zapožičali: Galerie výtvarného 
umění v ostravě, Západočeská galerie v Plzni, oblastní ga-
lerie v  liberci, Severočeské muzeum v  liberci, liptovská 
galéria Petra M. Bohúňa v liptovskom Mikuláši, Východo-
slovenská galéria v Košiciach, Slovenské národné múzeum 
v Martine, Galéria Zoya, Soga, s. r. o., súkromní zberatelia

Alfons Mucha: Byzantské hlavy (1897, farebná litografia, 61,5 x 90 cm; Severočeské muzeum v liberci). Foto: Zo zbierok Severočeského 
muzea v liberci
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Šestnásť spišských miest v rokoch  
1412 – 1876
Miroslav Števík, MÚZEUM SPIŠA, SPIŠSKá NoVá VES
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okrúhle výročia významných historických udalostí sa stáva-
jú príležitosťou pripomenúť si ich aj prostredníctvom výstav. 
V minulom roku uplynulo 600 rokov od vydania listiny uhor-
ského kráľa Žigmunda luxemburského, na základe ktorej zís-
kal poľský kráľ Vladislav II. za pôžičku 37 000 kôp pražských 
grošov do  zálohu časť Spiša, konkrétne 16 miest, 13 dedín 
a dva hrady. Ak by zálohovanie bolo krátkodobou záležitosťou, 
stalo by sa iba epizódou v dejinách Spiša. Spomínané mestá, 
dediny a hrady ale zotrvali v zálohu poľských kráľov neuveri-
teľných 360 rokov. Tak dlhé trvanie zálohu nejakej časti úze-
mia zrejme nemá v dejinách Európy obdobu.
Niektoré spišské mestá a dediny sa tým dostali do zvláštneho 
postavenia. Pripadli poľskému kráľovi so všetkými príjmami, 
daňami i  inými úžitkami. Správu nad nimi vykonávali z pove-
renia poľských kráľov starostovia sídliaci na  ľubovnianskom, 
resp. Podolínskom hrade. Z hľadiska cirkevnej správy však spo-
mínané sídla naďalej prináležali Spišskému prepoštstvu, resp. 
ostrihomskému arcibiskupstvu. Privilégiá zálohovaných miest 
potvrdzovali, resp. udeľovali poľskí i  uhorskí králi. Na  colnici 
pod hradom ľubovňa vyberali po  stáročia pohraničné clo tri-
dsiatnik uhorského kráľa i  colník poľského kráľa. obchodníci 
zo zálohovaných miest sa zapájali do medzinárodného obchodu 
súčasne ako obyvatelia Uhorska i ako obyvatelia Poľska.
Po stáročia sa v rozličnej miere na zálohovanom území uplat-
ňovala právomoc Uhorského i  Poľského kráľovstva. Spomí-
nané mestá, dediny a hrady sa nikdy nestali súčasťou Poľska, 
iba boli v zálohu poľských kráľov. V tomto zmysle je potrebné 
vnímať špecifickosť správnej pozície sídiel časti Spiša v rokoch 
1412 – 1772. V  odbornej spisbe sa totižto neraz prezentujú 
náhľady, ktoré nezodpovedajú historickej skutočnosti. Na ma-
pách zobrazujúcich obdobie zálohu by sa nemalo zobrazovať 
zálohované územie rovnakou farbou ako Poľské kráľovstvo, 
ako sa to vyskytuje napríklad v inak veľmi prínosnom histo-
rickom atlase strednej Európy od P. R. Magocsiho.

Popri 600 výročí začiatku spišského zálohu uplynulo v roku 2012 
taktiež 240 rokov od jeho skončenia. Napriek početným snahám 
sa uhorskej strane dlho nedarilo získať tú časť správnej právomo-
ci nad časťou Spiša, ktorú získali poľskí králi na základe listiny 
Žigmunda luxemburského v roku 1412. Až v období výrazného 
medzinárodného oslabenia pozície Poľského kráľovstva dala Má-
ria Terézia v roku 1769 zálohované územie obsadiť. Znamenalo 
to faktické ukončenie poľskej správy, ktoré sa formálne zavŕšilo 
o tri roky neskôr. Slávnostné prevzatie zálohovaných miest, de-
dín a hradov sa uskutočnilo postupne v dňoch 5. – 10. novem-
bra 1772. Je zaujímavé, že sa tak stalo presne 360 rokov od vyda-
nia zálohovej listiny Žigmundom luxemburským v Záhrebe dňa  
8. novembra 1412. V čase preberania spišského zálohu sa tento 
akt týkal 16 miest, 15 dedín a dvoch hradov.
Po  roku 1772 vyvstala otázka, ako usporiadať pozíciu sídiel, 
ktoré správne prešli pod výlučnú kompetenciu uhorských krá-
ľov. Po  zložitých rokovaniach sa panovníčka Mária Terézia 
rozhodla vytvoriť z  bývalých zálohovaných miest nový mest-
ský zväz a  21. októbra 1774 udelila týmto mestám erb a  pe-
čať s kruhopisom SIGIllUM SEDEcIM oPPIDoRUM ScEPU-
SIENSIUM 1774. V roku 1775 boli zvolení prví funkcionári no-
vého mestského zväzu xVI spišských miest a o tri roky neskôr,  
5. júna 1778, celý proces konštituovania Provincie xVI spiš-
ských miest (Provincia sedecim oppidorum Scepusiensium) zavŕšila 
cisárovná Mária Terézia udelením slávnostného privilégia, po-
tvrdením práva miest na samosprávu a vydaním štatútu. Sídlom 
novej provincie sa stalo najvýznamnejšie hospodárske centrum 
Spiša – Spišská Nová Ves. S istými prestávkami si spomínaných 
16 miest udržalo samosprávne postavenie až do roku 1876, keď 
Provincia xVI spišských miest splynula so Spišskou župou.
Zámerom autorov výstavy Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 
– 1876 je predstaviť návštevníkom najvýznamnejšie historické 
udalosti späté s vývinom 16 spišských miest v  rokoch 1412 – 
1876. Slávnostná prezentácia výstavy sa uskutočnila koncom 

Zálohová listina Žigmunda 
luxemburského z roku 1412 
Foto: M. Števík

Sixteen Spiš towns in the years 
1412 – 1876
In 2012 six hundred years had passed 
since the issue of a charter by the king 
Sigismund of Luxemburg by which 16 
Spiš towns, 13 villages and 2 castles 
were pledged to Polish kings. Upon 
the expiry of the pledge in 1774 the 
Empress Maria Theresa created the 
Province of Sixteen Spiš Towns from 
the formerly pledged towns that existed 
until 1876. The exhibition „The Spiš 
Museums“ in Spišská Nová Ves focuses 
on the most significant milestones 
in the historical development of the 
pledged towns (1412 – 1772), as well 
as the capital towns of the Province of 
Sixteen Spiš Towns (1774 – 1876).
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augusta 2012 v  objekte, ktorý bol svojho času sídlom Provin-
cie xVI spišských miest, v  tzv. Provinčnom dome, dnes sídle 
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Na plnofarebných paneloch 
s  technicky zaujímavo riešenými podstavcami sú predstavené 
v  slovenskom a  anglickom jazyku základné historické medz-
níky vývinu 16 spišských miest. V úvodnej časti sa návštevník 
postupne oboznamuje s politickou situáciou v roku 1412 a me-
dzinárodnými súvislosťami spišského zálohu, politicko-admi-
nistratívnym a  hospodárskym vývojom zálohovaných miest 
v rokoch 1412 – 1772. V druhej časti výstavy pokračuje historic-
ký prehľad predstavením politickej situácie v roku 1772 – me-
dzinárodnými súvislosťami ukončenia zálohu a  jeho dôsledka-
mi, následne politicko-administratívnym a  hospodárskym vý-
vojom Provincie xVI spišských miest v  rokoch 1774 – 1876. 
Popri textových paneloch sú nainštalované originálne zbierkové 
predmety, ako aj kópie historických máp, listín a obrazov, kto-
ré súvisia s jednotlivými prezentovanými obdobiami. Keďže tie-
to spolu trvali takmer pol tisícročia, autori výstavy sa zamerali 
na predstavenie takých predmetov, ktoré tieto obdobia najväčš-
mi charakterizovali, resp. symbolizovali.
Úvodnej časti dominuje veľkoplošná mapa, na ktorej sú vyznače-
né všetky sídla, ktoré sa v roku 1412 stali súčasťou spišského zálo-
hu. obrazy uhorského kráľa Žigmunda luxemburského a poľské-
ho kráľa Vladislava II. predstavujú návštevníkom dvoch hlavných 
aktérov rokovaní o pôžičke 37 000 kôp pražských grošov a vzniku 
spišského zálohu. Faksimile zálohovej listiny z 8. novembra 1412 
dopĺňa ukážka pražských grošov, t. j. mincí, ktorými sa uskutoč-
nila spomínaná transakcia. Vysokú úroveň umeleckej a remesel-
nej produkcie v zálohovaných mestách v najstaršom období pre-
zentuje replika bronzovej krstiteľnice z roku 1484 z Vrbova, dielo 
Jána Wagnera, poslednej výraznej osobnosti slávnej spišskono-
voveskej stredovekej kovolejárskej dielne. od konca 16. storočia 
pozíciu spišských starostov zastávali predstavitelia významného 
poľského šľachtického rodu lubomirských. Na výstave sú pred-
stavené dva originálne obrazy zo 17., resp. 18. storočia (Stanislav 
lubomirský, Stanislav heraklius lubomirský) a jedna kópia obra-
zu (Teodor lubomirský) príslušníkov spomínaného rodu.
Medzi obyvateľstvom zálohovaných spišských miest od   
16. storočia dominovali evanjelici. Z  uvedeného dôvodu je 
na výstave predstavená aj originálna medirytina z 18. storočia 
s vyobrazením Martina luthera.
Posledné obdobie spišského zálohu a  vznik Provincie xVI spiš-
ských miest úzko súvisia s panovaním cisárovnej Márie Terézie 
a Jozefa II. Ich obrazy z 18. storočia dominujú druhej časti výsta-
vy. K  najcennejším zbierkam Múzea Spiša v  Spišskej Novej Vsi 
patrí kolekcia obrazov prvých funkcionárov novokonštituovanej 
Provincie xVI spišských miest z roku 1775, ako aj richtárov tých-
to miest. Na výstave sú umiestnené tri z nich s vyobrazením rich-
tárov Spišskej Novej Vsi (Samuel liedemann) a Spišských Vlách 
(Joannes Dobrawski), ako aj provinčného notára Jána Bárdossy-
ho, inak známeho editora prameňov k dejinám Spiša. Svojho ča-
su sa v sídle Provincie xVI spišských miest vyhotovovali odpisy 
cechových privilégií, ktoré medzimestským cechom udeľovali pa-
novníci. Jeden z týchto odpisov sa v súvislosti so spomínanou vý-
stavou po vyše 200 rokoch opäť ocitol v objekte svojho vzniku. 
Ide o privilégium pre medzimestský cech stolárov z roku 1778, 
ktorého odpis bol vyhotovený pre podolínskych stolárov. Veľkú 
pozornosť venovali autori výstavy prezentovaniu predmetov sú-
visiacich s cechmi a remeslami v 16 spišských mestách v období 
15. – 19. storočia. celkovo sa tu v spomínanom období rozvinulo 
viac ako 50 druhov remesiel. Na výstave sú predstavené viaceré 
remeslá veľkým množstvom zbierkových predmetov (pečatidlá, 
pracovné nástroje, výrobky, zariadenia dielní, cechové truhlice 
etc). Popri remeslách bol významnou súčasťou hospodárskeho ži-
vota 16 spišských miest obchod. Na veľkom voze umiestnenom 
vo výstavných priestoroch sú poukladané druhy tovaru, resp. su-
rovín, ktoré najväčšmi charakterizovali obchodné kontakty zálo-
hovaných miest najmä s Malopoľskom (Krakov). Do Poľska sa zo 
Spiša vyvážalo predovšetkým železo, meď, víno, z Poľska to bo-

la zasa soľ, olovo a súkno. Jediným baníckym mestom, ktoré sa 
ocitlo v spišskom zálohu bola Spišská Nová Ves. Z uvedeného dô-
vodu je v časti výstavy priblížená aj ťažba a spracovanie železných 
a medených rúd na území spomínaného mesta.
Počas obdobia zálohu poznačili architektúru 16 miest viaceré slo-
hy. K  dominantám niektorých námestí spišských miest patria 
renesančné zvonice. Šesť z  deviatich „klasických“ renesančných 
zvoníc stojí v mestách, ktoré boli súčasťou Spišského starostov-
stva. No najcharakteristickejšou architektúrou, ktorá symbolizu-
je príslušnosť spišských miest k zálohu sú Mariánske stĺpy. Vysta-
vali ich v sídlach Provincie xIII spišských miest v čase starostova-
nia kniežat lubomirských. celý súbor týchto Mariánskych stĺpov 
je na  výstave prezentovaný prostredníctvom veľkoplošných re-
produkcií. Na veľkoplošnom paneli sa nachádzajú historické i sú-
časné pohľady na 16 miest, ako aj ich historické názvy v nemec-
kom, maďarskom, latinskom a slovenskom jazyku z roku 1776.
K výstave bol vydaný katalóg v slovenskom a anglickom jazy-
ku. V  roku 2012 sa predstavila návštevníkom Spišskej Novej 
Vsi, v roku 2013 sa s ňou majú možnosť zoznámiť návštevníci 
múzeí v Poprade, Starej ľubovni a Košiciach. V rámci putovnej 
výstavy sa uskutočňujú bohaté sprievodné podujatia vo forme 
prednášok či tvorivých dielní so zameraním na  školskú mlá-
dež. Veľmi obľúbenou činnosťou sa stalo prepisovanie doku-
mentu s historickými názvami 16 spišských miest z roku 1776 
husacími perami a atramentom.
obyvatelia šestnástich miest Spiša zdieľali spoločné osudy 
takmer pol tisícročia. V rokoch 1412 – 1772 ako súčasť zálo-
hovaného územia Spiša, následne, v rokoch 1774 – 1876 ako 
Provincia xVI spišských miest. Ak chceme porozumieť silnej 
samosprávnej tradícii, ktorá do súčasnosti rezonuje medzi Spi-
šiakmi, poznanie spomínaných historických súvislostí je k to-
mu dobrou príležitosťou.
Výstava usporiadaná Múzeom Spiša v  Spišskej Novej Vsi sa 
stala súčasťou viacerých kultúrno-spoločenských aktivít, pri-
bližujúcich významné historické medzníky dejín Spišskej No-
vej Vsi a Spiša. Realizácia výstavy a vydanie katalógu boli pod-
porené dotáciou z  grantového systému Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, ako aj príspevkom z programu Terra In-
cognita Košického samosprávneho kraja.

Názov výstavy: Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 
1876
Organizátor výstavy: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Trvanie: august 2012 – január 2013
Miesto konania: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, let-
ná 50
Autori výstavy: Dana Rosová, Miroslav Števík
Architektonicko-výtvarné riešenie: Táňa Stašiková
Grafický dizajn: Táňa Stašiková
Realizačný tím: kolektív pracovníkov Múzea Spiša v Spiš-
skej Novej Vsi

Časť výstavy venovaná cechom 
a remeslám. Foto: M. Dobšinská
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Návraty do minulosti – architektúra 
historizmu v Kežmarku

Gedeon Majunke: Súťažný návrh na prístavbu budovy lýcea (bočné 
priečelie; ceruza, tuš a akvarel na papieri; 1888 – 1889; Múzeum 
v Kežmarku)

Maroš Semančík, MÚZEUM V KEŽMARKU

A come back – the architecture of historicism in Kežmarok
The exhibition entitled „A  Come Back – the Architecture of Historicism in Kežmarok“ presented to the general 
public as well as professionals 19th century buildings as they were documented in the preserved, authentic, 
project documentation.Thus, the visitors had a unique opportunity to see, for the first time ever, projects that had 
been deposited in the filed archive materials for more than 100 years. A whole typological range of buildings was 
presented, starting from residential ones, through schools to industrial objects. 

Architektúra obdobia historizmu predstavuje v Kežmarku vý-
raznú vrstvu, ktorá je dodnes viditeľná v centre mesta. Para-
doxne sa doteraz tomuto fenoménu nevenovala skoro žiadna 
pozornosť. Jednou z príčin bolo podceňovanie tohto obdobia, 
považovaného za netvorivé.
cieľom výstavy konanej od novembra 2012 do  januára 2013 
ktorú kurátorsky pripravil Maroš Semančík z  Múzea v  Kež-
marku bolo predstaviť širokej verejnosti, ale aj odborníkom 
toto plodné obdobie na  základe zachovanej autentickej pro-
jektovej dokumentácie nachádzajúcej sa v  Štátnom archíve 
v  levoči, pobočka Poprad, archíve cirkevného zboru EcAV 
na Slovensku v Kežmarku a Múzeu v Kežmarku. Návštevníci 
tak mali jedinečnú príležitosť po prvý krát vidieť projekty, kto-
ré boli vyše 100 rokov založené medzi spisovými archívnymi 
materiálmi. Zastúpené tu boli stavby v celej typologickej škále 
od obytných, cez školské až po priemyselné.
hoci vzhľadom na fragmentárnosť zachovania výkresovej do-
kumentácie nemohla výstava podať komplexný obraz o archi-
tektúre danej doby, predsa len ucelene vypovedala o období vo 
všetkých základných rysoch.

Pohľad na výstavu
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Prológom k  obdobiu historizmu bol doznievajúci klasicizmus, 
aplikovaný v strohom výraze na návrhu kasárne (1846) od kež-
marského staviteľa Jakuba laurenza Germa. V  tom čase pre-
vládalo presvedčenie, že klasicizmus už viac nie je schopný vy-
hovieť všetkým požiadavkám, ktoré sa objavovali. Jedným 
z  východísk bol oblúkový štýl (Rundbogenstil), ktorý vznikol 
kombináciou románskych prvkov a rannej toskánskej (florent-
skej) renesancie. Prejavil sa v návrhu na Nižný hostinec zo 70. ro-
kov 19. storočia od Karola Forbergera a motívy tohto štýlu po-
užil ešte koncom 80. rokov Alexander Prepelicsay v súťažnom 
návrhu na  prístavbu budovy lýcea. Ďalším plodom snáh o  vy-
tvorenie nového štýlu bol švajčiarsky štýl, ktorý vznikol kom-
bináciou historickej štýlovej aj vidieckej architektúry z rôznych 
častí Európy. charakteristickým prvkom je bohatá vyrezávaná 
plošná výzdoba. Na  výstave bol zastúpený napríklad návrhmi 
na strelnicu streleckého spolku (1872) a horárne (1890) od  Vikto-
ra lazaryho a domom Huga Reisingera (1902) od Juraja Kornela 
Schwarza. Väčšinovým prúdom bola subjektívna interpretácia 
gotiky, najmä britského pôvodu, prezentovaná na  výstave ná-
vrhom na vstupnú bránu cintorína (1867) od Viktora lazaryho.
Výrazným importom vysoko presahujúcim regionálnu úro-
veň architektúry je nový evanjelický a. v. kostol (1872 – 1894) 
od  čelného predstaviteľa stredoeurópskeho historizmu, vie-
denského architekta Theopfila hansena, pochádzajúceho 
z Dánska. Autor na ňom uplatnil celú štýlovú škálu od román-
skych po  byzantské inšpirácie. Vystavených bolo 8 výkresov 
z roku 1872, ktoré boli doplnené keramickými dekoratívnymi 
architektonickými článkami z kostola.
Ďalšia fáza – prísny historizmus odmietal subjektívnosť roman-
tického historizmu. S  vedeckou presnosťou archeológa sa sna-
žil o  nájdenie objektívneho štýlu založeného na  štúdiu detai-
lov. Dominantným smerom sa stala taliansky orientovaná neo-
renesancia, ktorá bola považovaná za „moderný“ štýl, ktorý bol 
schopný uspokojiť nároky väčšiny klientov. Neorenesancia našla 
široké uplatnenie v  reprezentatívnych občianskych a  obytných 
stavbách. Najkvalitnejšími prezentovanými príkladmi boli súťaž-
ný návrh na prístavbu budovy lýcea (1888 – 1889) od spišskoso-
botského architekta Gedeona Majunkeho a prestavba Kežmarskej 
sporiteľne (1891) na hlavnom námestí 26 od Viktora lazaryho.
Neskorý historizmus je charakteristický „miešaním“ rôznych 
slohov a čerpaním najmä z ich neskorých fáz. Táto tvorivá me-
tóda je viditeľná na prestavbe domu Alexandra Szopka (1897) 
na hlavnom námestí 13 od Juraja Kornela Schwarza a domu 
Karola Strompfa (1902) na hlavnom námestí 9 od Viktora la-
zaryho a Jána Bliesznera. 
obdobie secesie v Kežmarku nie je žiadnym revolučným roz-
chodom s minulosťou, ale ide skôr o prijatie nového tvaroslo-
via a  obohatenie tvaroslovného repertoáru doznievajúceho 
historizmu. Na výstave bolo prezentované návrhom na budo-
vu poštového a telegrafného úradu (1905). Architektúru v tejto 
dobe charakterizujú najmä importy školských budov z Buda-

Názov výstavy: Návraty do minulosti – architektúra histo-
rizmu v Kežmarku
Organizátori výstavy: Prešovský samosprávny kraj – 
Múzeum v Kežmarku, Ministerstvo vnútra SR – Štátny ar-
chív v levoči, pobočka Poprad, cirkevný zbor EcAV na Slo-
vensku Kežmarok
Trvanie: 12. 11. 2012 – 21. 1. 2013
Miesto konania: Výstavná sieň Múzea v  Kežmarku, Ul. 
MUDr. Alexandra 11
Autor výstavy: Mgr. Maroš Semančík 
Architektonicko-výtvarné riešenie: Mgr.  Maroš Se-
mančík, Monika Fabiánová
Grafický dizajn: Svetlana Justinianová
Realizačný tím: Mgr. Maroš Semančík, Monika Fabiáno-
vá, Ing. Drahomír Thomay, Marek Jezerčák

pešti, ktoré neblaho reprezentujú časy najsilnejšej maďarizá-
cie. Vystavené boli viaceré zachované návrhy zo súťaže na štát-
nu ľudovú školu (1912) na ul. Kušnierska brána 2. Pozoruhodná 
je aj prístavba štátnej chlapčenskej meštianskej školy a vyššej ob-
chodnej školy (1913 –1914) na hradnom námestí 63 od Károly 
Nagya. Na  miestne pomery impozantné stavby sú sebavedo-
mým importom z kultúrneho centra.
okrem  už vyššie spomenutého nového evanjelického kostola 
od  Theophila hansena, vysoko presahujúceho lokálne malo-
mestské prostredie Kežmarku, stavebnú aj projekčnú produk-
ciu zabezpečovali miestni stavitelia. V 70. rokoch to bol Karol 
Forberger, Viktor lazary a Alexander Prepelicsay. od 90. ro-
kov pribudol Juraj Kornel Schwarz, ktorý ako jediný mal ti-
tul diplomovaného staviteľa. ostatní mali len všeobecné stre-
doškolské vzdelanie. Napriek tomu, niektoré lazaryho návrhy 
majú veľmi kultivovaný kresebný prejav. Architektonická kva-
lita je veľmi kolísavá, málokedy prekračuje šedý priemer, čo je 
odrazom postavenia mesta v danej dobe.
Napriek tomu je táto téma dôležitá pre poznanie našej histórie 
a  vzbudila záujem miestneho publika, ako aj odbornej verej-
nosti. o reprízy výstavy prejavili veľký záujem viaceré inštitú-
cie. Vzhľadom na podmienky zo strany externých vypožičiava-
teľov ich však nebolo možné realizovať. Archívne dokumenty 
mohli byť vystavené len počas veľmi obmedzeného časového 
obdobia. Kvôli ich ochrane boli zatemnené okná a znížila sa aj 
intenzita umelého osvetlenia.                                          

FoTo: autor

Theophil hansen: Návrh nového 
evanjelického a. v. kostola (pozdĺžny rez; tuš 
a akvarel na papieri; 1872; cirkevný zbor 
EcAV na Slovensku Kežmarok)

Theophil hansen: Analogické projekty (cirkevný zbor EcAV 
na Slovensku Kežmarok)
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Pavol Ferdinandy, palice, kyjaky 
a ozembuchy
Martina Mareková, GEMERSKo-MAlohoNTSKé MÚZEUM, RIMAVSKá SoBoTA

Pavol Ferdinandy, sticks, clubs and sticks with bells (ozembuch)
A short-term exhibition „Pavol Ferdinandy, sticks, clubs and sticks with bells“ presented the work of the folk artist 
Pavol Ferdinandy from Revúca. He is a manufacture of applied art sticks for walkers, hunters, shepherds, or just 
decorative ones.  He also produces clubs used during nativity scenes and medieval folk music instruments called 
„ozembuch“. The exhibition also displayed examples of miners‘ decorative walking sticks (fokoš) and shepherds‘ axes 
(valaška) from the first half of the 19th and early 20th centuries deposited in the museum collection funds. 

stupnilo verejnosti 5. apríla 2013. Výstavou sme zaostrili po-
zornosť na ľudového umeleckého výrobcu Pavla Ferdinandy-
ho z Revúcej, ktorý sa špecializuje na výrobu palíc, kyjakov a  
ozembuchov. A ako sám o sebe hovorí, nie je rezbár, ale naj-
mä výrobca pastierskych palíc. Výstava prezentovala boha-
tosť jeho tvorby v podobe rôznych druhov osekancov, dreve-
né alebo mosadzné ovčiarske háčiky (kampov), kuľagy, hrky, 
palice vylievané cínom, vychádzkové, turistické, poľovnícke, 
palice kombinované s parožím. Zaujímavé sú palice jednodu-
ché hladké, vyrezávané geometrickými a rastlinnými vzormi; 
palice, ktoré dekorujú tváre a hlavy zvierat – koní, psov, sŕn, 
vtákov a pod. Jedným z náročných motívov v jeho tvorbe sú 
pozapletané hady, ktoré v tradičnej slovanskej kultúre patrili 
k ochrancom domácností. Nechýbali ani betlehemské kyjaky 
či rôzne druhy ozembuchov.
Pavol Ferdinandy sa výrobe úžitkových, dekoratívnych, vy-
chádzkových, poľovníckych a  pastierskych palíc venuje 
od  roku 2004. Postupne sa začal zaoberať i  tvorbou betle-
hemských kyjakov a ozembuchov. Prvé informácie o spraco-
vaní dreva a  rezbárstve získaval od  priateľov, neskôr si ve-
domosti dopĺňal a  rozširoval štúdiom staršej odbornej lite-
ratúry. cenné poznatky o metódach výroby rôznych druhov 
ľudových umeleckých výrobkov zo samorastov nadobudol 

Palica a človek od nepamäti patrili k sebe, či už ako pomôc-
ka na podopieranie, obranu, ako prejav moci alebo ako ume-
lecký predmet, charakterizujúci spoločenské postavenie ma-
jiteľa. Používali ju pútnici, pastieri, roľníci, lesníci, poľovníci, 
hájnici, pytliaci. Bola súčasťou pracovného náradia podomo-
vých remeselníkov a  obchodníkov. Postupne nadobudla re-
prezentatívny charakter pre spoločenské skupiny, akými bo-
li mešťania, lekári, kňazi, richtári či baníci. Palice sa nosili 
ako obradové rekvizity pri hrách betlehemcov, počas svadieb 
a tancov. Plnili tiež zvykovo-právnu funkciu.
Na Slovensku sa palice vo väčšej miere rozšírili v priebehu 
16. – 17. storočia v  súvislosti s  rozvojom salašníctva, ke-
dy pastieri používali najmä kyjaky slúžiace na  obranu stá-
da a valašky, pomocou ktorých sa chránili pred útokmi di-
vej zveri. Práve pastieri boli majstrami v zhotovovaní palíc. 
Vyrábali ich predovšetkým z  tvrdého, húževnatého dreva 
(dub, hloh, brest a pod.) a pri zhotovovaní a výzdobe pou-
žívali prirodzené i umelé deformácie dreva. Rukoväť tvorila 
štylizovaná ľudská alebo zvieracia hlava. Plocha palice bo-
la rozmanite zdobená ornamentálnou, figurálnou, jednodu-
chou i reliéfnou rezbou, vypaľovaním, vbíjanými plieškami 
a vylievaným olovom.
Najrozšírenejšie a  najčastejšie používané boli rovné pali-
ce z konárov vŕby, liesky, smreka, borovice, pričom pri ich 
spracovaní sa využívali prírodné hrčovité tvary a  výčnelky 
po  odrezaných konároch. K  rovným paliciam patria kyja-
ky a  kyjačiky. Kyjaky sa používali na  ochranu pred lesnou 
zverou a  pri love a  kyjačiky na  zaháňanie oviec tak, že sa 
hádzali pred ovce. V etnografickom fonde Gemersko-malo-
hontského múzea v Rimavskej Sobote sa nachádza pastier-
sky kyjak, ktorý je v hornej časti zdobený motívom v podo-
be chrobáka, a  ktorý sa od  roku 1878 používal pri hasení 
požiarov v Rimavskej Sobote. Variantom kyjakovej palice sú 
osekance, používané pri pasení oviec a  hovädzieho dobyt-
ka. Zdobené sú umelo vytvorenými hrčkami rovnomerne 
rozmiestnenými po  povrchu palice. Zhotovovali sa tak, že 
najprv sa nožom osekal vyhliadnutý stromček či konár; jed-
notlivé zárezy v  priebehu rokov postupne zacelila miazga. 
Keď bola palica zaliata, odťala sa, nad ohňom opálila, olú-
pala z kôry, natrela popolom a kožkou zo slaniny, prípadne 
zaúdila a po dokončení z nej vznikol osekanec. K paliciam 
používaným pastiermi oviec patril háčik – kampov, slúžiaci 
na chytanie oviec za zadné nohy. háčiky bývali celodrevené 
alebo s ozdobným kovovým ukončením.
Práve pastierskym paliciam, ich výrobe, tvarom a  funkciám 
je venovaná výstava pod názvom Pavol Ferdinandy, palice, ky-
jaky a  ozembuchy, ktorú múzeum v  Rimavskej Sobote sprí-

Ukážka rôznych typov palíc
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konzultáciami s  etnografmi a  pri návštevách múzeí. Tak-
tiež od pastierov oviec a hovädzieho dobytka, predovšetkým 
z oblasti Gemera-Malohontu získaval poznatky o tradičných 
technológiách dedených z  pokolenia na  pokolenie. Praxou 
a štúdiom zvládal rôzne rezbárske techniky a spôsoby úprav 
dreva, či už pôvodné alebo s použitím najnovších poznatkov. 
K výrobe najradšej využíva samorasty, prírodou poškodené 
dreviny, jednotlivé konáre alebo koreňové systémy, predo-
všetkým z liesky, javora, drieňa, duba, buka, smreka. Každú 
voľnú chvíľu využíva k návšteve lesa pre zbieranie materiálu 
k výrobe palíc, kyjakov a ozembuchov, ale aj svietnikov, ve-
šiakov a ďalších drevených úžitkových či dekoračných pred-
metov. Svoje výrobky predstavuje na  folklórnych poduja-
tiach počas rôznych remeselníckych jarmokov po celom Slo-
vensku, a tiež na rôznych výstavách. V rokoch 2008 a 2010 
to boli výstavy v Rožňave, ktoré organizovalo okresné osve-
tové stredisko. V dňoch 14. 5. – 1. 6. 2008 to bola celoštátna 
súťažná výstava tradičnej umeleckej tvorivosti pod názvom 
Tvorivé záujmy človeka v  liptovskom múzeu v  Ružomber-
ku. V  júli 2010 sa zúčastnil výstavy Instrumentum Excellens 
v Detve v rámci 45. ročníka folklórnych slávností. V septem-
bri 2012 mal autorskú výstavu v priestoroch múzea Prvého 
slovenského gymnázia v  Revúcej, organizovanú pri príleži-
tosti 150. výročia založenia gymnázia. Ako ľudový umelecký 
výrobca sa zúčastňuje akcie Dni majstrov v Bratislave, kona-
ných pod záštitou Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Jeho 
výrobkom sa tešia zákazníci v Kanade, USA, Japonsku, Ne-
mecku, Francúzku, Kuvajte.
Tvorbu Pavla Ferdinandyho v závere výstavy dopĺňali ukáž-
ky palíc, fokošov (tupé sekerky ohnuté nadol, príp. nahor) 
a valašiek nachádzajúcich sa v zbierkových fondoch Gemer-

sko–malohontského múzea. Daná zbierka sa na  pôde mú-
zea začala formovať krátko po jeho vzniku v roku 1882, pri-
čom jej výraznejší nárast nastal od druhej polovice 70. rokov 
20. storočia v súvislosti s príchodom odborných pracovníkov 
do  múzea, čím sa odborná, a  teda aj zbierkotvorná činnosť 
stali systematickejšie. V  súčasnosti sa vo fondoch etnogra-
fie a histórie nachádza spolu vyše 90 rôznych palíc, fokošov 
a valašiek pochádzajúcich z prvej polovice 19. až zo začiatku 
20. storočia. 
Výstava bola vo výstavných priestoroch múzea sprístupne-
ná do 30. apríla 2013. Záštitu nad výstavou prevzala poslan-
kyňa Banskobystrického samosprávneho kraja a primátorka 
mesta Revúca MVDr. Eva cireňová.

FoTo: J. Ferleťáková
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hmatová výstava – Príbeh Bratislavského 
hradu a pamiatky svetového kultúrneho 
dedičstva
Jana hutťanová,  SNM-hISToRIcKé MÚZEUM,  
 BRATISlAVA

A  hands on exhibition – the story of the 
Bratislava castle and the world cultural 
heritage monuments 
The hands on exhibition „The Story of the Bratislava 
Castle and the World Cultural Heritage Monuments“ 
presents the history of the Bratislava castle and 
selected world cultural monuments to sight impaired 
visitors of the museum. The guided tour by a museum 
tutor provides an opportunity to the visitors to touch 
the architectural elements of the castle displayed in 
the exhibition as well as in situ.

veľkým prínosom. Pri realizácii výstavy sme si osvojili základ-
né pravidlá inštalácie výstav a  tvorby popisných textov. Inšta-
lácia vystavených predmetov je vo výške stola (cca 65 cm) v jed-
nej vodiacej línii. Priestor výstavy je voľný tak, aby bola možná 
pohodlná práca so skupinou. Popisné texty sú výhradne čierno 
biele s vysokým kontrastom, optimálne písmo je stredne tučné 
bezpätkové (Arial, Verdana), veľkosť 14 bodov s  riadkovaním 
1,5, so zarovnaním doľava. Dôležité je, aby medzi slovami bo-
li rovnaké medzery. Tieto zásady „jasnej tlače“ uľahčujú čítanie 
textu nielen slabozrakým návštevníkom, ale aj seniorom. Samo-
zrejme, všetky texty boli vytlačené aj v Brailovom písme. okrem 
toho, pri prehliadke výstavy nesmierne záleží na popise pred-
metu, ktorý reprodukuje lektor/múzejný pedagóg. Vidiaci náv-
števníci získavajú až 80 % informácií zrakom. Nevidiaci pri po-
znávaní postupujú od  detailu k  celku, teda úplne opačne, ako 
vidiaci návštevníci. Preto je dôležité klásť dôraz na  výber jed-
notlivých predmetov s popísaním prostredia, celku tak, aby si 
mohli vytvoriť predstavu o objekte, v ktorom sa nachádzajú.
Výstava je sprístupnená v rámci bežnej individuálnej prehliad-
ky aktuálnych výstav na 3. poschodí hradného paláca, takže ju 
od októbra 2012 doposiaľ videlo viac než 10 000 návštevníkov 

Výstava vznikla vďaka podpore Nadácie Poštovej banky a na jej 
príprave spolupracovalo viacero subjektov. Katedra muzeoló-
gie Filozofickej fakulty univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
zapožičala reliéfne modely s textami v Brailovom písme, ktoré 
predstavujú osem pamiatok svetového kultúrneho dedičstva: 
chrám sv. Petra v  Ríme, chrám Vasilija Blaženého v  Moskve, 
Mayskú pyramídu, Stonehenge, Bratislavský hrad, Nitriansky 
hrad, rímsky vojenský tábor v Iži, kostol svätej Margity v Kop-
čanoch a  Bratislavský hrad. Tieto modely boli pôvodne vyho-
tovené na  špecifickú výstavu Život dotykmi – spoznávajme svet 
nevidiacich, ktorá sa uskutočnila v roku 2008 v Ponitrianskom 
múzeu v  Nitre. Výber modelov pamiatkových objektov vzni-
kol na základe priamych požiadaviek nevidiacich a slabozrakých 
klientov, pričom študenti muzeológie pod pedagogickým vede-
ním Daniely Prelovskej a Silvie Eliášovej intenzívne spolupraco-
vali s predstaviteľmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
hmatová výstava Príbeh Bratislavského hradu a  pamiatky sveto-
vého kultúrneho dedičstva sa orientuje predovšetkým na  dejiny 
Bratislavského hradu a  jeho génius loci. Výstava bola preto do-
plnená o dotykový 3D model súčasného stavu hradného palá-
ca a 3D model gotickej Žigmundovej brány v areáli hradu. Vý-
nimočne sa návštevníci môžu dotknúť originálnych  gotických 
architektonických prvkov z prestavby hradu, ktorú viedol Žig-
mund luxemburský v 15. storočí. Vďaka daru Vladimíra Višvá-
dera z reštaurátorského ateliéru Willard môžu nevidiaci a slabo-
zrakí návštevníci porovnávať na  jednom mieste typické archi-
tektonické znaky výzdoby hradu v umeleckých slohoch gotiky, 
renesancie a baroka. Spoločnosť Willard vykonáva reštaurátor-
ské práce pri súčasnej obnove Bratislavského hradu a pre účely 
hmatovej výstavy darovala múzeu kópie interiérovej a exterié-
rovej výzdoby hradu, sadrové odliatky častí trofejí a epoxidové 
odliatky barokovej štukovej výzdoby reprezentačných miest-
ností. Výstavu oživila aj krátka animovaná rozprávka Príbeh 
Bratislavského hradu, v ktorej sa dej odvíja v hovorenom slove.
Na príprave výstavy sa od  jej začiatku podieľala Únia nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska. Keďže SNM-historické múzeum 
nemalo doposiaľ skúsenosti s cieľovou skupinou návštevníkov 
nevidiacich a  slabozrakých, rady a  pripomienky členov ÚNSS 
boli pre výstavu, ale aj prevádzku výstavných priestorov múzea 

Zábery z výstavy

2013_02_muzeum_09.indd   46 13. 6. 2013   9:28:36



Prezentačná činnosť múzeí • Informačné zdroje • múzeum 2 / 2013   47

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 
2013 z múzejnej perspektívy
Robert Pollák, VýchoDoSloVENSKé MÚZEUM, KoŠIcE

Košice – The European Capital of Culture 2013 viewed from a museological perspective 
The city of Košice has become the historically first European Capital of Culture (ECC) in Slovakia. There is a number 
of cultural institutions in operation in the city administered by the Ministry of Culture, the Košice Self-Governing 
Region or the City of Košice. Those of them which had the chance to join the ECC investment projects will be able to 
improve their infrastructure mainly with regard to the services offered to the visitors. The article is analysing the 
projects and events at the East Slovakian Museum in Košice in connection with the ECC 2013 in more detail. 

K  špecifikám kultúrnej infraštruktúry Košíc patrí aj skutoč-
nosť, že samotné mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti len 
Knižnicu pre mládež mesta Košice a mestská časť Staré mesto 
Múzeum Vojtecha löfflera. Košice si na zvládnutie úloh súvi-
siacich s projektom zriadili neziskovú organizáciu Košice – Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. (skrátený názov Koši-
ce 2013, n. o.) na čele s riaditeľom a umeleckým riaditeľom. Aj 
v Košiciach, podobne ako vo viacerých mestách, ktoré získali 
tento titul (napr. v roku 2010 v Pécsi v Maďarsku), došlo skoro 
ku kompletnej výmene „víťazného“ tímu.
Samotné mesto v  rámci investičných projektov dobudova-
lo sieť siedmich „SPoTS“ – bývalé výmenníky na sídliskách, 
ktoré budú slúžiť ako kultúrne a komunitné centrá, upravi-
lo všetky väčšie parky v centre mesta (zámerne nepoužívam 
slovo „revitalizácia“, lebo práve väčšina kritikov poukazuje 
na  úbytok zelene pri úpravách) a  rekonštruovalo hrnčiar-
sku ul. – tzv. Uličku remesiel. K  veľkým projektom mesta 
patria prestavby starých kasárenských objektov na Kultur-
park a bývalej krytej plavárne na Kunsthalle. Tieto sú nos-
nými projektmi Košíc a  o  ich ďalšiu udržateľnosť sa bude 
musieť postarať mesto.

Pôvodcom myšlienky projektu Európske mesto kultúry bola 
v roku 1985 grécka ministerka kultúry, známa speváčka a hereč-
ka, Melina Mercouri. Bolo preto samozrejmé, že prvým mestom 
kultúry sa v tom istom roku stali Atény. V roku 2000 sa s Európ-
skymi mestami kultúry (EhMK) „roztrhlo vrece“. Stali sa nimi 
Avignon (Francúzsko), Bergen (Nórsko), Bologna (Taliansko), 
Brusel (Belgicko), helsinki (Fínsko), Krakov (Poľsko), Praha 
(Česko), Reykjavik (Island) a Santiago de compostela (Španiel-
sko). Bezpochyby si tento titul všetky mestá zaslúžili, ale dôle-
žitejšie je to, že prvý krát ho cca 10 rokov po zmene režimov do-
stali aj mestá z bývalého „východného bloku“. Do roku 2005 boli 
mestá – nositelia titulu určované národnými vládami. od roku 
2009 projekt už zohľadňuje zmenenú situáciu Európskej Únie 
a Európskymi hlavnými mestami kultúry sú každoročne mestá 
zo starých aj nových členských štátov únie. Najväčším rozdie-
lom je skutočnosť, že mestá musia vyhrať titul v súťaži, v ktorej 
medzinárodná porota porovnáva kvalitu projektov. Na Sloven-
sku sa do užšieho finále v roku 2007 dostali Martin, Nitra, Pre-
šov a Košice. Rozhodnutie, ktoré padlo v roku 2008 určilo, že ví-
ťazom EhMK 2013 sa stali Košice. Vo Francúzsku vyhralo súťaž 
Marseille, ktoré sa tak stalo „kultúrnou dvojičkou“ Košíc.

a programu sa zúčastnilo 120 detí zo základných a stredných 
škôl. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska a Základnou školou pre slabozrakých a nevidiacich v Brati-
slave sa do programu zapojilo 115 dospelých a detí.
Prehliadku hmatovej výstavy Príbeh Bratislavského hradu a pa-
miatky svetového kultúrneho dedičstva je potrebné vopred ob-
jednať. Výstava potrvá do júna 2013. ľudia so špeciálnymi po-
trebami – zdravotne postihnutí, majú v prípade individuálnej 
návštevy múzea k dispozícii bezplatne sprievodcu/lektora. Tak- 
isto je im poskytnutý bezplatný vstup do múzea.
haptická výstava je v  SNM-historickom múzeu prvým skú-
šobným projektom, na  ktorom sa navzájom učíme a  takáto 
interaktívna spolupráca bude určite pokračovať i naďalej. De-
ti zo Základnej školy pre slabozrakých v Bratislave prenášajú 
svoje dojmy po návšteve výstavy do výtvarných a literárnych 
diel. Detské výtvarné práce budú vystavené od apríla do júna 
2013 v  priestoroch výstavy. Príbehy a  legendy Bratislavské-
ho hradu, tak dostanú novú podobu prostredníctvom zážitkov 
nevidiacich a slabozrakých detí.
Vďaka finančných prostriedkom Nadácie Poštovej banky sa 
po  prvýkrát podarilo usporiadať hmatovú výstavu a  pravidelne 
pracovať s nevidiacimi a slabozrakými klientmi. Tiež štandardné 
podujatia múzea (koncerty, prednášky) sa zrazu otvorili pre ľudí 

Názov výstavy: Príbeh Bratislavského hradu a pamiatky 
svetového kultúrneho dedičstva
Organizátor výstavy: SNM-historické múzeum v Bratislave
Trvanie: október 2012 – jún 2013
Miesto konania: Bratislavský hrad, III. poschodie
Autor výstavy: Jana hutťanová (aj architektonicko-vý-
tvarné riešenie a grafický dizajn)
Spoluautor: Branislav Mamojka, Únia nevidacich a slabo-
zrakých Slovenska – preklad popisiek do Brailovho písma
Realizačný tím: Jana hutťanová, Angelika herucová
Spolupracovali: Sylvia Eliášová,  Katarína hodáňová, Vla-
dimír Višváder
Zbierkové predmety zapožičali: Katedra Muzeológie Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
Villard – združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok

so špeciálnymi potrebami. Taktiež sa vďaka tomuto projektu in-
tenzívne spolupracuje s nevidiacimi klientmi, aby sa prispôsobi-
li pripravované nové expozície dejín Slovenska a dejín Bratislav-
ského hradu potrebám nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.

FoTo: autorka
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Z  inštitúcií v  zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky sa do investičných projektov v rámci EhMK 
zapájajú Štátne divadlo v  Košiciach generálnou rekonštrukciou 
Malej scény (secesného objektu na hlavnej ul. č. 76), Štátna ve-
decká knižnica s  rekonštrukciou časti objektu bývalej väznice 
na Pribinovej ulici č. 1 a Slovenské technické múzeum I. etapou 
realizovania vedecko-informačného centra na  hlavnej ul. č. 88. 
Na projektoch v rámci EhMK sa podieľa aj nezisková organizácia, 
ktorá realizuje obnovu kaštieľa v Krásnej nad hornádom.
Najviac kultúrnych organizácií v  meste zriaďuje Košický samo-
správny kraj (KSK), ktorý zároveň participuje na  programoch 
EhMK vlastným projektom Terra Incognita, ktorý v rámci gotic-
kej, železnej a vínnej cesty oživuje a propaguje tradície regiónu 
(viac na stránke www.terraincognita.sk). Z inštitúcií KSK v Koši-
ciach sú do investičných projektov zahrnuté Divadlo Thália, Báb-
kové divadlo, Verejná knižnica J. Bocatia, Východoslovenská ga-
léria (VSG) a Východoslovenské múzeum (VSM). Každá z tých-
to inštitúcií mala vo svojich výhľadových plánoch rekonštrukciu 
starých či výstavbu nových objektov. Vďaka EhMK sa tieto plány 
mohli uskutočniť v rámci projektu KSK ostrovy kultúry – otvo-
rené zóny. Je na mieste napísať, že vzhľadom na termíny, ktoré 
boli určené riadiacimi orgánmi od výberu architektov cez zdĺhavé 
konzultácie jednotlivých projektov, cez neprofesionálny prístup 
kontroly projektov až po značne posunutý termín začiatkov sta-
vebnej realizácie sa vyskytli aj viaceré chyby.
Prvým investičným projektom, ktorý sa realizuje vo VSM, je Ulič-
ka remesiel – lapidárium. Je to žiaľ nepresný názov, ktorý nevy-
stihuje, čo všetko sa plánovalo a stihlo realizovať v areáli Katovej 
bašty. Tu, v strede mesta, sme pokračovali v rozvíjaní plánov, kto-
ré načrtol už Alexander Mihalik, riaditeľ múzea v 40. rokoch mi-
nulého storočia. Zrekonštruovali sa arkády a vytvorila sa tzv. lek-
torská terasa, ktorá bude v sezóne slúžiť prednáškam a worksho-
pom. Najväčší význam však má kompletná rekonštrukcia 
stredovekých delových strieľní, tzv. kazemát, ktorej samozrejme 
predchádzal archeologický a  stavebno-historický výskum. Tieto 
priestory, v ktorých v 18. storočí pôsobila klobučnícka manufak-
túra Fridricha Gebrechta a koncom 19. a začiatkom 20. storočia 
slúžili aj na bývanie, boli  až do súčasnosti využívané ako „múzej-
né skladisko“. Dnes sú po prvý krát prístupné verejnosti a nachá-
dza sa tu expozícia, ktorá približuje dejiny fortifikácie mesta.
V  tesnej blízkosti areálu Katovej bašty sa na  hrnčiarskej ul. 
11 postavil Dom remesiel, v ktorom okrem informácií o košic-
kých cechoch budú stále expozície najvýznamnejších remesiel. 
Tento architektonicky ojedinelý objekt v  rámci „uličky reme-
siel“ reflektuje skutočnosť, že sa nachádza na  mieste stredo-
vekých hradieb. Vo dvore Domu remesiel je sprístupnený rez 
vodnou priekopou, ktorá kedysi chránila mesto a pre detského 
návštevníka sa postavila interaktívna „dobývacia veža“. Vytvo-
ril sa priestor aj pre súčasných remeselníkov a prvým poduja-
tím boli 18. 5. 2013 Príbehy rozprávané hlinou, ktorá popri his-
tórii hrnčiarstva predstavila aj súčasnosť tohto remesla. V prí-
pade potreby sa tieto areály môžu prepojiť a vznikne najväčší 
celistvý multifunkčný priestor v centre mesta. celkové nákla-
dy na rekonštrukciu boli vo výške 1 654 000 eur.

Jedna zo stavebných dominánt mesta – historická účelová budo-
va VSM bude vďaka investičným projektom EhMK kompletne 
zrekonštruovaná a  zreštaurovaná, vrátane dreveného kostolíka 
a zvonice či pôvodného oplotenia. Po dlhšej prestávke po skoče-
ní I. etapy, v rámci ktorej sa vytvoril unikátny podkrovný výstav-
ný a administratívny priestor, stavebné práce na budove finišujú. 
V záhrade, ktorá bude prístupná z viacerých strán, pribudne zvon-
kohra s pódiom. Projekt zahŕňa aj kompletnú novú inštaláciu ex-
pozície Košického zlatého pokladu v trezorovej miestnosti sute-
rénu budovy, ktorú otvoríme 24. 8. 2013, 110. rokov po otvorení 
prvej stálej expozície v týchto priestoroch a ďalšie expozície (ar-
cheologickú, umelecko-historickú) pripravujeme na  nasledujúce 
roky. od jesene sa začne výstavná sezóna a v spolupráci s EhMK 
2013 n. o. sa tu uskutoční Trienále súčasného obrazu a výstava Ko-
šická moderna – plagátová tvorba v spolupráci s VSG a EhMK, n.o. 
Reprezentačnými výstavami sa ďalej predstavia naše partnerské 
inštitúcie z Poľska, Čiech, Rakúska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny. 
celkové náklady projektu dosiahnu sumu 3 296 000 eur.
V roku 2012 sa VSM aktívne podieľalo na podujatiach, ktoré 
sa v Košiciach organizovali v rámci získania titulu EhMK (Fes-
tival Bazzart a  Mirage; Mesto zvuku/Sound city days – prvý 
ročník bienále súčasného zvukového a  elektronického; Biela 
noc – mapping – večerná svetelná prezentácia na  fasádu ob-
jektu Urbanovej veže).
osobne mi je ľúto, že sa nepodarilo realizovať projekt výstavy 
Košického zlatého pokladu v Marseille. Tento jeden z najväčších 
a najznámejších numizmatických nálezov v Európe by formou 
výsostne múzejnej prezentácie určite „bodoval“ aj vo Francúz-
sku a doplnil tak pre tamojšieho návštevníka obraz o Košiciach, 
ktorý je z  môjho subjektívneho pohľadu prezentovaný jed-
nostranne s dôrazom hlavne na moderné formy umenia.
Konkrétnymi počinmi v  súvislosti so získaním titulu EhMK 
sú výstavy z Marseille. Un petit journal – prezentuje výsledky 
trojročnej práce francúzskych fotografov a výstava La Marseil-
laise a symboly Francúzskej republiky z múzea le Mémorial de 
la Marseillaise, prezentujúca symboly Francúzskej republiky 
a mesto Marseille ako EhMK 2013.
Pravdou je, že žiadna z  investičných akcií nebola odovzdaná  
1. 1. 2013 a  sčasti je preto oprávnená kritika, ktorá hovorí 
o zbytočne premrhanom čase. Priamo zainteresované inštitúcie 
však vedia, koľko problémov spôsobili „úradné prestoje“ a koľ-
ko toho bolo treba riešiť v priebehu projektu. Všetko, čo sa po-
stavilo v tomto meste, pomôže kultúre a ostane to v Košiciach. 
Každá zapojená inštitúcia si kvalitatívne polepší najmä v oblas-
ti služieb, ktoré poskytuje svojim divákom či   návštevníkom. 
V  prípade nášho múzea budeme musieť v  spolupráci s  našim 
zriaďovateľom vyriešiť problémy týkajúce sa prevádzky v  no-
vých a rekonštruovaných priestoroch, finančná náročnosť kto-
rých presahuje súčasné možnosti Východoslovenského múzea.
Košice sú a  ostanú historicky prvým Európskym hlavným 
mestom na Slovensku, ktoré tento titul získalo. Či mesto spolu 
s kultúrnymi inštitúciami, ktoré v ňom pôsobia, naozaj využijú 
príležitosť, ktorá sa naskytne „raz za život“, ukáže až budúcnosť.

„SPoTS“ (bývalý výmenník) – 
kultúrno-komunitné centrum 
na Važeckej ulici v Košiciach 
Foto: V. Janušková

Pohľad na Dom remesiel 
vybudovaný na mieste 
mestských hradieb 
Foto: J. Rákoš
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Galéria Matice srbskej – presúvanie 
kultúrneho strediska od Belehradu 
k Novému Sadu
lidija Merenik, oDDElENIE hISTóRIE UMENIA, FIloZoFIcKá FAKUlTA UNIVERZITY V BElEhRADE

Matica Srbska Art Gallery – shifting a cultural centre from Belgrade to Novi Sad
The article is devoted to three great museological institutions of national and state significance presenting visual art 
in Serbia: The National Museum in Belgrade, The Museum of Contemporary Art in Belgrade and the Matica Srbska 
Art Gallery in Novi Sad.  The activity of the Matica Srbska Art Gallery is analysed in more detail as a  positive 
example of functioning, reconstruction and communication with the public including implementation of permanent 
exhibitions. The text is analysing also the reasons and consequences of the many years of closure of the National 
Museum and the Museum of Contemporary Art. 

Národné múzeum v Belehrade
V Srbsku existujú tri veľké múzejné inštitúcie národného a štát-
neho významu, ktoré prezentujú výtvarné umenie.1 Prvé je 
Národné múzeum v  Belehrade, založené 10. mája 1844 pod 
názvom Múzeum srbské (Muzeum serbski). Časom prerástlo 
na  centrálnu ustanovizeň, konštituovanú ako oficiálny národ-
ný reprezentant štátu a spoločnosti. V roku 1999 bolo múzeum 
z dôvodu zásahu NATo (24. 3. – 9. 6. 1999) zatvorené a všetky 
diela boli zbalené a uložené do depozitára. Po politických zme-
nách na jeseň roku 2000 a zložením stálej expozície v roku 2003 
bolo úplne zatvorené kvôli avizovanej, avšak nerealizovanej re-
konštrukcii. Iniciatíva kompletnej rekonštrukcie vznikla v  de-
cembri 2001. Práca na prvom architektonickom riešení sa za-
čala v roku 2004, avšak v priebehu roku 2010 bolo toto riešenie 
vyhlásené za  neprijateľné a  vláda Republiky Srbsko iniciovala 
vytvorenie nového projektu. Ani jedno z  prijatých architekto-
nických projektových riešení adaptácie budovy nebolo však ni-
kdy začaté a trinásť rokov zatvorené Národné múzeum je pred-
metom ostrých kritík, odborných a politických konfliktov.

Múzeum súčasného umenia v Belehrade
Múzeum bolo založené koncom 50. rokov 20. storočia naj-
prv ako Moderná galéria a v roku 1965 bolo otvorené v novej 
budove pod názvom Múzeum súčasného umenia. Išlo o výbor-
né architektonické riešenie v duchu moderny, etablované ako 
múzeum celonárodného významu so zameraním na moderné 
a súčasné umenie s mimoriadne bohatými zbierkami juhoslo-
vanského umenia 20. storočia. Kvôli rekonštrukcii bolo Múze-
um súčasného umenia zatvorené v roku 2007. Doteraz je však 
zrekonštruovaných len 30 % z celkového priestoru.

Galéria Matice srbskej v Novom Sade
Tretia, a dnes jediná operatívna inštitúcia národného význa-
mu v Srbsku, je Galéria Matice srbskej v Novom Sade, založená 
ako Múzeum Matice srbskej v Budapešti v roku 1847. Do Nové-
ho Sadu bola presťahovaná v roku 1864 a pre verejnosť otvore-
ná v roku 1933. od roku 1958 už pod názvom Galéria Matice 
srbskej prišla s prezentáciou formou stálej expozície, ktorú od-
vtedy nikdy nezatvorila.
Galéria Matice srbskej je jediná múzejná inštitúcia s republi-
kovým statusom, hoci nebola založená štátom a nie je umiest-
nená v  jeho hlavnom meste Belehrade. Matica srbská formo-

Budova Národného múzea v Belehrade. Foto: Archív Národného 
múzea v Belehrade

vala sprvu kultúrnu a potom aj národnú identitu. Po skončení 
1. svetovej vojny a rozpade Rakúsko-Uhorska sa Múzeum, t. j. 
Galéria Matice srbskej stala jednou z vedúcich národných kul-
túrnych inštitúcií. Po  2. svetovej vojne bola galérii pridelená 
budova niekdajšej Komoditnej burzy a v období 1957 – 1958 
bola kompletne adaptovaná pre potreby múzejnej ustanovizne 
podľa vtedajších muzeologických noriem. Prvá stála expozícia, 
otvorená v roku 1958, bola venovaná umeniu 18. a 19. storo-
čia – zbierkam, ktoré aj dnes tvoria jadro tejto galérie. Počas 
svojej existencie dokázala Galéria Matice srbskej čeliť politic-
kým, spoločenským, ekonomickým a  kultúrnym prevratom 
a  pritom nerušene pokračovať v  zhromažďovaní, ochraňova-
ní, reštaurovaní a  prezentácii diel srbského umenia. Napriek 
adaptačným prácam, ktoré sú realizované postupne od  roku 
2005, nebola galéria nikdy zatvorená pre verejnosť, na rozdiel 
od dvoch vyššie spomínaných národných múzeí.
Podobne ako iné európske múzeá s celonárodnou pôsobnosťou 
stála Galéria Matice srbskej začiatkom 21. storočia pred veľkou 
výzvou: ako fungovať v  súčasnej spoločnosti a  uplatňovať ak-
tuálne muzeologické modely a ako si pritom zachovať vlastné 
osobitosti (Palkovljević, 2009, s. 81–91). hoci bola stála expo-
zícia z roku 1958 v priebehu času dopĺňaná a korigovaná, pre-
dovšetkým segmentom Srbské maliarstvo prvej polovice 20. sto-
ročia, po roku 2000 ju výrazne predbehli nové múzejné princípy 
a nové metódy umelecko-historickej interpretácie. Galéria pre-
to od roku 2005/2006 menila svoju vizuálnu a výstavnú identi-
tu. Posilnila tímovú prácu, vzťahy s verejnosťou, snaží sa osloviť 
širšie publikum a mladých divákov a dbať o vzdelávanie. V ob-
dobí rokov 2006 – 2009 galéria zrealizovala tri segmenty novej 
stálej expozície: 1. Poetika a rétorika srbského umenia 18. storočia; 
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2. Ľudia a udalosti. Obraz minulosti (srbské umenie 19. storočia) 
a 3. Témy a idey. Srbské umenie 1900 – 1941. Pre všetky tri cel-
ky je charakteristická snaha preskúmať umenie vo vzťahu k mo-
derným ideám a modernizácii spoločnosti, kultúry a umenia.
Stála expozícia Poetika a  rétorika srbského umenia 18. storočia 
poukazuje na proces byzantskej tradície a osvojovania si ideí 
osvietenskej doby a nových modelov myslenia, čím boli posta-
vené základy ďalšieho rozvoja srbského umenia.
Expozícia srbského umenia 19. storočia Ľudia a udalosti. Obraz 
minulosti kombinovala chronologickú, tematickú a  monogra-
fickú metódu múzejnej prezentácie a interpretácie. V dôsledku 
zložitých geopolitických okolností rozlišuje srbské umenie me-
dzi rokmi 1804 – 1914 viacero paralelných kultúrnych mode-
lov. Vďaka procesu europeizácie, kde zohrávali významnú úlo-
hu Viedeň, Mníchov a Paríž, si srbské maliarstvo osvojuje no-
vé témy realizmu a romantizmu: mestský portrét a historické 
kompozície. Táto expozícia sa snaží zdôrazniť najmä historic-
ké kompozície, vznikajúce okolo roku 1900, ktoré sú dôležité 
pre ďalšie formovanie národnej identity a pamätných miest.
Expozícia Témy a  idey. Srbské umenie 1900 – 1941 venova-
ná prvej polovici 20. storočia, je zo všetkých uvedených pre-
zentácií metodologicky najsúčasnejšia. Minimalizuje význam 
chronologického sledu, neprijíma štýlovú kategorizáciu, je za-
meraná na tematické obsahy a je najúspešnejším segmentom 
expozície Galérie Matice srbskej. Vystavené diela sú časťami 
originálneho kurátorského rozprávania s  cieľom mapovať fe-
nomén modernosti. Zároveň, prvý raz v expozícii niektorého 
múzea v Srbsku je samostatná kapitola venovaná rodovej in-
terpretácii prostredníctvom celku s názvom Ženské priestory.
Zbierka umenia 20. storočia je citlivým bodom fondu Galérie 
Matice srbskej, nakoľko systematické získavanie diel bolo dlho 
zamerané len na umenie 18. a 19. storočia a vo fonde dominu-
jú diela z prvej polovice 20. storočia. Napriek tomu, popri nie-
koľkých pozostalostiach (napr. Pamätná zbierka Pavla Beljanské-
ho v Novom Sade) a dočasných výstavách Múzea súčasného vý-
tvarného umenia Vojvodiny v Novom Sade2, je galéria jediným 
miestom, kde možno vidieť srbské moderné umenie a vzdelávať 
verejnosť. Toto vzdelávanie však nie je kompletné, pretože ne-
poskytuje pohľad na radikálne umelecké experimenty raných 20. 
rokov 20. storočia a avantgardy ako Zenit alebo Belehradský nad-
realizmus, nakoľko sa tieto zbierky nachádzajú v dvoch zatvore-
ných belehradských múzeách. Zenit (1921 – 1926) bol najdôleži-
tejší avantgardný projekt uskutočnený na línii Záhreb – Belehrad 
s krátkym, ale búrlivým pôsobením v Belehrade až do politické-
ho zákazu činnosti v roku 1926. Realizovaný bol v podobe rov-
nomenného časopisu, príležitostných akcií a neformálnych vý-

stav. hnutie bolo ignorované vo svojej dobe, ale i desaťročia ne-
skôr. Neprítomnosť kolekcie ljubomira Micića (Zenita, 1895 
– 1971) na múzejnej scéne Srbska predstavuje nedobrovoľnú re-
prízu neviditeľnosti tohto hnutia a zbierok, ktoré boli zverejne-
né až v roku 1983 výstavou Zenit a avantgarda dvadsiatych rokov 
v Národnom múzeu v Belehrade.3 Nedostatok poznatkov o pô-
sobení avantgardy 20. rokov je tak charakteristický aj pre novšie 
obdobia rozvoja srbského umenia po roku 1945.

Dočasné výstavy
hoci sú Národné múzeum v Belehrade a Múzeum súčasného 
umenia dlhodobo zatvorené, organizujú občas dočasné výsta-
vy v Belehrade, v Novom Sade a iných múzejných inštitúciách 
v Srbsku. Národné múzeum pripravilo v Galérii Srbskej akadé-
mie vied a umení v Belehrade výstavu 100 rokov srbského ma-
liarstva 1850 – 1950 (diela z fondu), ako aj veľkú retrospektí-
vu realistu Paju Jovanovića (1859 – 1957). V marci 2012 bola 
v  átriu Národného múzea otvorená výstava Imaginatívne zá-
hrady Huberta Roberta (1733 – 1808) a na jeseň múzeum hos-
ťovalo v Galérii Matice srbskej s výstavou o prvej srbskej ma-
liarke Katarine Ivanović (1811 – 1882).
odkedy je zatvorená veľká budova na Ústí (časť Nový Belehrad) 
realizovalo Múzeum súčasného umenia menšie výstavy vo svo-
jich ďalších priestoroch v meste – v Salóne múzea a v nedávno 
zrekonštruovanej budove Pozostalosti Rodoljuba Čolakovića 
a Milice Zorić. Múzeum tiež kontinuálne uskutočňuje v rôznych 
múzejných inštitúciách po celom Srbsku akciu „Múzeum v po-
hybe“, zameranú na srbské umenie 1. polovice 20. storočia.
Napriek príležitostnej výstavnej činnosti uvedených múzeí, ťažko 
uveriť, že sa otázka dočasného premiestnenia stálych zbierok ale-
bo ich segmentov nemohla na dlhšiu dobu vyriešiť priamo v Be-
lehrade. Dnes už totiž môžeme posúdiť viditeľné dôsledky dané-
ho stavu – a to v súvislosti so vzdelávaním mladých, širokej verej-
nosti, a tiež študentov umeleckých akadémií a histórie umenia. 
Skutočnosť, ktorá pravidelne chýba v polemikách o dvoch zatvo-
rených belehradských múzeách, je napr. to, že odkedy je zatvo-
rené Národné múzeum, už dvanásť generácií študentov histórie 
umenia a  archeológie nemohlo vidieť ani jeden exponát z  toh-
to múzea. Pritom až do svojho zatvorenia bolo Národné múze-
um vyše desaťročia miestom seminárov, napr. oddelenia histórie 
umenia Filozofickej fakulty Univerzity v Belehrade. Vyškolili sme 
najmenej 300 diplomovaných historikov umenia, ktorí nikdy ne-
vošli do Národného múzea v Belehrade a o niečo menej, ktorí nik-
dy nenavštívili Múzeum súčasného umenia v jeho sídelnej budo-
ve. Ťažisko poznávania histórie srbského umenia a aj moderny je 
tak zredukované na elektronické reprodukcie.

Stála expozícia umenia 20. storočia v Galérii 
Matice srbskej. Foto: Archív Galérie Matice 
srbskej v Novom Sade
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Ani jedno zo zatvorených múzeí nikdy neprišlo s  rozhodnu-
tím umiestniť časti zbierok do  nejakého prijateľného alter-
natívneho priestoru, ktorý by bol dostupný študentom a ve-
rejnosti, hoci obe múzeá aj v poslednom desaťročí realizovali 
dočasné výstavy a svoje exponáty zasielali na prezentácie v za-
hraničí. Aj ďalšie múzeá fungujú v sporných a neprijateľných 
podmienkach, ako napr. historické múzeum Srbska a  Múze-
um mesta Belehradu, ktoré sú bez stáleho múzejného priesto-
ru a dôstojných depozitárov.
Naproti tomu je dnes kladený dôraz na  viaceré novosadské 
múzeá a darované zbierky, spomedzi ktorých má mimoriadny 
význam pre kultúru a pre vzdelávanie historikov umenia prá-
ve Galéria Matice srbskej. Preto sa, na základe vynútenia okol-
nosťami, posunulo kultúrne centrum k Novému Sadu.

Preklad zo srbčiny: Iva Paštrnáková, Katedra výtvarnej výchovy, 
Pedagogická fakulta UK, Bratislava

PoZNáMKY
1  S národným významom, alebo ako republikové inštitúcie exis-

tujú v Belehrade tiež: Etnografické múzeum, Múzeum úžitko-
vých umení, historické múzeum Srbska a  Múzeum histórie 

Juhoslávie. Všetky štyri múzeá fungujú napriek ťažkostiam, 
ktorým čelia.

2  Múzeum súčasného výtvarného umenia Vojvodiny v Novom Sa-
de dodnes nemá vlastnú budovu.

3  Kolekcia Zenit obsahuje veľký počet dokumentov, korešponden-
cie a materiálov, ktoré Micić vytvoril a zozbieral prostredníctvom 
svojich kontaktov. Sú tu aj výnimočné diela „spolupracovníkov 
Zenita“, medzi ktorými boli Mihajlo S. Petrov, Jo Klek (Josif Se-
issel), Albert Gleizes, Robert Delaunay, Vasilij Kandinskij, Alexan-
der Archipenko, El lissitzky, lászlo Moholy-Nagy a ďalší.
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Regionálne múzeum Musée municipal d‘Agadir

Regionálne múzeum 
Musée municipal d‘Agadir
Rudolf Šmehýl, DoRTMUND

Regional museum Musée municipal d‘Agadir
The municipal regional museum in the Moroccan Agadir  displays collections of decorative objects, jewels, traditional 
garnments, timber tools and the Berber culture of the 18th and the 19th centuries from the neighbourhood of 
Agadir, the region of Sús-Mása-Dra’a and the southern part of Morocco. In addition, contemporary works of art by 
local artists are regularly exhibited in the art gallery on the first floor. 

radšej o cene uistite, aby taxikár pri vystupovaní od vás zrazu 
nepožadoval privysokú cenu. Po meste jazdí aj niekoľko liniek 
moderných klimatizovaných autobusov, takže sa stačí dať zviesť 
do centra mesta (à centre du ville), prípadne do Quartier touris-
tique, alebo k hlavnej pošte, odtiaľ je múzeum už iba na skok.
Mestské múzeum Musée municipal d‘Agadir bolo založené v ko-
operácii francúzskych odborníkov s  mestom Agadir vo febru-
ári roku 2000 a v krajine sa stalo príkladom národnej i medzi-
národnej spolupráce. Budova múzea v centre mesta je typická 
orientálnou architektúrou a  vysoké vchodové dvere s  rázový-
mi bielymi orientálnymi oblúkmi lemujú vždyzelené palmové 
a tujové stromy. Interiér agadirského mestského múzea sa nijak  

Skoro šesťstotisícové marocké prístavné mesto Agadir nie je ty-
pickým afrických mestom, aké si zvyčajne predstavujeme. Vplyv 
európskej kultúry, skoro storočnej francúzskej ochrannej nad-
vlády a  súčasnej miernej proislamskej vlády konštitučnej mo-
narchie kráľa Mohameda VI. z  tohto nádherného mesta a  vô-
bec z celého Maroka urobili pre Európanov zaujímavú turistickú 
a  kultúrnu destináciu. hovorí sa tu prevažne arabsky, berber-
sky a cudzí jazyk číslo jeden je francúzština, až po nej nasleduje 
angličtina. Nielen milovníci arabskej kultúry by si pri návšteve 
Agadiru nemali nechať ujsť návštevu tamojšieho zaujímavého 
mestského múzea zameraného na regionálnu kultúru – Musée 
municipal d‘Agadir. Toto múzeum je ľahko dostupné a  nachá-
dza sa priamo v turistickej štvrti Quartier touristique, ktorá je 
na rozdiel od ďalších okrajových častí mesta a vidieckeho pros-
tredia svojím životným štýlom veľmi podobná tomu nášmu eu-
rópskemu. Priamo od  morskej pláže trvá cesta k  múzeu pešo 
popri amfiteátrovom divadle Théâtre municipal de verdure nece-
lých 10 minút, múzeum je hneď vedľa amfiteátra. Ak ste v Aga-
dire ubytovaní niekde v okrajovej štvrti, zoberte si malý červe-
ný taxík (petit taxi) a nečudujte sa, ak k vám budú po ceste pri-
stupovať a  vystupovať ďalší cestujúci. Takýto spôsob dopravy 
je v meste bežný a zaužívaný, je obľúbený aj u miestnych oby-
vateľov a zároveň cenovo výhodný. Z najodľahlejšej časti mesta 
by cena takejto dopravy k múzeu nemala presiahnuť 30 maroc-
kých dirhamov, čo je v prepočte približne 3 €. Pred nástupom sa 
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Reakcie na príspevky k téme 
Noc múzeí a galérií. oslava dňa múzeí alebo lacný výpredaj?

A response to contributions on the topic  
The Night of Museums and Art Galleries. Celebrating the Day of Museums or cheap sale?

význačne nelíši od  našich európskych múzeí, vnútri je čis-
tá podlaha zo sivého lešteného kameňa a na bielo vymaľované 
steny. V múzeu sú iba dvaja zamestnanci – pokladník a dozor 
a po zakúpení vstupenky v cene 20 Dh (dirhamov), teda približ-
ne 2 € (deti majú polovičnú zľavu) som obdržal papierovú prí-
ručku so stručným vysvetlením trasy a exponátov a zároveň ma 
upozornili, že v múzeu je zakázané fotografovať.
hlavná výstava je na dvoch poschodiach, pričom spodné poscho-
die je v tmavom podlaží a využíva sa pre inštaláciu na svetlo cit-
livých ručne tkaných a  farbených berberských kobercov a  svet-
lom podsvietených strieborných, farebnými kamienkami vykla-
daných šperkov. Múzeum vlastní 932 kusov šperkov, z ktorých 
je 227 vystavených. Rozsah exponátov siaha od náročne zhoto-
vených, farebnými kameňmi vykladaných čelových šperkov a po-
krývok hlavy, strieborných náušníc, brošní, talizmanov po kom-
pletné sviatočné ozdoby hlavy, krku a  hrude (podobné našim 
dobovým krojom). Exponáty sú sprevádzané anglickým, francúz-
skym a arabským popisom, pri niektorých nájdeme aj presné ná-
vody o tom, akým spôsobom boli dané nástroje, prípadne šperky 
zhotovené. Pri šperkoch sú vystavené aj tradičné nástroje na ich 
výrobu. Môžeme tiež vidieť tradičné odevy berberských žien po-
chádzajúcich z pohoria Atlas – ich šaty a šperky, ktoré nosili pri 
významných príležitostiach, akou je napríklad svadba a  iné. 
V  berberskej kultúre sa uprednostňujú strieborné, kameňmi 
a  mozaikou vykladané, náročne zhotovené ozdoby. Na  stenách 
prízemia visia viaceré berberské ručne tkané a farbené koberce, 
kuchynské, remeselnícke a bojové predmety a manuskripty po-
chádzajúce z okolia Agadiru, regiónu Sús-Mása-Dra’a alebo južnej 
časti Maroka. Popri kobercoch nájdeme vystavené prvky a surovi-

ny na ich výrobu, prírodné farbivá (napr. šafrán) a postupy na vý-
robu farbív (napr. indigo). Tieto farbivá mali vynikajúcu kvalitu, 
farebný odtieň kobercov sa ani po sto rokoch výrazne nezmenil, 
čo napriek vtedajším technicky obmedzeným remeselníckych 
možnostiam svedčí o vysokej kvalite a zručnosti berberských re-
meselníkov. Berberská rozvinutá remeselná zručnosť sa prejavila 
aj pri vonkajšom zdobení príbytkov, začínajúc vchodovými dve-
rami. Tieto zdobia náročné drevorezby zárubní a dverových lis-
tov, umeleckým kováčstvom spracované pánty a podobné spraco-
vanie uzamykacích mechanizmov dverí. Asi troje takto zdobené 
dvere visia na stenách múzea.
V rámci kultúrnych podujatí ponúka múzeum niekoľko dní v me-
siaci živé vystúpenia berberských hudobníkov. Ďalej organizuje 
rôzne prednášky a participuje na projektoch pre deti a študujúcu 
mládež, organizuje večerné seansy premietania odborných filmov 
a pripravuje kultúrny program s rozličnými témami.
Na prízemí sa nachádza umelecká dielňa, kam sa chodia školiť 
a precvičovať si zručnosť začínajúci umelci zo širokého okolia. 
V múzeu je tiež možné zakúpiť si na pamiatku rôzne suveníry 
s obrázkom múzea a pod.

ZDRoJE
http://www.agadirinou.com/modules/news/article.php?story-
id=6079 – informácie o múzeu na internetovej stránke mesta Aga-
dir (po francúzsky).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Agadir – článok o meste Agadir v slo-
venskej slobodnej internetovej encyklopédii Wikipédia.

FoTo: autor

Plagát podujatia 
Foto: Archív ZMS

klesol doterajší počet návštevníkov, ale možno 
by stúpol kredit nášho povolania. 

Lucia Sokolová (SNM-Múzeum Bojnice, 
Bojnice): Keď sa povie múzeum, vládne medzi 
ľuďmi predstava o veľkom priestore s vitrínami, 
kde si môžu návštevníci prezerať staré predme-
ty alebo archeologické nálezy. No čo všetko sa 
skrýva za  prácou múzejníkov, o  tom má pred-
stavu len málokto. Podujatie Noc múzeí a galé-
rií je výbornou príležitosťou pre múzeá a galérie 
predstaviť širokej verejnosti svoju činnosť, dať 
im príležitosť nahliadnuť do „zákulisia“ a zasvä-
tiť ich trochu do tajov múzejníctva. 
Ako súčasť Slovenského národného múzea sa 
i  my, Múzeum Bojnice, každoročne zapája-
me do tejto akcie mnohými aktivitami. V rám-

ci denných prehliadok expozičných priestorov NKP-Zámok 
Bojnice ponúkame návštevníkom možnosť stretnúť sa naprí-
klad s reštaurátormi nášho múzea a na vlastné oči vidieť ich 
ušľachtilú prácu a niečo z nej si aj vyskúšať. „Malí“, ale i „veľkí“ 
návštevníci majú tiež príležitosť na chvíľku sa preniesť do roz-
právky, aj vyskúšaním historických dobových kostýmov. Kaž-
doročne počas Noci múzeí a galérií prezentujeme aj zaujímavé 
výstavy týkajúce sa histórie bojnického zámku. Keď hovoríme 
o noci múzeí, nechýba ponuka nočných prehliadok, ktoré boj-
nický zámok preslávili už v 90. rokoch.

Viera Praženicová (Vlastivedné múze-
um, Považská Bystrica): Vlastivedné múze-
um v Považskej Bystrici nemá od októbra 2010 
žiadne výstavné priestory a ani expozíciu. Mož-
no si niekto pomyslí, že sa teda nemám k čomu 
vyjadrovať. Skúsenosti z  uplynulých rokov ma 
ale priviedli k názoru, že v našom geopolitickom 
priestore podujatie Noc múzeí a galérií, v súčas-
nej podobe, ešte viac devalvuje prácu múzejní-
kov. Skúsenosť z  kaštieľov v  orlovom a  v  Ja-
senici potvrdila, že väčšina návštevníkov pri-
šla vtedy do múzea len preto, že bol bezplatný 
vstup. Navyše boli sklamaní, že nevystupovali 
„dáke strašidlá“. Stretnutie s  kultúrnym dedič-
stvom by návštevníci radi zredukovali na akúsi 
atrakciu, ktorú si dopriali raz v  roku. A  potom 
opäť až o  rok... Nával návštevníkov sme mohli 
zvládnuť len za pomoci brigádnikov a vo veľkom strese, nakoľ-
ko tieto objekty neboli na  takú návštevnosť adekvátne tech-
nicky vybavené.
Myslím si, že Noc múzeí a galérií by nemala mať taký maso-
vý charakter. Počas tohto podujatia by mali skôr odborní 
pracovníci prezentovať svoju činnosť, oboznámiť verejnosť 
s  ochranou zbierkových predmetov, predstaviť proces, ktorý 
predchádzal príprave výstavy či knihy. Želala by som si, keby 
návštevníci prichádzali i  v  tento deň do múzea za poznaním 
a kultúrnym zážitkom a nie za „reality show“.  Prirodzene by 
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Eva S. Kotláriková (Slovenská národná galéria, Bra-
tislava): Noc múzeí a galérií sa po ôsmych rokoch vyprofi-
lovala na  jedno z najvýraznejších kultúrnych podujatí v ob-
lasti múzejníctva na  Slovensku. Podobne však ako výška 
sledovanosti televízií nemusí vždy odzrkadľovať kvalitu ich 
programu, i  v  tomto prípade množstvo návštevníkov nie 
vždy umožní inštitúcii zarezonovať v ich povedomí ako vhod-
ný program na  kultúrne trávenie voľného času počas celé-
ho roka. Prichádza teda na rad otázka o úspešnosti a zmys-
le celého podujatia. Návštevnosť nie je všetko, ide predsa aj 
o  kvalitu – kvalitu prezentácie jednotlivých inštitúcií. Uni-
kátna možnosť prezentovať sa v jeden deň v roku veľmi širo-
kému publiku je hlavným pozitívom, ktoré Noc múzeí a galé-
rií inštitúciám ponúka. Program ale nie je jednotný a je preto 
často dobrým zrkadlom inštitúcie samotnej, jej PR a marke-
tingu a schopnosti viac či menej vydarene prezentovať vlast-
né zbierky. Efektívne sprístupňovanie zbierok publiku pri-
tom neznamená ohrozovanie samotných artefaktov či pre-
pínanie vlastných personálnych síl. Kvalita prezentácie tiež 

nezávisí vždy len od finančných možností. Tam, kde niekto 
vynakladá veľké zdroje na nákup historických kostýmov a lá 
Disneyland, môže iný zainvestovať do  vtipného vypointo-
vaného a finančne nenáročného rodinného programu. Závi-
sí teda od  konkrétnej inštitúcie, ako zúročí výnimočnú prí-
ležitosť, že jeden deň v roku má plný „dom“. Bolo by ideálne, 
ak by samotní zamestnanci galérií a múzeí zvážili efektívnosť 
skladby programu a v prípade nedostatočnej personálnej ka-
pacity orientovali aktivity hlavne na večerné hodiny. Takéto 
riešenie by ale určite nemalo byť zavádzané globálne. V inšti-
túciách, ktoré nápor návštevníkov zvládajú, by to bolo priam 
kontraproduktívne – z programu by boli prakticky vylúčené 
rodiny s  deťmi a  ochudobnila by sa tak nielen programová 
skladba, ale aj návštevnícka základňa. 
Bola by škoda nevyužiť naplno možnosti, ktoré Noc múzeí 
a  galérií ponúka. Napriek veľkému množstvu „jednorazo-
vých“ návštevníkov stále účinne propaguje múzeá a  galérie 
a v dnešnom období krízy návštevníkom minimálne pripomí-
na existenciu a poslanie týchto inštitúcií. 

Jozef Paulík na archeologickom výskume, 
60. roky. Foto: Archív SNM

Dňa 12. 4. 2013 nás vo veku 82 rokov po  ťažkej chorobe 
navždy opustil PhDr. Jozef Paulík, cSc. Rodák zo sloven-
skej obce Sóskút pri Budapešti venoval viac ako 50 rokov 
svojho života archeológii, od roku 1955 ako zamestnanec 
Archeologického ústavu SAV v Nitre, od roku 1967 Sloven-
ského národného múzea v Bratislave a po odchode na dô-
chodok príležitostne i Mestského múzea v Bratislave. Jeho 
veľmi rozsiahle životné dielo pozostáva z piatich monogra-
fií a desiatok štúdií publikovaných na Slovensku i v zahra-
ničí. Špecificky múzejnú činnosť zastupujú tisíce skatalogi-
zovaných zbierkových predmetov, aj rozsiahle výstavy: Pra-
veké umenie na Slovensku a Mohyly z mladšej doby bronzovej 
na Slovensku. 
Jozef Paulík patril k  archeológom, ktorí sa neuspokoja 
s  opisom nálezov alebo prezentovaním názorov predne-
sených inými. Všeobecný rozhľad a  hlboké znalosti pre-
sahujúce odbor archeológie mu umožnili pristupovať 
k  interpretácii nálezov zo Slovenska so širokým nadhľa-
dom. Zaoberal sa predovšetkým mladšou dobou bronzo-
vou a  staršou dobou železnou, pohrebmi v  náčelníckych 
mohylách, pravekým náboženstvom i pravekým umením. 
oblasť jeho bádateľského záujmu však zasiahla aj staršiu 
dobu kamennú, dobu laténsku a stredovek či zdanlivo ta-
kú okrajovú tému, ako vytvorenie slovensko-maďarského 
archeologického slovníka. Čiastkové hodnotenia prínosu 
Jozefa Paulíka nájdeme v časopisoch MÚZEUM (1/1981, 
s. 142-143; 1/2001, s. 47-48) i Zborník SNM (75, histó-
ria 21, 1981, s. 267-274). 
V osobe PhDr. Jozefa Paulíka nás opustil odborník, spolu-
pracovník i kamarát. 
Milý Jožko, budeme na Teba spomínať. 

JURAJ BARTÍK

Zomrel Jozef Paulík  
(30. 3. 1931 – 12. 4. 2013)
Jozef Paulík passed away (30. 3. 1931 – 12. 4. 2013)
On 12 April 2013, at the age of 82, following a serious illness our colleague, archaeologist PhDr. Jozef Paulík, CSc. 
passed away.
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Konference Muzeum a škola aneb  
Aby věci promluvily
Blanka Petráková, MUZEUM JIhoVýchoDNÍ MoRAVY VE ZlÍNě – MUZEUM lUhAČoVIcKého ZálESÍ, lUhAČoVIcE

The Museum and the School conference or to make things talk 
On 22-22 March 2013 the Museum of  South-East Moravia in Zlín ran the 6th international conference „The Museum and the 
School“. The conference takes place bi-annually and is a platform for meetings by all types of schools, museums, art galleries, 
archives and specialised departments of the Institute for Historical Monuments. This year it was attended by 130 experts from 
the Czech Republic and Slovakia. The next conference „The Museum and the School“ will take place in Zlín in March 2015.

zeum a škola a svým jménem jim dodává vysoký kredit. První 
ročník zaštiťovala ještě z pozice vedoucí projektu Brána mu-
zea otevřená v rámci Nadace open Society Fund a po ukonče-
ní projektu jako samostatná konzultantka v oblasti projekto-
vého managementu, strategického plánování a regionálního 
rozvoje prostřednictvím kultury. Symbolicky se zlínská kon-
ference za  odborné podpory A. Brabcové stala platformou, 
na  níž se formují stěžejní otázky muzejní edukace, vývoj 
a proměny v teorii i praxi oboru muzejní pedagogiky v Čes-
ké republice.
Je potěšující, že v  jednom z  hlavních teoretických příspěv-
ků letošního jednání zaznělo oznámení Mgr. Petry Šobáňo-
vé, Ph.D. o udělení akreditace oboru Muzejní a galerijní peda-
gogika jako samostatnému studijnímu oboru na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v olomouci.
Z hlavních příspěvků měly značný ohlas projekty prezentované 
PhDr. hanou havlůjovou, Ph.D., z Pedagogické fakulty Univer-
zity Karlovy (PedF UK) v Praze, které se zabývaly učením skr-
ze kulturní dědictví pro dospělé. Mgr.  Vladimíra Sehnalíková 
z Uměleckoprůmyslového musea v Praze zaujala příkladem sys-
témového přístupu s propracovaným doprovodným programem 
k výstavě Angličáci. Kromě toho seznámila fórum s nově vyda-
nou publikací Galerijní a muzejní edukace – vlastní cestou k umění, 
která je reprezentativním výstupem společného projektu Kated-
ry výtvarné výchovy PedF UK v Praze, Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze a Galerie Rudolfinum. Mgr. Marek Šobáň prezen-
toval tradičně vysokou úroveň didaktických pomůcek a dopro-
vodných programů pro školy na příkladu jubilejní výstavy v Mu-
zeu umění, olomouc.
Vysokou úrovní formální stránky i atraktivní náplní programů 
zaujali zástupci Národního památkového ústavu, kteří prezen-
tovali škálu projektů od možností edukačního využití památek 

Ve  dnech 20. až 22. března 2013 připravilo Muzeum jih-
ovýchodní Moravy ve  Zlíně 6. ročník mezinárodní konfe-
rence Muzeum a škola. hlavním tématem byl muzejní expo-
nát a formy jeho prezentace vůči veřejnosti, zejména dětem 
a mládeži. Neoddělitelnou součástí konference jsou příklady 
dobré praxe a vzory muzejních i školních projektů.
Konference zprostředkovává výměny názorů a  zkušeností 
mezi zástupci muzeí, galerií, škol a dalších zainteresovaných 
subjektů a přispívá k řešení problematiky nastolených otázek 
a  problémů. Na  letošní jednání přijelo do  Zlína rekordních 
130 účastníků z celé České republiky a ze Slovenska. Stále se 
zvyšující počet účastníku od roku 2003, kdy zlínské muzeum 
po více než dvacetiletém přerušení zahájilo novou řadu kon-
ferencí na téma spolupráce muzea a školy, dokládá stoupající 
zájem veřejných vzdělávacích institucí spolupracovat systé-
mově s veřejností, zejména se školní mládeží, ale i se seniory, 
národnostními minoritami, zdravotně postiženými návštěv-
níky a dalšími skupinami a podložit ji propracovanou metodi-
kou. Zdaleka již nejde pouze o úzce omezený vztah muzea (či 
galerie) vůči škole. o systémovou spolupráci s veřejností se 
v České republice začínají zajímat stejně tak pracovníci kni-
hoven a archivů. Významným posunem byla z tohoto hledis-
ka účast zástupců Národního památkového ústavu z několika 
územních odborných pracovišť, kteří se konference zúčastni-
li vůbec poprvé v její historii.
Velkým přínosem konference bylo početné zastoupení sloven-
ských kolegů, z nichž někteří představili ve Zlíně výstupy z ná-
rodního projektu Slovenského národného múzea Múzeá tretej 
generácie na Slovensku, konkrétně z  muzejně-pedagogického 
semináře, jehož garantkou byla PhDr. Alexandra Brabcová. 
A. Brabcová se od počátku nového tisíciletí podílí v roli kurá-
torky na odborné přípravě a náplni zlínských konferencí Mu-
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MÚZEUM SloVENSKého 
NáRoDNého PoVSTANIA 
V BANSKEJ BYSTRIcI
a VoJENSKý hISToRIcKý 
ÚSTAV V BRATISlAVE

v spolupráci s

hISToRIcKýM ÚSTAVoM 
SloVENSKEJ AKADéMIE 
VIED 
a SEKcIoU PRE VoJENSKé 
DEJINY SloVENSKEJ 
hISToRIcKEJ SPoloČNoSTI 
PRI SAV

SI VáS DOVOľujú pOzVAť NA VeDecKú KONFereNcIu

SlOVeNSKO V rOKu 1943:  
pOlItIKA, ArMáDA, SpOlOčNOSť

ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 26. septembra 2013 
v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

Konferencia bude venovaná profilujúcim udalostiam, osobnostiam, procesom a javom, ktoré za-
siahli Slovensko a jeho obyvateľov v roku 1943. Dôraz bude kladený na zmeny a situáciu v oblasti 
politiky, armády a spoločnosti, ktoré vyplývali z pretrvávajúceho vojenského konfliktu a všeobec-

nej situácie na Slovensku. Príspevky budú súčasťou kolektívnej monografie.
Zasielanie prihlášok do 30. júna 2013 na adresu:

Juraj lepiš, Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica 
alebo elektronicky na: juraj.lepis@muzeumsnp.sk. 

organizátori si vyhradzujú právo na výber príspevkov.
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zahradního umění (Ing. lenka Křesadlová, Ph.D., Národní pa-
mátkový ústav Kroměříž), přes mezioborovou spolupráci při 
inovativních formách edukace a  prezentace netušených hod-
not stavebních památek na příkladu zámku Bečov (Ing. Dag-
mar Michoinová, Ph.D., Ing.  Gabriela Setunská, Mgr.  Tomáš 
Wizovský) a možnosti výuky v autentickém prostředí památ-
kových objektů (PhDr.  Martina Veselá, Národní památkový 
ústav v Telči). Bc. Eva Neprašová z územního odborného pra-
coviště v Českých Budějovicích představila didaktické progra-
my pro historické jádro města České Budějovice.
Velkou úctu pokaždé vzbuzují na  konferencích Muzeum 
a škola zástupci, kteří přicházejí z praxe z různých typů škol. 
Pedagogové a pedagožky, kteří jsou schopni překonávat byro-
kratické bariéry a pracovat se svými žáky formou projektové-
ho vyučování na bázi spolupráce s muzeem, byli letos zasto-
upeni vynikajícími projekty Mgr.  libuše Přílučíkové ze Zlí-
na (školní projekt Cesta na  Velkou Moravu) a  Jany Tykalové 
z Mostu (Skřítkové a démoni Krušných hor).
Zájem vzbudily příspěvky slovenských kolegů. Výstupy z tří-
letého národního projektu i  programy, které byly vytvořeny 
mimo tento projekt, měly mnohdy inovativní pohled na prob-
lematiku muzejní edukace. Některé z  projektů do  muzejní 
praxe teprve vstupují, ale kvalitní příprava jim dává velkou 
naději na  úspěch. Ve  Zlíně vystoupili Mgr.  Andrej Boleráz-
sky z  Balneologického múzea v  Piešťanoch, který představil 
vzdělávací projekt Život pri rieke, Ing. Tomáš Žilinčík z Vlas-
tivedného múzea v  Považskej Bystrici uvedl projekt Ohrom-
né maličkosti, zaměřený na sledování invazních druhů, škůd-
ců a parazitů. PhDr. Jana odrobiňáková z Múzea Slovenského 
národného povstania v Banskej Bystrici připravila mezinárod-
ní komunitní projekt Poznajme sa navzájom – Poznejme se vzá-
jemně, do  kterého byli zapojeni studenti slovenských a  čes-
kých gymnázií. Mgr.  lucia Fojtíková ze SNM-hudobného 
múzea v Bratislave referovala o  projektu Hudba vo vzdeláva-
cích programoch SNM-Hudobného múzea. Mgr.  Martina Ko-
čí a Mgr. lenka Abaffyová z Múzea školstva a pedagogiky v 
Bratislave demonstrovaly možnosti využití sbírkových diafil-
mů a promítací techniky v muzejních programech. Mgr. ľu-

boš Kačírek, PhD. z Katedry etnológie a kultúrnej antropoló-
gie Filozoficke fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave 
prezentoval komorní, avšak objevný výstavní projekt Taká bo-
la Petržalka, na jehož tvorbě se podíleli studenti. SNM-Múzeá 
v Martine zastupovala Ing. Vlasta Kozáková s projektem inte-
raktivní části expozice Povala na pôde SNM v Martine a její ko-
legyně Mgr.  Elena Zahradníková přednesla Stratégiu edukač-
nej činnosti múzea v Martine na roky 2013 – 2023. Mgr. Slavka 
Straková z  téhož muzea položila sobě i  účastníkům konfe-
rence zásadní otázku, vztahující se k učení pochopení a poro-
zumění způsobu života našich předků a  tradiční lidové kul-
tuře Gazda na  prírodno či v  trojobale? Mgr.  Eszter Kovácsová 
z Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch představila projekt 
Tajomstvá starých obchodíkov, jehož prostřednictvím se stu-
denti středních škol mohou vydat na  dobrodružnou výpra-
vu za poznáním regionálních dějin a místa, kde žijí. Mgr. Ja-
roslav hanko ze SNM-Múzea bábkarských kultúr a  hračiek, 
hrad Modrý Kameň vytýčil strategii rozvoje muzejní pedago-
giky na  hradě Modrý Kameň a  demonstroval dosavadní vý-
sledky z praxe. Na závěr Mgr. ľubica Majerová z Múzea min-
cí a medailí v Kremnici zastoupila i kolegyni Agátu leškovou 
a analyzovala historii kremnického muzea, jeho expozice, vý-
voj muzejní pedagogiky a vzdělávací potenciál muzea. Strate-
gickou část příspěvku zaměřila na hlavní cíle vzdělávací čin-
nosti a rozvoj potenciálu v oblasti muzejní pedagogiky, včetně 
aktuálního projektu Pôvab kameninových záhrad.
Řada příspěvků na konferenci Muzeum a škola 2013 se do-
tkla také digitálních technologií a  možností a  způsobů, jak 
s nimi pracovat v muzeích a získávat s jejich podporou zájem 
veřejnosti, zejména však mládeže.
celkem zaznělo přes 45 odborných příspěvků, které kvůli 
vysokému počtu byly ve  druhém jednacím dni rozděle-
ny do dvou paralelních bloků. Výstupem z konference bude 
sborník všech odborných příspěvků ve  formě suplementa 
sborníku Acta Musealia, který vyjde ve Zlíně do konce kalen-
dářního roku. Další ročník konference připravuje zlínské mu-
zeum v březnu 2015. V mezidobí přijdou na řadu workshopy 
a metodické semináře.

V živote Trnavskej univerzity v Trnave predstavoval 23. októ-
ber 2012 významný deň – pripomenula si 20. výročie obno-
venia svojej činnosti. K  tomuto vzácnemu jubileu pripravila 
autorská dvojica Marián Manák a Adriana Krupová reprezen-
tačnú publikáciu, ktorej zámerom je predstaviť laickej i  od-

bornej verejnosti používanie univerzitných insígnií a priblížiť 
priebeh akademických obradov Trnavskej univerzity v Trnave. 
Publikácia je zároveň výstupom riešenia grantového projektu  
VEGA 1/0022/11 Archívne pramene k dejinám Trnavskej univer-
zity 1635 – 1777.

Insígnie a akademické obrady  
Trnavskej univerzity
Manák Marián – Krupová Adriana
Vydalo Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, Trnava, 2012, 167 s., ISBN 978-80-
8082-538-6

Insignia and academic ceremonies at Trnava University
Manák Marián – Krupová Adriana 
Published by Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, Trnava, 2012, 167 p., ISBN 978-80-
8082-538-6

The use of academic insignia and solemn ceremonies are necessarily connected with the university environment. On the 
occasion of the 20th anniversary of its reopening the Trnava University designed a unique publication the aim of which is 
to focus on the use of university insignia and solemn ceremonies at the university and its faculties. 
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Vojnová kronika
Vydáva Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica, 2012, 80 s.1, 
ISSN 1338-6379

The War Chronicle 
Published by Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica, 2012, 80 p., ISSN 
1338-6379

„The War Chronicle“ is a new journal published by the Museum of the Slovak National Uprising in 
Banská Bystrica. Twice per year it will be bringing professional studies, commented documents, 
profiles of significant personalities and articles on exceptional museological collections and 
objects related to World War II in the Slovak as well as wider European context.

Samotná monografia je rozdelená do piatich kapitol. Prvá ka-
pitola stručne približuje historický vývoj Trnavskej univerzi-
ty, ktorá sa hlási k odkazu Universitas Tyrnaviensis, založe-
nej v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom.
Starobylá Trnavská univerzita začala pôsobiť s dvoma fakul-
tami, filozofickou a  teologickou, neskôr pribudla  právnická 
a lekárska fakulta. V roku 1777 bola univerzita rozhodnutím 
Márie Terézie presťahovaná do  Budína. Snahy o  obnovenie 
jej činnosti nadobudli reálne kontúry 1. júla 1992, kedy Slo-
venská národná rada zriadila Trnavskú univerzitu so sídlom 
v Trnave. Postupne si akademická obec zvolila základné or-
gány univerzity i jednotlivých fakúlt. V súčasnosti univerzitu 
tvorí filozofická, pedagogická, právnická, teologická fakulta 
a fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.
V  druhej kapitole, ktorá sa ďalej člení na  dve podkapitoly, 
predstavujú autori symboly a  pamätné medaily univerzity 
a jednotlivých fakúlt (znak, pečatidlá, pamätné medaily, pe-
čať, reťaz, žezlo, taláre). Ich autormi sú Anton Gábrik, Ivan 
hroššo, Milan ormandík, ondrej Ďurian. Časť o  insígniách 
doplnili autori aj informáciami o  zástave univerzity, ktorá 
síce nepatrí k  symbolom súčasnej univerzity, ale pri akade-
mických obradoch dopĺňa zástavy Slovenskej republiky a Eu-
rópskej únie. Grafické prevedenie spomenutých insígnií ako 
symbolu akademických práv a  slobôd poukazuje na  odkaz 
pôvodnej univerzity, ako aj na spätosť univerzity s mestom 
Trnava. Popisované insígnie a medaily sú ilustrované kvalit-

nými vyobrazeniami, čo podčiarkuje vysoký estetický dojem  
z  monografie.
Kapitola o symboloch a pamätných medailách je obohatená 
o časť venovanú špecifickým akademickým atribútom – talá-
rom rektora, prorektora, predsedu akademického senátu, pe-
dela rektora a doctora honoris causa, ako aj talárom predsta-
viteľov jednotlivých fakúlt.
Ďalšie dve kapitoly sú venované priebehu slávnostných ob-
radov univerzity i jednotlivých fakúlt, konkrétne imatrikulá-
cii študentov, bakalárskym, magisterským a doktorandským 
promóciám, odovzdávaniu titulu doctor honoris causa či 
inaugurácii rektora univerzity, resp. dekana fakulty.
Záverečná kapitola oboznamuje čitateľov s textami promoč-
ných a inauguračných sľubov v latinskom jazyku spolu s ich 
slovenským prekladom, čo ocenia predovšetkým čitatelia, 
ktorí nie sú znalí latinského jazyka.
celá monografia je paralelne spracovaná v slovenskom i anglic-
kom jazyku, čo z tohto diela robí reprezentatívnu publikáciu, kto-
rá je zatiaľ – čo do hĺbky publikovaných informácií, ale aj grafic-
kým prevedením – jedinečná svojho druhu. Predstavená mono-
grafia je po odbornej i vizuálnej stránke na vysokej úrovni a môže 
tak poslúžiť nielen ako vzor pri koncipovaní publikácií podobné-
ho charakteru, ale najmä prispieť k ďalšiemu zviditeľneniu a po-
pularizácii Trnavskej univerzity a jej odkazu doma i v zahraničí.

lENKA PAVlÍKoVá

Vojnová kronika je nový časopis Múzea SNP, vychádzajúci 
dvakrát ročne, zameraný na dejiny druhej svetovej vojny a jej 
odraz na Slovensku. Prináša príspevky z vývoja spoločnosti, 
politiky, armády a kultúry v rokoch 1939 – 1945 a zameriava 
sa aj na zachytenie príčin a podmienok vzniku druhej sveto-
vej vojny, resp. jej dôsledkov v slovenskom i európskom kon-
texte. Štruktúra časopisu ponúka 2 – 3 hlavné štúdie/články, 
komentované dobové dokumenty, profily významných osob-
ností obdobia i (ne)zvyčajné vojnové osudy jednoduchých ľu-
dí. Predstavuje muzeálne zbierky súvisiace s vojnou a infor-
muje o spoločenských aktivitách či nových knihách zamera-
ných na danú problematiku.
Prvé číslo (1/2012) sa venovalo najmä udalostiam roku 1942, 
ktorých 70. výročie sme si pripomínali – atentát na Reinhar-
da heydricha, deportácie Židov zo Slovenska, stav sloven-
skej armády v  roku 1942. Prinieslo profily dvoch výnimoč-
ných osobností: Ailsy Domanovej – držiteľky Radu britského 
impéria zo Zvolena a Miloša Bobockého – odbojára a majstra 
Európy v  basketbale. Ponúklo tiež ukážky muzeálnej pozo-
stalosti po Jozefovi Gabčíkovi v zbierkach Múzea SNP.

Druhé číslo (2/2012) prinieslo prehľadový článok o modifikáci-
ách krajnej pravice v rokoch vojny v Európe a o formovaní čes-
koslovenskej zahraničnej armády v Sovietskom zväze. V sekcii 
komentovaných dobových dokumentov predstavilo počiatky 
odchodu slovenských robotníkov na práce do Nemecka či bom-
bardovanie bratislavskej rafinérie Apollo v  roku 1944. Profily 
osobností boli venované poprednej osobnosti slovenských po-
vstaleckých a  povojnových dejín Jozefovi lettrichovi, ale tiež 
vykresleniu osudov komunistického aktivistu Jozefa Ivaniča. 
V muzeálnej časti bolo podrobne analyzované a dokumentova-
né používanie prilby vz. 32 v slovenskej a povstaleckej armáde, 
jej nespočetné modifikácie a lokalizácie.
V najnovšom čísle (1/2013) sa objaví bilancia vojnových škôd 
na Slovensku, história partizánskej brigády Čapajev či príbeh 
jednej z najnovších akvizícií Múzea SNP – torza povstalecké-
ho tanku lT-38.

MAREK SYRNý

PoZNáMKY
1  Prvé promočíslo malo 56 strán, ale ďalšie sú plánované na 80 strán.
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Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí 
Zborník z medzinárodnej konferencie, Modrý Kameň, jún 2012

Vydalo Slovenské národné múzeum-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý 
Kameň, 220 s., ISBN 978-80-8060-308-3

The Balassa family between the 13th and 19th centuries  
Proceedings from an international conference, Modrý Kameň, June 2012

Published by the Slovak National Museum – Museum of Puppetry and Toys, Modrý Kameň castle, 
220 p., ISBN 978-80-8060-308-3

Proceedings of contributions from the first international professional conference which took place 
on 6 – 8 June 2012 at Modrý Kameň castle and was devoted to the important Balassa family. 

Despite their merits in Hungarian history, the historical research community pays very little attention to this family. The 
proceedings is multilingual and has 220 pages with a rich pictorial supplement. 

V dňoch 6. – 8. júna 2012 sa v priestoroch SNM na hrade Mod-
rý Kameň konala medzinárodná odborná konferencia Rod Ba-
lašovcov v 13. až 19. storočí. K  jej realizácii prispeli Maďarský 
inštitút v  Bratislave, Poľský inštitút v  Bratislave, olajág Ke-
resztény Muvészeti Társaság, Balassi Intézet a Petofi Irodalmi 
múzeum v Budapešti. Účastníci konferencie prišli z vyšegrád-
skych krajín – Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska. Program 
konferencie bol rozdelený do dvoch rokovacích dní a celoden-
nej exkurzie po stopách Balašovcov (Balassa). Projekt finančne 
zabezpečilo generálne riaditeľstvo SNM pod záštitou generál-
neho riaditeľa PaedDr. Rastislava Púdelku.
Rovnomenný zborník z  konferencie obsahuje 19 príspevkov, 
je viacjazyčný (príspevky v slovenskom, českom, maďarskom 
jazyku, anglické resumé) a s obrazovou prílohou má 450 strán. 
Vydavatelia vydali zborník v  zrozumiteľnej podobe pre všet-
kých, aj vzhľadom na veľké očakávania od prvej publikácie su-
marizujúcej poznatky o tomto rode. obsah zborníka je uspo-
riadaný podľa chronológie a témy príspevkov.
V  úvode helena Ferencová, riaditeľka SNM-Múzea bábkar-
ských kultúr a  hračiek, hrad Modrý Kameň, zdôrazňuje, že 
napriek špecializácii múzea, výskum a dokumentácia histórie 
NKP – hrad Modrý Kameň patrí k dôležitým úlohám múzea, 
pričom ich cieľom je získať čo najbohatšie poznatky o Balašov-
coch a postupne, za pomoci odborníkov, vytvárať predpokla-
dy pre prípravu hradnej expozície o tomto rode, hrade a meste 
Modrý Kameň v širšom kontexte európskych dejín.
Význam Balašovcov v  histórii prezentuje prvý príspevok Joze-
fa Bernarda Meliša o predkoch rodu, ktorí stáli pri zrode takmer 
120 rokov trvajúcej existencie Zvolenskej veľžupy, a ich pozíciách 
v blízkosti panovníkov. horváth Richárd sa vo svojom príspevku 
zameral na  prvých najvýznamnejších predstaviteľov rodu a  za-
kladateľov rodových majetkov. Magyar Károly priniesol infor-
mácie o výstavbe hornouhorských, a teda aj balašovských hradov 
v 16. storočí. Frederik Federmayer sa venuje podrobnej analýze 
významných rodových pečatí Balašovcov. Jana oršulová upozor-
ňuje, že rod Balašovcov je už od 17. storočia doložený stavebný-
mi a heraldickými pamiatkami aj v Bratislave. Príspevok dopĺňajú 
fotografie dodnes zachovaných stavieb, z ktorých jedna nesie po-
menovanie Balašov palác. Staviteľom je príslušník rodu Pavol II. 
Balaša – Apoštolský gróf, ktorý postavil v Novohrade a honte 16 
rôznych sakrálnych stavieb. Významným pre poznanie nezacho-
vaného mobiliáru a  umeleckých predmetov modrokamenského 
hradu z rodového majetku Balašovcov je príspevok Szabó Gézu 
Szentmártoniho o  niekdajšej galérii obrazov rodiny Balašovcov 
v kaštieli modrokamenského hradu. Mnohé z nich sa zachovali 
a nachádzajú sa v zbierkach múzeí, galérií a cirkví na Slovensku 
a v Maďarskej republike. Podobné informácie priniesli aj príspev-
ky Jaroslava hanka a Sylvie lörinčíkovej o pamiatkach Balašov-
cov v zbierkach slovenských múzeí a  ich príbuzenskom spojení 

s rodom Andrášiovcov v Betliari a na Krásnej hôrke, kde sa za-
chovali portréty balašovských žien, ktoré sa vydali za mužov z ro-
du Andráši (Andrássy). Účasť Balašovcov na protitureckej obra-
ne hraníc v okolí riek Ipeľ a hron v 16. storočí opisuje Géza Pálf-
fy. Ján Maliniak rozoberá bitku proti Turkom pri Sečanoch, kde 
pod velením kapitána banských miest a zvolenského župana Já-
na Balašu padlo takmer celé zle vyzbrojené a necvičené vojsko, čo 
bolo posúdené ako neuvážené rozhodnutie a prinieslo mu stratu 
významného vojenského postu a prenasledovanie celej jeho rodi-
ny. Gábor Várkoni, helena Markusková, Péter Köszeghy a Simo-
na Kolmanová sa vo svojich príspevkoch zaoberajú jednou z naj-
výraznejších postáv rodu Balašovcov – Valentínom I. Balašom. 
Renesančný básnik a dramatik, autor milostnej, vojenskej a ná-
boženskej poézie, novátor verša (Balašovská strofa) prežil krát-
ky, ale búrlivý život poeta a súčasne vojaka v protitureckých bo-
joch. Rozsiahly príspevok Anny Šujanskej podrobne opisuje ma-
jetok rodu v Považskom podhradí (kaštieľ v orlovom a ďalšie dve 
šľachtické sídla – hrad a  zámok Burg). Podobnosť architektúry 
kaštieľov v orlovom a na Modrom Kameni svedčí o jednom sta-
viteľovi, Pavlovi II. Balašovi – Apoštolskom grófovi. Gyulai éva 
sa venuje Žigmundovi Balašovi, majiteľovi panstva v Diósgyiöri 
a Miškovci a premonštrátskeho kláštora v Bzovíku, ktorý dal pre-
stavať na protitureckú pevnosť, čím sa významne zaslúžil o bez-
pečnosť oblasti banských miest ohrozených tureckou expanziou. 
Divínske panstvo Imricha Balašu podľa urbára z roku 1660 pod-
robne opisuje príspevok Evy Szirácsik zo Župného múzea v Šal-
gotariáne. Pracovníkov múzea na hrade Modrý Kameň azda naj-
viac zaujal príspevok Maroša Mačuhu, ktorý podrobne informu-
je o zariadení renesančno-barokového kaštieľa za života Pavla II. 
Balašu v roku 1772. opisy jednotlivých komnát dávajú živý obraz 
o ich zariadení a využití, až po farbu závesov na oknách a techni-
ku spracovania umeleckých diel na stenách. Radoslav Beňuš ve-
nuje svoj príspevok kostrovým nálezom z historického a v roku 
2011 obnoveného cintorína rodiny Balašovcov. Posledný príspe-
vok od Blanky Petrákovej hovorí o Kristíne Balašovej z Ďarmôt, 
ktorá sa vydala za príslušníka rodu Šeréni (Serenyi) a prežila svoj 
život v luhačoviciach.
Zborník je prvou publikáciou tohto rozsahu o  významnom 
a rozvetvenom rode Balašovcov. Príspevky obsahujú rozsiahly 
pramenný materiál v podobe citácií z odbornej literatúry a po-
skytujú tak informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a výsku-
mu danej témy. Bohatý obrazový materiál zvyšuje pútavosť 
zborníka. obrazová príloha obsahuje vždy originál príspevku. 
obsah dopĺňa menný register pre lepšiu orientáciu čitateľov.
Témou nasledujúcej konferencie, ktorú múzeum plánuje 
na rok 2015, budú nové poznatky vo výskume o pôsobení toh-
to rodu v európskom priestore.

hElENA FERENcoVá
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Informácie o autoroch
Gabriela Podušelová, PhDr.
Je námestníčkou generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea 
(SNM) pre Úsek odborných činností. V  múzejníctve pôsobí od  roku 1982, 
v SNM od roku 1992. Je autorkou a spoluautorkou analyticko-koncepčných 
materiálov, mapujúcich stav odbornej ochrany v slovenských múzeách, veno-
vala sa otázkam ďalšieho vzdelávania zamestnancov múzeí SR, ako aj peda-
gogickej činnosti, podieľala sa tiež na tvorbe právnych predpisov pre oblasť 
múzejníctva a ochrany kultúrneho dedičstva.

Katarína Vizárová, doc., Ing., PhD.
Je docentkou v odbore Technológia makromolekulových látok, vedúca od-
delenia chemickej technológie dreva, celulózy a  papiera Fakulty chemickej 
a  potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v  Bratisla-
ve. Vo vedeckovýskumnej a  pedagogickej činnosti sa orientuje na  štruktú-
ru a  vlastnosti prírodných polymérnych látok, degradáciu papierových no-
sičov informácií a ostatných prírodných organických materiálov kultúrneho 
dedičstva, výskum nových látok a procesov na ich ochranu. Je spoluautorkou 
piatich patentovo chránených riešení v oblasti vývoja modifikačných sústav 
na konzervovanie kníh a dokumentov.

Milena Reháková, doc., Ing., PhD.
Je docentkou v odbore Technológia makromolekulových látok Fakulty che-
mickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave, spolugarantom inžinierskeho študijného programu ochrana materi-
álov a objektov dedičstva. V oblasti vedeckého záujmu sa zameriava na me-
tódy ochrany a  konzervovania objektov kultúrneho dedičstva, chemické 
aspekty konzervovania a  reštaurovania farebnej vrstvy, chémiu koloidných 
sústav a  povrchov. Absolvovala študijný pobyt v  IRPA (Royal Institute for 
cultural heritage) v Bruseli.

Marianna Janoštínová, PhDr.
od roku 1990 pracovala v SNM-historickom múzeu a Národnom múzejnom 
centre SNM, v  rokoch 1995 – 2001 prednášala muzeológiu na  Filozofickej 
fakulte Masarykovej univerzity v Brně a Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. od roku 2001 pracuje v Múzeu oravskej dediny v Zu-
berci ako kurátorka. Zameriava sa na  problematiku múzejnej komunikácie 
s dôrazom na špecifiká múzeí v prírode.

Beáta Husová, PhDr.
Pracuje ako vedúca oddelenia komunikácie Múzea mesta Bratislavy. Venuje 
sa tvorbe neformálnych vzdelávacích programov, práci v oblasti PR a vizuál-
nej komunikácii múzea s verejnosťou. Je projektovou manažérkou viacerých 
vzdelávacích projektov, autorkou vzdelávacích programov a koncepcie Všet-
ko o múzeu. Je tiež zakladateľkou Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť. 
Pripravuje metodické hodiny pre učiteľov základných a stredných škôl. Publi-
kuje v odborných časopisoch.

Attila Agócs, Mgr.
Je riaditeľom hradného múzea vo Fiľakove. Ako etnológ skúma interetnické 
vzťahy, ľudové umenie a históriu múzejníctva Novohradu, kamenárske koló-
nie, rómsky prozaický folklór a spoločenský život vo Fiľakove v 20. storočí.

Martin Korčok, PhDr., PhD.
Pôsobí od roku 2003 v SNM-Múzeu židovskej kultúry v Bratislave, kde v sú-
časnosti zastáva funkciu zástupcu riaditeľa a zodpovedá za budovanie nové-
ho Múzea holokaustu v Seredi. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ho 
v roku 2005 prijalo za svojho stáleho experta v oblasti pamiatkovej tvorby 
holokaustu na Slovensku. od roku 2004 mu vyšla desiatka štúdií o dejinách 
a kultúre židovských komunít na území Slovensku. Prednášal na niekoľkých 
slovenských univerzitách a aktívne sa zúčastňuje konferencií s témou holo-
kaustu doma i v zahraničí. Je autorom dvadsiatich scenárov k filmovým do-
kumentom s  témou holokaustu a  autorom scenára filmového dokumentu 
SNM-Múzeum židovskej kultúry.

Katarína Repáňová, Bc.
Pracuje v Považskom múzeu v Žiline ako správkyňa hradu Strečno od roku 
1994.  Zostavuje programovú štruktúru podujatí. Je projektovou manažér-
kou mikroprojektov v rámci cezhraničnej spolupráce Pl-SK a cZ-SK, koor-
dinátorkou na projekte oddychová zóna pod hradom Strečno, spoluautorka 
kultúrno-výchovnom podujatí hradná škola na hrade Strečno.

Michael Daskalakis
Pracuje ako konzervátor keramiky v  Považskom múzeu v  Žiline od  roku 
2000. Špecializuje sa na archeologické rekonštrukcie z doby bronzovej (lužic-
ká kultúra), laténskej (púchovská kultúra) a stredovek. Je spoluautorom kul-
túrno-výchovného podujatia na hrade Strečno – hradná škola, autorom cyk-
lu výstav Umenie na hrade Strečno a autorom projektu oddychová zóna pod 
hradom Strečno (Stredoveká dedina). Pracuje na rôznych projektoch v rám-
ci cezhraničnej spolupráce. Zrealizoval   výstavy medzinárodného významu 
(Dalí, Miró, Picasso, expresionisti) a pracuje na realizácii ďalších.

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 (kultúrno-vzdelávacom 

komitéte IcoM). Venuje sa kultúrno-vzdelávacím aktivitám, publikačnej činnos-
ti, tvorbe výstav a filmov z oblasti prírodovedy, poľovníctva a múzejníctva.

Gabriella Jarábik, Mgr.
Je riaditeľkou SNM-Múzea kultúry Maďarov na Slovensku od roku 2002. Venuje 
sa najmä ochrane kultúrneho dedičstva. Spolupracovala na záchrane Pamätného 
domu Kálmána Mikszátha v Sklabinej  a Kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Streho-
vej. Na túto tému publikuje a pripravuje prednášky na rôzne konferencie.

Aneta Španová, Mgr. Art.
Pracuje v Považskom múzeu v Žiline. Je reštaurátorka maľby a vedúca odde-
lenia pre uchovávanie a ochranu zbierkového fondu.

Miroslav Hájek, Ing.
Je riaditeľom STM-Múzea letectva v  Košiciach. Venuje sa histórii letectva 
z hľadiska technického vývoja leteckej techniky. Bol technickým vedúcim ak-
robatickej skupiny Biele Albatrosy a posledný hlavný inžinier Vojenskej letec-
kej akadémie v Košiciach.

Peter Ondreják, Ing.
Pracuje v STM-Múzeu letectva v Košiciach. Je kurátorom zbierky leteckej techniky.

Ladislav Vincze, PhDr.
Pracuje v  Štátnom archíve v  Nitre, pobočka levice. Profesionálne sa venu-
je spracovávaniu starších i novodobých archívnych fondov, regionálnej histó-
rii, muzeológii a histórii múzejníctva. Spája skúsenosti múzejníka s prácou ar-
chivára pri organizovaní výstav s múzeami. V roku 2009 odborne pomáhal pri 
založení obecného múzea v Dvoroch nad Žitavou. Je členom autorských ko-
lektívov pripravujúcich monografie regiónu. Výsledky svojej práce publikoval 
v regionálnej i odbornej tlači.

Elena Zahradníková, Mgr.
Pracuje v  Slovenskom národnom múzeu v  Martine ako kurátorka – etno-
logička a  metodička pre múzejnú pedagogiku. V  rámci etnológie sa venuje 
duchovnej a sociálnej kultúre, najmä symbolickej stránke obradov a obyčají, 
ako potvrdzovanie sociálnych statusov cez obrady v rámci spoločnosti hlavne 
z pohľadu rodových štúdií či prejavy religiozity v každodennom živote. Zau-
jíma ju aj historická antropológia, najmä obdobie stredoveku. V rámci komu-
nikácie s návštevníkom preferuje didaktické postupy konštruktivistickej pe-
dagogiky nielen v rámci edukačných programov. 

Pavol Šteiner, PhDr., PhD.
Je odborným asistentom na Katedre muzeológie Filozofickej fakulty Univer-
zity Konštantína Filozofa v  Nitre. Venuje sa staršej dobe bronzovej v  Kar-
patskej kotline, dokumentácii a  prezentácii kultúrneho dedičstva na  pôde 
múzeí a vojensko-historickému výskumu na juhozápadnom Slovensku (roky 
1944/45). Je autorom monografie Keramický inventár otomansko-füzesabo-
nyského kultúrneho komplexu vo svetle nálezov z Barce I.

Andrej Ozimy
Je študentom tretieho ročníka na  Katedre muzeológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Marek Vanga, Ing. 
V súčasnosti pracuje v lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene ako kurá-
tor – lesník. Venuje sa histórii lesníctva na Slovensku a je spoluautorom pub-
likácie Významné lesnícke miesta na Slovensku I.

Želmíra Šípková
Pracuje ako kurátorka – etnografka v lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvo-
lene. Venuje sa tradičnej a súčasnej ručnej výrobe z dreva. Je autorkou viace-
rých múzejných výstav zameraných na prezentáciu ľudovej kultúry a výroby 
z dreva vrátane katalógov a zostavovateľkou zborníkov z uvedenej oblasti.

Zuzana Koblišková, Bc.
V  súčasnosti pracuje v  Múzeu Divadelného ústavu vo funkcii kurátorka – 
správkyňa zbierok múzejnej a galerijnej hodnoty a zároveň dokončuje magis-
terské štúdium na  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave, 
na Katedre Dejín a teórie umenia. V diplomovej práci sa venuje stálym expozí-
ciám Slovenskej národnej galérie. V Múzeu Divadelného ústavu sa venuje me-
todike spracovania metadát scénografík pre digitalizačnú kampaň oPIS 2.

Michaela Gallusová, Mgr.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu ako kultúrno-propagačná manažér-
ka na Referáte múzejnej pedagogiky. Venuje sa tvorbe vzdelávacích progra-
mov k výstavám, práci s deťmi a so školskými skupinami. Vyštudovala odbor 
história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Jana Luková, Mgr.
V Galérii mesta Bratislavy pracuje od roku 2007, v súčasnosti na pozícii ku-
rátorky zbierky starej maľby a sochy. Venuje sa dejinám výtvarného umenia 
v Bratislave (Prešporku) s dôrazom na obdobie 18. – 19. storočia. Publikuje 
práce súvisiace s galerijnou kurátorskou a výstavnou činnosťou, je spoluau-
torkou výstavného katalógu Mučenícke legendy (GMB 2012).

Miroslav Števík, Mgr. 
V súčasnosti pracuje v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi na pozícii historika pre 
staršie dejiny Spiša. Venuje sa regionálnym dejinám Spiša so zameraním na ob-
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Predná strana obálky – Front Cover
Barón František Balaša (1563 – 1594). Bol 
synom zvolenského župana Jána Balašu, 
tokajský kapitán v službách arcikniežaťa 
Mateja, významný bojovník v protitureckom 
odboji. Zahynul ako 29-ročný v bitke pri 
Monostorpályi, pochovaný je v rodinnej 
hrobke v liptovskej obci hybe. Portrét 
sa zachoval v zbierkovom fonde Magyar 
Törtenelmi Képcsarnok, Budapest

Baron Francis Balasha (1563 – 1594). He was 
the son of the Zvolen County Governor John 
Balasha, a Tokaj captain in the servises of the 
Arch Prince Matthew and a prominent hero in 
the struggle against the Turks. He lost his life 
at the age of 29 in the battle of Monostorpályi 
and is buried in the family tomb in the village of 
Hybe in Liptov. The portrait was preserved in the 
collection fund Magyar Törtenelmi Képcsarnok, 
Budapest

Zadná strana obálky – Back Cover
Náhrobná tabuľa v bratislavskom kostole 
klarisiek s erbmi rodov Balaša a Bakič, prvá 
tretina 17. storočia
Foto: J. oršulová

Agravestone in the Bratislava Covent Church of 
St. Clara dating from the first third of the 17th 
century with the coats of arms of the Balassa and 
Bakics families
Foto: J. Oršulová

SLOVENSKÉ 
NÁRODNÉ 
M Ú Z E U M

dobie stredoveku. Je autorom a spoluautorom publikácií Z dejín osídlenia a ve-
rejnej správy stredovekého Spiša, Dejiny hradu ľubovňa, Červený (lechnický) 
kláštor, Sedem storočí hradov ľubovňa a Dunajec, Kláštor v Podolínci.

Maroš Semančík, Mgr.
Pracuje v Múzeu v Kežmarku ako historik umenia. Venuje sa architektúre, di-
zajnu a fotografii 19. a 20. storočia a v tejto oblasti publikoval viacero vedec-
kých a  odborných štúdii a  článkov v  domácich aj zahraničných časopisoch 
a zborníkoch (Architekt, Architektúra & Urbanizmus, Glasnik, Projekt, Pa-
miatky a múzeá, Tatry a iné). Je spoluautorom knihy Slávne vily Slovenska. 

Jana Hutťanová, Mgr.
Pracuje ako kultúrno-propagačná manažérka na oddelení prezentácie v SNM-
-historickom múzeu v Bratislave. Venuje sa múzejnej pedagogike, tvorbe vzde-
lávacích programov a podujatí pre všetky cieľové skupiny návštevníkov múzea, 
práci s deťmi, so školskými skupinami a práci s ľuďmi so špeciálnymi potrebami.

Martina Mareková, Mgr.
V súčasnosti pracuje v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote 
na pozícii lektorky, PR manažérky a etnografky. Vyštudovala odbor etnológia 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa výskumom súčasných 
podôb kalendárnych obyčajov a spomienkovým rozprávaniam na prvomájo-
vé oslavy v období budovania socializmu. Regionálne sa zameriava na oblasť 
Gemera-Malohontu.

Lidija Merenik, Dr.
Je profesorkou na  Seminári štúdií moderného umenia Filozofickej fakulty 
Univerzity v Belehrade. Bádateľsky sa zameriava na srbské umenie 20. storo-
čia, modernizmus a postmodernu vo vizuálnych umeniach a ideologické zák-
lady umenia totalitných režimov. Bola kurátorkou Múzea súčasného umenia 
v Belehrade, vedúcou oddelenia histórie umenia Filozofickej fakulty Univer-
zity v Belehrade, hosťovala na Doktorandskom kolégiu histórie umení Uni-
verzity v Záhrebe a na Univerzite Saitama v Tokiu. Zrealizovala mnoho vý-
stav súčasného juhoslovanského a srbského umenia a vydala množstvo pub-
likácií o umení.

Rudolf Šmehýl
Pracuje v oblasti marketingu a prekladateľstva. od roku 2008 sa aktívne po-
dieľa na projekte slobodnej encyklopédie Wikipedia (hlavne v slovenskej mu-
tácii), momentálne je zástupcom predsedu v združení Wikimedia Slovensko, 
ktoré rieši kultúrne projekty, ako napr. Wiki loves Monuments.

Robert Pollák, PhDr.
V  súčasnosti pracuje vo Východoslovenskom múzeu v  Košiciach vo funkcii 
riaditeľa. Venuje sa výskumu dejín Východoslovenského múzea a je spoluau-
torom publikácie „140 rokov – 140 zbierok“.

Eva S. Kotláriková, Mgr.
Vyštudovala odbory história – Taliansky jazyk a Veda o výtvarnom umení 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venovala sa ob-
lasti múzejnej a galerijnej pedagogiky, aktuálne pôsobí ako asistentka Zbie-
rok starého umenia v Slovenskej národnej galérii.

Lucia Sokolová, Mgr.
V súčasnosti je asistentkou riaditeľa SNM-Múzea Bojnice. Do februára 2013 
bola v tomto múzeu kultúrno-propagačnou manažérkou, vedúcou oddelenia 
marketingu a služieb.

Viera Praženicová, PhDr.
Je riaditeľkou Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Svoju prácu dlho-
dobo zameriava na  oblasť ľudového umenia – textil a  výšivky, drevorezba, 
spoločenský život. Taktiež sa venuje budovaniu zbierky motocyklov a doku-
mentácii strojárenstva na  strednom Považí a  jeho vplyvu na  spôsob života 
v tomto regióne.

Juraj Bartík, PhDr., PhD.
Je riaditeľom SNM-Archeologického múzea v Bratislave. Ako kurátor múzea 
sa zameriava najmä na dobu bronzovú a sídliskovú archeológiu.

Blanka Petráková, PhDr.
V súčasnosti pracuje ako vedúca Muzea luhačovického Zálesí v luhačovicích 
a  kurátorka zbierky ľudového textilu, keramiky, zvykoslovia a  kúpeľníctva 
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zaoberá sa ľudovou kultúrou luhačo-
vického Zálesí, históriou luhačovického kúpeľníctva a problematikou múzej-
nej pedagogiky. Je organizátorkou a  kurátorkou medzinárodnej konferen-
cie Muzeum a škola v Zlíně. Medzi jej najznámejšie publikácie patria Svat-
ba na Zálesí, lidový kroj luhačovického Zálesí, Jurkovičovy luhačovice, Sny 
a skutečnost, Příběhy domů a vil.

Lenka Pavlíková, Mgr.
V  súčasnosti pracuje na  Ministerstve vnútra ako vedúca  Štátneho archívu 
v Bratislave. Svoj výskum zameriava na 20. storočie. Publikuje v oblasti pre-
darchívnej starostlivosti.

Marek Syrný, PhDr., PhD.
Pracuje ako historik Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 
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