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Na margo vedeckovýskumnej  
činnosti v múzeách 
Marta Janovíčková, MúzeuM Mesta Bratislavy, Bratislava

On the margin of research in museums 
Museums are perceived as institutions aimed especially at presentation despite the fact that they possess all the 
necessities, thanks to the abundance of sources in the form of collection items, for the development of science and 
research. According to the statistical data in the Annual Reports on Museum Activities between 2000-2011 research 
tasks in the range of 593 up to 849 were implemented annually. The data, however, do not give a picture of the 
quality of individual outputs. It is quite unlikely that the researchers have enough time, in addition to their other 
work duties, to implement such a number of research tasks at the required level. A shortcoming in museum research 
activity, for a number of reasons, is the absence of planned, systematic research supported by financial resources for 
the implementation of outputs and an inadequate personnel structure for individual museum activities, whereby 
professional members of staff have to secure also other duties. Prime, quality research, such as basic research and 
professional processing of the collection fund, must become the essence of work in museums. This is the only way 
how these institutions can become a serious partner of peer-to-peer cooperation with other research institutions 
and cease to be just a provider of collection items and organiser of cultural and educational events. 

Hlavnou témou časopisu MúzeuM 4/2013 je vedeckový-
skumná činnosť v múzeách. tejto problematike sa v posled-
nom období venuje viacej pozornosti, pretože jej postavenie 
v rámci múzejných činností v súčasnosti nezodpovedá jej vý-
znamu pre kvalitu výsledkov múzejnej práce a  etablovania 
múzeí ako vedeckovýskumných pracovísk.
Múzeá sú vnímané verejnosťou, i odbornou, skôr ako inštitú-
cie zamerané na prezentačnú činnosť napriek tomu, že majú 
všetky predpoklady na rozvoj vedy vďaka dostatku pramenné-
ho materiálu v  podobe zbierkových predmetov s  možnosťou 
ich využívania vo viacerých sférach múzejnej praxe. toto vní-
manie je deformované, žiaľ, aj kvalitou výstupov úloh, ktoré 
v mnohých prípadoch nespĺňajú kritéria zásad vedeckej práce. 
Na základe štatistických údajov vo výročných správach o čin-
nosti múzeí na slovensku by sme mohli byť nadmieru spo-
kojní s množstvom vykazovaných vedeckovýskumných úloh. 
v rokoch 2000 až 2011 sa ich počet na rok pohybuje od 593 
až po  849, pričom nie všetky registrované múzeá vykazujú 
túto činnosť. Je to počet obdivuhodný aj preto, že pri niekto-
rých riešiteľoch figuruje 5 až 10 úloh na rok. Podľa priesku-
mu zväzu múzeí na slovensku z roku 2012 témy vedeckový-
skumných úloh vo väčšine múzeí si vyberajú pracovníci podľa 
svojich bádateľských záujmov v kombinácii so zámermi vede-
nia a iba v piatich zúčastnených múzeách výber tém vedecko-
výskumných úloh koordinuje vedenie múzea. vlastné odbor-
né periodikum vydáva 22 múzeí.
Štatistické údaje však nehovoria o  kvalite jednotlivých vý-
stupov. vedeckovýskumná činnosť má presne stanovené po-
stupy a  kritériá. ich splnenie predpokladá venovať sa urči-
tý čas výskumu, vyhodnoteniu zistených faktov,  realizácii 
výstupu a  súčasťou by malo byť aj hodnotenie vedeckej ra-
dy a  oponenta. Je preto nepravdepodobné, že riešitelia po-
pri ostatných pracovných povinnostiach stíhajú realizovať ta-
ké množstvo vedeckovýskumných úloh na požadovanej úrov-
ni. Na základe dostupných informácií o publikačnej činnosti, 
realizácii výskumov, expozícií, výstav či vzdelávacích progra-
mov je zrejmé, že snahou múzejníkov je realizácia vedecko-
výskumnej činnosti na  patričnej úrovni. Množstvo vykazo-
vaných úloh vzhľadom k  počtu múzeí a  počtu pracovníkov 

podsúva však otázku, či pri všetkých úlohách uplatňujeme 
zásady vedeckovýskumnej práce a ich obchádzaním nedegra-
dujeme túto činnosť a tým aj svoju prácu a v neposlednom ra-
de samotné múzeum. 
Múzeá boli už od svojho vzniku miestom vykonávania vedec-
kovýskumnej práce a mnohé svetové múzeá sú aj v súčasnos-
ti rovnocennými partnermi ostatných vedeckovýskumných 
pracovísk. Múzejný zákon z roku 1961 definoval naše inšti-
túcie ako centrá vedeckej a metodickej činnosti. vedeckový-
skumná činnosť sa mala orientovať na systematický a pláno-
vitý vlastivedný výskum. Centrálne riadené múzeá mali svoj 
vedecký výskum koordinovať s ústavmi akadémie a podieľať 
sa na celoštátnom výskumnom pláne. vedecká práca sa ma-
la stať v  múzeách základňou pre vlastnú múzejnú činnosť 
a  byť východiskom kultúrno-výchovného pôsobenia múzeí. 
výstupy vedeckého výskumu mali zabezpečovať publikačnú 
činnosť predovšetkým múzejného materiálu. Múzeá sa však 
postupne stávali inštitúciami poverovanými množstvom 
prác výchovno-osvetového charakteru a výstavnou činnosťou 
často bez priamej väzby na múzejné zbierky. z tohto dôvodu 
dochádzalo k vnímaniu múzeí ako inštitúcií osvetového cha-
rakteru aj napriek tomu, že tu prebiehala tiež seriózna vedec-
kovýskumná činnosť a pracovali tu fundovaní odborníci.
Po roku 1989 sa do popredia čoraz viacej dostávala otázka sa-
motnej existencie múzeí. Po  stabilizovaní situácie v  rámci 
transformácie sa zdalo, že múzeá začínajú získavať pevnejšie 
postavenie a  ich práca začne nadobúdať rozmer korešpondu-
júci s ich poslaním. tlak zriaďovateľov na prezentačnú činnosť 
a získavanie financií však odsunuli do úzadia viaceré základné 
múzejné činnosti a do popredia sa znovu dostávali úlohy súvi-
siace s kultúrno-výchovnou a prezentačnou činnosťou. v sna-
he o popularizáciu múzeí a múzejnej práce aj samotní múzej-
níci niekedy znižujú odbornú úroveň tejto vedeckej inštitúcie.
Nedostatkom múzejnej vedeckovýskumnej činnosti je nie-
koľko faktorov. základným je z  rôznych dôvodov absencia 
plánovanej systematickej vedeckovýskumnej činnosti zabez-
pečenej aj finančnými prostriedkami na realizáciu výstupov. 
v mnohých múzeách je to aj nedostatočné personálne obsade-
nie jednotlivých múzejných činností, kedy odborní pracovníci  
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archeologický výskum  
v regionálnom múzeu
Mária Kotorová-Jenčová, vlastiveDNÉ MúzeuM v HaNuŠOvCiaCH NaD tOPĽOu 

Archaeological research in a regional museum 
The contribution offers a view of a museum archaeologist on the issues of field archaeological research, its professional 
processing, publicity and popularisation. An archaeologist in a museum is predominantly a curator of an archaeological 
collection. His activity scale is extended by typical museum activities, such as registration, documentation and 
protection of collections and popularisation of research results by displays and exhibitions. This fact and a  certain 
isolation at their working places adversely affect the possibilities of their professional growth and specialisation. 
Nevertheless, museum archaeologists represent a strong element in the Slovak archaeological research. 

Po roku 2002, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 49/2002 z. z. 
o  ochrane pamiatkového fondu, získal archeologický výskum 
na slovensku nové dimenzie. Podľa § 36 tohto zákona je archeo- 
logický výskum, ako špecifický pamiatkový výskum, súhrnom 
odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, 
vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických ná-
lezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber 
hnuteľných archeologických nálezov na  povrchu zeme, v  zemi 
a pod vodou. zo zákona má právo vykonávať archeologický vý-
skum iba archeologický ústav; iná právnická osoba môže takýto 
výskum vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Minis-
terstvom kultúry slovenskej republiky (MK sr).
udelenie oprávnenia na  archeologický výskum právnickej oso-
be, teda aj múzejnej inštitúcii, je podmienené zamestnaním naj-
menej jednej osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou získa-
nou podľa § 35 ods. 3 zákona č. 49/2002 z. z. takúto osobitnú 
odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vyso-
koškolské vzdelanie v  príslušnom odbore,  pri odbornej skúške 
preukáže teoretické vedomosti a odborné znalosti o kultúrnych 
pamiatkach a pamiatkových územiach, má najmenej tri roky od-
bornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu a je bezúhonná.
v súčasnosti je na MK sr evidovaných 35 právnických osôb 
oprávnených vykonávať archeologický výskum, z  nich popri 
archeologickom ústave sav, Pamiatkovom úrade slovenskej 
republiky a  Mestskom ústave pamiatkovej ochrany v  Brati-
slave, 5 univerzitných pracovísk, 12 súkromných spoločnos-
tí a 15 múzeí. Jedno múzeum je štátne (sNM-archeologické 
múzeum v  Bratislave), ostatné múzeá sú spravované vyšší-
mi územnými celkami – tri sú v  krajských mestách (Košice, 

Banská Bystrica, Nitra) a  11 múzeí je regionálnych. z  tohto 
výpočtu vyplýva, že podiel múzeí na archeologickom výsku-
me na slovensku nemôže byť zanedbateľný, a to aj pokiaľ ide 
o regionálne múzeá. 
zaujímavé štatistické údaje o zastúpení archeológov v sloven-
ských múzeách nachádzame v štúdii PhDr. D. staššíkovej-Štu-
kovskej (2012), podľa ktorej v roku 2010 pôsobilo na sloven-
sku 214 profesionálnych archeológov. z uvedeného počtu bo-
lo 46 archeológov zamestnaných v  múzeách, čo predstavuje 
21 % z  celkovej komunity archeológov. Po skupine archeoló-
gov, zamestnaných v archeologickom ústave sav v Nitre (59 
archeológov – 28 %), je komunita „múzejných archeológov“ 
druhá najpočetnejšia. spolupráca práve týchto dvoch skupín 
archeológov je historicky najdlhšia. 
archeologický výskum v múzeách sa riadi všeobecnými pred-
pismi danými zákonom č.  208/2009 z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 49/2002 z. z. o ochrane pamiatkového fon-
du v znení zákona č. 479/2005. Múzeá vykonávajú terénny ar-
cheologický výskum, jeho dokumentáciu a po príslušných do-
hodách s  Pamiatkovým úradom slovenskej republiky uscho-
vávajú hnuteľné archeologické nálezy. Oproti archeológom 
z  iných typov archeologických pracovísk sa vzťah múzejného 
archeológa k  získaným hnuteľným pamiatkam nekončí spra-
covaním výskumnej dokumentácie. archeológ v  múzeu je to-
tiž predovšetkým kurátorom archeologickej zbierky, ktorú evidu-
je, dokumentuje, zabezpečuje jej ochranu a  prezentuje verej-
nosti (Kotorová-Jenčová 1998). táto časť činnosti múzejného 
archeológa sa už riadi ďalším dôležitým právnym predpisom – 
zákonom č. 206/2009 z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

musia zabezpečovať aj vykonávanie iných úloh. vedeckový-
skumná činnosť má všeobecne definované kritériá, ktoré 
by sa mali stať jednoznačným základom aj pre jej realizáciu 
v  múzeách. Podstatou sa však musí stať kvalitná primárna 
vedeckovýskumná činnosť, akou je základný výskum a  od-
borné spracovanie zbierkového fondu. iba tak sa môžu tieto 
inštitúcie stať serióznymi partnermi pre rovnocennú spolu-
prácu s  inými vedeckými ustanovizňami a vymaniť sa z po-
zície poskytovateľa zbierkových predmetov a realizátora kul-
túrno-osvetových podujatí.
Posun smerom k  zdôrazneniu významu vedeckovýskumnej 
činnosti nastal vydaním posledného múzejného zákona  
(č. 206/2009 z. z.) a táto sa stala aj jedným zo základných bo-

dov stratégie rozvoja múzeí a galérií na slovensku na roky 2013 
– 2018. treba dúfať, že systematická vedecká práca nadobudne 
svoje adekvátne postavenie v rámci základných múzejných čin-
ností. toto však nezávisí od textu zákona či stratégie, ale od po-
stoja samotných múzeí a  ich zriaďovateľov. Je na zvážení jed-
notlivých inštitúcií, akým smerom sa chcú uberať, či sa budú 
etablovať ako vedeckovýskumné pracoviská alebo vzhľadom 
na svoje možnosti bude prevažovať iná odborná činnosť. Jedno 
by však malo byť podstatou každej práce – múzeum by mala pre-
zentovať predovšetkým kvalita a nie kvantita. 
P. s.: ako je možné, že pri takom počte vykazovaných vedec-
kovýskumných úloh je obrovským problémom získať od kole-
gov príspevky do časopisu MúzeuM?
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predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona slovenskej ná-
rodnej rady č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Podstatne sa tak rozširuje diapazón činnosti arche-
ológa v múzeu, ktorý v praxi najmä: vykonáva terénny archeo-
logický výskum a spracúva výskumnú dokumentáciu, odborne 
spracováva výsledky svojich výskumov, eviduje a dokumentuje 
archeologické nálezy so statusom zbierkový predmet, zabezpe-
čuje uschovanie a ochranu archeologickej zbierky, zabezpečuje 
prezentáciu výsledkov výskumu prostredníctvom múzejnej ex-
pozície, krátkodobých tematických výstav, publikačnej a  edič-
nej činnosti a popularizuje výsledky výskumov rôznymi múzej-
nými (i nemúzejnými?) formami.

Druhy terénneho archeologického výskumu
realizujú sa dva základné druhy výskumov: výskumy na vedec-
ké a dokumentačné účely a záchranné výskumy. Je zrejmé, že 
druhá oblasť výskumu je v  súčasnosti oveľa frekventovanej-
šia. záchranné, tzv. investičné výskumy sú vyvolané stavebnou 
činnosťou a  sú zamerané na záchranu archeologických objek-
tov a nálezov, ktoré by boli stavebnou činnosťou zničené ale-
bo by k nim bol dlhodobo zamedzený prístup. Pozitívom tých-
to archeologických výskumov je ich finančné krytie investorom 
stavby. Negatívom je nekoncepčnosť, istá živelnosť, v mnohých 
prípadoch časové obmedzenia pri realizácii a stres. 
vypracovať koncepciu investičných archeologických výskumov je 
v podstate nemožné. Nastávajú tak situácie, kedy múzejný archeo- 
lóg (v regionálnom múzeu spravidla jeden zamestnanec) je po-
čas celej sezóny v teréne a jeden výskum strieda druhý, ale tiež si-
tuácie, kedy múzeum nemá žiadny investičný výskum. Múzejný 
manažment sa nemôže orientovať iba na „získavanie zákaziek“. 
Múzeá nemajú ani kapacity ani technické vybavenie na rozsiah-
le výskumy pri veľkých investičných stavbách, výskumy regionál-
nych múzeí (až na výnimky) sú zvyčajne menšie a početnejšie. 
znamená to väčšiu rozdrobenosť práce a menšiu možnosť kon-
centrovať sa na „vážnejšiu“ odbornú tému. Pri menej rozsiahlych 
výskumoch je tiež väčšie riziko negatívneho výskumu, čo je pre 
múzejného archeológa, viac ako pre kolegov z  iných pracovísk, 
nepríjemným výsledkom. z  hľadiska budovania archeologickej 
zbierky múzea je negatívny výskum v podstate výskumom bez 
výsledku. treba ale úprimne povedať, že pri všetkých problé-
moch investičné archeologické výskumy predstavujú v súčasnos-
ti v regionálnych múzeách jednu z mála poskytovaných služieb, 
ktorá generuje príjem (nie zisk, ale príjem). 
aj keď počtom jednoznačne dominujú záchranné výskumy 
(v slovenskej archeológii všeobecne), výnimočne sa pošťastí aj 
realizácia výskumov na vedecké a dokumentačné účely. také-
to výskumy riešia konkrétny odborný problém, sú zamerané 
na lokalitu s vysokým archeologickým potenciálom a predpo-
klad ich prínosu je pre archeologickú vedu i pre múzeum sa-
motné ďaleko vyšší, ako pri investičných výskumoch. ich ne-
výhodou je potreba zabezpečiť zdroje na realizáciu, čo je aj dô-
vod, že sa realizujú tak zriedka. 
vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. t. uskutočnilo popri 
celom rade záchranných výskumov aj viacsezónne výskumy 
na  vedecké a  dokumentačné účely na  4 lokalitách (Mokro-
luh, Mrázovce, stropkov-sitník, vlača). Prostriedky na  ich 
realizáciu sa získali vďaka grantu cezhraničnej spolupráce, 
a tiež  spoluprácou s iným subjektom. Je teda zrejmé, že aj re-
gionálne múzeum dokáže zabezpečiť terénny výskum mimo 
stavebnú činnosť. vyžaduje si to však nadštandardnú zaanga-
žovanosť a úsilie, pričom vlastnými finančnými silami v ňom 
múzeum nedokáže pokračovať.

Odborné spracovanie výskumu
výskumná práca archeológa nekončí posledným dňom terén-
neho výskumu. Pripomínam to preto, že som často odpoveda-
la na otázku laikov, čo robím v zime, keď „nekopem“. Pritom 

zima je často prikrátka na spracovanie základnej výskumnej 
dokumentácie sezóny, nie to na seriózne odborné spracovanie 
výsledkov výskumu. Pre múzejného archeológa je táto časť je-
ho práce o to komplikovanejšia, že personálne zázemie a tech-
nická vybavenosť našich múzeí je spravidla nepostačujúca. 
archeológ v regionálnom múzeu má len výnimočne k dispo-
zícii technika, kresliča, konzervátora a  reštaurátora, kvalit-
né technické a  softvérové vybavenie atď. Často supluje sám 
mnohé z týchto činností, čím sa spracovávanie výskumnej do-
kumentácie stáva pracným a zdĺhavým. výskumná dokumen-
tácia (nálezová správa) je pritom iba zákonom predpísaný zá-
kladný stupeň spracovania výskumu. Odborné zhodnotenie, 
končiace publikovaním výsledkov výskumu vyžaduje dlho-
dobé úsilie o zhrnutie poznatkov získaných výskumom, náj-
denie súvislostí a kontextu s cieľom vytvoriť čo najvernejšiu 
rekonštrukciu života v minulosti. Pri tomto úsilí je v prípade 
regionálnych múzejných archeológov veľkou nevýhodou ich 
osamotenosť, malá možnosť užšej špecializácie, nutnosť spra-
covávať mobiliár „od paleolitu po socializmus“. veľkým nega-
tívom tohto aspektu činnosti múzejného archeológa je aj sla-
bá vybavenosť odborných knižníc v  regionálnych múzeách, 
nedostatok aktuálnej odbornej literatúry, ktorá je jedným zo 
základných predpokladov pre kvalitnú publikačnú prácu. tu 
je potom skutočne ťažké očakávať vyššiu odbornú profiláciu 
i produkciu. Neznamená to však, že múzejný archeológ mu-
sí celkom rezignovať na skutočný odborný rast, ibaže pri níz-
kej spoločenskej i  finančnej motivácii je tento takmer vždy 
len výsledkom nadpriemerného osobnostného úsilia. Čiastoč-
ným riešením problému by bolo zapájanie múzejných archeo- 
lógov do  širších tímových vedeckých projektov, pri ktorých 
by mohli nadobudnúť skúsenosti, mali možnosť konzultácie 
a postupne by sa špecializovali na istú oblasť či obdobie. Kým 
nedospejeme do takéhoto štádia, zostane v regionálnych mú-
zeách mnoho dôležitého nepublikovaného, a tým aj pre ďalšie 
vedecké využitie neprístupného materiálu. 

evidencia a dokumentácia archeologickej zbierky, 
jej uschovanie a ochrana 
archeológ v  regionálnom múzeu je predovšetkým kurátorom 
archeologickej zbierky, ktorú tvorí, dokumentuje, uchováva, 
ochraňuje a sprístupňuje verejnosti. táto široká škála činnos-
tí je pre iné archeologické pracoviská neznáma. Produktivita 
práce archeológa v múzeu sa pritom viac ako cez jeho odbor-
né výsledky a  úspechy vníma v  súčinnosti cez počty prírast-
kov, evidovaných zbierkových predmetov, cez výstavy, pred-
nášky a ďalšie popularizačné podujatia, ktoré múzeu prinášajú 
zvýšenie počtu návštevníkov. Dôležité pritom je, že archeológ 
v regionálnom múzeu sa usiluje budovať svoju zbierku na re-
gionálnom princípe, takže aj keď múzeá môžu vykonávať zá-
chranné archeologické výskumy na celom slovensku, viazanosť 
na región je silným determinantom a múzeá uprednostňujú vý-
skumy vo vlastnom regióne, pred výskumom mimo neho. 
treba tiež pripomenúť, že pri súčasnej inštitucionalizovanej 
rozdrobenosti terénneho archeologického výskumu, sú mú-
zeá najistejším uchovávateľom a  ochrancom získaných ar-
cheologických nálezov a  majú v  tejto oblasti nezastupiteľné 
miesto. 
Problémom budúcnosti môže byť v  oblasti úschovy, eviden-
cie a  dokumentácie archeologických nálezov presun veľkých 
súborov z výskumov iných subjektov (predovšetkým súkrom-
ných archeologických spoločností). Na  jednej strane múzeá 
môžu získať atraktívne výstavné exponáty, na strane druhej 
však s nimi pribudnú objemné súbory „nepoužiteľného“ ma-
teriálu, ktorý je potrebné múzejne spracovať a uložiť. archeo- 
lóg regionálneho múzea sa tak môže stať na dlhé obdobie do-
kumentátorom cudzieho materiálu, s ktorým nemusí mať ani 
právo autorsky pracovať. Domnievam sa, že toto môže byť 
v blízkej budúcnosti skutočným problémom. 
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vedeckovýskumná činnosť v múzeách 
s prírodovednými zbierkami
Dana Šubová, slOveNsKÉ MúzeuM OCHraNy PrÍrODy a JasKyNiarstva, liPtOvsKÝ MiKulÁŠ

Research in museums with natural history collections 
The Slovak Museum of Nature Protection and Speleology is administered by the Ministry of the Environment of 
the SR. This fact has also an impact on its focus in research, along with its specialisation in nature protection and 
cave exploration. In the sphere of botany and zoology the activity is focused on inventory research in protected areas 
and, following the exceptions of the Act on Nature Protection and Landscape Management, also collection creating 
museum activity. Similarly in mineralogy, the research is aimed at the study of cave filling forms. Cave exploration 
serves mainly the input of the national cave database and creation of the GIS map stratum. Research in the area of 
history is focused on the history of nature protection and cave exploration in Slovakia and serves also the building 
up of archive funds and archive collections. 

Prírodovedné múzeá vznikali v histórii súčasne s univerzita-
mi a akadémiami vied ako vedeckovýskumné centrá so vzde-
lávacím charakterom. Je to v  súlade aj s dnešnou charakte-
ristikou múzea, ktoré je tiež kultúrno-vzdelávaciou inšti-
túciou. v  súčasnosti sa ale význam prírodovedných múzeí 
u nás v spoločnosti dostáva trochu do úzadia, a to aj medzi 

múzejníkmi. Jedným z  dôvodov sú systematické biologické 
disciplíny, ktoré sú základom prírodovedných múzeí a ktoré 
sú čoraz viac závislé na  experimentálnych metódach mole-
kulovej genetiky, rozvíjaných z dôvodov finančnej náročnos-
ti viac na pracoviskách akadémií vied a univerzitách. vo sve-
te je síce už citeľný pokrok v „prírodovednom múzejníctve“, 

Propagácia a popularizácia
Je neodškriepiteľným faktom, že práve múzeá zabezpečujú 
najvyššiu mieru využitia hnuteľných archeologických pamia-
tok ako médií na sprístupnenie informácií verejnosti – formou 
expozícií a  výstav. Komunikáciou s  návštevníkom dosahujú 
zároveň popularizáciu archeológie samotnej. stávajú sa sku-
točnými sprostredkovateľmi medzi vedou a verejnosťou. Pre 
archeológa v múzeu je táto oblasť istým zadosťučinením, pria-
mym a viditeľným výsledkom úsilia. znamená však – rovna-
ko ako všetky činnosti v súčasnej ekonomickej situácii regio- 
nálnych múzeí – veľké osobnostné nasadenie, kompromis-
né riešenia medzi potrebami a možnosťami, suplovanie práce 
profesionálnych výtvarníkov, grafikov a technikov. 
Múzejný archeológ sa prirodzene podieľa aj na ďalších popu-
larizačných aktivitách múzea – v prípade hanušovského mú-
zea napríklad na  početných prezentáciách, happeningových 
podujatiach, archeofestivaloch...
ak sa zdá, že sme od témy archeologického výskumu v regionál-
nom múzeu odbočili príliš ďaleko, nie je to tak. všetky uvedené 
činnosti (ich výpočet zďaleka nie je vyčerpaný) dokresľujú vyťa-
ženosť archeológa v  regionálnom múzeu. Jeho „rozdrobenosť“ 
nevyhnutne vyplýva zo zamerania múzeí a zároveň nevyhnutne 
vplýva na jeho odbornú činnosť. terénny archeologický výskum 
vykonáva archeológ regionálneho múzea podľa zákonných požia-
daviek tak isto, ako archeológ iného pracoviska s oprávnením vy-
konávať archeologický výskum. Jeho výskumy sú spravidla menej 
rozsiahle, čo súvisí s menšími kapacitami a vybavenosťou, ale aj 
s menšími možnosťami manažmentu získať veľký investičný vý-
skum. Neznamená to však zároveň, že výsledky výskumov regio-
nálnych archeológov nie sú odborne zaujímavé. Opak je pravdou. 
iné je to pri odbornom spracovaní a podrobnejšom publikovaní 
výsledkov terénneho výskumu. Je zrejmé, že múzejný archeo- 
lóg nemá najvhodnejšie podmienky (izolovanosť, nedosta-
tok odbornej literatúry, slabá možnosť skutočnej užšej špecia-

lizácie, nedostatok času) na seriózny teoretický výskum. O to 
viac sú cenné všetky seriózne snahy archeológov v  regionál-
nych múzeách o profilovanie svojej odbornosti, o špecializáciu 
v rámci archeologickej vedy, publikovanie hoci len čiastkových 
výsledkov odbornej práce. sú to podstatne ťažšie získané vý-
sledky, ako na špecializovaných archeologických pracoviskách. 
Na druhej strane, prezentácia výsledkov výskumu pre širokú 
verejnosť je v múzeách najlepšia. rovnako – dovolím si pove-
dať – múzeá najlepšie garantujú ochranu získaných nálezov, 
ktoré tu nadobúdajú status zbierkových predmetov a zbierok, 
čím sa ich ochrana zabezpečuje zákonom č. 206/2009 z. z. 
o múzeách a galériách.
Práca archeológa – múzejníka je popri jej náročnosti pestrá a za-
ujímavá. inak by sme ju my, múzejní archeológovia v regionál-
nych múzeách, zrejme s takou láskou a nasadením nevykonáva-
li. Nie je totiž dostatočne ocenená – ani spoločensky, tobôž nie 
finančne. Navyše, ako mi s účasťou raz povedal jeden investor 
na terénnom výskume: „Je mi vás archeológov vlastne ľúto. Mu-
síte znášať horúčavy, dážď, vietor i mráz. a navyše – nikto vás 
nemá rád...“ Dúfam, že to tak celkom nie je. aj keď zrejme až bu-
dúcnosť tejto spoločnosti ukáže, čo sme urobili v súčasnosti, aby 
sme pre ňu zachránili fragmenty jej minulosti.
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kde sa zriaďujú vo významných prírodovedných múzeách ge-
netické laboratóriá pre štúdium príbuzenských vzťahov bo-
tanických a zoologických druhov, ktoré tvoria prírodovedné 
zbierky. Druhou príčinou je nie vždy najšťastnejšia „muzeo-
logizácia“ múzejníctva v snahe o čo najvyššie zisky prispôso-
bením sa enormným požiadavkám spoločnosti na  rozptýle-
nie a zábavu. toto podriadenie sa často bezduchým trendom, 
ktoré všeobecne v spoločnosti prevládajú, vedie nesprávnym 
marketingom k enormnému nárastu a tlaku aj na odborných 
pracovníkov múzeí a  na  organizovanie rôznych foriem pre-
zentácie. všetky tieto formy sú užitočné a prospešné pre kaž-
dé múzeum, ale mali by byť vždy vo väzbe so špecializáciou 
múzea a nemali by potláčať úplne vedecký a vzdelávací cha-
rakter prírodovedného múzejníctva. 
v slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (sMO-
PaJ) napr. vo workshopoch využívame také „netradičné“ for-
my, ako napr. stavanie vtáčích búdok, modelovanie z  Pet 
fliaš, ktoré rozvíjajú zručnosti detí a zároveň sú pozadím pre 
sprievodné slovo ekologického a environmentálneho výchov-
no-vzdelávacieho charakteru. za  „adrenalínovejšie“ formy 
môžeme označiť zdolávanie jedného až dvoch poschodí mú-
zea cez lezecký rebrík používaný pri jaskyniarskom priesku-
me, kde ide o  využitie duplicitného zbierkového predmetu 
so sprievodným slovom spolu s ukážkami iných zbierkových 
predmetov súvisiacich s jaskyniarstvom. 
aj keď prírodovedné múzeum nemá vlastné biologicko-mole-
kulárne laboratórium, môže byť cenným depozitárom mate-
riálov, ktoré slúžia vo vedeckom výskume iným inštitúciám, 
akadémiám, univerzitám. zbierkový fond by sa mal budovať 
vždy v súlade so zameraním múzea. v prípade sMOPaJ slú-
žia zbierky na  dokumentáciu a  propagáciu prírodovedných 
disciplín, ale prezentované zbierky zahŕňajú predovšetkým 
vzťahy v biotopoch, súvislosti v ekosystémoch a sú informá-
ciou o environmentálnych rizikách. 
Podstatou pri získavaní zbierkových predmetov musí byť 
vlastný výskum. Nie každá vedeckovýskumná činnosť v mú-
zeu musí vyústiť do  akvizície. to by sme pre prírodovedné 
múzeá vytrhali všetky rastlinné druhy a  zozbierali všetky 
chránené živočíchy... Prírodovedný výskum v múzeu slúži aj 
na dokumentáciu územia a zmien v ňom a  je základom na-
pr. pre odborné prednášky a prameňom pre odborné publi-
kácie, ktoré sú súčasťou práce každého odborného pracov-
níka v múzeu. v tomto smere je vzťah výskumnej práce prí-
rodovedného a  spoločenskovedného múzea trochu odlišný. 
sMOPaJ je zamerané nielen na ochranu prírody a jaskyniar-
stvo, ale aj na predmet záujmu týchto činností, teda na sa-
motnú chránenú prírodu, vrátane jaskýň. svoju vedeckový-
skumnú činnosť rozdeľuje na výskum v oblasti mineralógie, 
geológie, botaniky a zoológie a na prieskum v oblasti jasky-
niarstva a ochrany prírody. spoločenskovedné zbierky získa-
va múzeum kúpou, ale aj prieskumom a výskumom, zo správ 
chránených území Štátnej ochrany prírody slovenskej repub-
liky (ŠOP sr), z partnerských inštitúcií a spolkov a pod. spra-
covanie zbierkových predmetov často krát spadá pod vlastnú 
výskumnú činnosť. 
zatiaľ vedeckovýskumná činnosť vedie k  dopĺňaniu zbier-
kového fondu múzea, no končí v prvej etape získaním toh-
to predmetu, jeho spracovaním, zaradením do databázy (prí-
padne u špeciálnych skupín veľmi náročných na determiná-
ciu; ide o determináciu zbierkového predmetu botanického, 
resp. zoologického druhu v odbornej spolupráci so špecialis-
tami z univerzít a pracovísk akadémie a až tak o jeho zarade-
nie do zbierkového fondu), uložením a ochranou. Po zaradení 
do zbierkového fondu na detailný popis zbierkového predme-
tu (okrem nejakých anomálií, ako napr. albín, čiastočný al-
bín, alebo iných charakteristík, ako juvenilný jedinec, adult-
ný jedinec, pohlavie) nie je už kladený žiadny dôraz, toto už 
nie je predmetom žiadneho ďalšieho výskumu. takto spraco-

vaný predmet samozrejme slúži ako zdroj informácií pre ďal-
šie etapy výskumu na  základe spracovania zbierok z  viace-
rých múzeí. u  spoločenskovedných zbierkových predmetov, 
ako sú napr. u  nás kolekcie historických pohľadníc, jaskyn-
ných plánov a  máp, po  zaevidovaní zbierkového predmetu 
dochádza často k výskumu, ktorý vedie k bližšej špecifikácii 
a popisu zbierkového predmetu, ktorý je ním vlastne až do-
datočne charakterizovaný. 
v sMOPaJ pod prieskumom rozumieme cielenú rekognoská-
ciu územia (v prípade jaskyniarstva a ochrany prírody) a in-
štitúcií a spolkov (v prípade archívneho prieskumu a priesku-
mu vyúsťujúceho do  tvorby zbierok v  oblasti jaskyniarstva 
a  ochrany prírody). Pod výskumom rozumieme metodicky 
riadené štúdium daného územia zamerané na inventarizáciu 
druhov botanického alebo zoologického charakteru, štúdium 
vzniku špecifických krasových foriem jaskynnej výplne, štú-
dium štruktúrno-tektonických pomerov v  krasovej krajine. 
výsledkom takéhoto výskumu je písomná dokumentácia ja-
vov, fotodokumentácia a na základe výnimiek MŽP sr aj ak-
vizícia zbierkových predmetov z botaniky, zoológie a minera-
lógie. archeologické a  paleontologické zbierky sa dostávajú 
do múzea na základe prieskumu jaskýň. 
v  prípade historického výskumu chránených území a  osob-
ností ochrany prírody a jaskyniarstva ide o systematické cie-
lené spracovávanie histórie jednotlivých chránených území, 
etáp histórie ochrany prírody a jaskyniarstva a osobností pô-
sobiacich v  oblasti jaskyniarstva a  ochrany prírody. výsled-
kom inventarizačných výskumov chránených území je pí-
somná dokumentácia a  fotodokumentácia územia, ktorá sa 
dostáva do archívu. 
Metodiky jednotlivých výskumných úloh sú prerokovávané 
na  zasadnutiach Múzejnej koordinačnej rady, ktorá pracuje 
pri múzeu od  roku 2005 a  je zložená z  odborníkov sloven-
ských múzeí, Ministerstva životného prostredia slovenskej 
republiky (MŽP sr) ako zriaďovateľa múzea, Štátnej ochrany 
prírody a pracovníkov z akadémií a univerzít. samotné plá-
ny úloh sú obhajované na Operatívnej porade ministra život-
ného prostredia v  rámci Plánu hlavných úloh sMOPaJ kaž-
dý rok, a podobne sú obhajované aj Odpočty plnenia týchto 
plánov. Múzejná koordinačná rada schvaľuje aj predkladané 
záverečné správy za riešené úlohy na základe oponentských 
posudkov a ich obhajoby a tieto práce sú potom evidované vo 
verejnom špecializovanom archíve sMOPaJ.
Naše pracovisko je v  rámci gestorstva Ministerstva kultúry 
sr od roku 2002 akreditované pre vedu a výskum. táto akre-
ditácia bola obhájená v roku 2009 v rámci nového gestorstva 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu sr. v  rámci 
nej robí múzeum každoročne odpočet pre ministerstvo a pre 
Štatistický úrad sr. sMOPaJ ako špecializované pracovisko 
pre oblasť speleológie a ochrany prírody v rámci slovenska je 
akreditované pre:
– základný mineralogický výskum,
– základný zoologický výskum,
– základný speleologický výskum,
– aplikovaný speleologický výskum ako jediné pracovisko 

v rámci slovenska,
– inventarizačný botanický a zoologický výskum,
– archeologický výskum,
– výskum vývoja ochrany prírody,
– históriu a legislatívu druhovej a územnej ochrany.
zbierkotvorná činnosť sa realizuje na  základe výnimiek 
MŽP sr z 2. 5. 2001 č. 1278/0284/2001 4.1 pil., 29. 7. 2003 
č.  3475/1002/%3-5.1, 12. 4. 2011 č. 4713/2011-2.2 a   4. 6. 
2013 č.  5127/2013-2.2. zistené výsledky o  výskyte druhov 
dopĺňajú botanickú a  zoologickú databázu slovenska. vý-
znamnou súčasťou týchto prác sú praktické odporučenia pre 
ŠOP sr o  výskyte inváznych druhov, dodržiavaní alebo po-
rušovaní návštevných poriadkov národných parkov, výskyte  
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nelegálnych skládok komunálneho odpadu, odporučenia 
na zabránenie ťažby brehových porastov a mapovanie pome-
rov v navrhovaných územiach európskeho významu, prípadná 
revízia predchádzajúcich zistení v  rezervačných knihách ako 
podklad pre vyhlásenie území európskeho významu (sKúev). 
Dokumentácia slúži ako dôkazový a informačný materiál čin-
nosti človeka v chránených územiach a  tvorí jeden z podkla-
dov pre pracovníkov odborných organizácií (ŠOP sr) a štátnej 
správy pri rozhodovacích procesoch.
všetky tieto výskumy realizovalo múzeum v  spolupráci 
s  technickou univerzitou vo zvolene, Prírodovedeckou fa-
kultou univerzity Komenského v Bratislave (PriF uK v Bra-
tislave), Botanickým ústavom a ústavom zoológie slovenskej 
akadémie vied (sav), so spoločnosťami sav, ako Botanická 
spoločnosť, entomologická spoločnosť, arachnologická spo-
ločnosť, agentura ochrany přírody České republiky. 
Podobne je to aj v  prípade mineralogického a  geologické-
ho výskumu múzea. Odborní pracovníci múzea v spolupráci 
s vedeckými inštitúciami doma – PriF uK v Bratislave, Geo- 
logický ústav sav (Gú sav) v Banskej Bystrici, Štátny geo-
logický ústav Dionýza Štúra v  Bratislave (ŠGúDŠ), ŠOP sr 
a  v  zahraničí – akadémia vied  Heidelbeg, Geologický ústav 
akademie věd České republiky v  Prahe (av Čr), univerzi-
ta Jagelonska v  Krakove – skúmajú jaskynné výplne (kryo- 
génne kalcity, kalcitové kryštály, plastický sinter, jaskynné 
sedimenty a vybrané typy jaskynných speleotém). výsledky 
sa využívajú na paleoklimatické a paleogeografické interpre-
tácie a poskytujú nové poznatky z oblasti geológie a mikro-
biológie, ako aj o vývoji jaskýň a krasových území. v tejto ob-
lasti sa robil aj výskum štruktúrno-tektonických pomerov pri 
vzniku jaskýň.
v rokoch 2006 až 2008 v rámci projektu veGa prebiehal in-
tenzívny systematický mineralogický výskum slovenských 
jaskýň zameraný na  identifikáciu špecifických minerálnych 
druhov, ktoré súvisia s  reakciou  netopierieho guána a  vody 
v  jaskynnom prostredí. výsledky priniesli ucelený prehľad 
o súčasnom stave druhového zastúpenia jaskynných minerá-
lov na slovensku so zvýšenou pozornosťou na skupinu fosfá-
tov. v jaskyniach boli zistené vzácne druhy fosfátov a celkovo 
27 druhov minerálov.
výsledky jaskyniarskeho prieskumu sa riešia v  rámci doku-
mentačných úloh múzea, ktoré majú prepojenie na postupné 
napĺňanie národnej databázy jaskýň v  zmysle platných práv-
nych predpisov, ktorej tvorcom je sMOPaJ. v  období rokov 
2006 – 2007 a v období rokov 2008 – 2012 sa riešili úlohy jas-
kyniarskeho prieskumu v  rámci projektov múzea Softvérové 
a materiálno-technické dobudovanie pracoviska Štátneho zoznamu 
a Národnej databázy jaskýň a Získanie zemepisných súradníc jas-
kýň a dobudovanie archívu podzemných krasových javov múzea zo 
štrukturálnych fondov európskej únie. získané údaje vo for-
me súradníc vstupov do  jaskýň slúžia po transformácii k vy-
tvoreniu Gis mapovej vrstvy. tiež slúžia k  naplneniu národ-
nej databázy jaskýň. v oblasti prírodovedného jaskyniarskeho 
prieskumu múzeum spolupracuje so slovenskou speleologic-
kou spoločnosťou, ale aj ŠOP sr – správou slovenských jaskýň 
a  archeologickým ústavom sav. Počas trvania projektu bolo 
navštívených a zameraných 4 266 lokalít, takže odhadom eš-
te 2 500 lokalít treba nájsť a zdokumentovať. Popri zameria-
vaní polôh jaskýň sa vykonával aj základný speleologický vý-
skum. Ku koncu augusta roku 2013 evidujeme 6 972 priepastí 
a jaskýň. Každý rok pribudne niekoľko desiatok nových loka-
lít, ktoré sa objavia po celom slovensku, napríklad v roku 1985 
bolo na slovensku evidovaných niečo cez 2 000 lokalít. Múze-
um vydáva aj zoznam jaskýň slovenska (1998, 1999, 2007). 
v oblasti historického výskumu vo väzbe na ochranu prírody 
sme doposiaľ spracovali históriu Chránených krajinných ob-
lastí Cerová vrchovina, vihorlat, Malé Karpaty, Biele Karpaty, 

východné Karpaty, Horná Orava, Štiavnické vrchy, Dunajské 
luhy, Kysuce, latorica, Poľana, Ponitrie, strážovské vrchy, zá-
horie a Národných parkov Nízke tatry, Malá Fatra, Muránska 
planina, Poloniny, slovenský kras, veľká Fatra, taNaP a slo-
venský raj a históriu jednotlivých časových etáp v ochrane prí-
rody na slovensku, ako aj vývoj druhovej ochrany flóry a fauny 
na slovensku (Padyšáková, J., 2001, 2003, 2004, 2006) v spo-
lupráci so správami chránených území a  ŠOP sr a  zo zdro-
jov archívu sMOPaJ a  slovenského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny, ale aj štúdia ďalšej odbornej literatúry (Národný ar-
chív). z oblasti historického výskumu vo väzbe na  jaskyniar-
stvo a archeológiu boli vypracované z literatúry súpisy archeo- 
logických nálezov získané výskumom v jaskyniach liptova, aj 
z celého územia slovenska, a tiež bola spracovaná osobnosť Já-
na volka-starohorského, zakladateľa múzea, so zameraním 
na jeho pôsobenie v oblasti archeológie. 
archívny prieskum sme realizovali od roku 2005, kedy vzni-
kol verejný špecializovaný archív sMOPaJ. zhromažďuje 
kópie originálnych prameňov a  fotodokumentáciu k  histó-
rii ochrany prírody do roku 1918, k najstarším vyhláseným 
chráneným územiam na  slovensku – národným prírodným 
rezerváciám (NPr) a prírodným rezerváciám (Pr) – NPr Prí-
boj, NPr Ponická dúbrava, Pr szabóova skala, NPr Badín-
sky prales, NPr Dobročský prales, chránený les v Cerove pri 
Krupine a  kópie originálnych prameňov a  fotodokumentá-
ciu k histórii ochrany prírody v medzivojnovom období v slo-
venských a  zahraničných pamäťových inštitúciách, štúdium 
odbornej literatúry. zahŕňa tiež spracovanie údajov o vyhlá-
sených chránených územiach (stav k roku 1939) s využitím 
zbierky listín, štátny zoznam osobitne chránených častí prí-
rody a krajiny, ako aj údaje o územiach, ktoré boli v tom ob-
dobí pripravované na vyhlásenie za chránené územia. sMO-
PaJ je správcom štátneho zoznamu osobitne chránených čas-
tí prírody a krajiny od roku 2002. tento prieskum sa realizuje 
v spolupráci s MŽP sr, ŠOP sr a štúdiom v slovenskom ná-
rodnom archíve, Pamiatkovom úrade sr, Štátnom archíve 
v  Bytči, Štátnom archíve v  levoči, Štátnom archíve v  Koši-
ciach a  Banskej Bystrici, Národnom archíve Čr, Masaryko-
vom ústave a archíve av Čr v Prahe, Památniku národního 
písemnictví v Prahe, Krajinskom archíve v Budapešti. Od ro-
ku 2009 sme navštívili viac ako 20 rôznych pamäťových in-
štitúcií a  prebádali viac ako 50 archívnych a  osobných fon-
dov. získali sme 25 000 kópií archívnych dokumentov. archív 
sMOPaJ má v správe 16 fondov spolkov a inštitúcií, 33 osob-
ných fondov a 12 archívnych zbierok. 
Prieskum v  oblasti jaskyniarstva a  ochrany prírody zame-
raný na  zbierky spoločenskovedného charakteru vo  vzťahu 
k  chráneným územiam a  jaskyniarstvu sa realizuje v  spolu-
práci s inštitúciami ako je ŠOP sr – správa slovenských jas-
kýň, správy chránených území, ale tu realizujeme aj nákupy 
(pamätné mince, známky). táto časť prieskumu sa premieta 
priamo do zbierkotvornej činnosti múzea. 
záverečné správy za  jednotlivé úlohy a  etapy riešenia vý-
skumných úloh sú uložené v  špecializovanom verejnom ar-
chíve sMOPaJ a  publikačná činnosť pracovníkov múzea sa 
priebežne spracováva a eviduje v knižnici múzea a vykazuje 
v rámci odpočtov ku akreditácii pracoviska.
výskumná činnosť múzea s  využitím spolupráce umožňuje 
nášmu múzeu dlhoročne vydávať dva odborné časopisy sloven-
ský kras a Naturae tutela, v poslednom období oba pod koor-
dináciou medzinárodných redakčných rád, a využívať výsledky 
výskumov nielen v publikačnej činnosti, ale aj pri prednáškach 
a výstavnej a expozičnej činnosti múzea. záverom by som chce-
la podotknúť, že pre múzeá ako vedecko-kultúrne inštitúcie by 
bolo vhodnejšie, aby mali kritériá pre akreditáciu trochu odlišné 
napr. od univerzít, pracovísk sav či výskumných ústavov tak, 
aby zohľadňovali špecifiká ich odbornej práce. 
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K problematike vedeckovýskumnej 
činnosti v regionálnom múzeu  
z pohľadu etnológa
Michaela Škodová, NOvOHraDsKÉ MúzeuM a GalÉria, luČeNeC

On the issue of research in a regional museum viewed by an ethnologist 
Elaboration of research tasks is a  part of a  job description of professionals working in a  regional museum. It is 
the basis of further professional activity, although this fact is often underestimated. However, in addition to the 
ethnologist’s view, there are also several other options how to obtain new, interesting information related to the 
history of the region that should not be disappearing without recording. . 

etnológia je jedna z  vied o  človeku, kultúre a  spoločnosti. 
spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, 
ako kultúra vznikla, ako sa formuje a ako sa prostredníctvom 
nej človek prejavuje aj v súčasnosti. 
základ výskumnej práce etnológa a antropológa spočíva v te-
rénnom výskume. Prostredníctvom zúčastneného pozorova-
nia a vedenia rozhovorov sa snažíme porozumieť danej kul-
túre v konkrétnom čase a priestore. Opierame sa o historické 
a archívne pramene, ako aj o kontextuálne informácie z mé-
dií. Kvantitatívne výskumné metódy sú pre etnológa dopln-
kové. základnou metódou práce je spravidla dlhodobý kvali-
tatívny terénny výskum. 
už počas štúdia etnológie na  fakulte každoročne absolvujú 
mladí  etnológovia svoje prvé strety s  terénom. Študenti sa 
na  malom a  ohraničenom priestore lokálneho spoločenstva 
učia pozorovať, rozpoznať, opísať a  interpretovať skúmané 
sociálne javy z pohľadu ich nositeľov. 
absolventi štúdia etnológie a kultúrnej antropológie získava-
jú aprobáciu pre prácu vo vedeckovýskumných a vzdelávacích 
inštitúciách, ako sú múzeá, osvetové pracoviská, pracovis-
ká zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva a jeho propa-
gáciu, masmédiá. vo všetkých týchto pozíciách základ práce 
spočíva práve v terénom výskume.
Podľa § 14 zákona č. 206/2009 z. z. o múzeách a o galériách 
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene záko-
na slovenskej národnej rady č. 372/1990 zb. o priestupkoch 
v  znení neskorších predpisov vedeckovýskumná činnosť sa 
vykonáva s  cieľom nadobúdať zbierkové predmety, vedecky 
skúmať zbierkové predmety a  využiť ich vedeckú hodnotu 
na poznávanie prírody a hospodárskeho, politického, spolo-
čenského a  kultúrneho vývoja spoločnosti, skúmať postupy 
a  metódy pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, 
prinášať a rozvíjať nové poznatky a informácie ako súčasť ve-
domostného systému múzea alebo galérie v súlade s  ich za-
meraním a špecializáciou.
vynikajúcou príležitosťou pre vedeckovýskumnú činnosť sa 
v praxi ukazuje práve akvizícia nových zbierkových predme-
tov, kedy máme ako odborní pracovníci jedinečnú príležitosť 
nazbierať množstvo relevantných údajov k  daným predme-
tom samotným, ako aj k celej škále informácií o  ich funkcii 
a význame priamo od ich výrobcov, užívateľov či posledných 
majiteľov. v  súčasnosti prevláda v  slovenskom múzejníctve 
trend sústrediť pozornosť na „predmet s príbehom“. etnoló-
govia sa týmto smerom vydali už oveľa skôr, keď veda prešla 
od samotného fyzického popisu predmetov a javov k ich ana-
lýze a zasadeniu do širšieho kontextu. 

Našťastie sa aj vďaka nepriaznivej finančnej situácii stále náj-
du ľudia, ktorí do múzea prichádzajú, aby nám priniesli kus 
svojho života v podobe predmetov každodennej potreby. títo 
ľudia sa k nám vracajú niekoľkokrát, resp. my za nimi niekoľ-
kokrát vycestujeme. Pri druhom, treťom stretnutí už získa-
vame ich dôveru a dozvedáme sa častokrát neuveriteľné in-
formácie, ktoré by zostali možno navždy nepoznané.
v  menších regionálnych (vlastivedných) múzeách pracujú 
väčšinou rodáci, ktorí sa do regiónu vrátili po skončení štú-
dia, prípadne sa sem prisťahovali. vo svojej práci sa venu-
jú histórii daného regiónu. výhodou tohto faktu je dôverne 
známe prostredie, ako aj lokálna história, čo má hneď nie-
koľko výhod. Odborný pracovník má na  výber z  viacerých 
tém, ktorým sa môže venovať, pozná už publikovanú lite-
ratúru súvisiacu s regiónom, dokáže si rýchlejšie vybudovať 
dôveryhodný vzťah s  respondentmi, a  čo je najdôležitejšie 
hlavne pre etnológov – môže sa venovať dlhodobému stacio- 
nárnemu výskumu. skôr sa dokáže zaradiť a „stratiť“ v da-
nom lokálnom spoločenstve. aj keď na druhej strane nevý-
hodou týchto okolností môže byť nedostatočný triezvy po-
hľad „zvonku“.
Čo sa týka výberu témy výskumnej činnosti, v regionálnom 
múzeu sa kladie dôraz hlavne na historické fakty viažuce sa 
na konkrétne mesto, v ktorom múzeum sídli, ako aj na his-
tóriu celého regiónu, na  najvýraznejšie historické udalosti, 
priemyselné odvetvia či na tradičnú hmotnú kultúru. v pr-
vom rade sa teda odborní pracovníci orientujú na výber tém, 
pri ktorých je vysoko pravdepodobné, že okrem zozbiera-
ných informácií prinesú do  múzea aj nové zbierkové pred-
mety, zhmotňujúce dané informácie. Nemenej dôležité sú 
však aj informácie o  duchovnej a  sociálnej kultúre daného 
lokálneho spoločenstva, ako aj miestny folklór. Práve týmto 
oblastiam sa v múzeách zatiaľ nevenuje dostatok priestoru 
pre výskum. stáva sa, že otázky duchovnej a  sociálnej kul-
túry riešia lokálni historici či zanietenci, ktorí sú na  oko-
lí už známi svojím zberom materiálu, čo nám, vedeckový-
skumným pracovníkom, často zatvára dvere domácností 
miestnych obyvateľov s odôvodnením, že svoje rozprávanie 
nebudú už viac opakovať.
zároveň často nielen v očiach laickej verejnosti, ale aj v očiach 
kolegov z ostatných vedných disciplín stále prevláda názor, že 
etnológia sa venuje len a len skúmaniu a pozorovaniu javov sú-
visiacich s tradičnou ľudovou kultúrou v zmysle skúmania roľ-
níckeho a pastierskeho obyvateľstva a ich spôsobu života v 19. 
a 1. polovici 20. storočia. etnológia však študuje prejavy člo-
veka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje 
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Pokus o hodnotenie vedeckovýskumnej 
činnosti v podmienkach  
menšieho múzea na príklade 
Balneologického múzea v Piešťanoch
vladimír Krupa, BalNeOlOGiCKÉ MúzeuM, PieŠŤaNy

An attempt to evaluate research in the conditions of a  lesser museum on the example of the 
Balneological Museum in Piešťany
Research, in addition to collection creating and presentation, is one of the basic museum activities and functions. To 
a large extent, research in museums is associated with the collections they possess, although this research represents 
only one branch, one aspect of interest, to which the museum research is focused. Despite the current complicated 
financial situation and the various resulting problems we are witnessing a trend towards a first-rate comprehensive 
scientific research including processing, assessment and evaluation of collection items, or collections as a  whole, 
and publicising it in different ways (articles, studies, monographs, collection catalogues, etc.). On the example of 
the Balneological Museum we have tried to evaluate research activity in the conditions of a „lesser museum“ and 
emphasize the importance of its link with publication and edition activity. 

 

vedeckovýskumná činnosť patrí popri zbierkotvornej 
a  prezentačnej činnosti múzeí k  ich základným činnos-
tiam a  funkciám. Napriek komplikovanej finančnej situá-
cii v súčasnosti a rôznym problémom, ktoré z nej vyplýva-

jú a komplikujú prácu odborným pracovníkom, sme svedka-
mi trendu dôkladného a komplexného vedeckého výskumu, 
hodnotenia a  dokumentovania zbierkových predmetov, 
spracovania informácií o  nich a  prezentovania v  rôznej 

ako člen určitej spoločnosti, a to nielen striktne roľníckeho či 
pastierskeho obyvateľstva. Dnešná etnológia už zďaleka nie je 
len vedou o tradičnej kultúre, ale aj modernou vedou o spoloč-
nosti a súčasných ľuďoch. Preto dnes okrem iného venuje svo-
ju pozornosť aj mestu, transformačným procesom, etnickým 
menšinám, rieši aktuálne spoločenské problémy, ako je chudo-
ba, sociálne vylúčenie, pracovné migrácie atď. 
Od etnológov v múzeách sa očakáva vysoká odbornosť v celej 
škále vybraných tém a oblastí kultúry, čo však nie je možné. 
Či už z časových dôvodov, ale aj vďaka množstvu ponúkaných 
tém vhodných na výskum, sa etnológovia v múzeách stávajú 
špecialistami hlavne na určitú konkrétnu oblasť kultúry či re-
giónu. Našťastie sú etnológovia v rámci slovenska veľmi dob-
re organizovaní prostredníctvom Národopisnej spoločnosti 
slovenska, ako aj etnologickej sekcie zväzu múzeí na sloven-
sku, a funguje medzi nimi spolupráca na vysokej úrovni.
Neustále sa na pôde múzeí debatuje o probléme nedostatku 
času na plnenie všetkých stanovených úloh, ktoré máme ako 
odborní pracovníci v regionálnych múzeách na starosti. Je to 
spôsobené najmä nízkym počtom odborných pracovníkov, 
kde na  jeden odbor pripadá jeden pracovník s  adekvátnym 
vzdelaním. Odborný pracovník – etnológ, historik, archeo-
lóg, historik umenia – supluje aj chýbajúceho múzejného pe-
dagóga, lektora, projektového manažéra a iných.
Okrem vedeckovýskumnej a akvizičnej činnosti sa od odbor-
ných pracovníkov očakáva hlavne tvorba výstav, ktoré sa po-
maly stávajú ťažiskom záujmu zriaďovateľov práve vďaka ich 
finančnému prínosu zo vstupného. Mnohokrát sú to výstavy 
komerčného charakteru, kde ide viac o zážitok pre návštev-

níka, než o podanie nových poznatkov a informácií. Na túto 
situáciu trpia hlavne menšie regionálne múzeá pod správou 
vyšších územných celkov či miest. vedeckovýskumná činnosť 
tak ustupuje do úzadia, resp. na ňu neostáva toľko času a po-
zornosti, koľko by si zaslúžila. spoločenská situácia a plynúci 
čas si však vyžaduje, aby sa neťažilo len z poznatkov zozbie-
raných v minulosti a neustále sa opakujúcich, ale aby sa hro-
madili ďalšie nové poznatky o danej téme, aby sa riešili no-
vé výskumné úlohy alebo sa aspoň na tie opakujúce pozeralo 
z iného uhla pohľadu.
určite budú mnohí múzejníci súhlasiť s tvrdením, že etnológ 
sa pohybuje v teréne stále a nech sa ocitne kdekoľvek. Kaž-
dá situácia, ktorej pozorovateľmi sa stávame, sa nám vidí ako 
zaujímavá a hodná našej pozornosti. Preto aj keď sú zamest-
nanci múzeí často zavalení prácou iného druhu, vždy si ju ve-
dia zorganizovať tak, aby sa dostali do terénu aspoň niekoľ-
kokrát v roku, pretože etnológia znamená terénny výskum.
vedeckovýskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou prá-
ce v  múzeu a  mala by stáť na  prvej priečke záujmu múzeí, 
ale aj záujmu samotných odborných pracovníkov. Od  tej-
to činnosti sa ďalej odvíjajú všetky ostatné. vďaka poznat-
kom z terénu dokážeme správne spracovať, zhodnotiť a sprí-
stupniť múzejné zbierky v rámci určenej koncepcie, odborne 
ich spracovať a  vedecky zhodnotiť, dodať čo najviac údajov 
do katalogizačného procesu, pripraviť zaujímavé výstavy pre 
laickú i odbornú verejnosť, obohatiť otvorené vyučovacie ho-
diny či prednášky pre žiakov a študentov, poskytnúť odbornú 
a metodickú pomoc a konzultácie k vybraným témam, ako aj 
pripravovať zaujímavé a prínosné príspevky do periodík.
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podobe (expozície, výstavy, publikácie, články, podujatia 
a  iné). v  tomto  príspevku by sme chceli zdôrazniť dôleži-
tosť prepojenia vedeckovýskumnej činnosti s  publikačnou 
a edičnou činnosťou. 
Publikačná a edičná činnosť bezprostredne súvisí s vedecko-
výskumnou činnosťou. Je ideálne, keď môžu výsledky tejto 
činnosti pracovníci publikovať vo vlastnom periodiku či sa-
mostatnej publikácii. 
Pokiaľ uvedieme niekoľko príkladov z  Balneologického 
múzea, môžeme konštatovať, že múzeum vydáva od  ro-
ku 1966 svoj zborník. v priebehu desaťročí sa menil nie-
len jeho názov, od Alamanchu až po dnešný Balneologický 
spravodajca, ale aj jeho charakter či odborná úroveň. vy-
dávanie zborníka sa podarilo zachovať aj v súčasnej zlo-
žitej ekonomickej situácii. sú v ňom prezentované nielen 
výsledky vedeckovýskumnej činnosti odborných pracov-
níkov múzea, ale aj externých spolupracovníkov či ľudí 
– odborníkov z  rôznych oblastí, s  ktorými Balneologic-
ké múzeum spolupracuje na konkrétnych projektoch. ve-
deckovýskumná činnosť sa v múzeu zintenzívnila po ro-
ku 1989, resp. po roku 1990. súviselo to aj s postupnou 
generačnou výmenou odborných pracovníkov a s ňou sú-
visiacim nárastom pracovníkov s  vysokoškolským vzde-
laním. 
Články a  štúdie v  zborníku môžeme tematicky rozdeliť 
na  niekoľko skupín. sú to príspevky, v  ktorých sú spraco-
vané:
– témy súvisiace s  históriou (napr. r. Bača: Piešťanská 

muzeálna spoločnosť a  dejiny archeologického bádania 
regiónu, Bs 1988),

– medailóny osobností (napr. v. Krupa: Marek lubošin-
ský – tvorca orientálnej zbierky v  Balneologickom mú-
zeu v Piešťanoch, Bs 1997),

– jednotlivé zbierkové predmety (napr. M. Klčo – v. Kru-
pa: stredoveké napínacie zariadenie na kušu – hever – zo 
zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch, Bs 1995) 
a zbierky – katalógy zbierok (napr. a. Bolerázsky: Histo-
rické mapy v zbierkovom fonde Balneologického múzea, 
Bs 2008 – 2010),

– výsledky výskumov múzea (M. Klčo: archeologický vý-
skum na nádvorí kúrie – rodného domu M. a. Beňovské-
ho vo vrbovom, Bs 1997) a pod. 

v roku 1963 sa piešťanské múzeum stalo odborným múze-
om s celoslovenskou pôsobnosťou špecializovaným na vý-
skum problematiky dejín kúpeľov a  kúpeľníctva (balneo- 
histórie a balneológie). v súlade s touto špecializáciou bolo 
premenované na  Balneologické múzeum. Budovanie bal-
neohistorickej zbierky, ako aj vedeckovýskumná činnosť, 
sa začala profilovať v  súlade s  novou špecializáciou mú-
zea. Balneologické múzeum dnes nie je zaradené ako mno-
hé iné špecializované múzeá s  celoslovenskou pôsobnos-
ťou pod ústredné orgány štátnej správy či inštitúcie v prís-
lušnom rezorte, ale jeho zriaďovateľom, tak ako u väčšiny 
múzeí na slovensku, je vyšší územný celok, v tomto prípa-
de trnavský samosprávny kraj. spĺňa teda aj funkciu re-
gionálneho vlastivedného múzea. Ostatné odbory a  čas-
ti fondu – archeológia, etnografia (národopis), história, 
numizmatika, výtvarné umenie, prírodné vedy zostali re-
gionálne zamerané na  územie v  hraniciach piešťanského 
okresu. 
Na  základe novej špecializácie múzea boli v  zborníku 
publikované mnohé články a  štúdie zamerané na  deji-
ny kúpeľov a kúpeľníctva, nielen v Piešťanoch, ale vôbec 
na území slovenska, v časovom rozpätí od najstarších de-
jín, až po históriu obdobia 20. storočia. sú výsledkom ve-
deckovýskumnej činnosti pracovníkov múzea a mnohých 

externých spolupracovníkov. Možno konštatovať, že táto 
vedeckovýskumná činnosť vo svojom rozsahu, rozmani-
tosti tém či množstva je v  rámci slovenska výnimočná. 
v zborníku vyšlo množstvo článkov a štúdií venovaných 
histórii existujúcich či zaniknutých kúpeľov, využívaniu 
minerálnych a  termálnych vôd, dejín vývoja ich analýz, 
indikácií, histórii vývoja lekárskej či zdravotníckej sta-
rostlivosti a boli publikované aj výsledky výskumov bio-
grafií kúpeľných lekárov.
významnú časť vedeckovýskumnej činnosti predstavuje aj 
publikovanie prekladov historických diel od  významných 
lekárov, učencov a  cestovateľov, ktorých diela sa venova-
li opisu minerálnych prameňov, kúpeľov či hydrologickým 
pomerom na území slovenska, a vo svojich časoch priniesli 
jedinečné poznatky v tejto oblasti. Prínosom vydania tých-
to diel je o. i. aj fakt, že sú vydávané spolu s  originálnym 
(prevažne latinským) textom a  sú doplnené dobovými vy-
obrazeniami. väčšina z  nich bola vydaná v  slovenčine vô-
bec prvýkrát a bola tak sprístupnená slovenským (ale aj čes-
kým) čitateľom. 
tretí okruh príspevkov v  zborníku tvoria práve príspevky 
zamerané na archeológiu, históriu, numizmatiku, pamiatky, 
výtvarné umenie, prírodu a ľudovú kultúru Piešťan a pieš-
ťanského regiónu (nielen striktne piešťanského okresu), aj 
na významné osobnosti regiónu.
Balneologické múzeum začalo v  samostatnej edícii vôbec 
po  prvý raz vydávať v  slovenskom preklade, spolu s  ori-
ginálnym textom, zaujímavé diela k histórii piešťanských 
kúpeľov vydané v  19. storočí v  nemčine. Nájdeme v  nich 
veľmi zaujímavé opisy piešťanských kúpeľov a kúpeľných 
procedúr. 
z hľadiska poznania histórie piešťanských kúpeľov i Pieš-
ťan koncom 19. a  v  prvej polovici 20. storočia bolo dôle-
žitým počinom vydanie pamätí novodobého budovateľa 
piešťanských kúpeľov,  ich dlhoročného riaditeľa a  tvorcu 
ich svetoznámeho mena, Ľudovíta Wintera (prvýkrát vy-
šli v spolupráci so sNM-Múzeom židovskej kultúry v edícii 
Judaica slovaca) v roku 1999 pod názvom Kúpele Piešťany 
v pamätiach Ľudovíta Wintera, druhý raz ich vydalo Balneo- 
logické múzeum v roku 2001 pod názvom Ľudovít Winter 
/ Spomienky na  Piešťany, a  to popri slovenčine aj v  spoje-
nej nemeckej a  anglickej mutácii – Ľudovít Winter / Erin-
nerungen an Piešťany / Memoirs of Piešťany (Balneologické 
múzeum 2001). Pre veľký záujem toto cenné dielo vydalo 
Balneologické múzeum v roku 2006 v druhom upravenom 
vydaní. 
Pri príležitosti 140 rokov od založenia vojenského kúpeľné-
ho ústavu v Piešťanoch vydalo Balneologické múzeum prá-
cu venovanú histórii tohto na slovensku výnimočného kú-
peľného zariadenia pod názvom Vojaci v  kúpeľoch Piešťany 
/ 140 rokov Vojenského kúpeľného ústavu (1863 – 2003). au-
torom publikácie je vtedajší dlhoročný riaditeľ tohto ústavu 
plk. MuDr. Jozef Šmondrk, Csc. 
Balneologické múzeum sa v minulosti podieľalo, v  spolu-
práci s  balneohistorikom a. rebrom a  balneohistorickou 
sekciou slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky 
sav, aj na  organizovaní balneohistorických konferencií – 
jediných svojho druhu na slovensku. Konferencie sa koná-
vali vo významných slovenských kúpeľoch od  roku 1979 
a prezentovali sa na nich výsledky vedeckovýskumnej prá-
ce hydrogeológov, archeológov, historikov i  jazykovedcov 
zamerané na konkrétne kúpele, kde sa konferencia kona-
la, ale objavovali sa i príspevky zamerané na iné slovenské 
kúpele.
výsledkom dlhodobej spolupráce a  realizovanej vedec-
kovýskumnej a  publikačnej činnosti bolo, že po  smrti  
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Mgr.  augustína rebra (v  roku 2011) sa  jeho manželka 
pani elena rebrová rozhodla celú pozostalosť darovať 
do zbierok Balneologického múzea. Bolo to nielen vďaka 
odborným, ale i ľudským a priateľským kontaktom s ve-
dením a  pracovníkmi Balneologického múzea. Múzeum 
tak získalo do svojich fondov cenné materiály, ktoré mô-
žu byť východiskom k  ďalšej vedeckovýskumnej činnos-
ti v oblasti špecializácie na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva 
na slovensku.
Špecifická je vedeckovýskumná činnosť v  niektorých ob-
lastiach, resp. odboroch – napríklad v archeológii. vyžadu-
je si značné finančné prostriedky. v prvom rade na samot-
ný výskum a potom na ďalšie spracovanie materiálu – ar-
cheologických nálezov – ich konzervovanie, reštaurovanie, 
zhodnotenie odborníkmi z iných vedných odborov (ako sú 
antropológia, archeozoológia, paleobotanika, paleontoló-
gia a  i.), ktoré umožňuje získať množstvo ďalších vedec-
kých informácií. 
Na  podmienky Balneologického múzea rozsiahly archeolo-
gický výskum stredovekého gotického kostola a  prikostol-
ného cintorína (lokalita starý kláštor v  Piešťanoch), ktorý 
prebiehal v rokoch 1990 – 1994 a 2004 priniesol zaujímavé 
výsledky. Okrem rozsiahlej výstavy a trvalej inštalácie výbe-
ru nálezov v stálej expozícii boli jeho výsledky publikované 
v samostatnej publikácii s názvom Starý kláštor – archeolo-
gický výskum gotického kostola v Piešťanoch. 
Pri príležitosti jubileí múzea sa pracovníci múzea venovali 
výskumu histórie múzea a  Piešťanskej muzeálnej spoloč-
nosti. Nemalú skupinu tvoria publikácie venované histórii 
a  činnosti Balneologického múzea. Boli vydávané pri prí-
ležitosti rôznych výročí múzea a podrobne mapujú celko-
vú činnosť múzea. Postupne sa podarilo priniesť a spresniť 
informácie o vzniku a vývoji piešťanského (dnešného Bal-
neologického) múzea a osobnosti jeho zakladateľa imricha 
Wintera. 
Štúdiom archívnych dokumentov v  archíve slovenských 
liečebných kúpeľov Piešťany, ale i materiálov v archíve Ná-
rodního muzea v Prahe (fond archeológa Jiřího Neustup-
ného, fond botanika Karla Domina) sa podarilo získať cen-
né informácie k histórii piešťanského múzea, ktoré priamo 
v múzeu nebolo možné získať, nakoľko archív či archívne 
dokumenty Piešťanskej muzeálnej spoločnosti sa nezacho-
vali. vďaka zachovanej korešpondencii osôb, ktoré s pieš-
ťanským múzeom spolupracovali sme sa dozvedeli mnoho 
o  fungovaní Piešťanskej muzeálnej spoločnosti aj o  imri-
chovi Winterovi, zakladateľovi múzea a  predsedovi Pieš-
ťanskej muzeálnej spoločnosti. 
Ďalší okruh vedeckovýskumnej činnosti tvorí vý-
skum regiónu. Jeho výsledkom sú napríklad bibliogra-
fické práce (napr. Archeologická bibliografia obcí býva-
lého okresu Piešťany do  roku 1991, r. Bača, M. Klčo, v. 
Krupa, 1997; Archeologická bibliografia okresu Piešťa-
ny za  roky 1992 – 2001, M. Klčo, v. Krupa). Obe biblio-
grafie pomôžu všetkým záujemcom nielen o  archeoló-
giu, ale i  históriu jednotlivých obcí a  miest piešťanské-
ho okresu orientovať sa v danej problematike. Nechýbajú 
ani komplexnejšie práce, ktoré sú výsledkom systema-
tickej a  roky trvajúcej výskumnej činnosti (napr. v  ro-
ku 1999 a  znovu v  roku 2005 vydalo múzeum publiká-
ciu svojho pracovníka M. Klča Okres Piešťany – stručná 
história a  erby miest a  obcí). výsledkom výskumu zame-
raného na  drobné pamiatky v  regióne viažuce sa k  vý-
znamnej historickej udalosti je knižka Pomníky padlým  
v  1. svetovej vojne na  území piešťanského okresu (M. Klčo, 
vydané 2005 – 2006). 

v  rámci prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej čin-
nosti v tejto oblasti vydáva Balneologické múzeum publi-
kácie v samostatnej edícii Bibliotheca Pescana. 
z  muzeologického hľadiska je dôležitá výskumná činnosť, 
ktorej výsledkom je spracovanie určitých zbierkových fon-
dov. Jej konečnými výstupmi sú komplexné katalógy zbie-
rok a fontes. Pre prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej 
činnosti tohto charakteru začalo Balneologické múzeum vy-
dávať samostatnú radu publikácií, ktorá sa v priebehu rokov 
profilovala. Do tejto skupiny patrí Katalóg zbraní zo zbierok 
Balneologického múzea (M. Klčo, v. Krupa, 1994), Katalóg ar-
cheologickej zbierky Balneologického múzea (r. Bača, v. Kru-
pa, 1998), Podmaľby na  skle zo zbierok Balneologického mú-
zea (J. Klčová, 2000), práca Numizmatická zbierka Balneo-
logického múzea v Piešťanoch – historické súvislosti (M. Klčo, 
2000). Patria sem aj dve práce prezentujúce výsledky vý-
skumu zbierkového fondu múzea súvisiaceho s osobou vý-
znamného slovenského básnika ivana Krasku: Básnik Ivan 
Krasko a jeho knižnica (v. Krupa, M. Klčo, 2006), ktorej sú-
časťou je aj podrobný katalóg kníh v  básnikovej knižnici 
a menšia práca Básnik a umenie / Kraskova umelecká zbierka 
od kunsthistoričky silvie Čúzyovej (Balneologické múzeum, 
2006), ktorá hodnotí Kraskovu zbierku výtvarných diel, na-
chádzajúcu sa v  priestoroch Pamätnej izby ivana Krasku, 
kde básnik v rokoch 1943 až 1958 žil. výsledkom vedeckej 
spolupráce pracovníkov dvoch inštitúcií – Balneologického 
múzea a Botanického ústavu sav je publikácia Botanik Ka-
rel Domin a jeho herbárová kolekcia Flora Piešťanensis – Flora 
Pistyanensis. Botanička Helena Šípošová spracovala herbá-
rovú kolekciu uloženú v prírodovednej zbierke Balneologic-
kého múzea, ktorej kompletný súpis je v knihe publikovaný. 
autorom sa podarilo vďaka archívnemu výskumu v archíve 
Národního muzea v Prahe a výskumu originálneho herbára 
priniesť úplne nové fakty o vzťahu K. Domina k Piešťanom 
a o okolnostiach vzniku jeho herbárovej zbierky ako aj pub-
likácie K. Domina Piešťanská květena – základy zeměpisného 
rozšíření rostlin v Piešťanských a Tematínskych kopcích, v níži-
ne Váhu od Beckova ke Kostolanům a v pohoří Inoveckém, vyda-
nej v roku 1931. 
vďaka vedeckovýskumnej činnosti sa veľmi často podarilo 
získať do  zbierok múzea nové zbierkové predmety. Nielen 
výskumami múzea, ale aj od osôb, s ktorými sme na tých-
to projektoch spolupracovali. Napríklad od vnuka botani-
ka prof. Karla Domina, ktorý sa volá rovnako ako jeho starý 
otec, sa nám podarilo získať dva portréty, originálne bota-
nické pomôcky, fotografie či cenný fotografický album, kto-
rý prof. Dominovi darovalo vedenie Piešťanskej muzeálnej 
spoločnosti. 

Na záver môžeme konštatovať, že v období posledných viac 
ako dvadsiatich rokoch sa v  múzeu podarilo riešiť viacero 
väčších vedeckovýskumných úloh. vďaka rozsiahlej edičnej 
činnosti múzea sa podarilo ich výsledky publikovať jednak 
v  zborníku, ale i  v  samostatných vedeckých či populárno-
-náučných monografiách. Napriek problémom vyplývajúcim 
z minimálneho počtu pracovníkov múzea (ktorí vo väčšine 
prípadov majú kumulovanú pracovnú náplň), narastajúcej 
agende a náročnosti ich práce (napr. pri elektronickom spra-
covaní zbierok a  ich digitalizácii), problémom s finančným 
zabezpečením výskumnej a  vydavateľskej činnosti možno 
konštatovať, že sa aj v podmienkach „menšieho“ múzea tú-
to podarilo úspešne realizovať. Pri jej realizácii treba však 
poďakovať aj darcom – súkromným či právnickým osobám, 
bez podpory ktorých by jej výsledky nebolo možné publiko-
vať v takom rozsahu. 
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akreditácia múzeí v oblasti 
vedeckovýskumnej činnosti
Milan Buday, MiNisterstvO Kultúry slOveNsKeJ rePuBliKy, Bratislava

Museum accreditation in the area of research
The financing of museum research is currently secured only by resources allocated to individual museums in the 
contracts with their administrator. To obtain financial resources for the elaboration of research tasks from other 
sources than the institutional budget can substantially assist the implementation of a planned research project. 
Evaluation of organisations dealing with research and development and obtaining a  certificate certifying the 
capacity of an institution to conduct R&D is a necessary condition for quality support of science and research. The 
certificate on the capacity to conduct R&D enables the museum to apply for state support in the area of R&D and 
allocation of financial resources from the state budget which also increases the competition and creates a pressure 
on the quality of elaborated research tasks. 

K základným úlohám múzea patrí zhromažďovanie, ucho-
vávanie, skúmanie a  vystavovanie materiálnych artefak-
tov, ktoré vytvorila príroda a človek. všetky tieto odborné 
činnosti múzea sú taxatívne vymenované a  podrobne de-
finované v  príslušných právnych predpisoch. v  ostatnom 
čase sa často činnosť múzeí orientuje najmä na  prezentá-
ciu zbierkových predmetov prostredníctvom výstav a  or-
ganizovanie rôznych sprievodných podujatí. Oveľa menšia 
pozornosť sa venuje vedeckovýskumnej činnosti. Príčinou 
tohto javu je v prvom rade mnohokrát uvádzaný deficit ne-
vyhnutných finančných prostriedkov, ktoré by sa mohli po-
užiť na  širšie rozvinutie vedeckých a  výskumných projek-
tov a veľakrát aj nedostatočne kvalifikovaná odborná pra-
covná sila pre požadovanú oblasť výskumu. avšak aj druhý 
nedostatok je zapríčinený práve chýbajúcimi finančný-
mi prostriedkami, ktorými by sa táto pracovná sila mohla 
ohodnotiť, odmeniť. 
Financovanie vedeckovýskumnej činnosti múzea je zabez-
pečované prakticky len z  pridelených prostriedkov v  rámci 
kontraktov so zriaďovateľom, s tým, že obsahové zameranie 
vedeckovýskumnej činnosti je vo výlučnej kompetencii jed-
notlivých múzeí. iba v ojedinelých prípadoch získali múzeá 
prostriedky z iných zdrojov, a to hlavne ako partneri pri rie-
šení projektov s inými žiadateľmi prostredníctvom agentú-
ry na podporu výskumu a vývoja. 
zabezpečenie finančných zdrojov je trvale ovplyvňované 
všeobecnou reštrikciou a  nedostatkom finančných pros-
triedkov z  verejných zdrojov, čo vplýva aj na  zameranie, 
obsah a  rozsah vedeckovýskumnej činnosti. Niet pochýb 
o tom, akú dôležitosť má v činnosti múzea výskum, kto-
rého cieľom je zachovať a  rozšíriť naše vedomosti o  kul-
túrnom dedičstve uloženom v  múzeách, a  to aj z  pohľa-
du trvalej udržateľnosti samotnej múzejnej práce vo vše-
obecnosti. získanie finančných prostriedkov určených 
na  riešenie výskumných úloh, okrem vlastných rozpoč-
tových prostriedkov aj z  iných zdrojov, môže v  podstat-
nej miere pomôcť uskutočniť plánovaný výskumný pro-
jekt. a  múzeum pri riešení týchto výskumných úloh ne-
musí zostať samé,  odkázané iba na  obmedzené finančné 
prostriedky. Objem disponibilných financií môže mú-
zeum znásobiť aj nájdením si vhodného kooperujúceho 
partnera, či už niektorej z  odborných katedier vysokej 
školy, ústavu slovenskej akadémie vied, ďalšieho múzea 

alebo inej právnickej osoby. a to nielen zo slovenska, ale 
v  rámci medzinárodnej spolupráce aj zo zahraničia. za-
bezpečenie finančných prostriedkov z  iných zdrojov mô-
že posilniť postavenie najmä menších a stredných múzeí 
ako vedeckovýskumných pracovísk. vytvorenie akejsi ve-
deckej „siete“ s  ďalšími výskumnými inštitúciami priná-
ša efekt v kvantite a najmä v kvalite riešenia výskumných 
úloh a tiež v dôležitom a nezanedbateľnom dopade na po-
silnenie profesionálneho rastu a odbornej úrovne pracov-
nej sily s  dôrazom na  výchovu perspektívnych mladých 
výskumných pracovníkov, ich kariérny rast a tiež podporu 
ich mobility.

získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať 
výskum a vývoj 
Hodnotením spôsobilosti organizácií výskumu a  vývoja, 
ktorým sa poskytujú finančné prostriedky zo štátneho roz-
počtu účelovou formou, sa posudzuje úroveň nimi vykoná-
vaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnu-
tých finančných prostriedkov. toto hodnotenie organizácií 
zaoberajúcich sa výskumom a vývojom bolo schválené uzne-
sením vlády sr č. 766/2007.
Na základe hodnotenia spôsobilosti získava právnická osoba 
alebo fyzická osoba osvedčenie o spôsobilosti vykonávať 
výskum a vývoj, a tým oprávnenie uchádzať sa o finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom agentú-
ry na podporu výskumu a vývoja. Osvedčenie vydáva a odní-
ma minister školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej re-
publiky na základe návrhu komisie pre hodnotenie. Podrob-
ný postup pri podávaní žiadostí o hodnotenie spôsobilosti/o 
akreditáciu vykonávať výskum a vývoj sa nachádza na webo-
vom sídle www.vedatechnika.sk.

Ukazovatele pre hodnotenie spôsobilosti hodnoti-
teľskou komisiou pri snahe múzea získať osvedčenie 
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj sú najmä: 
v základných moduloch, ktoré sú povinné – 
a)  publikačná činnosť v  slovenskej republike, v  členskom 

štáte európskej únie a v inom štáte a citácie z publikačnej 
činnosti v slovenskej republike, v členskom štáte európ-
skej únie a v inom štáte a organizovanie vedeckých a od-
borných podujatí, 
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b)  výška finančných prostriedkov získaných v súťažiach vy-
písaných na účelovú podporu výskumu a vývoja, 

c)  účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých vý-
sledky boli uplatnené v hospodárskej praxi alebo spolo-
čenskej praxi, 

d)  zabezpečovanie podmienok pre výchovu a  vzdelávanie 
zamestnancov v  oblasti výskumu a  vývoja – kvalifikač-
ná štruktúra, vedecké a  pedagogické hodnosti, dokto-
randské štúdium a  pracovné pobyty, pedagogická čin-
nosť, klasifikácia kvalifikačnej štruktúry podľa druhu vý-
skumných činností, 

e)  certifikát kvality riadenia v  príslušnej oblasti výskumu 
a vývoja, 

f)  využitie výsledkov výskumu a  vývoja v  hospodárskej 
a  spoločenskej praxi a  prínosy výskumnej a  vývojovej 
činnosti – formy realizácie výsledkov z vlastného výsku-
mu a vývoja v praxi, ekonomické prínosy z realizácie vý-
skumu a vývoja v praxi, 

g)  vybavenosť žiadateľa prístrojovou a laboratórnou techni-
kou používanou v rámci výskumu a vývoja – prístrojové 
a  laboratórne vybavenie, nadštandardné výskumno-vý-
vojové laboratóriá, 

v doplňujúcich moduloch, ktoré dopĺňajú celkovú charakteris-
tiku žiadateľa, podstatných a rozhodujúcich vo vzťahu k čin-
nosti, ktorú žiadajúca organizácia vykonáva, dotýkajú sa 
múzea iba niektoré, napr.:
a)  účasť na  riešení projektov v  medzinárodných progra-

moch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komu-
nitárnych programov európskej únie v oblasti výskumu 
a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív európskej únie 
v oblasti výskumu a vývoja, 

b)  delegované zastupovanie slovenskej republiky v  medzi-
národných vedeckých vládnych a  mimovládnych orga-
nizáciách – členstvo v medzinárodnej vládnej alebo mi-
movládnej organizácii v oblasti vedy a techniky, plnenie 
úloh v medzinárodných organizáciách. 

Kvalitatívna podpora vedy a výskumu 
v konkurenčnom prostredí, kde prebieha súťaž
Pri príprave programu modernizácie podpory vedy v  slo-
venskej republike je snaha presunúť dôraz na  grantové 
a  zmluvné schémy. súčasťou tohto úsilia je aj vypracova-
nie systému hodnotenia kvality realizácie vednej a technic-
kej politiky, kvality jej výstupov. systém hodnotenia kvali-
ty realizácie vednej politiky sa v oblasti vysokého školstva 
vykonáva akreditáciou, ktorú zabezpečuje akreditačná ko-
misia, ako poradný orgán vlády slovenskej republiky. rov-
nako Predsedníctvo slovenskej akadémie vied (sav) vyhla-
suje a zabezpečuje akreditáciu organizácií sav. 
zapojenie ďalších subjektov aj mimo akademickej sféry, teda 
aj múzeí, do výskumu a vývoja a sledovanie ich spôsobilos-
ti vykonávať takúto činnosť rieši Ministerstvo školstva, ve-
dy, výskumu a  športu slovenskej republiky výnosom z  15. 
mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postu-
pe hodnotenia spôsobilosti osôb na  vykonávanie výskumu 
a vývoja. Hodnotenie spôsobilosti žiadateľa vykonáva hod-
notiteľská komisia s prihliadnutím na jeho zaradenie do sek-
tora výskumu a vývoja a priraďuje ho do príslušnej skupiny 
odborov vedy a techniky. Pri prideľovaní základných a dopl-
ňujúcich modulov hodnotenia prihliada na  jeho bližšie za-
triedenie do  základného výskumu, aplikovaného výskumu 
alebo vývoja. Žiadateľov zaraďuje hodnotiteľská komisia ďa-
lej do dvoch kategórií podľa ich pôsobnosti kratšej ako tri ro-
ky a pôsobnosti dlhšej ako tri roky. 

O spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj sa okrem žiadate-
ľov z podnikateľskej sféry uchádzajú aj žiadatelia zo štátne-
ho sektora, z ktorých mnohí majú túto činnosť určenú prí-
slušným zákonom alebo majú vedeckovýskumnú činnosť 
uvedenú vo svojich zriaďovacích listinách, ďalej neziskové 
organizácie a aj tzv. spin-off firmy zakladané najmä mladý-
mi vedcami (najčastejšie ide o malé firmy s vysokým rasto-
vým a inovatívnym potenciálom, ktoré vznikajú odčlenením 
od materskej organizácie). 
Pre organizácie vykonávajúce výskum a  vývoj v  spoločen-
ských a  humanitných odboroch a  aj organizácie z  nezisko-
vého sektora je dôležitý povinný (základný) modul žiadosti 
pre získanie osvedčenia o spôsobilosti. Práve v tejto časti je 
nevyhnutné naformulovať kvalitný výskumný zámer. Keď-
že ide o  špecifickú formu hodnotenia spôsobilosti vykoná-
vať výskum a vývoj – s rozdielnym hodnotením podľa pravi-
diel akreditácie pri jednotlivých vysokých školách a ústavoch 
slovenskej akadémie vied, v porovnaní s ostatnými organi-
záciami vykonávajúcimi výskum a  vývoj – je potrebné dô-
kladne sa oboznámiť s metodikou hodnotenia. 
získanie osvedčenia o  spôsobilosti automaticky nezakladá 
nárok pre danú organizáciu na  pridelenie finančných pros-
triedkov zo štátneho rozpočtu, ale jej umožní uchádzať sa 
v súťažiach o podporu štátu v oblasti výskumu a vývoja, čím 
sa zvyšuje konkurencia a vytvára tlak na kvalitu navrhova-
ných projektov, ktorých žiadateľmi sú aj vysoké školy a ústa-
vy slovenskej akadémie vied.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že príprava na proces akredi-
tácie je náročná a podanie žiadosti je príliš komplikované. is-
teže si to vyžaduje zvýšené úsilie. avšak múzeá, resp. ďalšie 
organizácie, ktorých súčasťou sú aj múzeá, ktoré sú už drži-
teľmi osvedčenia o spôsobilosti, tento proces úspešne absol-
vovali a môžu sa tak uchádzať o finančné prostriedky na vý-
skumnú činnosť aj z iných zdrojov, ako iba z rozpočtovaných 
financií od svojich zriaďovateľov.
Okrem ústavov slovenskej akadémie vied, vysokých škôl 
a podnikateľských subjektov je v zozname organizácií, kto-
rým bolo vydané osvedčenie o  spôsobilosti vykonávať vý-
skum a vývoj, viacero múzeí alebo organizácií, ktorých or-
ganizačnými zložkami sú aj múzejné pracoviská: Divadelný 
ústav, Bratislava (pracovisko Múzeum Divadelného ústavu, 
Bratislava); Múzeum slovenského národného povstania, 
Banská Bystrica; slovenská národná galéria, Bratislava; 
slovenská národná knižnica, Martin (pracovisko literárne 
múzeum, Martin a slovanské múzeum a. s. Puškina, Bro-
dzany); slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (praco-
visko Múzeum Mikuláša Thege-Konkolyho, Hurbanovo); 
slovenské múzeum ochrany prírody a  jaskyniarstva, lip-
tovský Mikuláš; slovenské národné múzeum, Bratislava; 
slovenské technické múzeum, Košice; Štátna vedecká kniž-
nica v  Banskej Bystrici (pracovisko literárne a  hudobné 
múzeum, Banská Bystrica); vojenský historický ústav, Bra-
tislava (pracovisko vojenské historické múzeum, Piešťany).
Poznatky a praktické skúsenosti organizácií, ktoré už sú dr-
žiteľmi osvedčenia o spôsobilosti, môžu byť pre múzeá, uva-
žujúce nad akreditáciou, ale z rôznych dôvodov váhajúce pri 
podávaní žiadostí, dobrým pomocníkom pri príprave a reali-
zácii tohto procesu. 

spolupráca pri vedeckovýskumnej  
činnosti múzea 
O získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu sa 
uchádza žiadateľ predložením žiadosti na základe verejnej 
výzvy vyhlásenej poskytovateľom – agentúrou na podporu 
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výskumu a  vývoja – uverejnenej v  dennej tlači s  celoštát-
nou pôsobnosťou a  na  webovom sídle poskytovateľa. sú-
časťou žiadosti je kalkulácia nákladov na riešenie projektu. 
Žiadateľ podáva žiadosť priamo poskytovateľovi – agentú-
re na podporu výskumu a vývoja. Žiadateľovi nemožno ni-
jakým spôsobom brániť ani obmedzovať ho v uchádzaní sa 
o finančnú podporu projektu.
vedeckovýskumnú činnosť v múzeu netvorí iba jeden odbor 
vedy a techniky. Múzeum je inštitúciou, v ktorej je sústrede-
ný výskum vo viacerých odboroch, ktoré sa navzájom pre-
krývajú a dopĺňajú. Pri vedeckovýskumnej činnosti zamera-
nej na  preskúmanie novej lokality, nadobudnutie vedecky, 
historicky a  umelecky hodnotných zbierkových predmetov, 
na skúmanie ucelenej zbierky alebo časti zbierkového fondu, 
ktorej výsledkom sú nové, objavné alebo sumarizujúce po-
znatky vo vedných disciplínach participujúcich na  činnos-
ti múzea, sa uplatnia výskumníci z  rôznych odborov vedy 
a techniky. výskum v múzeu je prienikom viacerých vedných 
disciplín a nie je možné len pospájať poznatky jednotlivých 
vedných odborov, pretože  hranica medzi nimi je niekedy 
takmer nepostrehnuteľná. 
Žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov na ve-
deckovýskumný projekt nemusí byť iba samotné múzeum. 
interdisciplinárny charakter vedných odborov vo vedecko-
výskumnej činnosti múzeí vytvára predpoklad obojstran-
ne prospešnej a  plnohodnotnej spolupráce pri riešení ve-
deckovýskumných projektov. Mnohé partnerské inštitúcie, 
s ktorými by mohlo múzeum úzko spolupracovať vo vedec-
kovýskumnej činnosti, už získali osvedčenie o spôsobilos-
ti vykonávať výskum a  vývoj. Kvalitný vedecký projekt je 
predpokladom vytvorenia spolupráce múzea s  takouto in-
štitúciou.
v rôznych odboroch vedy a techniky pôsobí viacero možných 
partnerov na vedeckovýskumnú spoluprácu s múzeom. ide 
najmä o  ústavy slovenskej akadémie vied a  univerzity. ak-
tuálny zoznam všetkých organizácií, ktoré už získali osved-
čenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je uverejnený 
na  webovom sídle www.vedatechnika.sk a  zoznam organi-
zácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry slo-
venskej republiky, ktoré sú držiteľmi osvedčenia sa nachá-
dza na webovom sídle www.mksr.sk. 

Webové sídla orientované na oblasť  
výskumu a vývoja 
základným informačným, manažérskym a  kontrolným ná-
strojom štátnej vednej a technickej politiky je Centrálny in-
formačný portál pre výskum, vývoj a  inovácie (CiP vvi), 
www.vedatechnika.sk. Nachádzajú sa tu informácie o  ve-
rejných výzvach na riešenie projektov, informácie o projek-
toch financovaných prostredníctvom agentúry na  podpo-
ru výskumu a vývoja, projektoch riešených v rámci štátnych 
programov výskumu a vývoja a projektoch riešených v rámci 
štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývo-
ja, vrátane informácií o  ich výsledkoch, evidencia všetkých 
podporených projektov a úloh výskumu, vývoja a inovácií fi-
nancovaných úplne alebo čiastočne prostredníctvom verej-
ných financií, spolu s  hodnotením ich spoločensko-hospo-
dárskych výstupov. 
Na  webovom sídle agentúry na  podporu výskumu a  vý-
voja, www.apvv.sk, je uverejnený zoznam všetkých gran-
tových schém, informácie o  dvojstrannej medzinárod-
nej vedecko-technickej spolupráci, v rámci ktorej agentú-
ra podporuje mobilitu riešiteľov výskumných projektov 
na  základe medzištátnych dohôd o  vedecko-technickej 

spolupráci, sú tu tiež uverejnené relevantné právne pred-
pisy a iné dokumenty.
Webové sídlo Ministerstva kultúry slovenskej republiky 
www.mksr.sk má v  menu Kultúrne dedičstvo venovanú časť 
zameranú na Výskum a vývoj v rezorte kultúry, v ktorej sú zá-
kladné dokumenty rezortu zamerané na vedeckovýskumnú 
činnosť, praktické odporúčania, informácie o organizáciách 
rezortu, ktoré sa venujú vedeckovýskumnej činnosti a o  jej 
zameraní.
Webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu slovenskej republiky www.minedu.sk ponúka v  časti Ve-
da a technika informácie o materiáloch zásadného charakte-
ru vedy a techniky, medzinárodnej vedecko-technickej spo-
lupráci, výsledkoch k riešeniu štátneho programu výskumu 
a  vývoja,  stimuloch pre výskum a  vývoj, výzvy na  dotácie 
a informácie o konferenciách.
Centrum vedecko-technických informácií sr (Cvti sr) 
www.cvtisr.sk je národným informačným centrom a špecia-
lizovanou vedeckou verejnou knižnicou slovenskej republi-
ky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírod-
ných, ekonomických a humanitných vied. 

význam a prínos hodnotenia múzeí  
zaoberajúcich sa výskumom
Hlavným prínosom vedeckovýskumnej činnosti múzeí je 
skúmanie a dokumentovanie slovenského kultúrneho de-
dičstva, jeho uchovanie a prezentácia. vedeckovýskumná 
činnosť múzeí posúva hranice poznania národného kul-
túrneho dedičstva. Jej výsledky nesporne prispievajú 
k zvýšeniu vzdelanosti a kultúrnej úrovne obyvateľov. vý-
skumom získaný a analyzovaný materiál je bohatým zdro-
jom poznania (často nielen) slovenských národných de-
jín vo všeobecnosti, regionálnych a obecných dejín, dejín 
a  rozvoja vedy, techniky a  technológií a  všetkých oblas-
tí života a  vývoja spoločnosti. Nevyužitý potenciál vý-
sledkov vedeckovýskumnej činnosti nielen v  kultúrnej 
a  vzdelávacej sfére, ale aj v  mnohých iných oblastiach,  
napr. v kreatívnom priemysle alebo v efektívnom a súčas-
nej modernej dobe zodpovedajúcom využívaní kultúrne-
ho dedičstva v  cestovnom ruchu, môže tiež spolu napo-
môcť k hospodárskemu rastu, makroekonomickej stabili-
te a sociálnej súdržnosti, ako nevyhnutného predpokladu 
rozvoja spoločnosti.
Hodnotenie organizácií zaoberajúcich sa výskumom a vývo-
jom a získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum 
a vývoj je podmienkou a predpokladom kvalitatívnej podpo-
ry vedy a  výskumu. získanie osvedčenia umožňuje múzeu 
uchádzať sa o podporu štátu v oblasti výskumu a vývoja pri-
delením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, čím 
sa zvyšuje súperenie a vytvára tlak na kvalitu riešených vý-
skumných úloh a ich výstupov. 
Cieľom je dosiahnuť, aby finančné prostriedky z verejných 
zdrojov investované do  vedeckovýskumnej činnosti pri-
niesli konkrétny spoločenský alebo aj ekonomický efekt 
z  jej realizácie a prispeli tak k zachovaniu a rozvíjaniu ná-
rodných špecifík v  kontexte európskej a  svetovej kultúry 
21. storočia. význam vedeckovýskumnej činnosti v oblas-
ti kultúrneho dedičstva nadobudol ešte dôležitejší rozmer 
po vstupe slovenskej republiky do európskej únie. Prvora-
dou úlohou sa stalo zachovanie národnej kultúrnej identi-
ty a zároveň začlenenie národnej kultúry do ďalšieho roz-
voja modernej európskej kultúrnej identity. Bezpochyby 
má v tejto oblasti nezastupiteľné miesto vedeckovýskumná 
činnosť vykonávaná v múzeu.
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Najnovší prírastok z výrobkov firmy laplace 
do zbierky Hodinárstvo

laplace – synchrónne hodiny z Košíc
Marián Majerník, slOveNsKÉ teCHNiCKÉ MúzeuM, KOŠiCe

Laplace – a synchronous clock from Košice
The Slovak Museum of Technology possesses a collection of time measuring technology in its collection fund. In 2012 
it was lucky to obtain and include a significant artefact into its collection of clocks, i.e., a synchronous clock Laplace, an 
evidence of an important development of the Czechoslovak clockmaking industry in the 1920’s and 1930’s. 

„Každý z  nás má v  sebe obrovský potenciál dobrých vlast-
ností i schopností, ktoré treba postupom času prebúdzať.“ 

(Miroslav schlesinger)

v  zbierkovom fonde slovenského technického múzea sa na-
chádza šesť typov synchrónnych hodín zn. Laplace rôzneho 
prevedenia. Jedny hodiny tejto značky by sa mali nachádzať 
v kláštore premonštrátov v Jasove, kam boli 31. 3. 1995 spo-
lu s  ďalšími 59 kusmi vzácnych hodín vrátené v  rámci rešti-
túcie. v  tejto kolekcii sa nachádzali aj vzácne stojace hodiny 
a nástenné hodiny od košického hodinára lehrnera (vyrobené 
okolo roku 1820 – 1860). Ďalšie typy hodín, ktoré boli vrátené 
v rámci reštitúcie, sú staronemecké skrinkové hodiny – taber-
náklové (1760 – 1780), biedermayerové stojace hodiny (1820 
– 1850), stolné hodiny rôznej konštrukcie (1760 – 1900), ná-
stenné kyvadlové hodiny  (1820 – 1920). väčšina z týchto ho-
dín bola vyrobená nemeckými alebo viedenskými hodinármi.
Posledným prírastkom zbierkového fondu Hodinárstvo slo-
venského technického múzea z roku 2012 sú hodiny laplace 
s elektrickým strojčekom, osadené v drevenom ráme, vyrobe-
né závodom laplace v Praze – vysočanech v továrňe na elek-
trická počitadla (patriaci pod akciovú spoločnosť Českomo-
ravská – Kolben). tento typ elektrických hodín bol vyrábaný 
v období rokov 1926 – 1930. 
Československý hodinársky priemysel sa nerozlučne spá-
jal s výrobou elektrických synchrónnych hodinových strojov 
a novátorským prístupom r. Michla k časomernej technike. 
ing. robert Michl (1869 – 1952), nadšenec elektrotechniky 
a súčasne aj vynálezca, pracoval začiatkom 20. storočia v Ko-
šiciach  (košická elektráreň) ako závodný inžinier, neskôr sa 
prepracoval na pozíciu riaditeľa košickej elektrárne. súbežne 
s  vedením elektrárne sa zaujímal aj o  časomernú techniku, 
a  to konkrétne o  synchrónny hodinový mechanizmus. Pre 
tento typ hodín bolo potrené navrhnúť synchrónny motor 
s nízkou spotrebou elektrického prúdu a silným točivým mo-
mentom. v období rokov 1919 – 1920 prišiel r. Michl s myš-
lienkou nového typu synchrónneho motora pre prvé elektric-
ké hodiny, ktoré nepotrebovali zvláštne (samostatné) elek-
trické vedenie, boli bez kontaktu s  centrálnymi hodinami. 
Jednoducho boli pripojené na  centrálnu elektrickú rozvod-
nú sieť. srdcom týchto hodín bol synchrónny motor, ktorý 
pracoval na princípe frekvencie (periódy) striedavého prúdu. 
aby sa zabezpečila rovnaká frekvencia striedavého prúdu, 
bolo potrebné túto frekvenciu regulovať. K tomuto účelu bo-
li všetky veľké elektrárne Československa (taktiež v niekto-
rých štátoch strednej európy) dodatočne osadené špeciálny-
mi hodinami na kontrolu frekvencie. išlo o presné kyvadlo-
vé hodiny, kombinované s hodinami synchrónnymi, ktorých 
konštrukčné prevedenie (hodín na kontrolu frekvencie) si dal 
r. Michl taktiež patentovať. Po vyriešení počiatočných prob-
lémov s kolísaním frekvencie striedavého prúdu sa r. Michl 
mohol naplno venovať vývoju synchrónnych hodín. 

Na vynáleze ing. r. Michla spolupracoval (podieľal sa na kon-
štrukcii hodín) košický mechanik nemeckého pôvodu Július 
langhans. synchrónne hodiny boli skonštruované pre na-
pätie 120 v a frekvenciu 50 Hz pre európsky kontinent, pre 
americký kontinent to bolo 120 v a frekvenciu 60 Hz. zaují-
mavým mechanizmom je odstredivý regulátor, ktorým sa ho-
diny mechanicky spúšťali. tieto hodiny mali však jednu ne-
výhodu – po prerušení prúdu sa hodiny zastavili. 
v ďalšom období pracoval r. Michl na technickom zdokona-
lení (odstránení nedostatkov pri prerušení prúdu) synchrón-
nych hodín. vyvinul konštrukciu synchrónneho hodinového 
stroja s mechanickou rezervou (mechanický pohon), ktorý sa 
v prípade prerušenia elektrického prúdu z verejnej siete au-
tomaticky spustil,  pri zapnutí prúdu sa vypol. všetky tieto 
vylepšenia si dal r. Michl postupne patentovať (spolu 5 pa-
tentov) vo všetkých vyspelých štátoch európy a usa. Paten-
ty sú v niektorých štátoch zapísané pod nasledovnými čísla-
mi: anglicko pod číslom 191313, vo Francúzsku pod číslom 
548217, vo Švajčiarsku pod číslom 99324, Belgicku pod čís-
lom 202367 patentované prevažne za  účelom patentovania 
(ochrany) aj v iných štátoch na obchodovanie, výrobu a opra-
vu mechanických prístrojov akéhokoľvek druhu (úryvok 
z výpisu firmy laplace, Štátny oblastný archív v Košiciach). 
Pre uplatnenie a využitie svojich patentov r. Michl založil v Ko-
šiciach malú spoločnosť s  ručením obmedzeným. táto spoloč-
nosť bola do firemného registra zapísaná 5. 5. 1924 pod názvom 
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Laplace, výroba počítacích strojov a továreň elektrických hodín spo-
ločnosť s r. o. v Košiciach. sídlo spoločnosti bolo v Košiciach, po-
čiatočný vklad 250 000 Kč zaplatených v hotovosti. zakladateľ-
mi boli s rovnakým vkladom (každý po 50 000 Kč) samuel ado-
rián, Dr.  Otto adler, viktor Bernovits, robert Michl, ernest 
zahler. Prevádzkovú plochu si firma prenajala od spoločnosti a. 
J. siposs na Moldavskej ulici č. 2. v priebehu roku 1924 začala 
malosériová výroba synchrónnych hodín laplace.
už v nasledujúcom roku začala firma pociťovať prvé problé-
my s nedostatočným odbytom hodín. svoju úlohu v tom zo-
hralo niekoľko faktorov, z  ktorých za  najzávažnejší môže-
me považovať vysoké výrobné náklady a  pomerne vysokú 
predajnú cenu hodín (charakteristické pre malosériovú vý-
robu). Hodinový stroj s  ciferníkom a  ručičkami sa predával 
v tej dobe za 200 Kč. veľkým problémom bola pravdepodob-
ne aj nedôvera zákazníkov voči novým výrobkom. Po skon-
čení výroby synchrónnych hodín, spoločnosť pokračovala iba 
výrobou počítacích strojov Procento, ktoré boli montované zo 
súčiastok dovážaných z Nemecka.
s takýmto vývojom sa firma nemohla dlho udržať na trhu, ta-
kže sa pochopiteľne dostala do finančných problémov. v dô-
sledku zlého hospodárenia sa spoločnosť ocitla na  hranici 
fungovania s ohromnými pasívami, ktoré všetci zakladatelia 
firmy nechali na pleciach r. Michla. Pre odvrátenie finančné-
ho krachu r. Michl predal licenciu na výrobu a predaj hodín 
laplace v Československu pražskému bankovému domu J. G. 
selig, následne aj právo na užívanie registračnej známky la-
place. v ďalších etapách to zobrali do rúk finančníci, ktorí v ta-
kejto transakcii videli nemalý zisk. Bankový dom J. G. selig 
predal všetky získané práva pražskej akciovej spoločnosti Čes- Patentové schémy motora
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komoravská Kolben. táto spoločnosť taktiež odkúpila od r. 
Michla všetky jeho československé patenty týkajúce sa syn-
chrónneho motora a pohonu hodín. Od spoločnosti laplace  
odkúpila strojné vybavenie, rozpracované časti hodín a tak-
tiež aj nástroje na ich výrobu (10. 7. 1926). Celá spoločnosť 
sa presunula do  Prahy a  výroba synchrónnych hodín pod 
značkou laplace bola spustená po  niekoľkých mesiacoch 
v Prahe – vysočanoch v továrni na elektrické počítadlá (tová-
reň patrila pod akciovú spoločnosť Českomoravská Kolben). 
valné zhromaždenie sa 23. 6. 1937 uznieslo, aby sa spoloč-
nosť laplace zrušila a vstúpila do likvidácie. Následne 20. 11. 
1937 spoločnosť laplace, výroba počítacích strojov a továreň 
elektrických hodín spoločnosť s. r. o. v Košiciach bola v likvi-
dácii (výňatok zo Štátneho oblastného archívu v Košiciach). 
v zahraničí našli patenty r. Michla využitie v niekoľkých ho-
dinárskych spoločnostiach (na  základe odkúpenej licencie), 
napr. v Nemecku hodinárska továreň Mauthe, schwenningen 
nad Neckarem, v usa hodinárska továreň Hammond Clock 

Hodiny laplace v zbierkovom fonde stM 

Co., Chicago. Obzvlášť v Nemecku sa vyrábali tieto hodiny vo 
veľkom počte, čiastočne pozmenené na pohon najrôznejších 
strojov a hodín. Patent bol natoľko úspešný, že úplne vytlačil 
dovtedy používané elektrické hodiny „Magneta“ a „Normal-
zeit“, ktoré sa pripájali na zvláštne elektrické vedenie. 
Je obdivuhodné, ako dokázal r. Michl svojou húževnatosťou, 
cieľavedomosťou obohatiť hodinársky priemysel v Českoslo-
vensku v tak krátkom časovom úseku niekoľkých rokov.

FOtO: autor

zDrOJe
MartÍNeK, z. Dějiny českolsovenského hodinářského průmyslu I. a II. 
Brno : technické muzeum a  elton hodinářská, a.s., 2009, 245 s. 
isBN 978-80-86413-63-1 
laplace. Dostupné na: <http://www.muzeumhodin.info/laplace.htm>.
výpis firmy laplace z firemného registra Štátneho oblastného archí-
vu v Košiciach. 
ii. stupňová evidencia slovenského technického múzea.
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Oživovanie histórie – perspektíva 
múzejnej prezentácie
Pavol Šteiner, KateDra MuzeOlÓGie FF uKF, Nitra

Reviving the history – a vision for museum presentation 
Current museology faces some new challenges that require special approaches. One of them is the public need for 
an experience, even at presenting the history. We can reach such an effect by using two methods: living history and 
reenactment. Both of these are generally popular and can lift people‘s historical mind as well. Museums in Slovakia 
prefer the living history which focuses on the restoration of a certain era, its style of living, clothing, food and other 
elements. Reenactment is quite different, although it has the same goal as living history. It is reconstructing certain 
historical events, especially those of military history: battles, manouvers, exercises, military camps… These are 
usually held at authentic sites and have, therefore, a unique athmosphere. Museums should also participate in such 
events in order to raise their cultural and scientific standard. Another option would be cooperation with reenactors, 
who are, often, amateur researchers and private collections owners

slovné spojenia ako „pamäť národa“, „historické povedomie“ 
a pod. sa v súčasnosti skloňujú vo zvýšenej miere. zaintereso-
vaní odborníci sa zároveň predbiehajú v ponúkaní riešení, ako 
tieto fenomény uviesť do života, respektíve, čo si vlastne treba 
pod nimi predstavovať. súčasťou podobných diskusií a mono-
lógov býva aj otázka, ktoré inštitúcie by mali uvedenú proble-
matiku riešiť. Často sa spomína školstvo, vedecké pracoviská, 
médiá. tí najrozhľadenejší nezabúdajú ani na múzeá.
Pamäťové inštitúcie a v ich rámci múzeá a galérie majú vzhľa-
dom na základnú filozofiu svojej existencie povinnosť okrem 

iného aj vzdelávať. Dokumentácia vývoja prírody a  spoloč-
nosti je totiž len jedným zo základných pilierov ich fungova-
nia. spomedzi celého spektra týchto inštitúcií majú najväč-
ší potenciál sprístupňovania vedeckých poznatkov verejnosti 
práve múzeá. aké miesto majú teda zaujať v kontexte vzdelá-
vania populácie na poli historického výskumu?
v súčasnosti sme svedkami toho, ako sa školy často spolie-
hajú na  expozície a  iné produkty múzejnej prezentácie, že 
práve ony mládeži ponúknu v  atraktívnej forme to, na  čo 
učitelia na hodinách dejepisu nestačia, na čo im chýba čas, 

záber z projektov 
reenactmentu a living history
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priestor, literatúra, no veľakrát aj chuť... Dospelá časť po-
pulácie hľadá historické fakty cieľavedomejšie a  do  múzeí 
smeruje aj na základe štúdia odborných publikácií v nádeji, 
že tam dostane viac.
Nepochybne, v múzeu môže návštevník získať kvantá infor-
mácií o  dejinách regiónu aj širšieho okolia, ktoré musí po-
tom spracovať, stráviť a  následne si ich zapamätať (či za-
budnúť...). v  tejto záverečnej fáze celého procesu zohráva 
veľkú úlohu aj spôsob podania informácií. Múzeá sa na roz-
diel od školských zariadení nemusia striktne pridržiavať pe-
dagogických či andragogických poučiek alebo učebných os-
nov, preto môžu dejiny či ktorýkoľvek iný vedný odbor po-
dávať atraktívnejšie. v 21. storočí však už nestačí mať hoci 
aj dokonale a  podľa najnovších múzejníckych trendov in-
štalovanú archeologickú a historickú expozíciu. Konzument 
múzejnej produkcie je doslova rozmaznaný „bohatstvom“ 
informačných zdrojov, od  množstva knižných titulov, cez 
špecializované televízne programy a  stanice, až po  inter-
net. Od múzea chce niečo, čo nenájde inde. zážitok. ten mu 
dokážeme poskytnúť vďaka dvom pojmom, importovaným 
spoza atlantiku, ale fungujúcim v našom prostredí už pred-
tým, ako sa tieto anglické výrazy začali používať – living his-
tory a reenactment.
Oživovanie dejín je snáď rovnako staré ako seriózny záujem 
človeka o dejiny samotné. už rimania pri gladiátorských zá-
pasoch či naumachiách na umelých vodných plochách istým 
spôsobom rekonštruovali historické alebo bájne bitky. Po-
dobný náboj mali v  sebe napríklad aj stredoveké rytierske 
turnaje, ibaže hľadali inšpiráciu v  antike a  hrdinských po-
vestiach à la roland alebo kráľ artuš. skutočne cieľavedo-
mé oživovanie minulosti na  základe vedeckých poznatkov 
súvisí s nacionalizmom 19. storočia a s ním spojeným záuj-
mom o  národné dejiny a  kultúru. vtedy sa do  tohto proce-
su svojským spôsobom zapojili aj múzejníci. zakladanie pr-
vých múzeí v prírode (dnes tradične nazývaných skanzeny), 
malo tiež za účel okrem iného oboznámiť návštevníkov so ži-
votom v minulosti na príklade zrekonštruovaných príbytkov 
a životného prostredia.
v súčasnosti je oživovanie histórie predmetom činnosti or-
ganizácií aj jednotlivcov, profesionálov aj čírych nadšencov 
(zámerne nepoužívam slovo „amatérov“). Na  malom slo-
vensku sa ročne organizujú desiatky akcií, mnohé za  asis-
tencie múzeí.
v posledných štyroch – piatich dekádach sa podujatia, rekon-
štruujúce minulosť ako takú či konkrétne historické udalosti, 
zmenili na  vysoko špecializovanú súčasť kultúrneho života, 
preto si zaslúžia našu pozornosť.
Pojem living history sa chápe v širšom zmysle slova ako vlast-
né sprítomňovanie minulosti prostredníctvom všeobecnej 
rekonštrukcie každodenného aj nekaždodenného života z is-
tých úsekov dejín, od  praveku, až do  konca druhej svetovej 
vojny. v  užšom chápaní môžeme hovoriť o  dlhodobých ale-
bo krátkodobých, periodických či jednorazových podujatiach, 
zameraných na  priblíženie spôsobu života v  minulosti náv-
števníkom.
Reenactment sa oproti tomu vyprofiloval ako vyslovene vzde-
lávacia aktivita, založená na rekonštrukcii konkrétnej, väčši-
nou reálnej historickej udalosti, podloženej prameňmi, ale aj 
fiktívnej, vychádzajúcej však z dobových reálií. základom re-
enactingových podujatí sú predovšetkým dynamické ukážky 
vojenských operácií, vo forme taktických manévrov, boja, ale 
aj autentické rekonštrukcie celých bitiek. vyskytujú sa však 
aj špecifické odvetvia reenactingu, venované „kultovým“ sci-
-fi a fantasy ságam (star trek, Pán prsteňov...). súčasťou ak-
cií spravidla bývajú statické prezentácie výstroje a výzbroje, 
výstavy a burzy.

rozdiel medzi obidvomi základnymi formami oživovania his-
tórie spočíva aj v prostredí. akcie living history sa zväčša via-
žu na existujúce objekty múzeí (historické objekty, skanzeny) 
s  existujúcou infraštruktúrou a  návštevníckym vybavením, 
kým pre reenactingové podujatia sa vyhľadávajú pôvodné lo-
kality bojov, a preto sa ich prostredie vyznačuje istou suro-
vosťou, ale zároveň aj atmosférou a autentickosťou.
Je logické, že obe základné podoby sprítomňovania minulos-
ti sa často prelínajú, doplňujú a na mnohých akciách môžeme 
vidieť ich vhodnú kombináciu.
základom pre reenactorov a protagonistov aktivít živej his-
tórie je samotný zážitok. Na  rozdiel od  väčšiny historikov 
a archeológov či múzejníkov sa odmietajú uspokojiť len s fak-
tami, čo ako podrobnými a chcú zažiť na vlastnej koži všetko, 
čo prežívali ľudia v dobe, ktorú rekonštruujú.
skúsenosti múzeí s autentickým oživovaním historických re-
álií sú v celosvetovom meradle obrovské a rôznorodé. u nás 
môžeme o  nich hovoriť tiež, hoci ich kvantita je podstatne 
nižšia, čo je dané jednak počtom inštitúcií, ako aj tradíciou. 
Počiatky reenactmentu na  slovensku sú späté so športo-
vým šermom a športovou streľbou, pričom prvenstvo držia 
spoločnosti, zaoberajúce sa historickým šermom, od  goti-
ky po  barok, ktoré sa formujú už od  polovice šesťdesiatych 
rokov minulého storočia. Kluby vojenskej histórie, zamera-
né na  vojenstvo napoleonskej éry až druhej svetovej vojny, 
majú podstatne kratšiu históriu, vznikať začali až v posled-
nej dekáde minulého storočia. Prvé kluby sa zvykli prezen-
tovať najmä pri väčších spoločenských udalostiach. Na pôde 
múzeí boli preferované skôr aktivity súvisiace s prevádzkou 
skanzenov. Od deväťdesiatych rokov začína spolupráca mú-
zeí a spoločností zaoberajúcich sa historickým spôsobom ži-
vota a vojenstvom. impulzom boli najmä prvé aktivity v his-
torických objektoch, ktoré predstavovali a  stále predstavu-
jú ideálne prostredie na oživovanie histórie. Každým rokom 
rastie počet podujatí organizovaných múzeami, pričom me-
dzi nimi dominujú ukážky života a spôsobu boja od stredo-
veku do 17. storočia, často dopĺňané o sprevádzanie návštev-
níkov lektormi v dobových kostýmoch. tieto sa odohrávajú 
najmä na hradoch (Devín, trenčín, Červený Kameň, Oravský 
zámok, Bojnice, levice, stará Ľubovňa, strečno...).
reenactment však doposiaľ nezaznamenal výraznejšiu účasť 
múzeí. Dôvodom je hlavne skutočnosť, že väčšie rekonštruk-
cie bojov sa zvyknú odohrávať na  viac-menej autentických 
miestach (starý tekov, Dukla, Bratislava, Bobrovec...), ktoré 
sú často odľahlé a participácia múzeí sa tu výnimočne obme-
dzuje na prítomnosť stánku špecializovanej inštitúcie (vHM 
Piešťany), eventuálne poskytnutie areálu (Múzeum sNP, 
Banská Bystrica).
v  súčasnosti sa každoročne odohráva veľké množstvo akcií 
oživujúcich minulosť, a aj pre odbornú verejnosť je problema-
tické sledovať ich a udržať si v nich prehľad. ich organizácia 
často závisí od  osobného nasadenia účastníkov, propagácia 
zasa od finančných prostriedkov, čoho dôsledkom býva nie-
kedy nízka informovanosť verejnosti a tomu priamo úmerná 
návštevnosť.
Najväčším potenciálom podujatí living history a reenactmen-
tu pri prebúdzaní historického vedomia spoločnosti je ich 
atraktivita. Návštevník má na  jednotlivých akciách jedineč-
nú príležitosť získavať nielen vedomosti, ale aj skúsenosti, 
bezprostredné zážitky. veľkou výhodou je tiež špecializácia 
na konkrétne obdobie alebo udalosť, čo návštevníkovi uľah-
čuje orientáciu v  čase a  priestore. Na  rozdiel od  statických 
múzejných expozícií sa tu ponúka dialóg s  protagonistami, 
ktorí sú často veľmi dobre informovaní a pripravení svoje ve-
domosti zdieľať s každým, kto o ne prejaví záujem. Obrovský 
potenciál skrýva v sebe aj možnosť vyskúšať si nástroje, zbra-
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ne, výstroj, ochutnať jedlo, pripravené podľa historických 
receptúr. vhodným doplnením informácií býva dramatizá-
cia alebo komentár, vysvetľujúce, čo sa práve odohráva a bez 
ktorých častokrát dobre zamýšľané rekonštrukcie historic-
kých udalostí zostávajú v podobe nemého filmu. 
Hoci zatiaľ nepoznáme štatistické vyhodnotenia sociolo-
gických prieskumov návštevníkov akcií living history a  ree-
nactmentu, je na základe našich skúseností isté, že veľká väč-
šina z nich si z podujatia odnáša okrem pozitívnych zážitkov 
aj nové vedomosti. takto sa tieto akcie nevdojak stávajú ne-
násilnými a preto atraktívnymi učebnicami dejepisu pre ma-
lých aj veľkých. Nemôžeme si robiť ilúzie, že každý, kto sa la-
tentne zaujíma o  históriu, bude siahať po  vysoko odbornej 
literatúre, spĺňajúcej náročné akademické kritériá. skôr by 
sme mali klásť dôraz na takéto mimovoľné učenie a nenápad-
ne dostávať do povedomia verejnosti fakty, čísla, mená a dá-
tumy, ktoré z vedeckého hľadiska považujeme za dôležité.
No spolupráca múzeí a reenactorov by nemusela zostať len 
v rovine organizácie podujatí. Mnohí z členov klubov vojen-
skej histórie sú zároveň aj náruživými zberateľmi a môžu sa 
pochváliť predmetmi, ktoré stoja minimálne za zdokumen-
tovanie. iní sa vo voľnom čase zaoberajú serióznym histo-
riografickým výskumom a v ich knižniciach a osobných ar-
chívoch sa vyskytujú dokumenty, profesionálnym histori-
kom neznáme. tento krok pochopiteľne predpokladá, že 
vedci a  múzejníci (často v  jednej osobe) zostúpia z  výšin 
akademického Parnasu a  budú akceptovať aj amatérskych 
bádateľov.
Možností spolupráce je podstatne viac a mnohé sa objavujú 
v  samotnom procese organizácie podujatí, tým majú lepšiu 
„vyhliadku do budúcnosti“ tie múzeá, ktoré už tradične anga-
žujú kluby a spoločnosti, zaoberajú sa reenactingom a ďalší-
mi formami sprítomňovania histórie. iným, spolupracujúcim 
iba okrajovo alebo vôbec nie, pravdepodobne chýba len odva-
ha či nápad skúsiť niečo nové, väčšie.
Budúcnosť vzťahu múzeí a reenactmentu treba vidieť aj cez 
výskum. Doposiaľ sa venovala pozornosť iba anketám medzi 
návštevníkmi múzejných podujatí, spojených s ukážkami ži-
vota v minulosti. výsledky týchto výskumov logicky pouka-
zujú na vysokú príťažlivosť podujatí, čo múzeá aj reflektujú. 
Pozornosť by však mala byť zameraná aj na akcie, na ktorých 
múzeá neparticipujú, či participujú len okrajovo. takto doká-

žeme zistiť, aký spôsob oživovania histórie verejnosť prefe-
ruje, aké sú jej požiadavky, aké nedostatky vidia v organizácii 
podujatí, akým smerom by sa naša snaha mala uberať.
skryté rezervy spolupráce múzeí vidíme aj v ďalšom využíva-
ní kontaktov s reenactormi ako zberateľmi. ich zbierky a skú-
senosti by mohli byť vhodným príspevkom k výstavnej čin-
nosti, samozrejme, pokiaľ predpokladáme, že tieto predmety 
nadobudli legálne, čo nemusí byť vždy isté...
vyslovene poddimenzovanou zložkou oživenej histórie u nás 
je dynamická prezentácia pravekých dejín. Hoci ide o meto-
dicky a  odborne asi najzložitejšiu problematiku, predsa len 
existuje spôsob, ako ju atraktívne podať verejnosti: experi-
mentálna archeológia. vzhľadom na to, že na slovensku ne-
existuje archeoskanzen, ani iná podobná inštitúcia, ktorá by 
materiálnu kultúru praveku a dobové výrobné postupy pravi-
delne predvádzala návštevníkom, sme odkázaní na inšpirácie 
zo zahraničia, kde pôsobia múzeá v prírode, ktorých stabil-
nou zložkou sú aj dynamické ukážky pre verejnosť. Jestvu-
júce archeologické múzeá v prírode na slovensku (Havránok, 
iža...) sa publiku predstavujú ako statické príklady dobovej 
architektúry a  doterajšie pokusy založiť skutočný archeos-
kanzen (Mochovce, Nitriansky Hrádok) skončili skôr, ako sa 
stihli rozbehnúť. snáď by stálo za pokus zaviesť aspoň tradí-
ciu „festivalového“ predvádzania experimentálnej archeoló-
gie verejnosti.
Ostatné zložky potenciálu oživovania minulosti na pôde mú-
zeí a za ich účasti však zostávajú na individuálnych možnos-
tiach múzeí, na  schopnostiach personálu a  chuti posunúť 
prezentáciu národných a regionálnych dejín do roviny mimo-
riadne atraktívnej nielen pre verejnosť, ale aj pre samotných 
múzejníkov. Kto z nich by sa nestal rád súčasťou histórie čo 
i len na pár hodín?
a zmysel?
Niekedy v osemdesiatych rokoch som v novinách čítal surre-
alizmom zaváňajúcu správu o učiteľovi dejepisu v ktorejsi af-
rickej krajine. v snahe priblížiť žiakom rímske vojenské ume-
nie postavil za ich pomoci na školskom dvore funkčný model 
balisty v mierke 1:1. Pri skúške nešťastnou náhodou zrovnali 
so zemou časť budovy školy. Žiaci sa potom síce istý čas ne-
mali kde učiť, ale určite si na celý život zapamätali, ako fun-
guje rímska balista...

FOtO: autor

POzvÁNKa 
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interiér domu – pracovne 
stefana Żeromskeho v Nalečove

literárna výstava  
ako forma komunikácie s verejnosťou
Grzegorz Żuk, uNiWersytet Marii Curie-sKŁODOWsKieJ W luBliNie

Exhibition of literature as a way of communicating with the public
At the time of pictorial culture dominance it is increasingly more difficult to attract, especially the young ones, to the 
reading of books, in particular books of poetry (belles-lettres). At the time of the ever increasing replacement of the word 
by picture education in the area of literature has become a challenge. It is important that it is done, as far as possible 
and in line with the educational programme, for example in a museum of literature or a genuine place associated with 
the author. A visit to such a museum is one of the ways how to make literature accessible, especially to young readers.

v období dominantnej obrazovej kultúry je čoraz ťažšie zau-
jať, hlavne mladého človeka, čítaním kníh, krásnou literatú-
rou, či dokonca básnickými dielami1. vzdelávanie v oblasti li-
teratúry v období čoraz silnejšieho vytláčania slova obrazom 
sa stalo určitou výzvou, pričom je dôležité, aby sa zosúladené 
so školským programom uskutočňovalo podľa možnosti na-
pr. v  literárnom múzeu, v reálnom mieste spojenom so spi-
sovateľom. Návšteva takéhoto typu múzea je jedným zo spô-
sobov sprístupňovania literárnej tvorby hlavne mladým čita-
teľom. Žiak týmto spôsobom získava jedinečné informácie, 
poznáva rodinný dom spisovateľa, získava predstavu o atmo-
sfére práce, aure sprevádzajúcej spisovateľa počas jeho tvori-
vej činnosti...
literárne múzeum zhromažďuje a  chráni predmety po  spi-
sovateľovi (spisovateľoch),  šíri informácie o  ňom a  období, 

v ktorom žil, ako aj formuje estetickú citlivosť, opierajúcu sa 
o zozbierané predmety, ktoré sú predmetom národného kul-
túrneho dedičstva. v literárnom múzeu môžeme vidieť pred-
mety rôzneho typu, ku ktorým patria:
1. rukopisy literárnych diel, tiež umelecké diela autora (na-

pr. obrázky, grafiky, obrazy či rezby),
2. korešpondencia autora,
3. recitácie vlastných diel, ako aj iné audio a video nahrávky,
4. originálne vydania diel uverejnené počas života autora, 

ako aj po jeho smrti,
5. uverejnené preklady diel autora do cudzích jazykov,
6. ikonografické materiály, napr. fotografie, portréty,
7. súkromná knižnica autora,
8. úradné doklady a osobné veci autora, ako aj členov jeho 

rodiny, spolubývajúcich atď.
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Okrem toho sa v  múzeu môžu nachádzať predmety spoje-
né so spisovateľom, ako napr. zariadenie pracovne, tiež scé-
nografické predmety či rekvizity zo súčasných divadelných 
predstavení alebo dramatizácií populárnych diel.
Múzeum sa stáva prirodzeným pomocníkom učiteľa počas 
vyučovania literatúry, prihovára sa slovom, ale aj exponát-
mi – perom, písacím strojom, fotografiami či portrétmi spi-
sovateľa, jeho každodenným prostredím. Každý autentický 
predmet dovoľuje dotknúť sa minulosti, pomáha pri tvorbe 
emocionálneho vzťahu so spisovateľom: „Predmety, ktoré 
kedysi patrili spisovateľom, a dokonca nie sú podľa objektív-
nych kritérií pamätné alebo nemajú umeleckú hodnotu, majú 
však hodnotu originality a svojim vzťahom vyvolávajú emo-
cionálne zážitky s osobou konkrétneho umelca.“ [szymańska 
1989, s. 42] týmto spôsobom vzniká neopakovateľná atmo-
sféra, ktorá má šancu tvorivo pôsobiť na predstavivosť štu-
denta, rozširovať a  upevňovať jeho vedomosti. Dokonca aj 
v prípade, že múzeum nie je zriadené (založené) na autentic-
kom mieste, prítomnosť predmetov spojených so spisovate-
ľom, rukopisy jeho diel či sledovanie filmu sú nenahraditeľ-
nými prostriedkami poznávania.
v literárnych múzeách sa obyčajne organizujú dva druhy vý-
stav. Prvú z  nich môžeme nazvať tradičná, pretože využíva 
iba, alebo predovšetkým, autentické (originálne) predmety 
spojené s tvorcom a vo veľkom rozsahu sa nelíši od výstav or-
ganizovaných v  ostatných typoch múzeí. takúto výstavu si 
môžeme pozrieť napr. v najstaršom literárnom múzeu v pro-
vincii lublin, v jednom z najstarších múzeí na území Poľska2 
(rok založenia 1928), v lublinskom múzeu v lubline-Múzeu 
stefana Żeromskiho v Nalečove (Muzeum lubelskie w lub-
linie-Muzeum stefana Żeromskiego w Nałęczowie), autora 
okrem iných aj diel Dejiny hriechu, Popole, Bezdomovci či Verná 
rieka. v  rodnom dome spisovateľa, ktorého stavbu sám ob-
jednal a  dohliadal, sa nachádza autentické zariadenie jeho 
pracovne, okrem iného nábytok (pohovka, kreslo, vyrezáva-
ný stôl, knižnica s knihami, písací stôl), portréty spisovateľa 
a  jeho syna adama, portrétové rytiny spisovateľa a  jeho že-
ny Oktávie, kolekcia listov Oktávie a Štefana, ako aj pamät-
né predmety rodičov spisovateľa (nástenný obraz vyšívaný 
matkou spisovateľa, nástenné hodiny patriace jeho otcovi, 
tiež predmety po mŕtvom synovi spisovateľa: skautská uni-
forma, lyže a horolezecké kladivo, školské pomôcky, školské 
učebnice, zošity s úlohami). Celok je nainštalovaný tak, aby 
sme mali pocit len momentálnej neprítomnosti spisovateľa. 
Druhý typ výstavy je určený len pre literárne múzeá. Opie-
ra sa o  inscenovanie, ktoré okrem prezentácie biografie spi-
sovateľa v kontexte obdobia, v ktorom žil, má tiež odovzdá-
vať „nálady, symboliku, metafory, bohatstvo slovnej zásoby 
a  problémov zahrnutých v  jeho dielach.“ [szymańska 1989,  
s. 43] základom pre túto výstavnú koncepciu je presvedče-
nie, že literárne dielo môže byť chápané ako umelecké dielo, 
obsahujúce ako výtvarné a hudobné elementy, tak aj divadel-
né. Blízky vzťah maliarstva a poézie bol sledovaný už v staro-
veku, písal o ňom Horatius v liste Pisonom: „ako obraz je poé-
zia: hľa, keď sa postavíš bližšie, viac sa ti páči, iná je zo vzdia-
lenosti; ten súmrak má rád, tamten potrebuje svetlo...“
Na začiatku 19. storočia úvahy týkajúce sa poetického ume-
nia kladú dôraz skôr na tvorivú expresiu a predstavivosť, než 
na  napodobňovanie prírody. v  tomto prípade spojenie lite-
ratúry a  výtvarného umenia potvrdzuje ako spisovateľská 
prax, tak aj jej kritická analýza a  interpretácia. O  tom píše 
Mario Puzo v knihe Práca o príbuznosti literatúry a výtvarné-
ho umenia: „Keď sa maliari snažili súperiť so spisovateľmi pri 
psychologickej interpretácii na  plátne predstavených osôb, 
spisovatelia sa zo svojej strany snažili vo svojich opisoch do-
siahnuť maliarsky efekt.“ [Praz 2006, s. 110] spojenie nevy-
lučuje rôzne smery, ktorými sa môžu uberať tvorcovia: „Ma-
liar a spisovateľ používajú odlišné výrazové prostriedky, ale 

môžeme konštatovať paralelizmus ako odkazu, tak aj vkusu.“ 
[Praz 2006; s. 38]
už od staroveku spája literatúru a umenie ekfráza (z gréckeho 
ékphrasis – presný opis). Na začiatku sa tak nazývala rétorická 
postava [por. Webb 2009], ktorej úloha spočívala v dôkladnom 
opisovaní vecí, len umeleckých diel. Neskôr existovala už ako 
samostatný literárny druh, ktorý bol opisom umeleckého diela 
(obrazu, rezby alebo stavby). Príkladmi súčasnej ekfrázy môže 
byť báseň Wisławy szymborskej Ženy Rubensa, odvolávajúca sa 
na rôzne obrazy maliara stanisława Grochowiaka – Ikar (úpa-
dok Ikara Petra Breugla) alebo adama zagajewskiho – Pohľad 
na Delfy (Pohľad na Delfy Johannesa vermeera).
v tvorbe poľských autorov nachádzame príklady zaujatia iný-
mi formami tvorivej expresie. Cyprian Kamil Norvid, sta-
nisław Wyspiański alebo Bruno schulz, to sú len niektoré prí-
klady spisovateľov s umeleckou záľubou prekračovať slovný 
materiál, ktorý je zosobnením myšlienky umenia. už spomí-
naný stefan Żeromski namaľoval dva olejové obrazy vystave-
né v Múzeu v Nalečove – Pohľad z okna domu, ako aj ilustrácie 
k novele Rozďobú nás havrany, vrany.
Koncepciu vystavovania výtvarných diel v literárnom múzeu 
predstavil Parandowski v  liste zaslanom (pravdepodobne) 
do rúk starostu varšavy stefana starzynskiho 28. júna 1939. 
Žiadal v ňom zriadenie literárneho múzea v kaštieli na Mo-
kotovskej ulici vo varšave, ktorý kedysi patril Józefovi igna-
cymu Kraszewskimu. Okrem iného navrhoval sústredenie 
výtvarných diel v  samostatných priestoroch, „ktoré stvorili 
štetce alebo dláta našich spisovateľov.“ [Parandowski 2008; s. 
364] samotná myšlienka zozbierania diel tohto druhu sa ob-
javila u Parandowského už skôr. Píše: „Pomýšľal som na zria-
denie výstavy rezbárskych diel, plátien, kresieb poľských spi-
sovateľov; bol by to veľmi zaujímavý celok objektov, takáto 
expozícia by nás upozornila na to, čo z nej môže získať lite-
rárne múzeum.“ [Parandowski 2008, s. 364] Hoci nápad spi-
sovateľa nebol realizovaný z určitých dôvodov (aj začatie 2. 
svetovej vojny), niekoľkokrát upriamil pozornosť na proble-
matiku literárnej korešpondencie umenia.
začiatky výstav stricte literárnych, siahajúce do polovice 20. 
storočia, boli spojené s potrebou vytvorenia expozície v no-
vovzniknutom literárnom múzeu v  priestoroch budovy pri 
trhovisku, s ktorou nebol spojený žiaden spisovateľ, vo var-
šavskom starom meste. správcovia (kustódi) múzea vedo-
me odmietli vytvoriť fiktívnu pracovňu adama Mickiewicza 
a zinscenovali príbeh o živote a tvorbe spisovateľa s použitím 
pamiatok, ktoré po ňom ostali. tak sa zrodila expozícia pod 
názvom Adam Mickiewicz 1798 – 1855.
expozícia predstavuje spisovateľa, jeho rodinu a osoby z  je-
ho okolia, tiež politickú a  literárnu činnosť, ktorej sa veno-
val. Bolo vystavených vyše 500 exponátov, medzi nimi okrem 
iného rukopisy Mickiewicza, autogram Gražiny, titulka Pána 
Tadeáša, časti korešpondencie spisovateľa, prvé vydania jeho 
diel. Neobyčajne cenné sú tiež predmety patriace Mickiewic-
zovi, napr. cestovný kufor, obrázok domu v Novogrudku, ná-
bytok z pracovne v Paríži, fotografie a rodinné portréty. ex-
pozícia sa skladá zo šiestich častí:
•	 Novogrudok – vilno, 1798 – 1829
•	 rusko, 1824 – 1829
•	 Nemecko – taliansko, 1829 – 1831
•	 Paríž – lousane, 1832 – 1855
•	 Francúzsko, 1842 – 1855
•	 Konštantínopol, 1855
spájajúcou časťou sú citáty, ktoré sú súčasne „sprievodcami“ vý-
stavy. Biografická expozícia venovaná adamovi Mickiewiczovi je 
nielen komplexom exponátov usporiadaných podľa určitej sché-
my, ale ukazuje tiež kontext obdobia, v  ktorom spisovateľ žil 
a tvoril, prezentuje ilustrácie myšlienok, ktorými sa riadil.
literárna výstavná metóda sa snaží slovno-výtvarnou in-
scenáciou vzbudiť emócie u  návštevníkov. túto inscenáciu  
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Časť výstavy adam Mickiewicz 1798 – 1855 v literárnom múzeu 
adama Mickiewicza vo varšave

tvoria okrem jednotlivých častí literárnych diel aj kostýmy, 
rekvizity, figuríny, zväčšeniny fotografií, svetlo a  zvuk. Ob-
jekty stricte múzejné, hoci z múzejného pohľadu najdôležitej-
šie, sú len vizuálnym doplnkom priestoru expozície. týmto 
spôsobom sa v múzeu uskutočňuje myšlienka korešponden-
cie umenia, ktorá je vo „svätyni Múz“ najvhodnejšia.
literárna metóda vytyčuje určité štandardy postupu pri vytvá-
raní literárnych expozícií v  Poľsku. Jedným z  príkladov je vý-
stava Medzi Arkádiou a  Apokalypsou venovaná tvorbe Józefa 
Czechowicza v  lublinskom múzeu v  lubline-literárnom mú-
zeu Józefa Czechowicza (Muzeum lubelskie w lublinie-Muze-
um literackie im. Józefa Czechowicza), pripravená podľa sce-
nára evy los. Cieľom výstavy je „predstaviť najdôležitejšie té-
my a motívy, ktoré sa objavujú v tvorbe Czechowicza, tiež ich 
výtvarnú a  priestorovú interpretáciu.“ [Mazurek 2003] výsta-
va nabáda k  bližšiemu poznávaniu literárnej tvorby najväčšie-
ho spisovateľa v oblasti krásnej literatúry spojeného s lublinom 
„k prechádzke po svete jeho básnickej predstavivosti“. [Mazurek 
2003] ako každá literárna múzejná výstava určitým výberom, aj 
určitou interpretáciou tvorby, ktorá sa opiera o fungovanie po-
kusov pochopenia podstaty literárnych problémov Czechowicza 
na vedeckej úrovni, o  jeho vízie sveta a človeka, aj o  interpre-
táciu ponúknutú najlepším znalcom jeho tvorby – tadeuszom 
Kłakom v eseji Medzi Arkádiou a katastrofou. [Kłak 1970]
Józef Czechowicz vášnivo fotografoval lublin, perom skicoval 
pohľadnice, inšpiráciu čerpal prehliadajúc pracovné dosky s re-
produkciami obrazov, písal recenzie z výstav umenia, prezento-
val sa neobyčajnými vedomosťami tajomstiev remesla umelec-
-výtvarník. Dokonca svoje dielo Poéma o  Lubline realizoval vo 
forme hlasovej nahrávky s  využitím zvukových a  hudobných 
efektov. Na výstave v literárnom múzeu Józefa Czechowicza sa 
nachádzajú rukopisy diel definovaných ako „hudobné“: Hudba 
na Zlatej ulici, To na husliach, Nepomenované – nejasné, Nábožen-
ské rýmy či Kompozícia, k tejto básni pridal notový zápis.
literárna výstava je odkazom určitého druhu formulova-
ným autorom výstavy a  adresovaným verejnosti navštevu-
júcej múzeum. Okrem vedeckých prvkov týkajúcich sa bio-
grafie spisovateľa či informácií ohľadne jeho diela, obsahu-
je interpretáciu tvorby jej hrdinu. autori literárnych výstav 
majú pred sebou neobvykle ťažkú úlohu – urobiť modelovú 
„vizuálnu interpretáciu literárneho sveta“. [szymańska 2007,  
s. 15] Podobne ako režisér „školského“ divadelného predsta-
venia či dramatizácie literárneho diela, tak aj autor výstavy 
má povinnosť zobjektívniť, teda nejako odhadnúť očakávané 
následky vnímania tak, aby obsahovali podobné/porovnateľ-
né prvky rôznych návštevníkov múzea.
z druhej strany musíme zohľadniť fakt, že vízia života a tvor-
by obsiahnutá v  literárnych dielach, listoch a  iných dostup-

ných zdrojoch sa opiera o  proces tvorby literárnej výstavy 
konkretizáciou určitého druhu, tá je vo svojej podstate ojedi-
nelým, individuálnym javom. v prvom rade ju robí autor vý-
stavy a v určitej forme ju prezentuje návštevníkovi v múzeu. 
Je spojená myšlienkami a  reflexiou spojenou s  citlivosťou, 
skúsenosťami, druhom vzdelania každého človeka. Návštev-
ník má kontakt s  interpretáciou, s určitým uhľom pohľadu, 
ktorý môže, ale nemusí odzrkadľovať jeho svetonázor.
slabosťou tejto metódy vystavovania je možnosť straty po-
zornosti návštevníkov a  neodlišovanie toho, čo je reálne 
a skutočné, od toho, čo je na výstave iba symbolické. vzťahy 
medzi rôznymi druhmi výstavných prvkov by nemali naru-
šovať percepciu divákov, vedomosti (znalosti) nadobudnuté 
vďaka prehliadke expozície/výstavy musia rozlišovať a odde-
ľovať fotografické a interpretačné ciele.
v literárnej vede slovo „expozícia“ znamená „situáciu načrtnu-
tú z východiskového bodu literárneho, dramatického či filmo-
vého obsahu, zoznamujúcu čitateľa (alebo diváka) s hlavnými 
postavami, konfliktami a  problémami diela.“ [Głowiński i  in. 
2005, 123] Múzejná literárna výstava môže byť inšpiráciou pre 
diváka (návštevníka) stretávajúceho sa v úvode s osobou spiso-
vateľa a problematikou jeho tvorby, môže ho priviesť k reflexii, 
úvahám smerujúcim k hlbšiemu sebapoznávaniu a svetonázo-
ru. inšpirácia, ktorá je svojou názornosťou dokonalým výcho-
diskovým bodom z konkrétneho miesta v priestore, ktorým je 
literárne múzeum, do sveta našich myšlienok a predstáv, môže 
byť začiatkom nevšednej dobrodružnej cesty.

FOtO: autor

POzNÁMKy
1  zo správy uverejnenej Poľskou národnou knižnicou vyplýva, že 

v roku 2010 malo 44 % Poliakov aspoň jedenkrát kontakt s kni-
hou, zahŕňajúc k  tomu, okrem krásnej literatúry, tiež albumy, 
príručky, encyklopédie a  slovníky, aj e-booky. Pre porovnanie, 
vo Francúzsku tento ukazovateľ predstavuje 69 %, v  Čechách 
83 %. Oveľa menšiu skupinu tvoria praví čitatelia. za takých po-
važujeme osoby, ktoré počas roka prečítali šesť alebo viac kníh. 
v Poľsku ich je 12 %, vo Francúzsku 35 %. v prípade poľských 
študentov vo veku 15 – 19 rokov tento ukazovateľ predstavuje 
17 %. [Por. roman Chymkowski 2010; s. 1]

2  Názov najstaršieho literárneho múzea v  Poľsku patrí Múzeu 
Jana Kasprowicza na  Harendzie w zakopanom, bolo založené 
v roku 1927.
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vinohrady za školou
andrea Jamrichová, MúzeuM Ľuv, stuPava

Vineyards in the school back garden 
The author describes a long-term educational project of the Small Carpathian Museum in Pezinok called Vineyards 
in the School Back Garden, implemented in 2012 with the pupils of the history section at the Secondary Vocational 
School for Wine and Fruit Growing in Modra. 

staré fotografie sú vo všeobecnosti príťažlivé – pre starých, aj 
mladých. v múzeu im vieme nájsť mnohoraké využitie. Mô-
žeme ich napr. „povolať za svedkov“ zmien porovnaním fo-
tografií zachytávajúcich minulý stav exteriéru či interiéru 
so súčasnosťou. Občianske združenie antikomplex v  roku 
2001 použilo pri svojom projekte Zmizelé Sudety jednoduchú 
metódu: odfotografovali to, čo zachytávala stará fotografia, 
obidve fotografie položili vedľa seba, zistili a popísali dôvod 
i širší kontext zistených rozdielov. výsledky publikovali for-
mou výstavy. Neskôr túto metódu Oz rozpracovalo a založilo 
na nej svoj ďalší projekt Krajina za školou, vďaka ktorému sa 
stala súčasťou vzdelávania mnohých žiakov po celej európe. 
výstupom môže byť výstava, brožúra, CD-room, pexeso ale-
bo webová prezentácia. 
v roku 2012 som túto jednoduchú metodiku použila v dlho-
dobom vzdelávacom programe Malokarpatského múzea v Pe-
zinku s dejepisným krúžkom na strednej odbornej škole vi-

nársko-ovocinárskej v  Modre, ktorý vyše desať rokov vedie 
skúsená pedagogička Mgr. Jarmila sodomová. Projekt sme si 
nazvali Vinohrady za školou.
Fotografie som mohla vybrať rôzne. Keďže škola, s  ktorej 
dejepisným krúžkom som chcela spolupracovať, je jediná 
stredná vinohradnícka škola na  slovensku, bolo jasné, že 
budú s  vinohradníckou témou. Preferujem, ak vzdelávacie 
projekty pre mladých ľudí „komunikujú“ na  témy hýbuce 
naším svetom. zaostrili sme preto na krajinu okolo nás, pod 
Malými Karpatmi, ktorá sa nám všetkým pred očami poma-
ly, ale isto, mení. viacerí cítia, že pod Malými Karpatmi sa 
posledné roky „hrá o dušu“ vidieckej krajiny „za humnami“ 
hlavného mesta. uvedomuje si to i úrad Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, ktorý o. i. organizoval seminár Vinohra-
dy, vec verejná.
ako výstup nášho projektu sme si zadefinovali brožúru. 
Finančné prostriedky na  jej vytlačenie som získala vďaka  

záber z práce na projekte
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napísaniu projektu do  grantovej schémy Ministerstva kul-
túry slovenskej republiky. súčasťou rozpočtu podaného 
projektu boli i  náklady na  použitie softwéru na  prelínanie 
digitálnych fotografií z  Centra pre moderné vzdelávanie (Cf-
Me sK s. r. o.), podporené však neboli. Nepodarilo sa mi tak 
dosiahnuť, aby projekt rozvinul aj informačno-technologic-
ké zručnosti žiakov pri práci s digitálnou fotografiou, čo sa 
odzrkadlilo i na kvalite niektorých vytvorených fotografií.
Fotografie s malokarpatskou vinohradníckou krajinou sme 
našli v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, Štátnom archí-
ve Bratislava, pobočka Modra a  doma. s  ich kópiami vy-
šli osemnásti žiaci spomínanej školy v  rámci dejepisného 
krúžku do  terénu – do  intravilánov a  extravilánov sväté-
ho Jura, Modry, Pezinka a  Grinavy. to bola najnáročnej-
šia časť vzdelávacieho programu pre tých žiakov, ktorí nie 
sú zvyknutí chodiť pešo. Nemení sa len krajina okolo nás, 
ale aj náš životný štýl a s ním súvisiace zručnosti a návy-
ky. Bolo to totiž dosť chodenia... Nájsť to správne miesto, 
z ktorého bola kedysi urobená fotografia, ktorú sme držali 
v  ruke, bolo náročné. Krajina sa zmenila. Pribudli domy, 
ploty, stromy, kríky, terasy – viackrát znemožnili dostať 
do  objektívu ten istý uhol, z  akého bola kedysi urobená 
stará fotografia.
Na to, aby človek vôbec niečo videl, musí si tiež niečo myslieť. 
a aby si mohol niečo myslieť, musí niečo vedieť či mať zaži-
té. a  keďže my sme toho vo vinohradoch pod Malými Kar-
patmi veľa nezažili, tak sme sa pýtali. Miestnych znalcov – 
pamätníkov. Prechádzať krajinou či sedieť nad jej fotografia-
mi s niekým, kto ju pozná a vie rozprávať príbehy, ktoré sa 
v nej odohrali, dáva miestam hlbší význam. 
a cieľ toho celého? Dostať zopár mladých ľudí (budúcich vi-
nohradníkov, vinárov, someliérov, pracovníkov v  agroturis-
tike a  pod.) do  vinohradov za  ich školou – nielen do  toho, 
v  ktorom na  svojej praxi pracujú. Podnietiť ich zvedavosť, 
vnímanie širších súvislostí zmien, ktoré sa v  krajine okolo 
nich udiali a ešte udejú. Nechať ich v teréne rozširovať si svo-
je kompetencie:
•	 pracovné (dodržiavať dohodnuté pravidlá, realizovať úlo-

hu, odovzdať výstup),
•	 komunikatívne (počúvať, pýtať sa, argumentovať, logicky 

napísať), 
•	 sociálne a personálne kompetencie (spolupracovať v sku-

pine, rešpektovať,...), 

•	 k učeniu (vyhľadávať a spracovávať informácie, plánovať 
postupy).

a  prostredníctvom brožúrky (náklad 500 ks, nepredajné) 
nadhodiť zopár myšlienok na  úvahu aj tým, ktorí po  nej 
siahnu. existuje súvislosť medzi našim vnútorným svetom 
a krajinou okolo nás? Môže jedno zlepšovať alebo zhoršovať 
to druhé? ak nás dokáže „zrelaxovať“ miesto, kam cestuje-
me na dovolenku, tak to dokáže i miesto, kde žijeme, alebo 
nie? Novozélandskí Maori sa vraj iným predstavujú tak, že 
najprv povedia, aký je ich kraj, potom opíšu svoj kopec, jaze-
ro a rieku, následne uvedú mená svojich starých rodičov, ro-
dičov a nakoniec svoje. vnímajú, že človek je aj to, kde žije. 
a teda i naopak, že krajina je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú. 
vyzerala by krajina pod Malými Karpatmi inak, ak by v nej 
žili trebárs Maori? Boli by sme my, tí spod Malých Karpát, 
iní, ak by sme žili napríklad na Ostravsku?
Problém pri realizácii projektu neboli (ako zvyknú bývať) 
peniaze. Problém bol dostatok, resp. nedostatok času. Je ča-
sovo veľmi náročné po vyučovaní, teda v čase keď všetkým 
„padla“, presúvať sa medzi mestami verejnou dopravou, 
chodiť po  vinohradníckych chotároch (závislé od  počasia), 
zháňať informácie, hľadať pamätníkov, stretať sa s  nimi, 
čítať relevantnú literatúru atď. Nemôžem v tejto súvislosti 
aj takto nepoďakovať bývalej kolegyni, dokumentátorke 
Malokarpatského múzea, ivane Kolárikovej, za  jej mimo-
pracovný čas. takto časovo náročný vzdelávací projekt ne-
možno robiť bez spolupráce a osobného nasadenia. Má ho 
i pani profesorka Jarmila sodomová, ktorá o. i. vedela svoje 
„decká“ motivovať a bezproblémovo získať podporu vedenia 
školy, bez ktorej sa neradno do takýchto aktivít púšťať. Od-
menou nám bolo, okrem hlbšieho poznania príbehu našej 
krajiny, zoznámenie sa s podnetnými ľuďmi starších roční-
kov, ktorí nám obetavo venovali svoj čas a energiu.
vydaním brožúry práca na  projekte neskončila. Pani pro-
fesorka sodomová a  jej žiaci pracovali ďalej – na  príprave 
„krstu“ v  ich školskej vinárskej pivnici v  Modre. Bol i  kul-
túrny program, aj milé darčeky (sušené jabĺčka z produkcie 
školy), chutné koláče zo súkromných kuchýň, i  degustácia 
školských vín vedená samotnými žiakmi. zhruba sto prí-
tomných hostí to ocenilo. Šesťdesiatstranová brožúra zaži-
la dokonca i „krst“ č. 2. úrad Bratislavského samosprávneho 
kraja, v  ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti sa nachádza 
múzeum i  škola, ju uviedlo do  vinárskeho života na  prvej 
celoslovenskej vinárskej výstave v Bratislave 10. mája 2013. 
zarezonovala aktuálnosťou témy. Napriek tomu, že vín-
na turistika „fičí“ a  malokarpatské vína sú oceňované, vý-
mera obrábaných vinohradov u  nás sa neustále znižuje. 
Opustených je ich čoraz viac, prenikajú do nich stavby – ide 
o lukratívne pozemky za hranicami hlavného mesta, v krás-
nom prostredí Malých Karpát s  malebným výhľadom (za-
tiaľ!) na vinice. Príčin je viacero – ťahá sa s nami všetko, čo 
sa kedy (ne)urobilo. svoju daň si vyberá i násilné pretrhnu-
tie kontinuity komunistickým režimom v 50. rokoch minu-
lého storočia. Na vinici je nadväznosť veľmi dôležitá, treba 
dlhé roky tvrdej práce, aby bola časť majetku v úrodných vi-
nohradoch, časť v kvalitnom víne a čas v peniazoch na ďal-
šie investovanie. vystihuje to, v úvode brožúry, použitý ci-
tát: „sme vo vojne. vo vojne o krajinu. sami proti sebe. Prí-
liš veľa sme prehliadli, zabudli alebo prehrali.“
Malokarpatské múzeum v Pezinku, špecializujúce sa na vi-
nohradníctvo, v ktorom som v roku 2012 pracovala, napl-
nilo vzdelávacím projektom Vinohrady za  školou svoju ne-
zastupiteľnú úlohu v  dokumentovaní a  odkomunikovaní 
tém ovplyvňujúcich jeho región, našu krajinu pod Malými 
Karpatmi.

FOtO: autorka

záber z práce na projekte
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aktivity regionálneho výtvarného krúžku 
pri Podpolianskom múzeu v Detve 
renata Babicová, PODPOliaNsKe MúzeuM, Detva

Activities of the regional fine art department at the Podpolianske Museum in Detva
The contribution is a retrospective view on the four year activity (2009 – 2013) of the regional fine art department 
at the Nursery School in Detva, SNP Sq.,17, in cooperation with the Podpolianske Museum. A good quality and 
inspiring cooperation has developed the aims of regional education that are essential in both institutions. Its result 
is the assumed strengthening of the regional and national awareness, as well as a collection of fine art works inspired 
by traditional folk culture and the history of Podpoľanie region which was displayed and presented to the general 
public in the museum premises. 

Múzeum v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva vzniklo 
v  roku 1994. Je jednou z  najmladších kultúrnych inštitúcií 
mesta a patrí k tým mladším aj v rámci múzeí slovenska. ako 
regionálne múzeum sa zameriava cielene na zbieranie, doku-
mentáciu a s tým súvisiacu ochranu a následne i prezentáciu 
prameňov viažucich sa k regiónu Podpoľania. 
Od  vzniku múzea sa v  rade kumulovaných činností sna-
žia dve odborné pracovníčky múzea aj o  dostatočne širo-
ký priestor smerujúci k  aktivitám výchovno-vzdelávacie-
ho charakteru, a  to v  pestrom vekovom i  sociálnom spek-

tre návštevníkov múzea. Predsa však sa kladie dôraz na deti 
a mládež, žiakov predškolských a školských zariadení, kto-
ré sú najčastejšími a veľmi vďačnými návštevníkmi múzea. 
Múzeum pripravuje každoročne podujatia určené práve tej-
to skupine, odvíjajúce sa samozrejme od zamerania múzea 
i tematiky výstav. K stálej expozícii s témou salašníctva Ov-
ce moje, ovce…Valaská kultúra na Podpoľaní a stálej historickej 
výstave Detva v  kontexte Vígľašského panstva, i  mimo nich, 
sú okrem bežného lektorovania celoročne pripravované aj 
sprievodné podujatia v  podobe obrazových prezentácií,  

Deti z krúžku na Dni múzeí – program 
o vígľašskom panstve, 2013
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zábavno-náučných kvízov, interaktívnych hier, filmov, tvo-
rivých výtvarných dielní či kombinovaných aktivít. Práve 
tak vzniká priestor na  nenásilnú cestu k  múzejnej eduká-
cii (neformálnej i informálnej), ktorej výsledky nie sú bežne 
– a už vôbec nie ekonomicky – merateľné, ale spätná väzba 
ukazuje správnosť zvolenej cesty.
v roku 2008 sa vedúca múzea rozhodla rozšíriť práve oblasť 
múzejnej edukácie a v spolupráci s pedagógmi Materskej ško-
ly Námestie sNP 17 v  Detve vznikla zaujímavá myšlienka, 
ktorá sa v roku 2009 rozvinula do dnes už štvorročnej spolu-
práce s výslednými každoročnými prezentačnými aktivitami 
na pôde Podpolianskeho múzea v Detve.
v rámci regionálneho výtvarného krúžku pod vedením ve-
dúcej múzea renaty Babicovej s  pomocou skúsených pe-
dagogičiek spomínanej materskej školy sidónie Domovej 
a Janky Chamulovej sa zamerali na aplikáciu regionálnej vý-
chovy deťom prostredníctvom aktivít spomínaného krúž-
ku. spolupráca vznikla veľmi spontánne. z  pohľadu ma-
terskej školy to bol krok vpred, nakoľko v  školskom roku 
2008/2009 v  rámci reformy školstva bol uvedený do  plat-
nosti Štátny vzdelávací program pre materské školy is-
CeD – 0, ktorý dal všetkým predškolským zariadeniam po-
vinnosť vypracovať svoj Školský vzdelávací program a  ur-
čiť profiláciu každej materskej školy. Keďže daná materská 
škola sa už od roku 2005 prirodzene uberala týmto smerom 
a ako jediná sa nachádza aj v historickej časti mesta Detva, 
podľa slov vtedajšej riaditeľky sidónie Domovej „nebolo 
o čom premýšlať“ – ako svoje špecifikum si vybrali regionál-
nu výchovu. Práve v tom čase premýšľala aj vedúca múzea, 
ako viac systematicky rozšíriť ponuku pre školské a  pred-
školské zariadenia, a  zo spomínaných dôvodov i  pre blíz-
kosť materskej školy práve jej vedeniu ponúkla možnosť vy-
tvorenia krúžku regionálneho zamerania.
Cieľ bol hneď jasne zadefinovaný a  prelínal sa všetkými té-
mami – nenásilnými formami a metódami prostredníctvom 
aktivít v  krúžku primerane veku a  vnímaniu detí formovať 
a upevňovať ich regionálne povedomie, rozvíjať zároveň es-
tetické cítenie, vkus a v neposlednom rade si cibriť zručnosť, 
trpezlivosť a pracovné návyky pred vstupom do školy. treba 
dodať, že materiálno-technické zabezpečenie krúžku niesla 
na pleciach materská škola, zo strany múzea boli a sú návšte-
vy detí z krúžku (aj návštevy detí z materských škôl) v múzeu 
bezplatné. Ochota vedenia materskej školy a oboch pedago-
gičiek boli tiež na nezaplatenie.
vekovú kategóriu a  samotný výber detí do  skupiny realizo-
vali pedagogičky. zväčša sa uprednostnil predškolský vek, 
ale keďže nadanými a dostatočne zrelými sa javili aj niektoré 
mladšie deti, nebolo to jediné kritérium. Počet detí sa pohy-
boval od 14 – 18 v skupine tak, aby sa tri lektorky mohli do-
statočne individuálne deťom venovať.
Počas každého školského roka sme vypracovali podrobný ča-
sovo-tematický plán s dvoma hodinami týždenne (podľa po-
treby aj viac), s presne stanoveným tematickým celkom, prís-
lušnými témami, cieľmi, postupmi, metódami a formami prá-
ce, výtvarným spracovaním i výtvarnými technikami. Každú 
tému sme začínali besedou v múzeu, podľa vhodnosti dopl-
nenú nielen obrazovými prezentáciami, ale hlavne ukážkami 
autentických predmetov v múzeu, podľa témy aj cielenou vy-
chádzkou s výkladom a rozhovormi priamo v historickej čas-
ti mesta. Po upevňovaní poznatkov nasledovali prípravné vý-
tvarné práce (skice, pracovné listy, pracovné zošity) a nako-
niec výstupy v podobe výtvarných aktivít. 
Každoročnou súčasťou bola realizácia krátkodobej výsta-
vy v priestoroch Podpolianskeho múzea za účasti detí, ich 
rodinných príslušníkov, pedagógov a širokej verejnosti, čo 
sa stretlo s kladným ohlasom a bolo pre nás aj veľkou mo-
tiváciou.

Keďže v roku 2009 sme otvorili trvalú expozíciu Ovce moje, 
ovce…Valaská kultúra na  Podpoľaní, aj prvý „skúšobný“ škol-
ský rok sme prirodzene začali rozhovormi v múzeu k danej 
téme. Deti veľmi vďačne prezentovali aj vlastné bohaté zá-
žitky, skúsenosti, ktoré sú dokladom toho, že vďaka miestnej 
staršej generácii – hlavne ich starých rodičov – sa ešte táto 
„niť“ celkom nepretrhla. výsledkom boli veľkoplošné výtvar-
né práce, kde deti pôsobivo zobrazili život na salaši, inšpiro-
vané spomínanými zážitkami, rozhovormi, ukážkami auten-
tických výrobkov, predmetov z expozície múzea. Prirodzene 
sme tému odvíjali od úlohy a poslania múzea ako takého, tú-
to líniu sme aj neustále počas roka deťom pripomínali. 
v ďalších aktivitách sme sa zamerali na to, čo Detvu okrem 
iného robí jedinečnou, a to na dekor – ornamentiku. úvod-
né vstupy, návštevy a  rozhovory v  múzeu a  v  okolí mali 
za cieľ ukázať jeho bohatstvo na rozmanitých materiáloch – 
ako súčasť výzdoby textilu, odevu, piestov, rôzneho domáce-
ho náradia a  zariadenia, detvianskych krížov či architektú-
ry. v  ďalších prácach sa deti postupne stotožňovali s  typic-
kými prvkami Podpoľania, v  prípravných skicách sa naučili 
dávať a zachovávať im určitý rytmus, farebnosť a kompozíciu 
vo výtvarnom prevedení. Po osvojení si poznatkov ich počas 
roka zobrazovali v sklomaľbe, trojrozmernom zhotovení ma-
kety čepca – kápky či v maketách ľudovej architektúry. Ďal-
šie témy boli venované zvykosloviu, hlavne vianociam, Fa-
šiangom a veľkej noci, kde po motivačných besedách a ukáž-
kach v múzeu boli výsledkom tiež výtvarné práce v podobe 
fašiangových masiek, vianočných ozdôb, výzdoby tradičných 
kraslíc či drobných dekorácií z  hliny. z  výtvarných techník 
sa postupovalo vždy od jednoduchých kresieb (skice v pred-
pripravených pracovných listoch a zošitoch, hra s líniou, far-
bou a  pod.) k  zložitejším – maľba temperou, akvarel, maľ-
ba na  sklo, rôzne kombinované techniky – práca s  odpado-
vým materiálom, prútím, hlinou, kartónom, preškrabovanie 
do materiálov, škrobová technika, gvaš.

Pri výzdobe makety tradičnej detvianskej 
truhlice, šk. rok 2012/2013
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v roku 2010/2011 k úvodným rozhovorom o múzeu, salaš-
níctve a valaskej kultúre pribudli ďalšie témy – i keď mnohé 
z nich čerpali z  toho istého prameňa – o  tradičnej ľudovej 
kultúre a histórii Podpoľania. z odpadového materiálu sme 
zhotovili a  výtvarne dotvorili pôvabné fujary – ako poctu 
jedinečnému hudobnému nástroju Podpoľania, škrobová 
technika výborne poslúžila na vyniknutie makety a výzdo-
bu oplecka, rukávcov či na výrobu tradičných fašiangových 
masiek, deti si vyzdobili aj drevený piest – dar lásky. Neopo-
menuli sme ani históriu – technikou sgrafito (preškrabova-
ním do sadry) sme zvečnili erb Detvy, symbol mesta. samo-
zrejme, celoročne sme pripomínali aj zvykoslovie – beseda-
mi, ale aj následnými výtvarnými prácami, napr. veselými 
batikovanými pohľadnicami. vždy sme zostávali pri nená-
silných formách pôsobenia na malých účastníkov krúžku – 
každej téme predchádzala návšteva múzea a  oboznámenie 
sa s  témou. Najvhodnejšími metódami sa ukázala beseda, 
motivačný a  riadený rozhovor, možnosť prezentácie vlast-
ných zážitkov a skúseností detí, podporené prostredím mú-
zea, autentickými predmetmi či vychádzkami v meste. až 
následne sa teória premietla do praxe – výtvarného spraco-
vania danej problematiky.
v  roku 2011/2012 sme už za  sebou mali isté skúsenos-
ti a  pustili sme sa aj do  odvážnejších tém a  ich výtvarné-
ho stvárnenia. Hodiny venované úlohe múzea a  salašníc-
tvu sme mohli viac rozvinúť aj vďaka tomu, že v múzeu pri-
budla zmenšená replika salaša so zariadeným interiérom, 
honelnicou a príslušným salašníckym riadom. Keďže pred-
mety boli vyrobené cielene interaktívne, neformálnym roz-
hovorom a  hrám nebolo konca – kraja. výborne poslúžili 
aj zmenšené drevené figúrky baču, valachov a  malého stá-
da oviec. Demonštrácia a hlavne zriedkavá „hmatateľnosť“ 
v  múzeu vniesla celej téme iné, „živšie“ rozmery. výsled-
kom boli opäť plošné výtvarné práce. Na  tému ovčiarstva 
sme neskôr nadviazali zhotovením drobných predmetov zo 
spracovanej ovčej vlny – plste. Počas roka sme sa vracali od-
vážnejšie aj k problematike ornamentiky – dekoru v tradič-
nej ľudovej kultúre. v sklomaľbe sme už prezentovali pod-
polianske motívy na  trojrozmerných predmetoch (poháre, 
vázy, úžitkové svietniky). 
Nosnou i časovo náročnou témou bol tradičný ľudový odev 
Podpoľania vo výslednom výtvarnom spracovaní odetých 
bábok v  životnej veľkosti. úvodné hodiny sme nutne mu-
seli opäť venovať objasneniu dekoru – hlavne výšiviek, ich 
funkcii, rozmanitosti, farebnosti – na mužskom a ženskom 
odeve a odevu ako takému. K poznatkom detí pribudla no-
vá miestna terminológia niektorých častí odevu (čepiec – 
kápka, oplecko – rukávce). Ďalej bolo potrebné zvládnuť ty-
pické motívy výšiviek štylizovanou kresbou, farebnosťou, 
kompozíciou najskôr v  skicách a  ich prenesenie na  textil. 
trojrozmerné bábky – 2 mužské a dve ženské postavy – sme 
predpripravili (zhotovili sme ich vystrihnutím z plátna a vy-
formovaním) tak, aby ich deti mohli zaodieť do základných 
častí odevu, ktorý už predtým vyzdobili. Do  sukne, záste-
ry, oplecka i krodľa sme obliekli ženské bábky, pričom šat-
ka sa tu stala zaujímavou precíznou a vkusnou kópiou šatky 
zo zbierkového fondu múzea a patrí bezpochyby k najvyda-
renejším kúskom z prác detí vôbec. Daný rok sme aktivity 
doplnili aj témou o  tradičnej domácnosti, kde za  zmienku 
určite stojí zhotovenie tanierov škrobovou technikou a  ich 
výtvarné dotvorenie ornamentikou. zvykosloviu sme sa pre 
náročnosť týchto tém venovali okrajovo, aspoň prostredníc-
tvom obrazových prezentácií v  múzeu, nie už výtvarným 
spracovaním.
v  roku 2012 sme otvárali v  múzeu novú expozíciu Detva 
v kontexte Vígľašského panstva, ktorú sme hneď v úvode za-
radili do  príslušného školského roka. v  rovnomennom te-

matickom celku sa naskytol priestor na besedy, rozhovory, 
interaktívne hry, dramatizáciu a kvízy. výsledkom boli vý-
tvarné práce zo života na vígľašskom hrade – drobný reliéf 
hradu maľovaný kombinovanou technikou a dve veľké (sku-
pinové) priestorové práce makety hradu z odpadového ma-
teriálu. Opäť sme načreli aj do života a práce jednoduchých 
ľudí na Podpoľaní v minulosti, kde svoj priestor dostali tra-
dičné remeslá a ich význam v sebestačnosti človeka. zmen-
šená maketka tradičnej maľovanej detvianskej truhlice sa 
v podaní detí stala dôstojnou ukážkou využitia ornamenti-
ky v domácom zariadení.
Pri remeslách a  umeleckom cítení tunajších neprofesio-
nálnych rezbárov sme aj zostali, a tak sa poslednou veľkou 
a časovo náročnou témou stali detvianske vyrezávané kríže. 
Motivácia sa tu priam núka – s deťmi sme okrem múzea ab-
solvovali vychádzky do blízkeho okolia i na Kalváriu k ex-
pozícii náhrobných vyrezávaných krížov s  cieľom objasniť 
deťom význam krížov, ich jedinečnosť v rámci Podpoľania, 
ponímanie v  minulosti a  dnes a  v  neposlednom rade pri-
blížiť i  symboliku jednotlivých prvkov na  kríži. vzhľadom 
k výsledkom prác a hodnoteniam návštevníkov sa s tým de-
ti popasovali výborne. i keď sú to kríže z hrubej kartónovej 
náhradky, dekor, farebnosť, rozmiestnenie symbolov sme 
sa snažili zachovať, a  ani veľkosť približne jedného metra 
neubrala na ich monumentálnosti. 
tento rok z  rôznych nepredvídaných časových sklzov sme 
sa už do  poslednej plánovanej témy nepúšťali. záverečný 
čas sme sa rozhodli venovať príprave krátkodobej výstavy. 
v  dňoch 13. – 14. júla 2013 sme prezentovali výber z  prác 
64 detí, ktoré pracovali postupne počas štyroch rokov v  re-
gionálnom výtvarnom krúžku. výstava sa konala na  dvore 
Podpolianskeho múzea ako sprievodné podujatie 48. roční-
ka FsP. Od vzniku aktivít boli každoročne práce detí prezen-
tované formou výstavy spojenou so slávnostnou vernisážou 
a odovzdávaním pamätných listov s drobnými upomienkový-
mi predmetmi malým „absolventom“ na pôde múzea. 
v  úvode som uviedla cieľ, ktorý sme si stanovili. súdiac 
podľa reakcií samotných detí, ich rodičov, milo prekvape-
ných návštevníkov výstav i  tohtoročnej sumarizujúcej vý-
stavy detských prác môžem skonštatovať, že bol z  veľkej 
časti splnený. Celá činnosť sa dá „merať“ jedine tým, že de-
ti privádzajú do  múzea (často aj prvýkrát) svojich rodičov 
a  známych, s  radosťou prezentujú svoje práce. Prostredie 
múzea sa stalo ich prirodzenou súčasťou a aj neskôr sa sem 
rady vracajú v sprievode už nových známych. Mnohé z nich 
kvalitne napredujú v  tejto oblasti i  v  základnej škole, zák-
ladnej umeleckej škole a rôznych záujmových útvaroch. to 
je pre nás potešiteľné. Povzbudia aj slová mimoregionál-
nych návštevníkov – laikov i odborníkov, ktorí neraz pýtajú 
i návody na zhotovenie toho – ktorého predmetu. tu vzniká 
vďačná pôda na výmenu kontaktov, skúseností, rád a mož-
nej spolupráce. 
Poďakovanie zo strany múzea patrí vedeniu spomínanej ma-
terskej školy a  obom pedagogičkám za  skvelú spoluprácu. 
Nemalé poďakovanie prináleží aj účastníkom krúžku. zostá-
va len veriť, že možno i tieto aktivity sú (ne) malým vkladom 
do ich srdiečok a nedajú im zabudnúť v budúcnosti na to, od-
kiaľ sú ich korene.

FOtO: autorka
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Nové etnografické 
expozície 
v Národopisnom 
múzeu v liptovskom 
Hrádku
iveta zuskinová,  liPtOvsKÉ MúzeuM  
 v ruŽOMBerKu-NÁrODOPisNÉ 
 MúzeuM, liPtOvsKÝ HrÁDOK

New ethnographical exhibitions in the 
Ethnographical Museum in Liptovský Hrádok
Bobbin lace and folk blue print fabrics belong to the 
techniques that have significantly influenced the 
standard and quality of women’s folk garments and 
household furnishing in Liptov. Lace, as the most 
demanding archaic textile technique, is characterised 
by typical regional patterns and was mainly used in 
headdresses. The blue print fabric has found its use 
in various parts of garnments with a  number of 
patterns printed on different kinds of materials and 
also in interior textile design. 

Paličkovaná čipka v liptove
expozícia Paličkovaná čipka v  Liptove bola vybudovaná a  sprí-
stupnená v  auguste 2012 ako jedna z  aktivít projektu cezhra-
ničnej spolupráce slovensko – Poľsko. liptovské múzeum tak 
dostalo príležitosť prezentovať jedinečnú kolekciu zbierkových 
predmetov spojených s archaickou textilnou technikou – plete-
ním čipiek. Pre tento účel bol vyčlenený severný trakt na príze-
mí historickej budovy soľný úrad, v  ktorej od  roku 2004 sídli 
Národopisné múzeum v liptovskom Hrádku. Priestor je člene-
ný dobovými architektonickými prvkami, ktoré tvoria pruské 
klenby a oblúky vytvárajúce dojem troch miestností. úlohy na-
vrhnúť v obmedzených podmienkach expozičný mobiliár sa veľ-
mi dobre zhostila Júlia Kunovská, interiérová architektka, pod 
ktorej autorským dozorom boli vyhotovené všetky inštalačné 
prvky a vitríny. autorka je predovšetkým známa ako dizajnér-
ka a šperkárka pracujúca s drotárskymi technikami. aj pre tú-
to nekonvenčnú expozíciu vyhotovila z drôtu niekoľko objektov 
na  inštaláciu predmetov. Okrem časti figuríny na  prezentáciu 
ženského odevu zdobeného čipkou, vyhotovila objekty žen-
ských hláv na  inštaláciu čepcov, ktoré umiestnila do priestoru 
vitríny. Pre inštaláciu samostatných čipiek navrhla trojramenný 
stojan s plochami na ich uloženie, pre umiestnenie vitrín využi-
la priestor pri stene pod klenbovými oblúkmi.
Paličkovanie, pletenie čipiek, patrí medzi najnáročnejšie archa-
ické textilné techniky a  v  minulosti bolo pomerne rozšírené. 
takmer vo všetkých kultúrnohistorických regiónoch na sloven-
sku vznikli charakteristické vzory ľudových pletených čipiek, 
ktoré sa od  seba odlišovali technikou vyhotovenia, skladbou 
vzorov a  farebnosťou. využívali sa predovšetkým v  ľudovom 
a  obradovom odeve, menej v  interiérovom textile. významný 

podiel na  rozvoji pletenia čipiek mali profesionálne čipkárky, 
ktoré zhotovovali na predaj jemné čipky používané na zdobenie 
panských a meštianskych odevov. význam čipkárstva v liptove 
potvrdzuje aj zriadenie pletiarskej školy pre dievčatá, ktorú za-
ložil v liptovskom Hrádku v roku 1796 prefekt likavsko-hrádoc-
kého komorského panstva František Wisner.
Najstarším predmetom zdobeným paličkovanou čipkou 
v zbierkach liptovského múzea v ružomberku je čiapka legen-
dárneho zbojníka Juraja Jánošíka. Do  múzea bola odovzda-
ná v  roku 1913 ako deponát (depozit) predmetov liptovskej 
župy. Čiapka je vyhotovená z  hnedého súkna, v  jednej časti 
v kombinácii s tenkým súknom červenej farby. Čipka, ktorou 
je čiapka ozdobená, je pletená z matných a lesklých kovových 
nití a má znaky baníckej, ale aj liptovskej čipky.
liptovská ľudová pletená čipka patrí spôsobom a technikou vy-
hotovenia medzi najstaršie formy pletenia bez podloženia vzo-
ru a  motívy čipky vo vnútri plochy čipkárky plietli bez použi-
tia špendlíkov. Najrozšírenejším produktom liptovských čipká-
rok sú čipky, ktoré sa našívali na  ženské čepce používané ako 
pokrývky hláv vydatých žien a boli súčasťou ľudového odieva-
nia. Najstaršia správa o  týchto čipkách pochádza z  roku 1772 
a zachovala sa v protokole obce liptovská sielnica. technický-
mi prvkami liptovskej čipky sú: plátenko hladké a prekladané, 
dvojpárový a  viacpárový pletenec, polpárová väzba, ktorú na-
zývali na  zle spletanô. Charakteristickým vzorom pre región je 
dierková riečička racka, ale aj hrachovinka, opáločka a tylová väz-
ba. základnou väzbou je dierková riečička, v  ktorej sú vsade-
né jednoduché vzory, trojuholníky, kosoštvorce a  ich jednodu-
ché kombinácie. Pletené sú plátenkovou hustou väzbou a  tiež 
prekladanou, polpárovou a hrachovinkou. viacpárové pletence 
v okrajových častiach čipky vytvárajú rôznym križovaním a for-

Detaily čipky z projektu Čipkárska cesta 
realizovaného v rokoch 2008 – 2010 
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movaním menšie a väčšie oká, ktoré sú jedným z charakteristic-
kých znakov liptovskej čipky. Čipka na čepiec kompozične po-
zostáva zo širokého vnútorného pásu, drieku a okrajovej časti 
so zúbkami. Medzi týmito dvoma časťami je užší alebo širší pás 
so vzorom. Najväčšiu rozmanitosť a  bohatosť motívov nachá-
dzame na čepcových čipkách z liptovských sliačov, kde sa or-
namentálna a kompozičná stavba čipky rozvíjala aj v priebehu  
20. storočia. v tejto obci sa zachovali starodávne pomenovania 
vzorov, ktoré vychádzali z názvov vecí a predmetov, ktoré mali 
čipkárky vo svojich domácnostiach a často ich používali.
v expozícii sú prezentované aj pomôcky na zhotovenie čipky. 
Je to podložka, vankúš v tvare gule, naplnený plevami a obšitý 
hrubšou vlnenou látkou tmavej farby, vložený v opálke zo štie-
paného dreva. Paličky klepce sa dedili z generácie na generáciu 
a nové paličky vystruhovali po večeroch z rôznych druhov dre-
va mládenci dievkam a muži ženám.
Približne od prvej tretiny 20. storočia boli ručne zhotovené ple-
tené čipky postupne nahrádzané strojovými. Pôvodná textilná 
technika začala vzhľadom na svoju prácnosť zanikať a zachovala 
sa len výnimočne, zásluhou jednotlivých osobností, ktoré ju udr-
žiavali. Koncom dvadsiateho storočia začali kultúrne inštitúcie 
organizovať rôzne vzdelávacie podujatia s cieľom zachovať aspoň 
niektoré výrobné postupy a  remeselné techniky. Národopisné 
múzeum v liptovskom Hrádku pripravilo v 80. rokoch 20. sto-
ročia kurz paličkovania čipky, ktorý viedla Mária ursínyová, uči-
teľka ručných prác. takto sa podarilo v liptove udržať techniku 
pletenia čipky aspoň v tvorbe niekoľkých čipkárok. Prezentácia 
ľudovej paličkovanej čipky z liptova sa uskutočnila aj v zahrani-
čí v septembri 1989 v Múzeu Falsters Minder v meste Nykobing 
v Dánsku. výstavu pripravila a realizovala iveta zuskinová vďa-
ka podpore Ministerstva zahraničných vecí slovenskej republiky 
a Ministerstva kultúry slovenskej republiky, a tiež vďaka aktivi-
tám pani Jany Novak z atelieru Moravia v Dánsku.
v roku 2008 vznikol v Národopisnom múzeu jedinečný projekt 
Čipkárska cesta. Jeho cieľom bolo zmapovať stav pletenia čipky 
tradičnou technikou na celom území slovenska a pokúsiť sa vy-
tvoriť spoločné dielo, ktoré bude jeho dokumentáciou. Pás pa-
ličkovanej čipky v dĺžke viac ako 51 metrov, na ktorom v rokoch 

2008 – 2010 pracovalo 417 autorov z tridsiatich dvoch čipkár-
skych klubov, bol po prvýkrát vystavený v Múzeu liptovskej de-
diny v Pribyline v auguste 2010 na podujatí Čipkárska nedeľa. 
v tom istom roku bola čipka zaevidovaná do zbierkového fondu 
Národopisného múzea a dnes je vystavená na špeciálnom, pre 
tento účel vytvorenom objekte v expozícii paličkovanej čipky.
Okrem pôvodnej ľudovej čipky je v expozícii inštalovaná aj ukáž-
ka súčasnej rekonštrukcie liptovskej čipky s využitím pôvodných 
vzorov a techník. Dominantným exponátom sú diela textilnej vý-
tvarníčky silvie Fedorovej z Bratislavy, ktorá pôvodnými techni-
kami a vzormi pletenej čipky vytvára netradičné umelecké diela. 
experimentuje s materiálmi, ktoré sa pôvodne v čipke nevysky-
tovali. Je to napríklad drôt, ktorý spevňuje čipku, ale aj plast, čím 
dosahuje mäkký a poddajný povrch. touto technikou z netradič-
ných materiálov vytvára napríklad šperky, odevné doplnky a klo-
búky, ktoré pôsobia noblesne a hoci pracuje s tradičnou textilnou 
technikou, sú tieto objekty výsostne aktuálne.
súčasťou realizovaného projektu bolo aj vydanie publikácie 
Paličkovaná čipka v Liptove.

Názov expozície: Paličkovaná čipka v liptove
Organizátor expozície: liptovské múzeum v ružomberku
Trvanie: od 2012
Miesto inštalácie: Národopisné múzeum, liptovský Hrádok
Autor expozície: PhDr. iveta zuskinová
Architektonicko-výtvarné riešenie a grafický dizajn: 
ing. arch. Júlia Kunovská, Bratislava
Spoluautori: Mgr.  Dana Wolfová (preklad textov a  popi-
siek do anglického jazyka), Mgr. Jolanta Drobčová (preklad 
textov a popisiek do poľského jazyka)
Realizačný tím: PhDr.  iveta zuskinová, ing.  arch. Júlia 
Kunovská, ing.  Jozef Blecha Bratislava (dodávateľ expo-
zičného mobiliáru), Mgr.  Beata vrlíková, anna Kolkusová 
(úprava a inštalácia veľkorozmerného exponátu)
Spolupracovali: GraFFON liptovský Mikuláš
Zbierkové predmety zapožičali: Mgr. silvia Fedorová

Prezentácia ženských čepcov 
s paličkovanou čipkou
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Ľudová modrotlač v liptove
Pre expozíciu, ktorá je svojím obsahom a  formou inštalácie 
jedinečná, je vyčlenený juhovýchodný trakt na  prízemí soľ-
ného úradu, sídla Národopisného múzea v liptovskom Hrád-
ku. Hoci modrotlačiarstvo ako forma remeselnej malovýroby 
bola v minulosti rozšírená vo viacerých regiónoch slovenska, 
jeho prezentácii venovali regionálne múzeá len veľmi malú 
pozornosť a vo väčšine expozícií sa nachádza len ako ukážka 
popri iných remeslách a zamestnaniach.
Modrotlač je tkanina negatívne vzorovaná a zafarbená indi-
govým farbivom a k jej udomácneniu prispelo práve rozšíre-
nie indiga, ktoré sa dostalo do európy koncom 17. storočia. 
Prvá cechová organizácia farbiarov vznikla v levoči v roku 
1608. O použití modrotlače v liptove sa zachovali archívne 
doklady z konca 18. a začiatku 19. storočia, ktoré potvrdzu-
jú používanie tlačeného plátna na perinové obliečky a odev-
né súčasti. Na litografiách Petra Bohúňa, vydaných v rokoch 
1849 a 1860, sú zobrazení aj ľudia z liptova, kde ženy majú 
oblečené odevy z potlačených textílií. Oblečenie dedinských 
žien z  domácky tkaného plátna z  prírodných rastlinných 
materiálov, ktoré sa ľahko zašpinilo, nahradili plátna zafar-
bené indigovou farbou s  charakteristickými vzormi. Ženy 
v liptove, kde ešte začiatkom dvadsiateho storočia prevlá-
dala v ženskom ľudovom odeve modrotlač, si vyberali vzory 
podľa ponuky tlačiarov a podľa účelu použitia. Postupne sa 
niektoré vzory v dedinách udomácnili a stali sa pre ne cha-
rakteristické.
Farbiarske cechy sa v  liptove zakladali v prvej polovici 19. 
storočia. uhorský kráľ Ferdinand i. vydal vo viedni 3. mar-
ca 1820 Artikuly pre farbiarske cechy v  Liptovskom Mikuláši, 
Ružomberku, Nemeckej Ľupči, Trnovci a  Hybiach. Kópia vzác-
neho dokumentu, ktorý obsahuje 49 bodov písaných v nem-

čine s  latinským úvodom a záverom, je vystavená v expozí-
cii. Na  základe vydaných artikúl už 20. januára 1821 zapí-
sal cechmajster farbiar Ján scholtz z  liptovského Mikuláša 
do  cechovej knihy úvodnú stať, a  tiež mená všetkých maj-
strov cechu farbiarskeho.
Modrotlačiarske remeslo sa dedilo z otca na syna, z pokole-
nia na  pokolenie so všetkými farbiarskymi a  inými výrob-
ným tajomstvami. Farbiari sa svojou produkciou zameria-
vali predovšetkým na okolité obce a mestečká, snažili sa pre 
ne tlačiť požadované vzory. Každá dedina mala svoje obľú-
bené, ktoré sa stali miestnou tradíciou, napríklad kudielko-
vý, na  ploštičku, na  jahôdku, konárová, kolečková, kartovaná 
a  iné. Mávali však zásoby foriem rôznych vzorov, tlačili aj 
pre vzdialené oblasti, kde chodili na  jarmoky. Najbohatšie 
využitie modrotlače v ľudovom odeve bolo vo važci, kde bo-
li takmer všetky súčasti ženského odevu ušité z tohto mate-
riálu. v obciach s výsadami a právami mestečiek, ako bola 
Nemecká Ľupča, Hybe, trnovec, sielnica či Bobrovec, ženy 
radšej nosili jemnejšie a striedmejšie vzory v jasnom mod-
rom odtieni na tenkom šifóne a mušelíne, z ktorého si šili 
sukne a kabátiky. Od polovice 19. storočia sa v liptove po-
stupne udomácnila modrotlač na továrenskej bavlnenej tka-
nine s drobným vzormi, ktorú vyrábal farbiar Marceli v lip-
tovskom sv. Mikuláši a  bola známa ako vybíjanô od  Marce-
lich. v expozícii je venovaný dostatočný priestor prezentácii 
odevných súčastí z  celého liptova, ktoré sú zdobené rôz-
nymi kombináciami tlačených vzorov v  rôznej farebnosti 
a na viacerých druhoch podkladového materiálu.
Modrotlač zohrala dôležitú úlohu aj v ľudovom interiéri, šili 
sa z nej obliečky na periny a vankúše. takáto posteľná bieli-
zeň vhodne dopĺňala jednoduchý nábytok v prírodnej farbe 
dreva a nebola na nej viditeľná špina. Okrem bežných peri-

rekonštrukcia dielne posledného modrotlačiara na liptove, Daniela Žišku z Hýb
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nových obliečok bolo aj tzv. ruchovô, parádne obliečky, v kto-
rých nevesta privážala periny v deň sobáša do domu svokry. 
Bolo z  lesklej glancovanej modrotlače, ozdobené farebnými 
stužkami. Najväčšiu dekoratívnosť v  postielaní a  vo výzdo-
be obliečok nachádzame vo važci, kde bola charakteristická 
modrotlač v kombinácii žltej, zelenej a modrej farby, ktorá sa 
zhotovovala v  Hranovnici pri Poprade. Na  svadobné periny 
pre mladuchu sa používala modrotlač s veľkým kvetinovým 
slniečkovým vzorom, ktorá bola dozdobená pásom farebnej 
tkaniny, čipkou, výšivkou a stužkami.
Druhou časťou expozície je rekonštrukcia časti dielne Danie-
la Žišku z Hýb, ktorý bol posledným majstrom modrotlačiar-
skeho remesla na liptove. Najskôr sa učil v Poprade – veľkej 
a v rokoch 1918 – 1922 v Martine u známej farbiarskej ro-
diny lilgeovcov, kde získal najcennejšie vedomosti pre svoju 
prácu. vlastnú farbiarsku dielňu si začal budovať ešte v roku 
1922 pri starom dome, v ktorom s rodinou býval. Pozostávala 
z veľkého mangľa a zariadenia na farbenie. Mangeľ si posta-
vil sám za pomoci tesárskeho crmománskeho majstra z Hýb. 
samotná konštrukcia mangľa pozostávala z troch častí. zák-
lad tvoril spodný stôl dlhý 7 m a široký 120 cm. Medzi spodný 
stôl a  vrchnú debnu naplnenú kameňmi nazývanú kašňa sa 
vkladali štyri váľky, na ktoré sa navíjalo mangľované plátno. 
v kašni boli kamene okruhliaky dovezené až z Hrádku z rieky 
Belá. Mangeľ sa pohyboval pomocou prevodového zariadenia 
pozostávajúceho z  dvoch drevených kolies na  spôsob gepľa, 
ktoré ťahal koník pohybujúci sa do kruhu. základným vyba-
vením dielne bol drevený pracovný stôl prikrytý niekoľkými 
vrstvami tkaniny, aby bol vzor na plátne vytlačený kvalitne. 
Na potláčanie plátna papovou rezervou slúžila šašija, dreve-
ná debnička na  pap, ďalej štrajcháč, dlhá tenká kefa hrebe-
ňovitého tvaru a  formy furmy. Hotové plátno potlačené pa-
povou rezervou sa zavesilo na kovovú obruč so zúbkami ráf, 

ktorá sa pomocou kladky čigy spustila do veľkej kade s kypou, 
čo je zmes vody a indiga. Plátno sa ponorilo na kratší alebo 
dlhší čas cúg, potom sa vytiahlo, aby zachodilo na povetrí, teda 
oxidovalo. za tým nasledovalo ešte viac špeciálnych úkonov, 
ktoré prispeli ku kvalite a stálosti farbenia.
u  Daniela Žišku sa podarilo zaznamenať celý technologic-
ký výrobný postup, ako aj originálnu receptúru na prípravu 
krycej rezervy papu, indigového farbiva kypy, vápennej vody 
a  ďalších roztokov, ktoré boli súčasťou farbenia a  ustaľova-
nia. v expozícii sú inštalované originálne predmety a nástro-
je z dielní liptovských modrotlačiarov, ktoré názorne ukazujú 
pracovný postup pri tlačení a farbení. Medzi najzaujímavej-
šie exponáty patria formy na tlačenie. výtvarne najzaujíma-
vejšie sú formy s jednoduchým ornamentálnym motívom vy-
rezaným do dreva. Okrem kvetinových vzorov patria medzi 
najstaršie ornamentálne kompozície zostavené z rytmicky sa 
opakujúcich malých geometrických vzorov, ktoré sa používali 
na tlačenie perinových obliečok.
Medzi umelecky najcennejšie a  výtvarne najzaujímavej-
šie vzory ľudovej modrotlače v liptove patria razidlové for-
my s  rastlinným motívom. Používali sa v  dolnom liptove 
pri tlačení záster, ktoré k ľudovému odevu nosili ženy z lip-
tovskej lúžnej, Osady a liptovských revúc. veľké tulipáno-
vé a kalichové motívy tlačiari umiestňovali symetricky voľne 
na plochu, na obidve strany plátna boli často tlačené rozdiel-
ne vzory, čím sa zástera stala dvojlícnou odevnou súčasťou. 
Najstaršie modrotlačové formy boli vyrobené podomácky sa-
motnými tlačiarmi z  dreva ovocných stromov alebo z  javo-
ra. vyhotovili si ich drevoryteckou technikou jednoduchý-
mi rezbárskymi nástrojmi. Majstri vzorkári sa špecializova-
li na  vyhotovenie foriem, kde vzor bol vytvorený pomocou 
zatlčených drôtikov a  kovových plieškov, ktoré umožňovali 
stvárniť aj jemný ornamentálny motív. Modrotlačová forma 
sa skladá z niekoľkých vrstiev dreva. Prvou je drevo z hrušky, 
slivky, orecha alebo javora, v ktorom je vytvorený vzor. Pod 
ňou sú dve až tri dosky z  mäkkého dreva priečne nalepené 
na  seba, aby sa zvlhnutím forma neskrúcala. Na  spevnenie 
spoja sa používali drevené kolíky, ktoré spájali všetky vrstvy 
dreva, v  spodnej doske sú vyrezané dva polkruhové zárezy, 
ktoré slúžia na uchopenie formy pri tlačení na plátno.
v expozícii je v slovenskom a anglickom jazyku prezentova-
ná kompletná receptúra všetkých materiálov a roztokov, ako 
aj celý pracovný postup pri tlačení a farbení látok. ako dopl-
ňujúci informačný a obrazový materiál slúži publikácia Ľudo-
vá modrotlač v Liptove, ktorú vydalo občianske združenie spo-
ločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny.

FOtO: autorka

Projekt Čipkárska cesta (2008 – 2010), 51 metrov dlhý pás 
paličkovanej čipky

Názov expozície: Ľudová modrotlač v liptove
Organizátor expozície: liptovské múzeum v  ružom-
berku
Trvanie: od roku 2009
Miesto inštalácie: Národopisné múzeum,  liptovský 
Hrádok
Autor expozície: PhDr. iveta zuskinová
Architektonicko-výtvarné riešenie: tibor Kováč, Du-
Mar Maroš Dubovec
Grafický dizajn: Michal Pindura
Spoluautori: Mgr. Dana Wolfová (preklady textov)
Realizačný tím: PhDr.  iveta zuskinová, tibor Kováč 
(umelecký reštaurátor – rekonštrukcia dielne modrotla-
čiara), Mgr. Beata vrlíková (výtvarníčka – inštalácia odev-
ných a  interiérových textílií), anna Kolkusová a  Bc.  an-
drea Macková (príprava zbierkových predmetov)
Spolupracovali: rePrOservis Kováč liptovský Mikuláš, 
GraFFON liptovský Mikuláš
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Hasičská expozícia  
v Krajskom múzeu v Prešove
Jozef Kušnír, KraJsKÉ MúzeuM v PreŠOve

Fire protection exhibition in the District Museum in Prešov
In more than five years the District Museum in Prešov has re-launched a popular exhibition of heavy fire brigade 
technology from its collection of fire protection items. The re-launching of this part of the exhibition is a culmination 
of efforts to present the main developmental stages of fire brigades and fire protection history in Slovakia 
comprehensively in the exhibition entitled „From the History of Fire Protection in Slovakia“. 

Hasičstvo a požiarna ochrana má v meste Prešov dlhodobú tra-
díciu, čo priamo súvisí s dlhoročným dokumentovaním tejto ob-
lasti v Krajskom múzeu. už v roku 1967 sa pri príležitosti 120. 
výročia prvej písomnej zmienky o založení Ohňohasiaceho a zá-
chranného zboru v  Prešove konala výstava venovaná histórii 
hasičstva a  požiarnej techniky na  slovensku. Jej iniciátorom 
bol Pavol Košík, dlhoročný veliteľ Dobrovoľného hasičského 
zboru v meste. Práve jeho zberateľská zanietenosť prispela vý-
razným spôsobom k vytvoreniu samostatnej múzejnej zbierky 
dejín požiarnej ochrany. Prvá expozícia v  prešovskom múzeu, 
ktorá prezentovala dejiny požiarnej ochrany na slovensku, bo-
la verejnosti sprístupnená 12. októbra 1978 v novozískanej bu-
dove na Hlavnej ulici č. 90 pod názvom Človek a oheň – minulosť 
a prítomnosť požiarnej ochrany na Slovensku a  tvorilo ju približ-
ne 1 500 exponátov. v roku 1992 bola reinštalovaná do novej, 
modernejšej podoby.1 Od roku 2003 však ťažká hasičská techni-
ka nebola verejnosti prístupná z dôvodu, že technický stav vý-
stavnej haly bol nevyhovujúci. v roku 2008 bola zároveň zru-
šená aj časť expozície umiestnená v budove č. 90. Niekoľkoroč-
nú absenciu expozície tohto charakteru reflektovalo múzeum aj 
v súvislosti s neprestávajúcim záujmom verejnosti o túto oblasť.
Po zmene vo vedení múzea sa otázka znovusprístupnenia uni-
kátnej zbierky stala prioritnou. začiatkom mája 2012 tak ko-

nečne došlo k opätovnému otvoreniu hasičskej expozície v bu-
dove č. 90 pod názvom Z dejín hasičstva na Slovensku. Otázka do-
riešenia problematiky výstavnej haly však limitovala možnosti 
sprístupnenia rozmerných exponátov dobovej hasičskej techni-
ky. Hlavný a dlhodobý problém budovy spočíval v poškodenej 
streche a devastačných účinkoch zatekajúcej vody. v závere ro-
ku 2012 sa aj vďaka finančnej pomoci zriaďovateľa – Prešovské-
ho samosprávneho kraja – podarilo tento havarijný stav odstrá-
niť. zabezpečenie vhodných podmienok pre expozičné účely si 
však vyžadovalo stavebno-technickú úpravu interiéru podlažia 
výstavnej haly tak, aby plnilo základné bezpečnostné a estetic-
ké požiadavky. v tejto súvislosti bol vypracovaný projekt v rám-
ci dotačného systému Ministerstva kultúry sr na  rok 20132 
a  na  účel tvorby expozície bolo vyhradených 8  000 €. v  má-
ji tohto roku sa tak aktívne pristúpilo k  plneniu plánovaných 
úloh. Najprv boli vyprázdnené príslušné priestory, aby v  nich 
mohlo dôjsť k  stavebným úpravám obvodových stien budovy, 
komplexnej sanácii interiérových omietok a  podlahy, vykona-
niu odbornej revízie elektroinštalácie a  na  jej základe k  vyba-
veniu expozičných priestorov vyhovujúcim osvetlením. z  bez-
pečnostných dôvodov došlo k výmene prasknutých obvodových 
sklenených výplní a celá expozícia bola zároveň napojená na ka-
merový a elektronický zabezpečovací systém. v priebehu augus-

Parná striekačka z roku 1883 
od viedenského výrobcu WM. Knausta 
v zbierkach Krajského múzea v Prešove. 
Foto: l. Jonov
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ta a septembra prešli exponáty ťažkej hasičskej techniky odbor-
ným ošetrením a potrebnými konzervátorskými zásahmi.
Obnovená expozícia vo svojej kompletnej podobe prerastá svo-
jim charakterom regionálny i celoslovenský význam a v rámci 
špecializovaných slovenských múzeí sa ako jediná svojho dru-
hu môže priblížiť múzeám tohto zamerania v susedných štá-
toch (Česko – Přibyslav, Maďarsko – Budapešť, Poľsko – Mys-
lowice, rakúsko – eisensdatt...). Jedinečnosť historickej ha-
sičskej techniky dokazujú také unikáty, akými sú celodrevená 
cechová ručná striekačka z  konca 18. stor., unikátna parná 
striekačka z roku 1883, viaceré kočiarové ručné striekačky, ha-
sičské automobily značky Škoda, barlové i  vedrové striekač-
ky, agregáty a  iné. Kompozične expozíciu dotvárajú dobové 
fragmenty hasičskej výzbroje a  výstroje, predovšetkým vod-
né pušky, trhacie háky, kožené i plátené vedrá, prúdnice, ha-
dice, hasiace, dýchacie a kyslíkové prístroje, dymové i plynové 
masky, či signalizačné a spojovacie zariadenia (poplašné zvo-
ny, poľnice, trúbky, píšťalky, fakle, lampáše, telefónne cen-
trály). Nechýbajú ani ukážky dobových hasičských uniforiem, 
prilieb, zástav, zdravotníckych a samaritánskych pomôcok či 

drobné predmety, ako medaily, odznaky, vlajky, vyznamenania 
a pod. expozícia je širokej verejnosti prístupná od 28. októbra 
tohto roku a jej odborným garantom je Blahoslav lazorík.
Okrem spomenutej hasičskej expozície ponúka Krajské múze-
um v Prešove svojim návštevníkom aj ďalšie expozície a výsta-
vy. výstava zreštaurovaných diel Odhalená krása predstavuje 
dlhoročnú prácu reštaurátorky Márie Belejkaničovej, pracov-
níčky múzea, ktorá v priebehu vyše dvadsiatich rokov zreštau-
rovala stovky zbierkových predmetov, predovšetkým obrazov 
a obohatila tak zbierku umeleckej histórie. Ďalšími lákadlami 
sú výstava 75 rokov lietania v  Prešove, autorom ktorej je slo-
venský letecký zväz generála Dr.  Milana rastislava Štefáni-
ka, pobočka Prešov v spolupráci s aeroklubom Prešov, výsta-
va Huby tajomné a  užitočné (prevzatá zo slovenského múzea 
ochrany prírody a  jaskyniarstva liptovský Mikuláš), spojená 
s konkrétnymi ukážkami širokej škály húb a pravidelným od-
borným mykologickým poradenstvom pre verejnosť, výstava 
Vtáctvo Prešovského okresu zo zoologickej zbierky múzea a vý-
stava mladej výtvarníčky Moniky schoblovej-Kušnírovej s ná-
zvom Mojimi očami.

POzNÁMKy
1 lazOrÍK, B. Hasiči majú múzeum v Prešove. in Pamiatky a mú-

zea. č. 3, 2005, s. 37-40.
2 Projekt bol realizovaný v  rámci dotačného systému Ministerstva 

kultúry slovenskej republiky v programe 2 Kultúrne aktivity v ob-
lasti pamäťových inštitúcií a podprograme 2.2 Múzea a galérie.

Požiarny voz značky Škoda, vystavený na nádvorí Krajského múzea v Prešove pri príležitosti 
podujatia Noc múzeí a galérií 2013. Foto: a. Pavlovičová

ručná štvorkolesová striekačka na konský záprah v zbierkach 
Krajského múzea v Prešove. Foto: l. Jonov

Názov expozície: z dejín hasičstva na slovensku
Organizátor expozície: Krajské múzeum v Prešove
Trvanie: od októbra 2013
Miesto inštalácie: Krajské múzeum v Prešove, výstavná hala
Autor expozície: Mgr. Blahoslav lazorík
Grafický dizajn: Dana Kačmárová, anna Pavlovičová
Realizačný tím: kolektív zamestnancov Krajského múzea 
v Prešove
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talianska maľba – balzam na dušu
zuzana Koblišková, MúzeuM DivaDelNÉHO ústavu, Bratislava

Italian painting – balsam to the soul 
The Slovak National Art Gallery has made the summer and early autumn very pleasant to its visitors with the 
exhibition mainly drawn from its collections but, simultaneously, giving the visitors an impression that they have 
entered a world renowned picture gallery. 

Kurátorka zuzana ludiková mala pôvodne v pláne predsta-
viť výber diel zo zbierky európskeho umenia 16. až 18. sto-
ročia, ale svoj zámer prehodnotila, keď sa naskytla možnosť 
zapožičať pre výstavu Bojnický oltár.
stredoveké pamiatky zo zbierok sNG dopĺňali dobový kon-
text diela, ktorého sláva je úzko spätá so zložitým proce-
som delenia umeleckohistorických zbierok po  rozdelení 
Československa. Oltár nadobudol gróf Ján František Pál-
fi (Pálffy) údajne v 70. rokoch 19. storočia na doteraz ne-
známom mieste, ktorý sa zberateľstvu európskeho umenia 
a starožitností venoval systematicky, a vďaka ktorému má 
slovenská národná galéria základ zbierky európskeho ume-
nia (11 obrazov). Hoci táto časť výstavy prezentovala naj-
staršie diela, bola ukrytá až v  tretej miestnosti, kvôli kli-

matickým podmienkam, čo kurátorka verejnosti vysvetlila 
hneď na prvom výklade.
zbierka európskeho umenia v  slovenskej národnej galé-
rii sa nemôže pýšiť dielami veľkých majstrov, avšak už sa-
motná história jej vzniku a prezentácie je zaujímavá. Pozo-
stáva hlavne z  pôvodných zbierok slovenského národné-
ho múzea, ktoré ich malo v  osobitnom galerijnom fonde 
a v rokoch 1950 až 1953 ich previedlo novovzniknutej slo-
venskej národnej galérii. ide z väčšej časti o pomerne kva-
litné diela talianskych majstrov, menšiu časť tvoria diela 
holandských a nizozemských majstrov. v zbierke sa nachá-
dzajú aj diela zo zhabaného majetku ďalších šľachtických 
rodov sídliacich na našom území. O skutočné zhodnotenie 
tejto zbierky sa postaral až Karol vaculík, prvý skutočný 
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Nardo di Cione – Bojnicky oltár, po roku 
1350, sNM-Múzeum Bojnice
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riaditeľ slovenskej národnej galérie, ktorý vo svojom vý-
skume systematicky pracoval na  atribuovaní diel a  zbier-
ku postupne dopĺňal aj nákupmi v antikvariátoch a od sú-
kromných zberateľov v  rámci Československa. Jeho akvi-
zičná politika bola od začiatku koncepčná, aj keď do veľkej 
miery obmedzená aktuálnymi spoločenskými pomermi 
a dostupnosťou diel tohto okruhu. Priestor pre prezentá-
ciu zbierky vznikol prvý krát až po prestavbe sNG v roku 
1977. Neskôr sa zbierka stala politicky nepohodlnou, ke-
ďže šlo o  takzvané „buržoázne“ umenie a  do  expozícií sa 
diela vrátili až v roku 1994.
Po  zatvorení expozícií z  dôvodu nastávajúcej rekonštruk-
cie si galéria pre návštevníkov pripravila bohatý program, 
v rámci ktorého bude prezentovať diela z týchto expozícií cez 
zhustené skratky a  výstavy, ktoré predstavia diela v  iných 
súvislostiach, na  aké sme boli zvyknutí. výstava Talianska 
maľba tento zámer splnila priam ukážkovo. Prostredníctvom 
kurátorských a  lektorských výkladov sa návštevníci dozve-
deli nielen všeobecné informácie o  talianskej renesančnej 
a barokovej maľbe, ale aj mnohé skryté súvislosti a zákulisné 
informácie o jednotlivých dielach.
Hneď v prvej časti výstavy, venovanej benátskej a florentskej 
maľbe 16. storočia, kurátorka predstavila niekoľko takýchto 
zaujímavostí. Najstarším dielom tejto sekcie bol malý a ne-
nápadný portrét kráľa Osvalda od Jacopa de’ Barbariho, kto-
rý sa v 19. storočí stal priam ikonou potvrdzujúcou národnú 
identitu a minulosť uhorska, keďže pôvodne bol interpreto-
vaný ako portrét matky kráľa Mateja Korvína, alžbety szilá-
gyi. ani v poslednej monografii o Jacopovi de’ Barbarim nie 
je uvedená presná lokalizácia tohto slávneho obrazu, hoci je-
ho existencia „niekde v uhorsku“ bola známa už autorom je-
ho prvej monografie. Portrét je v súčasnosti v zbierkach slo-
venského národného múzea-Múzea Betliar.

Hlavný príbeh prezentovaný na výstave sa odohrával od tak- 
zvanej hodnovernej fikcie cez emotívnu pravdu až k  pred-
zvesti spektakulárnych a  iluzionistických dekorácií vo  vi-
lách, palácoch a kostoloch od umelca nie menej známeho ako 
Giambattista tiepolo. Práve dielo posledného spomínaného 
autora bolo jedným z troch diel, ktoré boli pre túto výstavu 
zapožičané zo zahraničných zbierok, presnejšie z Museo Bib-
lioteca archivio v Bassano del Grappa.
Kým prvá miestnosť predstavovala benátske umenie, zná-
me svojím „koloritom“ a  prevažne naratívne obrazy s  ná-
boženskou tematikou, ktorých príbehy nie je vždy ľahké 
identifikovať, druhá miestnosť bola venovaná oveľa pria-
močiarejšiemu umeniu florentských autorov. Bola to ukáž-
ka tvorby umeleckých dielní, ktoré v 16. storočí umelecké 
diela produkovali „ako na páse“ a pojem „replika“ a „kópia“ 
v  nijakom prípade neznehodnocovali diela a  všetky boli 
považované za originály. tak dnes poznáme niekoľko ver-
zií obrazov zo zbierok sNG aj v zbierkach galérií v talian-
sku, usa či austrálii. rozdiely medzi verziami boli väčši-
nou v pozadí, pričom základná kompozícia bola kopírovaná 
technikou spolvero, teda dierovaním kartónu a následným 
prekreslením na nový podklad.
za zmienku určite stálo aj dielo z milánskeho prostredia, istý 
čas považované za pravého leonarda da vinci. Na začiatku 
20. storočia boli povolaní renomovaní kunsthistorici z kra-
jiny, aby posúdili pravosť tohto záhadného diela zo zbierok 
šľachtickej rodiny Brunswickovcov z  Dolnej Krupej. zuza-
na ludikova verí, že obraz je voľnou kópiou obrazu, ktorý 
bol vydražený ako leonardov na dražbe v  londýnskej Chri-
sies roku 1787, dnes považovaný za dielo Giampietrina spo-
mínaného v leonardových rukopisoch. Keďže Giampietrino 
mal byť podľa výskumov činný v prvej tretine 16. storočia, 
prezentovaný obraz nemohol byť jeho prácou hneď z niekoľ-
kých dôvodov. reštaurátorské výskumy odhalili, že obraz bol 
kopírovaný technikou mriežkovania namiesto už spomína-
nej techniky „spolvero“, ktorá bola v tom čase oveľa bežnej-
šia. Odborníci muzikológovia upozornili na  neautentickosť 
organu a tiež na to, že noty sú nečitateľné. aj preto sa kurá-
torka prikláňa k verzii, že dielo vzniklo pre grófa Brunswicka 
ako pocta leonardovi.

Giampietrino – svätá Cecília, 17. – 18. storočie, slovenská národná 
galéria; v priehľade: Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri) – 
Kristus padá pod krížom, 1610 – 1620, slovenská národná galéria

Giambaista tiepolo – Obriezka Mojžiša, 1725 – 1726, Museo 
Biblioteca archivio – Bassano del Grappa
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Ďalším divácky zaujímavým obrazom bolo dielo Cecca del 
Caravaggio. Príbeh výstavy sa tak dostal od  hodnovernej 
fikcie 16. storočia k  emotívnej pravde 17. storočia a  pre-
zentované diela pochádzali najmä z  rímskeho prostredia, 
kam sa v  tom čase presunula hlavná pozornosť umelcov 
a  ich mecenášov. toto dielo bolo zapožičané aj na výstave 
Roma nel tempo di Caravaggio v ríme v roku 2011. existu-
je len asi 20 obrazov, ktoré môžu byť pripísané tomuto au-
torovi. Jeho existenciu podporujú len tri archívne údaje, 
no napriek tomu ide o významnú osobnosť, ktorá pracova-
la priamo v  bezprostrednej blízkosti veľkého Michelange-
la Merisi da Caravaggia. Ostatní autori predstavení spolu 
s Ceccom už Caravaggia priamo nezažili, hoci ďalej rozvíjali 
jeho techniku malfrediano – presvetlovanie námetov z tma-
vého pozadia. zo známejších mien v  zbierkach sNG figu-
ruje napríklad simon vuet, ktorého nádherná sv. Katarí-
na sa vynímala oproti scéne Krista padajúceho pod krížom 
od Cecca del Caravaggio.
v  ďalšej sekcii výstavy bol predstavený zaujímavý súbor 
grafík a  úžitkového umenia. zo sNM-Múzea Červený Ka-
meň bola pre výstavu zapožičaná zbierka lekárenského ria-
du, ktorá dokresľovala záujem o zberateľstvo v 19. storočí. 
zaujímavým momentom prezentácie týchto zbierkových 
predmetov bolo viditeľné značenie. rôzne evidenčné čísla 
odhaľovali, že predmety boli evidované už v Pálffyovských 
zbierkach. Cyklus grafík z florentského prostredia prezen-
toval ďalšie špecifikum dobovej tvorby a síce zaznamenáva-
nie významných udalostí či politických slávností, ktorých 
súčasťou mohli byť napríklad jazdecké turnaje. Pre zjed-
nodušenie práce si rytci často vypomáhali už existujúcimi 
predlohami, a  tak aj tieto vznikli podľa grafík Melchiora 
lorcha, dánskeho umelca, ktorého tvorba bola predstavená 
v sNG v rámci výstavy Dejiny slovenského výtvarného ume-
nia – Renesancia.
Ďalšia sekcia výstavy venovaná polpostavám svätcov, veľ-
mi rozšírenému typu zobrazenia v 17. storočí v talianskom 
umení, sa mohla zdať na prvý pohľad nezaujímavá až nud-
ná. avšak rozprávanie kurátorky na druhom z letných veče-
rov venovaných talianskej maľbe presvedčilo o opaku. veľmi 
zanietene rozprávala životné príbehy maliarov, ktorí kvôli 

svojej závažnej chorobe – „melanchólii“ prišli temer o všet-
ko alebo z obáv prestali maľovať a museli byť k práci znovu 
prinútení. zaujímavosťou je aj to, že z archívnych záznamov 
jedného dielenského asistenta sa dá určiť cena za  jedného 
svätca podľa veľkosti aj podľa typu zobrazenia.
Okrem kurátorských a lektorských sprievodov bol význam-
nou pridanou hodnotou výstavy aj veľmi kvalitne, odborne 
aj vizuálne, spracovaný slovensko-anglický katalóg, v kto-
rom si návštevník našiel komentár k  všetkým vystave-
ným dielam, ako aj úvodné texty radoslava ragača, tűn-
de lengyelovej a zuzany ludikovej. výstave je možno vy-
čítať len toľko, že skrývala také množstvo informácií, že ak 
z nej chcel mať návštevník čo najviac, nezostávalo mu nič 
iné, ako sledovať program a  nechať sa ňou previesť s  od-
borným výkladom. Návštevnosť realizovaných programov 
však svedčí o tom, že záujem o výstavu bol veľký a mnohí 
prichádzali na výstavu opakovane, aby si zakaždým vypo-
čuli o dielach niečo nové.

FOtO: autorka

zDrOJe
Kurátorské výklady zuzany ludikovej.
luDiKOvÁ, z. Talianska maľba. Bratislava : slovenská národná ga-
léria, 2013.
KOBliŠKOvÁ, z. Slovenská národná galéria – stále expozície. Bratisla-
va : Filozofická fakulta univerzity Komenského, 2013.

zľava: Jacopo de’Barbari – svätý kráľ Osvald, 1500 – 1503, sNM-Múzeum Betliar; Magnasco, alessandro – Bratia kapucíni 
na morskom pobreží za búrky, okolo 1725, Museo Biblioteca archivio – Bassano del Grappa; Giovanni Cariani – Madona s Ježiškom 
a malým Jánom Krstiteľom, 1530 – 1547, slovenská národná galéria

Názov výstavy: talianska maľba
Organizátor výstavy: slovenská národná galéria
Trvanie: 21. jún – 17. november 2013
Miesto konania: esterházyho palác, 2. poschodie
Autor výstavy a katalógu: zuzana ludiková
Grafický dizajn katalógu: Boris Meluš
Zbierkové predmety zapožičali: slovenské národné 
múzeum, západoslovenské múzeum v  trnave, Galéria 
mesta Bratislava, slovenský národný archív, Múzeum spi-
ša, Bassano del Grappa, Museo Biblioteca archivio
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Pôvab kameninových záhrad
Bohuslava Konušová, NBs – MúzeuM MiNCÍ a MeDailÍ, KreMNiCa

The charm of stoneware gardens 
Stoneware from Kremnica has long been very popular and collectible, as well as being an ideal subject for an 
exhibition. The National Bank of Slovakia – Museum of Coins and Medals in Kremnica is for a second time inviting 
both the general public and connoisseurs to see an exhibition of products from the Kremnica Stoneware Factory. 
Entitled „The charm of stoneware gardens – The Kremnica Stoneware Factory 1815 – 1956“, the exhibition is due to 
run until the end of 2015, which marks the 200th anniversary of the factory establishment.

Kremnická kamenina je dlhodobo obľúbeným zberateľským 
artiklom a zároveň aj vďačným výstavným materiálom. NBs 
– Múzeum mincí a  medailí sprístupnilo širokej laickej i  od-
bornej verejnosti už po druhýkrát výrobky kremnickej kame-
ninovej továrne, ktorá pôsobila pod viacerými názvami a dl-
hé obdobie ako súčasť sklárne v Katarínskej Hute. výstava, 
ktorá vznikla vďaka iniciatíve majiteľa súkromnej zbierky, 
predstavuje návštevníkom široký sortiment výrobkov a  po-
skytuje im informácie z histórie továrne a technológie výro-
by. Potrvá do konca roku 2015, kedy si pripomenieme 200. 
výročie jej založenia.
Po  zaujímavej dlhodobej výstave Cesty zberateľstva (2007 – 
2012) prezentujúcej diela 15. až 18. storočia z  fondu ume-
nia kremnického múzea, dozrel čas a  podmienky na  návrat 
ku kremnickej kamenine. Jej veľká výstava sa konala už v ro-
ku 1996 v spolupráci s vtedajším Oddelením dejín a kultúry 
karpatských Nemcov sNM-Historického múzea, ktoré k nej 
vydalo malý katalóg. výstava mala reprízu v Bratislave a vo 
viedni a výber zo zbierkového fondu kameniny kremnického 
múzea následne predstavilo vo svojich výstavných priesto-
roch aj lesnícke a drevárske múzeum vo zvolene.
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inštalácia zbierkových 
predmetov na výstave. 
Foto: M. lacko

secesné taniere s plastickou figurálnou a florálnou výzdobou, 
začiatok 20. storočia. Foto: i. Pepich
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Podnetom pre opätovnú realizáciu výstavy kremnickej ka-
meniny sa stala ponuka súkromného zberateľa, ktorý oslo-
vil múzeum so žiadosťou vystaviť svoju zbierku spolu s mú-
zejným fondom v našich priestoroch. vhodným miestom pre 
takúto reprezentatívnu výstavu sa stal neskororenesančný 
dom na námestí zdobený klenbami s bohatou štukovou vý-
zdobou, ktorý umožnil riešiteľovi výstavy použiť netradičný 
spôsob inštalácie keramického materiálu priaznivo hodnote-
ný návštevníkmi.
výstava so „zavádzajúcim“ názvom Pôvab kameninových zá-
hrad (návštevníci chcú vidieť spomínané záhrady) približuje 
najdôležitejšie informácie týkajúce sa továrne na kameninu 
– jej históriu od roku 1815 až po ukončenie činnosti v roku 
1956, výrobný proces a výrobný sortiment.
vo vstupnej časti – mázhause predstavuje nástenná zväč-
šenina obrazu všetky objekty továrne z konca 19. storočia 
a  malá maketa na  podstavci zase podobu hlavnej budovy 
z posledného obdobia. výrobky kremnickej továrne pomá-
hajú identifikovať rôzne výrobné značky. továreň dosaho-
vala významné úspechy najmä počas vlastníctva dvoch ma-
jiteľov – spišskonovoveského advokáta Jozefa trangou-
sa a  rodiny Jána Kossucha, majiteľa sklární v  Katarínskej 
Hute. Fotoreprodukcie ich portrétov získané z poltárskeho 
slovglassu a evanjelického farského úradu v spišskej Novej 
vsi dopĺňajú prvú časť výstavy.

Názov výstavy: Pôvab kameninových záhrad
Organizátor výstavy: NBs – Múzeum mincí a  medailí 
v Kremnici
Trvanie: 3. 4. 2013 – 31. 12. 2015
Miesto konania: NBs – Múzeum mincí a medailí v Kremnici
Autor výstavy: Bohuslava Konušová (scenár)
Spolupracovali: PhDr. valéria solčaniová (odborné texty)
Výtvarné riešenie a  grafický dizajn: Mgr.  art. Juraj 
Poliak
Zbierkové predmety zapožičali: Jan Múdry zo Žili-
ny, sNM-etnografické múzeum, Martin, sNM-Múzeum 
kultúry Karpatských Nemcov, Bratislava, Múzeum mes-
ta Bratislavy, východoslovenské múzeum, Košice, Múze-
um spiša, spišská Nová ves, základná škola Pavla Križku, 
Kremnica, obyvatelia Kremnice

sedarová misa používaná počas židovského sviatku Pesach, 
vyrobená v kremnickej kameninovej továrni v období i. Čsr. 
Foto: M. lacko

Priblížiť návštevníkom proces výroby kameniny nebolo jed-
noduché. Pomohli nám zachované sadrové formy pochádza-
júce zo zaniknutej továrne, z nich zhotovené odliatky a ho-
tové originálne predmety. takýmto spôsobom sme doku-
mentovali odlievanie vázy a  misky. Širokú škálu motívov 
zdobiacich kremnické výrobky predstavujú papierové a kovo-
vé fólie. vzácne sú originálne listy zo vzorkovníka zobrazujú-
ce predmety so sériovým číslom.
Najzaujímavejšiu časť tvorí výrobný sortiment rozdele-
ný na  jednotlivé obdobia. Kremnická továreň na kamenino-
vý riad, ako sa spočiatku nazývala, sa zaraďovala medzi ďal-
šie továrne tohto druhu na  slovensku, ktoré pripomíname 
aspoň jedným ich výrobkom. vďaka zapožičaniu zo sloven-
ských múzeí sa nám podarilo ukázať taniere z Holíča, Murá-
ňa, spišskej Novej vsi, rožňavy a Košíc. Najstaršiu produkciu 
továrne reprezentujú predmety s  tenkým črepom zdobené 
jemným vzorom, ktoré zapožičalo sNM-etnografické múze-
um v Martine. vzácne a jedinečné kusy pochádzajú od krem-
nického maliara vojtecha angyala, ktorý sa okrem maľovania 
obrazov venoval návrhom a  realizácii kameniny (podľa sig-
natúry na predmetoch v rokoch 1879 až 1885) a po vzniku 
kremnickej čipkárskej školy aj návrhom paličkovanej čipky.
Obdobie secesie prinieslo do  výroby úžitkovej a  dekora-
tívnej kameniny veľkú pestrosť tvarov a motívov a na vý-
stave je zastúpené najväčším počtom predmetov. ich in-
štaláciou vznikol koberec a obrazy lúčnych kvetov a ovoc-
ných plodov. Ornamentálne motívy v  rôznych farebných 
prevedeniach na tanieroch a miskách, šálky, figúrky a rôz-
ne spomienkové predmety dokumentujú posledné obdobie 
existencie továrne, ktorá nebola schopná obstáť v  nových 
podmienkach a ako posledná zo slovenských tovární na ka-
meninu ukončila svoju činnosť. Pritom v  minulosti mala 
svoje predajne v New yorku, londýne, lipsku a Hamburgu 
a  svoje výrobky vyvážala do  rôznych krajín európy, Ázie, 
ameriky a austrálie.
výstavu vhodne dopĺňajú kusy nábytku, presklené skrine, 
obrazy vojtecha angyala a  kremnická paličkovaná čipka. 
stručný sprievodca poskytuje dospelým návštevníkom zák-
ladné informácie o kremnickej kameninovej továrni a deťom 
je určený bohatý pracovný zošit a svoje nápady môžu realizo-
vať v rámci tvorivých dielní.
Medzi prvými návštevníkmi výstavy boli zberatelia, a to nie-
len zo slovenska. Niektorí z nich obohatili fotografiami svo-
jich zbierok pracovný katalóg obsahujúci predmety, ktoré 
chýbajú na našej výstave.
výstavu je možné navštíviť do  konca roku 2015 a  v  blízkej 
budúcnosti bude vydaná aj publikácia venovaná kremnickej 
kamenine.
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aako sa meral čas 
Čas premietnutý do kalendárov

zuzana Nemcová,  KateDra arCHÍvNiCtva a POMOCNÝCH vieD HistOriCKÝCH FiF uK, Bratislava

How time was measured
On 1 August 2013 the opening of an exceptional exhibition entitled „How Time Was Measured“ took place at the 
Bratislava Castle. Its author Elena Machajdíková had an unusual aim – to concentrate significant items of calendar 
production, seen in its historical development from the Middle Ages to the present and emphasizing the territory of 
present day Slovakia, in one exhibition space. 

Glóbus hviezdnej oblohy z roku 
1603, Frederico Houtmanno. 
slovenský národný archív, bez 
sign. Foto: s. Pjatek

v  čase vrcholiaceho leta, presne v  deň augustovej kalendy  
(1. augusta 2013) sa na  Bratislavskom hrade konala verni-
sáž výnimočnej výstavy s  názvom Ako sa meral čas. Jej au-
torka, elena Machajdíková, si vytýčila nevšedný cieľ, sústre-
diť na jednej výstavnej ploche významné tituly kalendárovej 
tvorby z hľadiska ich dejinného vývoja z obdobia od stredo-
veku až po  súčasnosť s  akcentom na  územie dnešného slo-
venska. Jej ambíciou bolo predstaviť širokej verejnosti všet-

ky súvislosti, ktoré viedli k vytvoreniu kalendárov ako grafic-
kých pomôcok pre meranie času. Okrem kalendárovej tvorby 
sú na  výstave prezentované rukopisy a  rôzne tlače, súvisia-
ce s  tvorbou kalendárov, pomôcky a  meracie prístroje slú-
žiace v  minulosti k  presným výpočtom pri určovaní časo-
vých jednotiek. svoje miesto tu majú glóbusy s vyobrazením 
hviezdnej oblohy, hviezdne mapy, výtvarné diela s motívom 
ročných období a častí dňa či prírodných živlov. tému merania  
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času dopĺňajú hodiny všetkých druhov, repliky slnečných 
a  vežových hodín z  územia slovenska, vzácne vreckové sl-
nečné hodiny, presýpacie hodiny, stolové a nástenné hodiny 
zo 16. – 20. storočia. vďaka ochote a ústretovosti pracovní-
kov mnohých archívov, múzeí, knižníc, ale i jednotlivcov z ce-
lého slovenska sa podarilo autorke vo výstavných priesto-
roch sNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade sym-
bolicky „zastaviť čas“ a poskytnúť návštevníkom komplexný 
pohľad na vývoj spôsobov merania času a pomôcok k tomu 
používaných. exponáty vystavené vo vitrínach a  závesných 
klipoch vhodne dopĺňajú textové panely, ktoré zaujímavou 
a  prístupnou formou informujú o  základných druhoch ka-
lendárových sústav, teda o kalendári lunárnom (mesačnom), 
solárnom (slnečnom) a  lunisolárnom (mesačno-slnečnom), 
o princípoch merania času v rímskej ríši, o kalendári Julián-
skom a Gregoriánskom. autorka veľmi zaujímavo spracovala 
kalendárovú tvorbu na našom území od obdobia stredoveku 
do konca 17. storočia, vývoj kalendárovej tvorby v 18. – 19. 
storočí a v 20. – 21. storočí formou textových panelov, ktoré 
oboznamujú návštevníkov tiež s vývojom hodín od jednodu-
chých slnečných, cez mechanické až po atómové hodiny.
výstava je na základe chronologického hľadiska a tiež dispozí-
ciou výstavných priestorov členená na tri časti. v prvej časti sú 
vystavené exponáty zo 14. až 17. storočia. z najstaršieho obdo-
bia ide hlavne o vzácne misály a fragmenty z ich kalendárových 
častí a oslavné texty k sviatkom. Nasledujúce 15. a 16. storočie 
je reprezentované kalendárovou tvorbou z  územia slovenska, 
Čiech, Nemecka a  talianska. Kalendárovú tvorbu 17. storočia 
reprezentujú vydavatelia z levoče, trenčína, Žiliny a trnavy, za-
stúpené sú tiež kalendáre nemeckej proveniencie.
Druhá časť výstavy je prehľadom bohatej vydavateľskej činnos-
ti tlačiarov a vydavateľstiev vo viacerých mestách vtedajšieho 
uhorska v 18. a 19. storočí. autorka tu okrem chronologického 
hľadiska zvolila členenie na menšie celky na základe provenien-
cie, vydavateľstiev alebo tlačiarov. to umožnilo detailnejšie od-
prezentovať kalendárovú tvorbu vydavateľov v trnave, skalici, 
bratislavských tlačiarov (royer, spaiser, Weber, landerer), ale 

aj iných v Bratislave, Košiciach, Pešti, Budíne a viedni. Nájde-
me tu aj kalendáre akademickej tlačiarne z Košíc, kníhtlačiar-
ne Kráľovskej univerzity v Budíne, vydavateľstva pôsobiaceho 
vo vtedajšom rábe (Györ) a viedni. Perličkou je kalendár Fran-
cúzskej revolúcie, platný na  území Francúzska od  roku 1793 
do konca roku 1805. Podobným spôsobom je spracované aj 19. 
storočie. Kalendáre sú členené podľa miesta vzniku a v rámci 
miest podľa jednotlivých vydavateľov. Okrem vydavateľov zná-
mych už z predchádzajúceho obdobia, ako boli landererovci, sa 
vydávaním kalendárov zaoberalo množstvo nových subjektov, 
napr. v  Bratislave Palkovič, Weber, Bučanský, v  levoči Mayer 
a Wertmüller, v Košiciach Werfer. Postupne pribudli aj tlačiari 
v ďalších mestách ako Banská Bystrica, skalica, levice, ružom-
berok, liptovský Mikuláš a v Martine Matica slovenská. Kalen-
dáre založené na odlišnom princípe reprezentujú na výstave Ži-
dovské kalendáre pochádzajúce z bratislavských, viedenských, 
pražských a iných vydavateľstiev.
Posledná časť výstavy je ukážkou stále narastajúcej a stále viac 
sa diferencujúcej tvorby kalendárov v 20. a 21. storočí. Niekto-
ré kalendáre z konca 19. storočia sa udržali na trhu aj začiatkom 
20. storočia. K úspešným vydavateľom patril K. salva zo skali-
ce, vydavateľ slovenského domového kalendára. za úspech vďa-
čí zrejme svojej odvahe rozšíriť sortiment o vydávanie prvého 
vreckového kalendára a nástenných trhacích kalendárov. Brati-
slavskú produkciu reprezentuje Pressburger Wegweiser vyda-
vateľa K. angermayera, v Banskej Bystrici pôsobil F. Machold. 
v kalendárovej tvorbe pokračovali vydavatelia v liptovskom Mi-
kuláši, levoči, Myjave a skalici. v Martine, ako významnom kul-
túrnom centre, vychádzali kalendáre vydávané Maticou sloven-
skou. Kalendáre sa stali aj obľúbeným reklamným nástrojom, 
pomocou ktorého sa propagované výrobky alebo služby dostali 
k potenciálnym zákazníkom. s obľubou ich využívali banky, po-
isťovne, politické strany, ale aj rôzne profesijné združenia, ako 
žandári, hasiči, vojaci, pedagógovia, umelci a pod. Na výstave je 
bohato zastúpená aj konfesionálna kalendárová tvorba a kalen-
dáre vydávané združeniami krajanov v  usa, Kanade, Maďar-
sku, srbsku, rusku a na ukrajine.

záber na výstavu ako sa meral čas, i. miestnosť 14. – 18. storočie. Foto: J. Hutťanová
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Názov výstavy: ako sa meral čas
Organizátori výstavy: archív slovenského národného 
múzea a sNM-Historické múzeum
Trvanie: 1. 8. 2013 – 26. 1. 2014
Miesto konania: Bratislavský hrad, iii. poschodie
Autor výstavy: elena Machajdíková
Architektonicko-výtvarné riešenie a  grafický di-
zajn: Compart, soňa sadílková
Realizačný tím: slavomír Pjatek, Martin Besedič, andrea 
litváková, Jana Hutťanová, angelika Herucová, zuzana 
Hýbelová, edmund Kele, Nina lalíková, ružena Škuciová, 
Patrícia Klocknerová, stephanie staffen, Compart, Des-
tin, a.s., typografia plus, s.r.o.
Spolupracovali: Branislav Panis, Jozef Novák, zuza-
na Nemcová, radoslav ragač, Štefan Holčík, Juraj Koday, 
František Žifčák, elena Kašiarová, Katarína Malečková, Mi-
chala sedláčková,  Martin Besedič, Jana Oršulová, Ľudmila 
Mišurová, andrea Nižňanská, Peter Horanský, Štefan Péchy
Zbierkové predmety zapožičali: archív sNM, sNM-His-
torické múzeum, sNM-Múzeá v Martine, sNM-Múzeum ži-
dovskej kultúry, sNM-spišské múzeum v levoči, sNM-Mú-
zeum Betliar, sNM-Múzeum Bojnice, sNM-Múzeum ukra-
jinskej kultúry vo svidníku, sNM-Múzeum sNr v Myjave, 
Knižnica sNM, sNM-archeologické múzeum, slovenský 
národný archív v Bratislave, Štátny ústredný banský archív 
v  Banskej Štiavnici, archív hlavného mesta sr Bratislavy, 
Štátny archív v  levoči, Štátny archív v  Bratislave, poboč-
ka Modra, Štátny archív v  Banskej Bystrici, pobočky Ban-
ská Bystrica a  Kremnica, Štátny archív v  Prešove, Štátny 
archív v  Nitre, pobočka levice, archív Pamiatkového úra-
du sr, Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
na  univerzite Komenského v  Bratislave, Múzeum mesta 
Bratislavy, literárny archív literatúry a umenia slovenskej 
národnej knižnice v  Martine, slovenská národná knižnica 
v  Martine, archív Matice slovenskej v  Martine, ústredná 
knižnica sav – lyceálna knižnica, súkromné osoby

súčasné obdobie vo vydávaní kalendárov môžeme označiť 
za narastajúce, čo sa týka objemu a rôznorodosti, ale súčas-
ne i úpadkové, čo sa týka obsahu. Každoročne vychádza veľ-
ké množstvo kalendárov a  dnešná legislatíva umožňuje vy-
dávanie kalendárov pre právnické aj fyzické osoby. Pomocou 
ľahko dostupných počítačových programov je umožnené ko-
mukoľvek vytvoriť si vlastný kalendár napríklad s rodinnými 
fotografiami. Dnešné kalendáre úplne postrádajú svoju pô-
vodnú vzdelávaciu funkciu, ktorú už prebrali iné médiá. Pl-
nia svoju základnú funkciu, teda orientovanie v čase a vďaka 
technickým možnostiam a  kvalitnému grafickému prevede-
niu slúžia vydavateľom alebo zadávateľom ako vhodný ná-
stroj propagácie a marketingu.
treba pripomenúť, že výstava je vhodná nielen pre dospelého 
návštevníka, ale zaujme aj školopovinné deti a  mládež. Ce-
lou výstavou sa totiž vinie vo vedľajších miestnostiach inte-
raktívna časť, ktorá hravou formou umožňuje detským náv-
števníkom pochopiť základy merania času. výstava venovaná 
vývinu kalendárovej tvorby na našom území je precízne a so 
zanietením pripravená prezentácia toho najlepšieho a najre-
prezentatívnejšieho, čo sa v našich kultúrnych a pamäťových 
inštitúciách nachádza. Je to vysoko kultúrny počin, ktorý ši-
rokej verejnosti predstavuje chronológiu ako pomocnú vedu 
historickú, približuje základy merania času a prezentuje ka-
lendár nielen ako základnú pomôcku orientácie v čase, ale aj 
ako informačný nosič, ktorý v minulosti slúžil na šírenie naj-
novších informácií z  prírodných vied, histórie, zdravovedy 
alebo rôznych zábavných textov a ilustrácií.

POzvÁNKa 
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Múzeum šľachtických kočiarov a saní1 s jedinečnou a najrozsiah-
lejšou zbierkou svojho druhu pôsobí na  slovensku od  1. mája 
2008, kedy ho z vlastnej iniciatívy založil autor tohto článku.
Nachádza sa v obci Oravský Podzámok, priamo pod Oravským 
hradom. zbierka vznikla dlhodobým procesom zberateľstva 
a  zahŕňa 23 exkluzívnych exponátov v  pôvodnom, ale hlav-
ne v  renovovanom stave. tieto vás prenesú do  minulého sto-
ročia, keď sa po  našich cestách preháňali luxusné landauery 
a landaulety, elegantné viktórie pre dámy a Mylordy pre pánov. 
Nechýbajú diskrétne mestské Coupé, poľovnícke kočiare a  sa-
mozrejme ani pohodlné sane na zasnežené zimy. expozíciu do-
pĺňajú figuríny v historických kostýmoch, aby nám priblížili do-
bu, v ktorej sa kočiare používali, a nechýbajú ani sprievodné tex-
ty k vystaveným predmetom.
v nasledujúcich riadkov si predstavíme aspoň niektoré zo zau-
jímavých exponátov.

Kniežací cestovný kočiar

Coupé Brougham

Múzeum šľachtických kočiarov a saní 
v Oravskom Podzámku
Daniel veščičík, OravsKÝ PODzÁMOK

The museum of aristocratic coaches and sledges in Oravský Podzámok
The Museum of Aristocratic Coaches and Sledges has been opened to the public since May 2008 in the village of 
Oravský Podzámok right at the foot of the Orava Castle. The collection, which contains 23 exclusive items, came 
into being by the process of long-term collecting and precise renovation.

Kočiar viktória

dôkazom bohatstva a reprezentácie daného rodu. Kočiar prešiel 
kompletnou renováciou podľa pôvodného stavu.

Kočiar viktória
Krajinou vzniku tohto typu kočiaru boli v  19. storočí britské 
ostrovy. Prvý takýto kočiar vznikol v roku 1835 v dielni majstra 
Davida Daviesa. skutočnú popularitu získal až na starom konti-
nente a o jeho import sa zaslúžil princ z Walesu a kráľ edward 
vii. Názov viktória poukazuje na takzvaný „viktoriánsky kult“, 
ktorého synonymom bola kráľovná viktória. Kočiar pútal ne-
všedne nízkym schodíkom a absenciou dvierok, čo uľahčovalo 

Kniežací cestovný kočiar
vystavený cestovný kočiar bol vyrobený okolo roku 1880 na ob-
jednávku pre zákazníka z radov vysokej šľachty. tento cestovný 
kočiar zaujímal popredné miesto v cestovaní na dlhé trasy. Jeho 
veľký vnútorný priestor zaručoval cestujúcim skutočné pohod-
lie. Kočiar patrí medzi staršie typy, čoho dôkazom je rázvor spá-
jajúci prednú a zadnú nápravu. zvláštnosťou je aj celodrevená 
strecha s malou koženou strieškou, ktorá chránila kočiša pred 
nepriazňou počasia. Cestujúci mali k dispozícii sťahovacie okná 
na dvierkach. za povšimnutie stojí aj vypracované vnútorné ča-
lúnenie z bledého damasku, taktiež štýlové čalúnenie na dvier-
kach a teplý vlnený koberec pod nohami. takýto kočiar si mohli 
dovoliť len zámožné šľachtické rody, ktoré ich využívali na cesty 
na cisársky dvor alebo šľachtické plesy. Prepychové kočiare boli 
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Panské sane

Pohrebný kočiar

nastupovanie a  vystupovanie. rýchlo sa stal obľúbeným hlav-
ne u dám, pretože vtedajšia doba bola charakteristická nabera-
nými sukňami. v uhorsku sa výrobou viktórie zaoberali bratia 
Kolberovci so sídlom v Debrecíne a svoju výrobu začali v roku 
1860. Od pôvodného typu bol o niečo menší, ľahší a mal užší 
rozchod kolies. Hlavnou doménou využívania tohto kočiaru bo-
li vychádzky, výlety do parkov a pikniky. Ľahko skladacia stre-
cha bola výhodou v slnečných dňoch. vystavený kočiar bol vyro-
bený v roku 1902 v továrni antona Marschalla v Bratislave a má 
bordové vonkajšie aj vnútorné prevedenie.

Coupé Brougham
toto dvojmiestne kupé, ktoré sa podarilo zachovať v pôvodnom 
stave, má viacero zvláštností. zaujme už na prvý pohľad nety-
pickými blatníkmi, ktoré pripomínajú slonie uši. Ďalšou zvlášt-
nosťou sú malé kožené chrániče kľučiek na dverách a drevené 
kolesá so železnou obručou,  v  ktorej je zalisovaná guma. Ko-
čiare s takýmito kolesami sa používali hlavne v mestách, preto-
že nespôsobovali hluk. Pôvodné čalúnenie je vypĺňané trávou 
a konským vlasom. v roku 1839 si tento typ kočiaru dal paten-
tovať gróf Brougham v anglicku. traduje sa správa, že toto kupé 
patrilo banskobystrickému exekútorovi, ktorý bol veľmi krutý 
a cez zadné okienko sa pozeral na zúbožených ľudí, ktorým zha-
bal majetok. výrobcom kočiaru je reitter vácz, Budapešť.

li viac či menej zdobené figurálnou alebo ornamentálnou rezbou. 
takéto malé dvojmiestne sane boli vhodným dopravným pros-
triedkom prevažne na vidieku, pri obchôdzkach po okolitých pan-
stvách. Keďže sú veľmi malé, na ťahanie stačil jeden kôň. sluha, 
ktorý sprevádzal pána, sedával na zadnom sedadielku. Prírodný 
odtieň jaseňového dreva zvýrazňuje menčestrové čalúnenie se-
dadla, ktoré bývalo doplnené o vlnené prikrývky alebo ovčie ko-
žušiny. tieto boli vyrobené v roku 1910 a ich výrobcom je augus-
tin Kopeček, Přestavlky u Přerova.

FOtO: autor

POzNÁMKa
1 Múzeum šľachtických kočiarov a saní, Oravský Podzámok 18, www.

muzeumkociarov.sk, muzeum.kociarov@zoznam.sk; otváracia do-
ba: máj – september denne, mimo otváracích hodín po dohode.

Pohrebný kočiar
Pohrebné kočiare boli vrcholovým umeleckým dielom tovární 
na výrobu kočiarov. v ponuke sa objavovali jednoduché stĺpové, 
detské pohrebné kočiare a samozrejme veľké presklené, zdobené 
bohatou ornamentálnou rezbou. vyrábali sa väčšinou na objed-
návku zákazníka a patrili medzi najdrahšie na trhu. ich cena bo-
la niekoľkonásobne vyššia ako napríklad cena luxusného coupé.
Pohrebný kočiar vystavovaný v  múzeu je až 4,5 m dlhý, 3 m 
vysoký. Nosná konštrukcia kočiaru je z  dubového dreva, so-
chy sú zo smrekového dreva a  ostatné  rezby z  lipového dre-
va. Okrídlené sochy sú vysoké 1 meter a každá váži viac ako 
10 kilogramov. Na  všetkých rezbách dominuje symbol zvon-
čekov. Okná sú zdobené leptaním s motívom sediacich okríd-
lených anjelov a kvetov. v múzeu patrí kočiar medzi najväčšie 
a najluxusnejšie, aké sa vyrábali. luxus kočiaru podčiarkujú aj 
vnútorné závesy vyšívané striebornou výšivkou so strieborný-
mi strapcami. vysoký kozlík je celý potiahnutý látkou a zama-
tovou stuhou. Kočiar bol vyrobený pravdepodobne v  rokoch 
1870 – 1890 a jeho kompletná renovácia trvala 18 mesiacov.

Panské sane
sane sú asi najstarším dopravným prostriedkom a tvoria zvlášt-
nu kapitolu vo vývoji dopravy. aj ich výrobe sa väčšinou venova-
li výrobcovia kočiarov. ich vzhľad určovalo dané obdobie a býva-

POzvÁNKa 

2013_10_muzeum_04_04.indd   43 12. 11. 2013   9:34:39



44   múzeum 4 / 2013 • Informačné zdroje

Dni európskeho kultúrneho  
dedičstva 2013
ingrid Gajdošová, MiNisterstvO Kultúry slOveNsKeJ rePuBliKy, Bratislava

European Heritage Days 2013
The 23rd year of the cultural and social event „The European Heritage Days“ took 
place in September. This year’s topic was the Sights of Spiritual Life. The festive 
opening which happened on 13 September in Košice was traditionally associated 
with the award of the cultural heritage review Pamiatky a  múzeá annual prizes. 
Simultaneously, there were many accompanying events in Košice and other locations 
in Slovakia. 

v  septembri sa konal už tradičný, v  tomto roku 23. roč-
ník celoeurópskeho kultúrno-spoločenského podujatia Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Days). 
Otvorenie sa konalo v Košiciach, v meste bohatom na kul-
túrne dedičstvo. výber tejto lokality nebol náhodný. sú to 
Košice, ktoré v tomto roku snáď najviac rezonujú v kultúr-
nom živote krajiny, a to v súvislosti so štatútom európske 
hlavné mesto kultúry 2013. K  výberu východoslovenskej 
metropoly viedla súčasne mimoriadna kumulácia hodnôt 
kultúrneho dedičstva v  košickom kultúrnom priestore, 
ktorých význam presahuje nielen slovenský, ale aj stredo-
európsky rámec. a  v  neposlednej rade voľbu tejto lokali-
ty predurčil aktívny prístup k udržaniu, obnove a oživeniu 
týchto hodnôt, ktorý dokladajú viaceré časovo aj finančne 
náročné obnovené projekty, realizované aj v rámci zastre-
šujúceho projektu európske hlavné mesto kultúry.
tohtoročná téma podujatia Pamiatky duchovného života ko-
rešpondovala s  aktuálnym 1  150. výročím príchodu Cyri-
la a  Metoda na  naše územie a  v  tomto zmysle odkazovala 
k duchovným prameňom našej kultúry a k ich pretrvávaniu 
do dnešných dní.
slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo 13. sep-
tembra v  reprezentatívnych priestoroch košickej His-
torickej radnice. už tradične bolo spojené s  odovzdáva-
ním výročných cien za najvýznamnejšie aktivity v oblasti 
ochrany nášho kultúrneho dedičstva za  rok 2012, ktoré 
udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pa-
miatky a  múzeá spoločne s  jeho vydavateľmi, sloven-
ským národným múzeom a  Pamiatkovým úradom slo-
venskej republiky. Ceny boli udelené v kategóriách objav 
– nález, expozícia, výstava, publikácia, menšia publikácia 
– drobná tlač, reštaurovanie, akcia – podujatie a  film – 
multimediálne dielo. výročným cenám bolo súčasne ve-
nované číslo 3/2013 revue Pamiatky a  múzeá. zoznam 
ocenených je uverejnený aj na webových stránkach www.
pamiatky.sk a www.snm.sk.
súčasne boli v Košiciach organizované sprievodné podu-
jatia, ktorých cieľom bola propagácia kultúrneho dedič-
stva, a  to formou výstav a  sprístupnenia vybraných ná-
rodných kultúrnych pamiatok. takto bola vo východo-
slovenskom múzeu otvorená dňa 13. septembra výstava 
venovaná zakladateľovi Hornouhorského muzeálneho 
spolku a  priekopníkovi dejepisu umenia Dr.  imricho-
vi Henszlmannovi a  sprístupnená expozícia Košický zla-
tý poklad. v  predchádzajúci deň sa zasa konala vernisáž 

výstavy Fotozážitky s  pamiatkami, venovaná mladým fo-
tografom. Podstatná časť sprievodných podujatí sa však 
konala 14. septembra, kedy boli organizované komen-
tované obhliadky významných pamiatkových objektov. 
Okrem skupiny sakrálnych pamiatok – býv. františkán-
skeho, premonštrátskeho a  kalvínskeho kostola a  pre-
dovšetkým Dómu sv. alžbety a  Kaplnky sv. Michala bo-
li sprístupnené meštiansky dom na Hlavnej č. 58, mest-
ský nájomný dom na Mlynskej ulici nazývaný Maléterov 
dom (palác), podzemné priestory Štátneho divadla a His-
torická radnica. výber uvedených objektov mal spoločné-
ho menovateľa – išlo o pamiatky, resp. ich priestory, kto-
ré nie sú verejnosti bežne prístupné.
súbežne s  aktivitami konanými na  území Košíc prebie-
hali v  dňoch 13. až 22. septembra podujatia v  jednotli-
vých regiónoch slovenska. zo širokej škály akcií, z  kto-
rých mnohé boli v  súlade s  témou Dní európskeho kul-
túrneho dedičstva 2013 zamerané na  sprístupnenie 
sakrálnych pamiatok, možno uviesť konferenciu Sakrálne 
pamiatky Bratislavskej župy, ktorú usporiadal Bratislavský 
samosprávny kraj v  spolupráci s  academiou istropolita-
na Nova, sprístupnenie vybraných židovských objektov 
v Bratislave, prehliadky mesta a pamiatok v Modre, sprí-
stupnenie zámku v  Holíči, kaštieľa v  seredi, dvanástich 
gréckokatolíckych chrámov v Prešovskom kraji a mnohé 
ďalšie. ich zoznam, ako aj ďalšie informácie k podujatiu 
sú uverejnené na webovej stránke www.dekd.sk.
Organizáciou podujatia bol poverený jeho národný koor-
dinátor, ktorým je od  roku 2010 združenie historických 
miest a obcí slovenskej republiky. Ďalšími spoluorganizá-
tormi boli Ministerstvo kultúry slovenskej republiky, Pa-
miatkový úrad slovenskej republiky s  Krajským pamiat-
kovým úradom v  Košiciach, slovenské národné múzeum, 
redakcia revue Pamiatky a  múzeá a  v  neposlednej rade 
tohtoročné hostiteľské mesto Košice. K spolupráci sa tra-
dične pripojili samosprávne kraje, obce, cirkev, kultúrne 
a vzdelávacie inštitúcie a občianske združenia.
záverom možno konštatovať, že aj tento ročník Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva naplnil svoje poslanie 
a  podnietil ďalší záujem verejnosti o  hlbšie poznávanie 
a  ochranu kultúrneho dedičstva na  slovensku. Pozitív-
ne ohlasy návštevníkov aj médií súčasne opäť potvrdili 
správnosť a úspešnosť jedného z cieľov podujatia – zame-
rať pozornosť verejnosti na prezentáciu pamiatok bežne 
neprístupných.
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Obnovená Kunstkammer umeleckohistorického 
múzea vo viedni otvorená

Peter Maráky, stM-MúzeuM DOPravy, Bratislava

The „Kunstkammer“ exhibition at the Art History Museum in Vienna is opened again 
The beginning of a new season at the Art History Museum (Kunsthistorisches Museum) in Vienna was marked by the 
re-launching of a permanent exhibition. Since 1 March 2013 a whole half of the ground floor in the enormous historical 
building in the monumental Viennese Maria Theresa Square has been given to the re-launched „Kunstkammer“ 
exhibition which is deemed to be one of the best of its kind in the world. On the area of 2 700 m2 the visitors can see 
approximately 2 200 top quality exhibits, mainly from the period of the 16th and the 17th centuries. 

Nová sezóna umeleckohistorického múzea (Kunsthistori-
sches Museum) vo viedni sa nesie v  znamení po  trinástich 
rokoch znovu sprístupnenej stálej expozície. v  celej polovi-
ci prízemia obrovskej historickej budovy na  monumentál-
nom viedenskom Námestí Márie terézie je od 1. marca 2013 
znovu inštalovaná Kunstkammer, považovaná za jednu z naj-
lepších svojho druhu na svete. Budovali ju cisári a arcivojvo-
dovia Habsburskej panovníckej dynastie celé stáročia, aby 
do nej sústredili majstrovské diela zlatníkov, sochárov, hodi-
nárov, maliarov a iných umelcov a remeselníkov. ako jej sym-
bol iste dobre poslúži aj tentoraz marketingovo využívaná 
pozlátená Saliera od  florentského majstra B. Celliniho z  ro-
kov 1540 – 1543, ktorej popularita vďaka pohnutým osudom 
v nedávnej minulosti jej vyniesla ústredné postavenie v novej 
inštalácii, aj v marketingovej kampani expozície.
Na ploche 2 700 m2 môžu návštevníci najvýznamnejšieho ra-
kúskeho múzea vidieť v klasickej a zároveň moderne konci-
povanej expozícii okolo 2  200 exponátov špičkovej kvality, 
reprezentujúcich vrcholnú kvalitu stredoeurópskeho ume-
leckého remesla, ale aj maliarstva, sochárstva, rezbárstva, 
sklárstva, kovotepectva, rytectva, medailérstva, šperkár-
stva, emailérstva, tkáčstva, nábytkárstva a iných umeleckých 
a umeleckoremeselných špecializácií prevažne z obdobia 16. 
a 17. storočia, pričom však vystavovaná zbierka sústredená 
zberateľmi z  radu príslušníkov habsburského panovnícke-
ho rodu obsahuje aj diela omnoho staršie. Diela z najrozlič-
nejších materiálov – kameňa, dreva, slonoviny, skla, horské-
ho krištáľu, jantáru, bronzu, najrôznejších kovov, smaltov či 
textilu tu reprezentujú zberateľské úsilie siahajúce do vrchol-
ného stredoveku, keď knieža rudolf iv. v druhej tretine 14. 
storočia podnietil vznik zbierky. významným mecénom bol 
cisár Fridrich iii. (1415 – 1493), z  cisárov vynikol aj vášni-
vý a  mnohostranný zberateľ rudolf ii. (1552 – 1612), kto-
rý značnú časť zbierky sústredil v  Prahe. Pred úplným zni-
čením a  rozkradnutím v  závere tridsaťročnej vojny zbierku 
vlastne zachránil jeho nástupca na  cisárskom tróne Matej 
ii. (1557 – 1619), ktorý jej značnú časť presťahoval do vied-
ne, zvyšok sem premiestnil v časoch svojho panovania cisár 
Jozef ii. (1780 – 1790). Mimoriadne bohatú zbierku vytvo-
ril aj arcivojvoda Ferdinand ii. tirolský (1529 – 1564), kto-
rého zberateľskej aktivite vďačí za svoju dnešnú príťažlivosť 
aj kunstkammer na  zámku ambras v  innsbrucku, podobne 
vznikla takáto zbierka aj v štajerskom Grazi. v priebehu 16. 
storočia sa vyvíjali zbierky tohto typu smerom k encyklope-
dicky zameraným klenotniciam (schatzkammer), v ktorých sa 
popri zlatníckych prácach, drevorezbárskych a  zo slonoviny 
vyrezávaných kurióznych dielach uplatnili aj hodinky, stolo-
vé automaty, naturálie, obrazy a plastiky. Postupne sa vyví-

jali aj princípy členenia týchto zbierok a spôsoby ich uloženia 
v presklených vitrínach. Kunst a wunderkammer odrážali sú-
dobé vedomosti o svete. sústreďovali sa v nich vedľa artefak-
tov a antikvít, ako ich protipól aj naturáliá, exotiká, ale aj rôz-
ne sakráliá, mirabíliá, scientifiká a podobne. svojim obsahom, 
usporiadaním a vzhľadom sa stali priamym predchodcom ne-
skorších múzejných expozícií.
Obnovená Kunstkammer vo   viedenskom umeleckohistoric-
kom múzeu v zásade rešpektuje členenie zbierok svojich tra-
dičných predchodcov a exponáty sú tu zoradené najmä pod-
ľa jednotlivých druhov predmetov, nie chronologicky, resp. 
v  historickom kontexte. slonovinová gregoriánska reliéf-
na platňa z  konca 10. storočia; pozlátený strieborný kalich 
s paténou z 12. storočia; hracie karty s vyobrazeniami prís-
lušníkov uhorského, českého a ríšsko-nemeckého panovníc-
keho dvora na kolorovaných drevorytoch z polovice 15. sto-
ročia; pozlátené strieborné pokály s filigránskymi plastikami 
zo začiatku 16. storočia; tapiséria s výjavom Kristovho krstu 
z konca 14. storočia; miniatúra s výjavom lédy s labuťou zo 

Pozlátený strieborný kalich s paténou z 12. storočia
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zlata, emailov, diamantov a  rubínov parížskej proveniencie 
z polovice 16. storočia; domáci oltárik vyhotovený skupinou 
florentských majstrov okolo roku 1600; kabinetná skrinka 
z ebenového dreva so striebornou plastickou a reliéfnou vý-
zdobou z konca 16. storočia z Norimbergu; sklenené farebné 
figúrky typu „commedie dell arte“ pravdepodobne z  Muran 
a z poslednej štvrtiny 16. storočia; bronzové poprsie rudol-
fa ii. od a. de vriesa z roku 1603; mechanický nebeský gló-
bus G. rolla z  augsburgu roku 1584; tzv. planétové hodin-
ky vyrobené v Prahe okolo roku 1605; strieborné pozlátené 
figurálne hodiny s  plastickým zobrazením Kentaura a  Dia-
ny od  Hansa Jacoba i. Bachmanna z  augsburgu medzi rok-
mi 1602 a 1606; brusičské veľdielo tzv. Pyramídy zhotovené 
D. Miseronim a H. r. taravellom v Prahe roku 1653; Jáchy-
movský handstein z  rozličných minerálov zdobený pozláte-
nými striebornými stavbami a  emailovanými figúrkami zo 
16. storočia alebo keramický žartovný sud „tantalus“ zdobe-
ný cínovou lazúrou s miniatúrkami jedál a stolovania patria 
k atraktivitám naozaj len námatkovo vybraným z  množstva 
vystavených predmetov. ich podrobný opis, hodnotenie a mi-
moriadne príbehy vzťahujúce sa na ich cestu do vystavovanej 
zbierky si zaslúžia a často aj vyžadujú čas a pomoc databáz 
predmetov „spracovaných“ muzeologicky, umeleckohisto-
ricky a reštaurátorsky na špičkovej úrovni a sprístupnených 
prostredníctvom výkonných tabletov.
Novú expozíciu pripravil kolektív kurátorov múzea na  če-
le s umeleckou historičkou sabinou Haag, ktorá popri funk-
cii generálnej riaditeľky umeleckohistorického múzea, vy-
konáva aj funkciu riaditeľky sekcie múzea, do  ktorej patria 

slonovinová Gregoriánska reliéfna platňa z konca 10. storočia

Kunstkammer a svetská a duchovná Klenotnica umeleckohis-
torického múzea. sabina Haag je aj zostavovateľkou viace-
rých rozsahom a  formátom odlišných, avšak obsahovo i  ty-
pograficky špičkovo pripravených sprievodcov obsahujúcich 
výberový katalóg najvzácnejších predmetov tejto zbierky. 
Pre návštevníkov sú v  každom z  22 výstavných priestorov 
k dispozícii tablety s vloženými katalógovými informáciami 
o  predmetoch vo viacerých jazykoch a  ich kvalitné snímky 
s vysokým rozlíšením, teda s možnosťou pozorovania detai-
lov, ktoré sú voľným okom vo vitrínach len ťažko postrehnu-
teľné. Návšteva Kunstkammer je takto nielen mimoriadnym 
umeleckým zážitkom, ale aj príležitosťou k odbornému štú-
diu vystavovaných diel. záleží len od stráveného času a záuj-
mu návštevníka, ako využije ponúkaný komfort, ku ktorému 
patrí i  možnosť využitia audiosprievodcov dostupných pre 
používateľov až v ôsmich jazykoch.
veľkorysosť rakúskych štátnych múzeí je zjavná okrem iného 
aj z nedávno zavedeného voľného vstupu pre všetkých mla-
dých návštevníkov až do 19 rokov. súčasťou ponuky múzea 
je množstvo špecializovaných múzejných programov – spre-
vádzaní, prehliadok a animácií diferencovaných podľa cieľo-
vých skupín návštevníkov.
spolu s  ďalšími expozíciami umeleckohistorického múzea 
v jeho sídelnej budove, ale aj v neďalekom Neue Burgu, Kle-
notnicou v  Hofburgu, rozsiahlými výstavnými priestormi 
v slávnom zámku schönbrunn, etnologickom múzeu (Muse-
um fur volkerkunde), rakúskom múzeu divadla či v zámku 
ambras v  innsbrucku, patrí slávna viedenská Kunstkammer 
k  tým miestam, ktoré sa pre ojedinelé zážitky naozaj oplatí 
navštíviť každému, avšak pre múzejníkov je to doslova „po-
vinná jazda“.

FOtO: autor
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edukačné aktivity  
a vedeckovýskumná činnosť múzeí

elena zahradníková, slOveNsKÉ NÁrODNÉ MúzeuM v MartiNe

Educational activities and research of museums
To what extent should research be present in the museum tutor’s package of activities? Is literary research, which is 
so necessary for the producation of a good quality educational programme, part of research? The presented article 
studies the relationship between educational activity and research as seen by museum tutors. It suggests topics 
which museum tutors should be dealing with in their work and capacity. 

Každý z odborných pracovníkov múzea prichádza do inštitú-
cie s  jasnou predstavou, ako má vyzerať vedeckovýskumná 
činnosť v  tej oblasti, ktorú vyštudoval. Možnosť zadefino-
vať vzťah medzi edukačnou a vedeckovýskumnou činnosťou 
v múzeu sa naskytla v rámci sympózia zväzu múzeí na slo-
vensku (zMs) Vedeckovýskumná činnosť v  múzeách, ktoré sa 
konalo 16. – 17. 4. 2013 v Banskej Bystrici. v rámci neho sa 
uskutočnili sedenia niekoľkých diskusných skupín. Mnohí 
múzejníci venujúci sa edukácii v múzeu uvítali možnosť vy-
jadriť stanovisko v skupine, ktorú viedla andrea Jamrichová, 
riaditeľka Múzea Ľuv, známa svojimi aktivitami na poli mú-
zejnej pedagogiky. stretnutia sa zúčastnilo viac ako 25 mú-
zejníkov, od kurátorov, cez kultúrno-propagačných manažé-
rov, až po  lektorov. ako vidia edukátori vzťah medzi svojou 
činnosťou a vedou v múzeu?
Múzeá musia dbať na svoju povesť a byť inštitúciou, ktorá ve-
rejnosti poskytuje validné informácie. v tomto kontexte stú-
pa význam múzejného pedagóga. Je totiž nutné, aby bol každý 
program pre verejnosť podložený minimálne literárnym vý-
skumom, ak už nie štúdiom prameňov. ale je to už vedecko-
výskumná činnosť? ako poznamenala andrea Jamrichová, 
na túto otázku by sa ľahšie odpovedalo, ak by bola vedecko-
výskumná činnosť v múzeu jasne zadefinovaná. Dokiaľ sa tak 
nestane, zostáva táto otázka viac-menej v polohe rečníckej. 
Dôležité je nielen sprostredkovať obsah vedeckého poznania, ale 
aj umožniť verejnosti spoznať postup, ako sa daný vedec k to-
muto poznaniu dostal. Marián Číž, riaditeľ Múzea vo sv. anto-
ne, uviedol, že pre neho je takto nastavený edukačný program 
rovnako dôležitý, ako sprostredkovanie vedeckých faktov. 
Najefektívnejšia by bola v  tomto prípade intenzívna spolu-
práca medzi kurátorom vykonávajúcim vedeckovýskumnú 
činnosť a múzejným pedagógom. Kurátor „dodá“ verifikova-
né informácie (doplní vedomostný systém múzea), múzejný 
pedagóg „dodá“ vhodnú formu ich podania pre vybranú cie-
ľovú skupinu. Pre niekoho by mohol byť ideálny prípad, ak je 
kurátor a múzejný pedagóg jedna a tá istá osoba. takejto oso-
be však môže chýbať nadhľad – „Nevyskočí ani z kože kuráto-
ra, ani z kože múzejného pedagóga, a tak balansuje na oboch 
stranách...“ 
Dominik Hrdý, predseda Komisie pre vzdelávanie a výchovu 
v múzeách zMs podčiarkol, že už situácia, že v  niektorých 
múzeách považujú pozíciu múzejného pedagóga za  potreb-
nú, je veľmi povzbudzujúca, aj keď v mnohých prípadoch si 
vedenie múzeí nie je celkom isté, čo by malo byť náplňou prá-
ce takéhoto pracovníka, aké by mali byť jeho kompetencie. 
akou mierou sa má múzejný pedagóg zúčastňovať na činnos-
ti, ktorou komunikuje múzeum smerom k verejnosti? Mal by 
len zabezpečovať lektoráty k expozíciám a výstavám alebo or-
ganizovať sprievodné podujatia či tvorivé dielne? alebo ho je 
potrebné zapojiť aj do  tvorby výstavy či iných „významnej-

ších“ prezentačných činností múzea? Je múzejná pedagogi-
ka skutočne len na pozícii ceruzkovo-pastelkového pracovní-
ka v múzeu?
Múzejná pedagogika má mnoho ešte nezodpovedaných otá-
zok, ktoré môžu byť predmetom výskumu. Napríklad dôle-
žitou je oblasť didaktických a  metodických postupov – ako 
sprostredkovať vedecké informácie získané vedeckový-
skumnou činnosťou v múzeu a s tým súvisiace skúmanie di-
daktických a metodických postupov vhodných na využívanie 
v priestore tak špecifickom, ako je múzeum.
Ďalšou témou, ktorej sa diskusná skupina venovala, bol vý-
skum samotnej komunikácie múzea smerom k  verejnos-
ti, resp. spätnej väzby. Je úplne bežné, že si múzeá robia 
prieskumy návštevnosti, marketingové prieskumy, ktoré sú 
často súčasťou bakalárskych a  diplomových prác študentov 
rôznych fakúlt zameraných na  marketing kultúrnych inšti-
túcií. výskum, o ktorom sa ešte veľa na slovensku nehovorí, 
však reflektujeme aj v samotnom priestore komunikácie, ide 
teda o výskum komunikačných možností múzea.
zaujímavou témou na  diskusiu bola aj forma prezentácie 
a zdieľania poznania tak na úrovni vedeckého poznania, ako 
aj metodiky práce výskumu, a oboznamovanie sa s didaktic-
kými postupmi v rámci práce s verejnosťou. Konferencia, ako 
forma priestoru, kde múzejní pedagógovia prezentujú svo-
je výsledky, sa ukazuje pre nich ako nie práve najšťastnej-
šia. účastníci diskusie sa zhodli na tom, že pre túto špecific-
kú skupinu pracovníkov sú vhodnejšie iné formy stretávania, 
a to semináre, workshopy, práca v pracovnej skupine na kon-
krétnom probléme, projekte, vzdelávacom či edukačnom 
programe. takto majú možnosť vyskúšať tie postupy, ktoré 
bežne nepoužívajú a vidieť ich priebeh. 
Diskutujúci sa tiež zhodli, že rovnako ako scenár výstavy by 
mali byť za výstupy vedeckovýskumnej činnosti akceptované 
a hodnotené aj scenáre k edukačným aktivitám (v rámci ko-
lónky: Popularizácia vedy!), a to najmä z toho dôvodu, že ku-
rátori pri tvorbe výstavy sledujú všetky tie kritériá kvalitné-
ho vedeckého výskumu, aké sledujú múzejní pedagógovia pri 
tvorbe edukačných aktivít a  materiálov. rovnako musí mať 
tento prístup tému, metódu a cieľ.
Martina Kočí z  Múzea školstva a  pedagogiky podotkla, že 
sa veľmi ťažko presadzuje nejaká ďalšia podskupina vednej 
disciplíny, kým táto nemá svoje zastúpenie v  obsahu štu-
dijného odboru na  vysokej škole. Poukázala na  nemožnosť 
orientovať sa na špecifické potreby múzejnej pedagogiky už 
na vysokej škole, ako je tomu napríklad v prípade galerijnej 
pedagogiky. takéto vzdelanie bolo možné zatiaľ získať len 
prostredníctvom rôznych školení a kurzov, ktoré poskytovali 
či už inštitúcie z tretieho sektora ako napr. Nadácia Moderné 
umenie slovenska, alebo neskôr slovenské národné múzeum 
v rámci projektu Múzea tretej generácie na slovensku.
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ad: zámockí páni. alebo zásady šírenia požiaru sú 
rovnaké aj vo vzdialenosti dvesto kilometrov  
(reakcia na článok v 34. čísle týždenníka Plus 7 DNÍ)

Ján Papco, sNM-MúzeuM BOJNiCe, BOJNiCe

Re: Castle lords. Or the principles of fire spreading are identical also in the distance of two hundred 
kilometres 
In an article published in the 34th issue of the weekly PLUS 7 DNÍ entitled „Castle Lords. Or the principles of 
fire spreading are identical also in the distance of two hundred kilometres“ the author Jana Šimíčková presented 
arguments which should have created an impression that the management of the Slovak National Museum – 
Bojnice Castle Museum is acting abhorrently in the protection and use of the national cultural heritage sight – 
Bojnice Castle. The contribution presents the opinion of the second party who see the article as belittlement and 
harm to their good reputation. 

v  článku uverejnenom v  34. čísle týždenníka Plus 7 DNÍ 
s  názvom Zámockí páni uviedla jeho autorka Jana Šimíčko-
vá argumenty, ktoré navonok majú vyvolať zdanie nehoráz-
neho postupu vedenia slovenského národného múzea-Mú-
zea Bojnice pri ochrane a  využívaní Národnej kultúrnej pa-
miatky – zámok Bojnice. tým, že autorka tieto argumenty 
nepremyslela, nedala do súvislosti a prekrútila, predložila či-
tateľom informačný materiál, ktorý obsahuje neúplné, z kon-
textu vytrhnuté, pravdu skresľujúce a zavádzajúce skutkové 
tvrdenia. Považujeme/považujem za  potrebné uviesť aj sta-
novisko druhej strany, ktorú uvedený článok takýmto spôso-
bom znevažuje. 
Pani Šimíčková sa v zásade snaží presvedčiť čitateľa o cha-
otickom a neprípustnom konaní vedenia sNM-Múzea Boj-
nice, súvisiacom s  protipožiarnymi opatreniami, t. j. s  re-
dukciou a omladením popínavého brečtanu na parkanovom 
múre okolo zámku, a  realizáciou inscenovaných podujatí 
v zámku.
v prvej časti článku píše o: 
a)  kompletnom výrube, zničení brečtanu a  jeho strhnutí 

z niektorých múrov zámku, 
b)  netušenej absurdnej paralele medzi bojnickým brečta-

nom a ohňom na Krásnej Hôrke vzdialenej od Bojníc dve-
sto kilometrov, 

c)  zábudlivosti inštitúcie vykonávať systematickú údržbu 
zelene,

d)  minimálnej horľavosti stále zeleného brečtanu. 
v  tejto súvislosti dokonca cituje rozhorčenie nemenované-
ho odborníka tvrdiaceho, že „za socializmu by niekto za také 
niečo išiel sedieť do basy.“ 
Jej slová majú u čitateľa vyvolať silný dojem, že vedenie sNM 
koná v týchto záležitostiach svojvoľne, bez právnych postu-
pov. Poďme preto poporiadku a pozrime sa na tieto skutoč-
nosti vo svetle argumentov druhej strany:

1.  Na to, aby bežný človek pochopil, že zásady šírenia požia-
ru sú rovnaké aj v lokalitách vzdialených od seba dvesto 
kilometrov, nepotrebuje zvláštnu odbornosť.

2.  Nazvať redukciu a  omladenie brečtanu pri zachovaní ko-
reňového systému a  hlavných kostrových konárov „kom-
pletným výrubom a  jeho strhnutím“, respektíve „zniče-
ním vzácneho kultivaru“, je prinajmenšom zavádzajúce. 
zvlášť, ak pripomenieme to, čo autorka článku neu-
viedla, že odporúčanie a  povolenie na  taký postup ma-
lo sNM-Múzeum Bojnice od všetkých kompetentných in-
štitúcií, t. j. od  Okresného riaditeľstva Hasičského a  zá-
chranného zboru, Prievidza a  Krajského pamiatkového 
úradu trenčín – pracovisko Prievidza. Mesto Bojnice sa 
k tomu zvlášť nevyjadrilo, keďže sa ústne odvolalo na zákon  
č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktoré-
ho na uvedenú činnosť – redukciu zelene – nie je potreb-
ný súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a  kraji-
ny, ktorým je v  tomto prípade Mesto Bojnice. túto okol-
nosť potvrdzuje aj následné odborné vyjadrenie k porastu 
brečtanu v  katastrálnom území Bojnice zo strany Štátnej 
ochrany prírody slovenskej republiky, Chránená krajinná 
oblasť Ponitrie, ktoré si po redukcii brečtanu na parkano-
vom múre zámku Mesto Bojnice vyžiadalo. v tomto vyjad-
rení sa okrem iného píše, že nejde o výrub, ani likvidáciu 
predmetných jedincov brečtanu popínavého, ale len o po-
stupnú údržbu a zmladzovanie jednotlivých lian.

3.  tvrdenie autorky článku, že brečtan je „vždyzelená drevi-
na s minimálnym stupňom horenia“ poukazuje na podob-
nú nevedomosť. Pravdou je, že aj brečtan horí, a je to len 
otázka teploty. v tejto súvislosti, možno pozabudnutím sa, 
prehliadla autorka poznámku hasičov komentujúcich po-
žiar hradu Krásna Hôrka, že tam bola taká vysoká teplota, 
pri ktorej aj kameň menil svoju štruktúru. Hasiči na mieste 
tiež ukazovali, v čom spočíva požiarne nebezpečenstvo su-

väčšina účastníkov diskusnej skupiny sa zhodla na týchto zá-
veroch: 
- vedeckovýskumná činnosť je súčasťou práce múzejného pe-
dagóga, minimálne v pozícii literárneho výskumu,
- spolupráca s kurátormi je pre múzejného pedagóga nielen 
žiaduca, ale priam nevyhnutná,

- súčasťou vedeckovýskumnej činnosti múzea by mali byť aj 
výskum metód marketingového prieskumu a  práce s  verej-
nosťou a prieskum v oblasti spätnej väzby na programy,
- je potrebné pre múzeá nadviazanie užšej spolupráce s  ka-
tedrami jednotlivých odborov, ktoré sú zastúpené v mú-
zeu, ako aj s katedrami muzeológie na slovensku. 
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chých a odumretých listov v spodných vrstvách brečtano-
vého porastu. zaujímavé sú aj jej postrehy o vodnej nádrži 
v priekope, nehorľavej medi a pálených škridliach na stre-
chách zámku. akoby autorka nevedela, že pod strešnou 
krytinou sa nachádza drevený krov a  povala, o  ktorého 
horľavosti azda nemožno pochybovať.

4.  autorka píše o  „prebudení sa“ vedenia sNM-Múzea Bojni-
ce, ktoré sa o brečtan „za uplynulých dvadsať rokov akosi ne-
stihlo postarať“. to je opäť nepravda. sNM-Múzeum Bojni-
ce sa o brečtan primerane stará aj vzhľadom na prebiehajú-
ce opravy zámku, konkrétne ide o ochranu brečtanu formou 
redukcie jeho nadzemných častí so zachovaním koreňového 
systému a  hlavných kostrových konárov pri rekonštrukcii 
kamenných múrov v priekope, obnove omietok západného 
krídla, obnove Parkanového múru 1. robí tak podľa potre-
by a výsledky tejto práce sú evidentné. Brečtan sa na tých-
to miestach za  posledných dvadsať rokov rýchlo rozrástol 
a  rozvinul do  hustých kompaktných porastov. Naposledy 
v rokoch 2007 – 2008 bol brečtan omladený aj na okrúhlej 
veži parkanového múru nad hradnou priekopou. v  súčas-
nosti opäť obopína vežu a  jeho mladistvé výhonky a  svie-
ža zeleň spríjemňujú pohľad na zámok. tieto informácie si 
mohla autorka v prípade záujmu ľahko zistiť.

v druhej časti svojho článku pani Šimíčková pretrhla niť pro-
tipožiarnej problematiky národnej kultúrnej pamiatky a pre-
šla bez „faktov“ priamo na hodnotenie realizácie „gýčových 
atrakcií“ v  zámku. Paradoxne pritom potlačila do  úzadia aj 
svoje úsilie hodnotiť konanie sNM-Múzea Bojnice ako ve-
rejného nepriateľa historickej zelene, keď radikálny zostrih 
vzácneho brečtanu tu nazvala „iba kvapkou v  mori zvlášt-
nych rozhodnutí vedenia Múzea Bojnice“. akoby jej snaha 
o odkrytie „brečtanovej aféry“ mala byť iba akýmsi úvodom 
k inej téme. Na zámku Bojnice má ísť o „akcie pre deti, festi-
valy duchov a strašidiel, honby na bosorky a valentínske ví-
kendy, počas ktorých sa z  historickej pamiatky európskeho 
významu stáva objekt infantilnej zábavy. úplne to zaskoči-
lo aj citovanú historičku Beatu Felovú, ktorá si nikdy neuve-
domovala, že by vôbec bolo možné, aby sa takéto priestory, 
alebo akákoľvek národná kultúrna pamiatka, mohla využívať 
na komerčné účely.“ 
Nemáme v úmysle spomínať aktivity PhDr. Beaty Felovej, ko-
nateľky nemenovanej spol. s r. o. (ak je to ona), no nechce sa 
nám veriť, že by historička jej kvalít nevedela o tom, že veľké 
množstvo kultúrnych pamiatok na slovensku i vo svete sa vy-
užíva iba na komerčné účely. v tejto súvislosti, ako aj v nadväz-
nosti na ďalšie tvrdenie J. Šimičkovej, že „v zahraničí sa histo-
rické a pamiatkové hodnoty chápu predsa len trochu inak, ako 
v našich kultúrnych inštitúciách“, chceme povedať, že situácia 
vo svete je omnoho zložitejšia ako u nás. v prvom rade tam 
na túto tému prebieha rozsiahla diskusia rôznych odborníkov. 
Pre nedostatok priestoru zhrnieme aspoň jej podstatné črty, 
keďže u nás je táto problematika málo známa.
základom tejto diskusie je širšia otázka profilu kultúry v ča-
se informačnej revolúcie v  spoločnosti, spôsobenej it tech-
nológiami. v  tejto súvislosti sa hovorí o  explodujúcej roz-
manitosti sveta a kríze kolektívneho vedomia v nadväznosti 
na  úlohu občianskej verejnosti, ako nositeľky spoločenské-
ho konsenzu. z toho dôvodu sa v čoraz partikularizovanejšej 
kultúre apeluje viac na toleranciu, ako na normalitu. v tejto 
atmosfére formovanej aj inými faktormi, vrátane ekonomic-
kých podmienok, si hľadajú novú tvár aj múzeá a pamiatky. 
Namiesto mĺkvych relikviárov historických hodnôt sa v nich 
čoraz naliehavejšie hľadajú cesty k  aktualizácii historického 
času. inými slovami povedané, odborníci vo svete sa pýtajú, 
ako spojiť tradičnú formu múzeí a pamiatok s novými výzva-
mi rýchlo sa meniacej doby, alebo voľnejšie interpretované, 
ako zo skladiska kultúrnej pamäti urobiť živú ideu akcepto-
vanú nielen úzkou, ale aj širokou občianskou verejnosťou. 

v praxi sa tieto úvahy premietajú do dvoch konkrétnych foriem 
hľadania nových úloh a podôb pamiatok a múzeí. Prvá je, že ich 
priestory sa stávajú polyfunkčnými priestormi s  rôznymi, do-
teraz nezažitými spoločenskými a  reprezentačnými funkcia-
mi. Druhá, aktuálna podoba pamiatok a múzeí spočíva v tom, 
že do nich čoraz viac vstupuje „event“, t. j. udalosť ako médium, 
ktoré má sprostredkovať nový, bezprostrednejší vzťah medzi 
historickým materiálnym faktom v múzeu a súčasným návštev-
níkom múzea. Formálne a  technicky sa tento event realizuje 
ako živá inscenácia, čím sa múzeum podobá čoraz viac divadlu, 
alebo ako it-vizualizácia v rámci poskytnutia fascinujúcich ne-
hmotných informácií návštevníkovi. úlohou týchto metód je, 
aby návštevník nebol cudzím dištančným elementom v múzeu, 
ale priamym účastníkom múzejného sveta. alebo ak chceme, 
aby si návštevu múzea, prepytujeme, užil a  takpovediac poty-
kal si s historickým dedičstvom. zmyslom toho všetkého je myš-
lienka, že ak kultúrne dedičstvo má posilňovať národnú identi-
tu v novej, globálnej mentalite ľudí, treba pre tieto procesy nad-
staviť nové kanály. samozrejme, že sa diskutuje aj o hraniciach 
týchto nových prezentačných technik. Nechýbajú ani nostal-
gické výzvy k návratom ku konzervatívnej podobe múzea ako 
exkluzívneho miesta pre znalcov a milovníkov histórie atď. Čo 
však každá strana priznáva je, že existuje reálna túžba návštev-
níkov múzeí po inováciách v múzeách a múzejníkov po kreatív-
nej práci v múzeách. sNM-Múzeum Bojnice je len rado, že malo 
možnosť sa na týchto diskusiách zúčastniť. Nielen pasívne, ale aj 
aktívne predložením vlastnej koncepcie v prístupe k týmto tren-
dom. Nazýva sa: „Od  inštalácie cez animáciu k  inscenácii“. Jej 
prínosom je, že udržuje flexibilnú membránu medzi tradičnými 
a novátorskými žánrami múzejnej a pamiatkovej prezentácie. 
redaktorka Šimíčková slovami historičky Dr. Felovej chce pou-
kázať „na historickú dehonestáciu a ničenie priestorov v pamiat-
kovom objekte“ pri takýchto akciách. O dehonestácii tu už nebu-
deme hovoriť, keďže túto otázku považujeme za vysvetlenú. iba 
potichu sa ešte spýtame, či za dehonestáciu inštitútu múzea ne-
možno považovať napríklad aj štandardnú výstavu za peniaze 
daňových poplatníkov, na ktorú takmer nikto nepríde. 
Nás viac zaujal citovaný postreh Dr. Felovej o ničení priesto-
rov pri takejto praxi. z tohto vyjadrenia máme totiž pocit, že 
pani historička hovorí o niečom, pri čom nebola a ani to ne-
videla. Pri takomto hodnotení treba zobrať do úvahy nasle-
dujúce fakty: 
a)  inscenované akcie v zámku trvajú cca 36 dní do roka, za-

tiaľ čo štandardné prehliadky zámku formou výkladu lek-
tora cca 280 dní.

b)  v minulosti štandardné prehliadky trvali iba cca 180 dní, ke-
ďže zámok bol prístupný návštevníkom iba počas sezóny; 
za  celoročnú prevádzku vďačí múzeum predovšetkým in-
scenovaným akciám, keďže sa uskutočňujú prevažne mimo 
hlavnej turistickej sezóny, čo je síce paradoxné, no pravdivé.

c)  Je otázne, kedy sa priestory  zámku viac poškodzujú, či 
počas štandardnej prehliadky, alebo inscenovanej pre-
hliadky. sme toho názoru, že je to jedno. treba pripome-
núť, že podobne, ako pri inscenovaných, tak aj pri štan-
dardných prehliadkach zámku, je najväčším potenciálnym 
rizikom pre ochranu predmetov a priestorov návštevník. 
v lete sa z jeho tela vylučuje pot, počas daždivých dní pri-
náša vlhkosť, svojou váhou opotrebováva podlahu, na to-
pánkach má prach a štrk z chodníkov, ktorý škriabe par-
kety atď. ale podobne je to aj v  iných pamiatkových ob-
jektoch, napríklad architektonicky vzácnych interiéroch 
kostolov. aj tu chodia ľudia, kráčajú po kamennej dlažbe, 
sadajú si na vyrezávané lavice, kňazi zasa do skvostných 
spovedníc, na  oltáre kladú často vzácne liturgické pred-
mety a podobne. Je to síce pritiahnuté za vlasy, no tým 
chceme povedať asi nasledovné: renesančný kaštieľ vo 
Fričovciach bol v  minulosti dvakrát komplexne zreštau-
rovaný a zakaždým schátral. Nie kvôli návštevníkom, ale 
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kvôli tomu, že nebol využitý. Nevetralo sa tam, neuprato-
valo, všetko vlhlo, plesnivelo. to isté sa stalo v továrni-
koch, kde po finančne náročnej obnove došlo k prasknu-
tiu potrubia, ktoré nikto včas neopravil, v dôsledku čoho 
vynaložené verejné prostriedky vyšli nazmar. aj bojnický 
zámok, pokiaľ by nebol využívaný, by už bol schátraný. 
svedčí o tom napríklad tá skutočnosť, že v roku 2001 sme 
vykonali technický audit pamiatky, ktorého záver bol, že 
ak sa nebude pokračovať v  jeho zastavenej rekonštruk-
cii, objekt sa pre nevyhovujúci technický stav bude mu-
sieť do 10 rokov zavrieť. to sa však nestalo, keďže vede-
nie sNM-Múzea Bojnice vynaložilo za ten čas z vlastných 
príjmov vyše sto miliónov vtedajších korún na neodklad-
nú údržbu najohrozenejších častí zámku.

autorka článku Jana Šimíčková ďalej píše, že „v  roku 2007 
v  rámci Festivalu rozprávok účinkujúci v modrom salóne obili 
kovovými šabľami hrany historických keramických kachlí“. tú-
to skutočnosť sme nepopreli, ani nezatajili. Malé poškodenie 
kachlí zreštaurovali interní zamestnanci. Podobných udalostí 
sa na zámku stalo, a to mimo inscenovaných podujatí, mnoho. 
Na ilustráciu by sme v tejto súvislosti uviedli vypadávanie vyre-
závaných anjelských hlavičiek z dreveného stropu v zlatej sále, 
ktorý neustále pod vplyvom teplotných zmien pracuje, zrúte-
nie sa balustrádového zábradlia v rytierskej sále, prasknutie ka-
nalizačného potrubia a  zaplavenie priestorov vo vstupnej veži 
v zámku, zrútenie sa podmáčaných obvodových múrov rybníka 
v parku, zamokrenie stien Huňadyho sály počas silného krupo-
bitia, padanie omietok z múrov zámku po nádvoriach a škridiel 
zo striech atď. vzniknuté situácie okamžite podľa možností rie-
šime a robíme príslušné protiopatrenia.

toto všetko nazývame kontext. to, čo redaktorka Šimíčková 
z neho vytrhla, nazývame parciálnou kamuflážou s cieľom nie-
koho znevážiť, poškodiť. svedčí o tom napokon aj spôsob, ako 
jej príspevok vznikal. Pani Šimíčková nám poslala niekoľko 
skupín otázok so širokým záberom. Brečtan a kachle v mod-
rom salóne sa nám zdali iba okrajové, podľa nášho názoru 
sa otázky zameriavali na iné problémy. Na všetky predložené 
otázky sme odpovedali. No keďže niektoré mali už kvázi sfor-
mulovanú odpoveď, zatiaľ čo pri iných bolo možné nájsť od-
povede v Centrálnom registri zmlúv na internete, slušne sme 
ju požiadali, aby rešpektovala našu prácu a nežiadala od nás, 
aby sme jej prácu robili za ňu. Navrhli sme jej tiež priamu účasť 

na procesoch rozhodovania spojených s niektorou z tém, ktorá 
ju zaujíma atď. tým sme chceli dosiahnuť, aby sa lepšie oboz-
námila s problematikou, ktorá ju zaujíma. záverom sme ju už 
len upozornili, aby sa pri kladení svojich otázok pridržiavala 
platnej legislatívy sr, etického kódexu novinára a predovšet-
kým etického kódexu vydavateľstva 7 Plus. ak to tak neurobí, 
že jej už ďalej odpovedať nebudeme. 
Pani Šimíčková nám už žiadne ďalšie otázky neposlala. to súvisí 
s ďalšou jej kamuflážou. redaktorka Šimíčková v článku píše, že 
riaditeľ jej „napokon ani neodpovedal“, čo je priama lož. 
skrytou lžou možno nazvať jej balansovanie s pojmami, ako je 
„ničenie zelenej výzdoby historických objektov..., úplné zniče-
nie brečtanu..., vysekajú všetko zelené..., kompletne ho strh-
núť...“. Pravdepodobne si nevšimla protirečenie v svojich tvr-
deniach, keďže inokedy hovorí o  „zredukovaní“ brečtanu 
a v podaní mesta používa slovo „opílený“, alebo keď jej neme-
novaný odborník hovorí, že brečtan dorastie, uvádza „no bude 
to trvať niekoľko desiatok rokov“. aby svoj príspevok pritvrdi-
la, hovorí, že riaditeľ „pritom zdôraznil, že sme všetko vykoná-
vali absolútne odborne“, čo je opäť formulovaná lož. za zmäte-
né považujeme aj jej formulácie, kde hasiči raz múzeu „odpo-
ručili“ a následne mu „nariadili“ výrub zelene a zredukovanie 
popínavých rastlín v  okolí zámku. Podobných nezrozumiteľ-
ných spojení v uvedenom texte by sme našli viac, čo v koneč-
nom dôsledku opäť svedčí o tom, že redaktorke kontext danej 
problematiky nič nehovorí. 
Domnievame sa však, že jeden kontext v  jej znevážení sNM-
-Múzea Bojnice predsa len existuje. Článok pani Šimíčkovej vní-
mame ako dlhodobú iniciatívu nám známej osoby, ktorá nevie 
skryť svoju nenávisť ani nie tak proti akciám múzea, ako skôr 
voči osobe menovanej pani Šimíčkovou v príspevku. Nepopiera-
me, že pani Šimíčková i nemenovaná osoba sú vo všeobecnosti 
dobrými ľuďmi. No myslíme si, že im nejde o meritum veci, ako 
skôr o priživovanie sa na emotívne rozpornej téme, pričom ne-
vraživosť nemenovanej osoby trvá už niekoľko rokov. to je na-
pokon aj dôvod, prečo sme sa k príspevku pani Šimíčkovej vy-
jadrili na záver s takou okľukou. treba totiž vidieť a vedieť, že 
najmä v podaní redaktorky Šimíčkovej majú viaceré jej produk-
ty „tajomné“ pozadie. stačí, ak si prečítame reakcie iných jej 
priaznivcov na Googl-i (Čudná hra pani Šimíčkovej | NasNa-
zOr.sK, www.nasnazor.sk/?p=285, reakcia na článok Veľká hra 
s  Lipšicom: Falošné fotky s  milenkou http://pavolklein.blogspot.
sk/2012/11/reakcia-na-clanok-velka-hra-s-lipsicom.html).

POzvÁNKa 
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Historička umenia Katarína 
závadová má osemdesiatku
Katarína Závadová, an art historian, is eighty
One of the most significant experts on graphics, the author of the 
book „A  True and Genuine Picture of Slovak Towns and Castles as 
Depicted by the Carvers and Illustrators of the 16th, the 17th and 
the 18th Centuries“ is celebrating her jubilee. Her professional 
career began in a museum in Nové Mesto nad Váhom, then she was 
a custodian at the Bratislava Municipal Art Gallery, later a researcher 
at the Institute for Art History at the Slovak Academy of Sciences 
and a lecturer at the Department of Librarianship and Information 
Science of Comenius University Arts Faculty. In addition to graphics, 
she studied also other kinds of artistic and historical monuments. 
She published a  number of studies and articles. She ran the first 
independant exhibition of Ladislav Mednyánszky‘s works of art. 

Na  slovensku je len málo odborníkov, ktorí sa tak vyznajú 
v umení grafiky, ako Katarína závadová. Jej knižne publiko-
vaná dizertačná práca o starých grafikách slovenských miest 
a hradov patrí azda k najcitovanejším umeleckohistorickým 
dielam, a to aj v zahraničí. 
svoju životnú púť začala K. závadová v  Košiciach 25. júla 
1933. spolu s dvomi mladšími súrodencami vyrastala v rodi-
ne právnika Štefana Janču a učiteľky Ľudmily, rodenej schol-
tzovej. rodičia pochádzali z  Oravy a  liptova a  mali blízko 
k literatúre – otec spracoval právnické začiatky Pavla Orszá-
ga Hviezdoslava, matka písala básne. 
Katarína Jančová študovala v  rokoch 1952 až 1957 deji-
ny umenia na  Filozofickej fakulte univerzity Komenského 
v  Bratislave. Jej profesormi boli vladimír Wagner a  alžbe-
ta Güntherová-Mayerová. (Pani profesorke venovala osob-
nú spomienku v rámci kolokvia Stretnutie so životom... v ro-
ku 2003). Po  absolvovaní štúdia dostala tzv. umiestnenku 
do  Okresného vlastivedného múzea v  Novom Meste nad 
váhom, stala sa jeho riaditeľkou. Chodila na bicykli po de-
dinách a zbierala „múzejné exponáty“, vydávala vlastivedný 
spravodaj, v roku 1959 zorganizovala na slovensku prvú sa-
mostatnú výstavu ladislava Mednyánszkeho. (Jeho obrazy 
zapožičala okrem iného v Bratislave a doviezla do múzea lin-
kovým autobusom.)
ešte v ten istý rok viedli jej kroky do novozaloženej Mest-
skej galérie v Bratislave. Čakalo ju tam miesto kustódky gra-
fickej zbierky. Na tie časy rada spomína: ako bolo treba od-
borne spracovať množstvo grafík, riešiť problémy mladej in-
štitúcie, šíriť osvetu, pripravovať výstavy a  písať katalógy. 
K  tomu všetkému jej pomáhal entuziazmus, ktorým stále 
oplýva, ale aj priateľská atmosféra v kruhu kolegýň. Deni-
sa Kahounová, Mária Pötzl-Malíková, iva Mojžišová, Mar-
ta ryšavá a ružena složková sú jej dodnes blízke profesijne 
i ľudsky. 
v  roku 1964 nastúpila do  umenovedného ústavu sav 
na  ašpirantúru zameranú na  výskum renesančnej a  baro-
kovej grafiky. úspešne ju ukončila v roku 1972, získala titul 
Csc. a post vedeckej pracovníčky. svojich spolupracovníkov, 
medzi ktorých patrili aj jej bývalí univerzitní spolužiaci (Ka-
tarína Biathová, viera Dobešová-luxová, eduard toran, eva 
toranová či Marian veselý), udivovala znalosťami, ktoré zís-
kavala mravčou prácou v starých knižniciach bývalých kláš-
torov,  šľachtických rodov, ako aj v  štátnych i  súkromných 
zbierkach. v témach výskumu nemala konkurenciu, neustále 

objavovala nové skutočnosti a súvislosti. Preto, keď ju osud 
zavial do Prahy, vydala sa za Jaroslava závadu (synovca zná-
meho českého básnika viléma závadu) – vedenie ústavu si ju 
„ponechalo“, čo sa ukázalo ako šťastný krok. Do  Bratislavy 
dochádzala a prinášala najnovšie informácie o  českom kul-
túrnom a umeleckom živote. 
Jej bádateľský záujem o  grafiku neutíchal ani po  narodení 
syna Jaroslava, naopak, rozširoval sa prácami o  starej, ale 
aj o modernej grafike. Postupne sa zaujímala aj o iné druhy 
výtvarného umenia, rozvíjala svoje pamiatkarské cítenie, 
o čom svedčia jej štúdie a publikácie. ich výber bol naposledy 
uverejnený v  knihe 50 rokov Galérie mesta Bratislavy, ktorá 
vyšla v roku 2012. 
Katarína závadová nepatrí medzi tých, ktorí píšu rýchlo 
a  ľahko, jej texty sú však precízne a svojou akríbiou majú 
punc vedeckosti. Šťastena vždy nestála po jej boku. Opus-
til ju manžel a po revolúcii 1989 sa s ňou rozišlo aj vede-
nie  umenovedného ústavu. záujem o  jej odbornosť ná-
sledne prejavili knihovníci, pre ktorých potom prednášala 
na  Katedre knižničnej a  informačnej vedy Filozofickej fa-
kulty univerzity Komenského. Dodnes sa aktívne zúčast-
ňuje na  konferenciách venovaných knižnej kultúre, ktoré 
organizuje slovenská národná knižnica v Martine a Histo-
rický ústav sav. 
Katarína závadová býva v Bratislave v jednom z najmenších 
bytov socialistickej výstavby. Dokáže tam úhľadne uchová-
vať svoje poklady – knihy, katalógy, fotografie, poznámky, 
prednášky, gramofónové platne atď. Do tohto svojho sveta 
srdečne vpúšťa aj mladých ľudí, vie s  nimi živo diskutovať 
a nezištne im pomáhať. 
Duševne je spriaznená najmä s  ivou Mojžišovou. v  roku 
1989 spolu napísali objavnú knihu Čaplovičova  knižnica... 
Miesto v živote Kataríny závadovej zaujal tiež český prozaik, 
básnik a filozof egon Bondy, ale aj iné osobnosti, napríklad 
Klára Kubíčková a eva Šefčáková. iva Mojžišová o nej nedáv-
no povedala: „Katka je celkom odlišná od  kariérnych aka-
demikov... nesmierne pracovitá (to je síce všelikto), ale ona 
má to umenie rada, umenie všetkého druhu, či je to film, di-
vadlo, hudba...a je príliš skromná...“ 
K životnému jubileu prajeme Kataríne závadovej veľa život-
ných a tvorivých síl, aby si zachovala svoj optimizmus a svo-
ju povestnú dobromyseľnosť.  

Marta HeruCOvÁ a ŽelMÍra GraJCiarOvÁ
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26. konferencia aeOM

Marianna Janoštínová, MúzeuM OravsKeJ DeDiNy, zuBereC

The 26th AEOM conference
The 26th conference of the Association of European Open Air Museums took place on 27 to 31 August 2013 in 
Bavaria. The professional topic of the conference was „The house as an exhibit and its role in research and educational 
work“. Mgr. Katarína Očková from the SNM in Martin was elected a member of the Board at the General Assembly 
of the Association. 

Windsheim. Koreferát predniesla Hilde schoefs (Open-
luchtmuseum Bokrijk, Belgicko).
referáty a koreferáty k obom podtémam mali mnoho styč-
ných bodov. v  časti orientovanej na  výskum bol podaný 
prehľad vývoja výskumu konštrukcií, ktorý je v  Nemec-
ku po  desaťročia intenzívne rozpracovávaný. Na  vysvet-
lenie treba uviesť, že v  nemeckých múzeách v  prírode sú 
sústredené prevažne hrázdené domy s  drevenými kon-
štrukciami a múrmi z pevných materiálov. Na základe vý-
skumu konštrukcií, ktorých súčasťou je mapovanie kon-
štrukčných fáz (relatívna chronológia) a dendrochronolo-
gické metódy (absolútna chronológia), sa už od 40. rokov 
20. storočia hľadali spôsoby využitia výskumu v múzeách 
v  prírode. Pri transfere domov do  múzeí sa uplatňovali 
rôzne postupy od vybúrania muriva a prenosu drevených 
konštrukcií po  prepravu veľkých častí domov vcelku. sa-
mozrejme výskum sa týkal aj použitia rôznych materiálov 
na  spájanie muriva a  ošetrenie dreva, čo sa neobišlo bez 
chýb. Okrem iných múzeí aj v Glentleiten napríklad expe-
rimentovali s využitím silikónu ako ochranného prostried-
ku dreva proti vlhkosti. tieto chyby neskôr nákladne od-
straňovali, no napriek tomu u kolegov nesú prezývku „si-
likónové údolie“.
v druhej – edukatívne orientovanej časti sa zdôrazňovala 
potreba výskumu, využiteľného v múzeách v prírode, aby 
sa stali priestorom, kde sa ponúka poznanie o kultúrnom 
dedičstve a súčasne prostredníctvom tohto dedičstva. Pre 
expozičné a komunikačné programy múzeí je nutné získa-

26. konferencia asociácie európskych múzeí v prírode sa ko-
nala od 27. do 31. augusta 2013 v Nemeckom štáte Bavor-
sko, konkrétne v  jeho správnych obvodoch Horné Bavor-
sko a  stredné Fransko. Hlavnými organizátormi boli dve 
významné múzeá v  prírode Freilichtmuseum Glentleiten 
a Frankisches Freilandmuseum Bad Windsheim. Pre viac ako 
130 účastníkov z  23 štátov (okrem európskych účastníkov 
sa ako hostia zúčastnili zástupcovia múzeí z Gruzínska, Ja-
ponska, austrálie, Kanady a  usa) predstavovala konferen-
cia priestor pre intenzívnu výmenu odborných, technických 
i  praktických skúseností. za  slovensko sa konferencie zú-
častnili Katarína Očková (sNM v Martine) a Marianna Jano-
štínová (Múzeum oravskej dediny, zuberec – účasť podpore-
ná dotačným systémom MK sr).
Odborná téma konferencie Dom ako exponát a jeho postavenie 
vo výskume a výchovno-vzdelávacom procese sa rozpracovávala 
v dvoch samostatných blokoch, ktoré sa orientovali na dom, 
ako špecifický exponát múzeí v prírode v súvislostiach s jeho 
edukačným využitím a s vedou a výskumom.
Hlavný referát k podtéme s edukačným zameraním pred-
niesla eva Maria seng, profesorka na  Katedre hmotné-
ho a duchovného dedičstva uNesCO na univerzite v Pa-
derborne. Koreferátmi na  jej príspevok reagovali Pie-
ter-Matthijs Gijsbers (Nederlands Openluchtmuseum 
arnhem, Holandsko) a  Ågot Gammersvik (Maihaugen, 
Nórsko). Podtému orientovanú na vedeckovýskumnú čin-
nosť uviedol profesor Konrad Bedal – odborník na  de-
jiny architektúry a  dlhoročný pracovník múzea v  Bad 
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nie veľkého objemu informácií o spôsobe života v pôvod-
ných objektoch, medzi ktoré patrí aj ich vnútorné zaria-
denie a väzby s pôvodným životným prostredím. spôsob 
využitia týchto informácií súvisí s rôznymi aspektmi, ako 
je úloha originality a autenticity na jednej strane a využi-
tie kópií a replík, ktoré sú niekedy potrebné na vytvorenie 
prezentačnej výpovede bez textov. z  referátov i  odbor-
nej diskusie vyplynula jednoznačná potreba hľadať nové 
muzeologické prístupy k  edukačnej úlohe múzeí v  príro-
de a zarezonovala aj potreba redefinovania múzeí v príro-
de, vzhľadom na ich postavenie a nové úlohy v meniacom 
sa svete.
Na  úvodné referáty oboch častí nadväzovala odborná dis-
kusia v piatich skupinách, ktorej výsledky potom animátori 
jednotlivých skupín predniesli v pléne. rozdelenie diskusie 
do  skupín sa vzhľadom na  veľký počet účastníkov ukázalo 
ako veľmi prínosné. intenzívne rozhovory v pracovných sku-
pinách umožnili náhľad na rôzne ponímanie témy v múze-
ách s odlišnými podmienkami. vo všetkých typoch múzeí sa 
však kladie dôraz na využitie domu v múzeu v prírode na vy-
povedanie príbehu. Diskusia priniesla viaceré námety, kto-
ré by sa mali stať nosnými témami ďalších konferencií alebo 
iných odborných podujatí asociácie.
Ďalší rokovací program umožnil prezentáciu aktuálnych 
projektov a aktivít rôznych múzeí. v šiestich príspevkoch 
informovali o  najnovšom dianí vo svojich múzeách tho-
mas Bloch ravn (Den Gamle By, aarhus, Dánsko), Niko-
la Krstovič (Muzej na  otvorenom „staro selo“, sirogoj-
no, srbsko), Pieter-Matthijs Gijsbers (Nederlands Open-
luchtmuseum arnhem, Holandsko), Beth thomas (st. 
Fagans National History Museum, st. Fagans, veľká Bri-
tánia), Karin Blent (stiftelsen skansen, Švédsko) a Jere-
my Johnson (the soverein Hill Museum association, Bal-
larat vic, austrália). informácie o rôznorodých projektoch 
od  transferu, konzervovania a  reštaurovania objektov 
po prezentačné aktivity pre cielené skupiny návštevníkov 
boli podané formou panelovej diskusie. viac ako 15 múzeí 
(vrátane sNM v Martine) podalo krátku informáciu o pre-
zentovanej aktivite a  následná voľná diskusia pri poste-
roch, pri ktorej autori reagovali na  otázky kolegov, pre-
siahla vyhradený časový priestor.
vyvrcholením konferencie bolo valné zhromaždenie aeOM, 
v rámci ktorého sa uskutočnili aj voľby do predsedníctva aso-
ciácie. za členku predsedníctva bola zvolená aj Mgr. Katarí-
na Očková zo sNM v Martine, ktorá bude zastupovať múzeá 
strednej a východnej európy.
súčasťou konferencie boli aj prehliadky hostiteľských mú-
zeí v  Glentleiten a  Bad Windsheim. informácie o  týchto 
múzeách presahujú rámec tohto príspevku a  v  budúcnos-
ti sa pokúsime ich predstaviť v  inej rubrike časopisu. tre-
ba však spomenúť, že prehliadka spomínaných múzeí pod-
čiarkla význam zvolenej témy konferencie – vek objektov 
v týchto múzeách siaha do 15. storočia a v súvislosti s ich 
záchranou vznikli a rozvíjali sa v Nemecku rôzne koncepcie 
výskumu, prenosu a ochrany týchto architektonických kle-
notov a ich prezentácie verejnosti.
Na  záver len slovko o  slovenskej účasti na  konferencii. 
Po predchádzajúcich konferenciách v Dánsku (2009), kde 
sme pozývali na 25. konferenciu (2011), ktorá sa konala 
na slovensku a v Čr, sme mali jedinú organizačnú úlohu 
– odovzdať zborník z predchádzajúcej konferencie, ktorý 
bol zostavený a  vydaný v  sNM v  Martine. Bolo pre nás 
veľkým potešením, že zborník, rovnako ako konferen-
cia na slovensku, mal medzi zahraničnými kolegami dob-
rú odozvu a kontakty, ktoré sme nadviazali sa premieta-
jú do  konkrétnej spolupráce so zahraničnými múzeami 
v prírode.

KaMPaŇ

MúzeuM v Čase, 
Čas v Múzeu
zväz múzeí na slovensku (zMs) 
pripravuje dlhodobú kampaň 
Múzeum v čase, čas v múzeu. 
zámerom kampane je aktivizácia 
múzeí na slovensku pod záštitou zMs, ich spoločná pro-
pagácia a posilnenie vzájomnej spolupráce.
Štart kampane je plánovaný na rok 2014. témou pilotné-
ho projektu Príbeh predmetu. Rok 1914 je výročie začiatku 
Prvej svetovej vojny. Jeho cieľom je vzájomné propagač-
né previazanie aktivít múzeí v rámci slovenska, viažucich 
sa k oblasti dokumentácie 20. storočia a zvýšenie motivá-
cie k organizácii ďalších aktivít.
Projekt je rozdelený na dve nezávislé časti:
1.  Tematická časť
 Predstavenstvo zMs vyzvalo múzeá, aby v roku 2014 

realizovali aktivity súvisiace s rokom 1914 a 100. vý-
ročím vypuknutia 1. svetovej vojny. aktivity mú-
zeí nemusia byť obmedzené len na vojnové udalosti, 
ale môžu sa dotýkať všetkých oblastí a udalostí živo-
ta, ktoré sa spájajú s rokom 1914 (v rodinách našich 
predkov, vojakov, obyvateľov miest, dedín a pod). ví-
tané sú najmä prezentačné výstupy, v ktorých domi-
nujú zbierkové predmety a  s  nimi súvisiace príbehy. 
súhrn aktivít prihlásených múzeí bude prezentovaný 
v spoločnom propagačnom materiáli zMs.

 Predbežný termín pre zasielanie podkladov k aktivi-
tám je december 2013. 

2.  Edičná časť
 Každé múzeum môže prihlásiť jeden zbierkový pred-

met zodpovedajúci téme projektu zaslaním prísluš-
nej dokumentácie – fotografi e a  súvisiaceho príbe-
hu. výber najkrajších a najzaujímavejších predmetov 
a ich príbehov bude uverejnený v reprezentačnej pub-
likácii. Prípravu publikácie v slovensko-anglickej jazy-
kovej verzii, tlač a  distribúciu zabezpečí zMs. (Pod-
mienkou vydania publikácie je pridelenie fi nančných 
prostriedkov z grantového systému Ministerstva kul-
túry slovenskej republiky.)

 Predbežný termín pre zasielanie podkladov do publi-
kácie je apríl 2014.

Po ukončení projektu budú jednotlivé prihlásené prezen-
tačné aktivity múzeí posúdené a vyhodnotené členmi od-
bornej komisie. Prví traja víťazi budú ocenení aj fi nanč-
nou odmenou. 

Predstavenstvo zMs verí, že aktívnou účasťou v kampa-
ni múzeá podporia snahu o vytvorenie novej formy pro-
pagácie múzejnej činnosti na slovensku, zlepšenie spolu-
práce členských zMs a vzájomnej informovanosti a pod-
poru členských múzeí a   ich zamestnancov. zväz múzeí 
na  slovensku totiž pristúpi k  organizácii kampane iba 
v prípade záujmu minimálne 20 múzeí.

Kampaň bude vyhlásená 1. januára 2014 a  pilotný pro-
jekt potrvá do 30. októbra 2014. 

viac informácií získate na  adrese kampan.zms@gmail.
com. Kontaktnými osobami sú PhDr. zdena letenayo-
vá (muzeum.tk@stonline.sk) a PhDr. Daniela Čambálová 
(zsmuzeum@zupa-tt.sk).
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Františkánsky kláštor s  Kostolom všetkých svätých v  Hlo-
hovci bol už od doby svojho vzniku a počiatkov rehoľnej čin-
nosti menších bratov františkánov výrazným náboženským, 
kultúrnym, vzdelanostným i spoločenským centrom. O bo-
hatých duchovných tradíciách týchto sakrálnych objektov 
podáva presvedčivú výpoveď publikácia nesúca rovnaký ná-
zov ako rád, ktorý ho v dejinách mesta reprezentoval, teda 
Conventus Galgociensis.
Monografia vychádza z  dnes už nedostupnej publikácie 
spred dvadsiatich rokov, ktorú výrazne presahuje rozší-
rením i korekciou pôvodne publikovaných údajov, množ-
stvom zverejneného obrazového a  archívneho materiá-
lu a  priradením nových štúdií, ktoré vytvárajú relatívne 
ucelený, no nie vyčerpávajúci sumár poznatkov o hlohov-
skom kláštore a  kostole františkánov. Kolektív autorov 
na čele s Jozefom urminským zoznamuje čitateľa s rôzny-
mi témami sprítomňujúcimi odkaz rádu a autentizuje tak 
jeho hlbokú stopu v  histórii Hlohovca i  okolia. Po  úvod-
nom zamyslení gvardiána kláštora leopolda J. Jablon-
ského nasleduje štúdia J. urminského skúmajúca arche-
ologicko-historické súvislosti vývinu kostola a kláštornej 
budovy. Na  základe archeologických výskumov interpre-
tuje stavebné premeny kláštora doplnené názornými vi-
zualizáciami. v  ďalších troch kapitolách historika i. Pas-
toreka sa dozvedáme o vzniku kláštora, okolnostiach jeho 
založenia i  osudoch iniciátorov tohto rozhodnutia. Po-
kračuje priblížením jeho najstaršej histórie (bola tu jed-
na z prvých tlačiarní na území slovenska a v 16. stor. tu 
sídlilo evanjelické trojjazyčné gymnázium) a popisom ar-
chitektonického vývoja objektov. interiér kostola si všíma 
M. remenárová. výtvarne zhodnocuje, slohovo zaraďu-
je a sémanticky interpretuje umelecké stvárnenie oltárov 
a ich výzdoby, no nezabúda ani na iné objekty v chrámo-
vom priestore. Málo prebádané je podzemie kostola, ktoré 
skúma J. urminský. Oboznamuje čitateľa s miestami, kto-
ré slúžili ako hrobky a popisuje najrozsiahlejší priestor re-
nesančnej krypty. Prostredníctvom čítania epitafov skla-
dá mozaiku historických súvislostí hlohovských panov-
níckych rodov thurzovcov a erdődyovcov. Františkánska 
rehoľa je známa svojím záujmom o umenie a vedu, čo do-
kazuje aj práca mnohých osobností kláštora. i. Pastorek 
si všíma ich výrazný prínos do  slovenskej kultúry v  rôz-
nych odvetviach umeleckej tvorivosti (chrámová hudba, 
chorálový spev, náboženská piesňová a  literárna tvorba, 
výtvarné umenie, architektúra). Širší záber na františkán-
sku cirkevnú kultúru (spevokol, dramatické umenie) po-
dáva s. Patayová. Hospodárske, právne, administratívne 

a cirkevné záznamy analyzuje s. Planietová vo svetle ich 
každodenného využívania ako doklad čulého kláštorného 
života. upozorňuje tiež na bohatú a zastúpením zväzkov 
rôznorodú kláštornú knižnicu.
Kniha je odborne fundovaným, v historických súvislostiach 
podaným, interpretačne vhodne vyargumentovaným a naj-
mä so zaujatím napísaným dielom. Je svedectvom prítom-
nosti jednej úspešnej a  životaschopnej tradície františkán-
skeho rádu, ktorý má čo povedať aj súčasníkovi.

MariÁN KaMeNČÍK

MuzeOlÓGia 
a KultúrNe 
DeDiČstvO
Kačírek Ľuboš – tišliar Pavol 
(zost.)
vedecký recenzovaný časopis. 
vydala Filozofická fakulta uni-
verzity Komenského v Bratislave, 
2013, 150 s., issN 1339-2204

Časopis vychádza od  roku 2013 a  zaoberá sa proble-
matikou kultúrneho dedičstva. Mapuje vedeckú prá-
cu na poli muzeológie, monumentológie, ale aj ďalších 
príbuzných odborov a  špecializácií, ktoré sa podieľa-
jú na ochrane a  správe kultúrneho dedičstva. Štruktú-
ru časopisu tvoria vedecké recenzované štúdie, odborné 
články, biografie významných osobností z oblasti heri-
tológie a  ich výberové bibliografie, ďalej recenzie, ano-
tácie a kritiky a správy.

ročne vychádzajú dve čísla v  čiernobielom prevedení 
na  150 stranách s  anglickým abstraktom a  resumé pri 
štúdiách.

adresa redakcie:
Odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF uK
Gondova 2
814 99 Bratislava
e-mail: muzeologia@fphil.uniba.sk

Conventus Galgociensis. Monografia 
františkánskeho kláštora v Hlohovci
urminský, Jozef a kol.

vydalo vlastivedné múzeum, Hlohovec, 2013, 128 s., isBN 978-80-970105-5-3

Conventus Galgociensis. Monograph of the Franciscan monastry in Hlohovec
Published by the Vlastivedné múzeum, Hlohovec, 2013, 128 p., ISBN 978-80-970105-5-3
The review is reviewing a monograph on the Franciscan monastry and its All Saints‘ Church 
in Hlohovec, while studying the variety of topics in the research focus applied by the team of 

authors with which it grasps the historical, archaeological, architectural, religious, cultural, artistic, social and spiritual 
developmental contexts of both sacral buildings, as well as the activities of the Franciscans. 
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súčasťou hľadania identity mesta Hlohovec je poznanie, analý-
za a syntéza dostupných historických prameňov o tomto mes-
te. K tomu nám môže dopomôcť rekonštrukcia a interpretácia 
príležitostnej básne Vděčná památka vysoce vážného a velmi slo-
vutného muže p. Híroš Jánoša privilegiátneho městečka Fraštáku 
od  roku p.  1823 až do  roku 1827 velmi dobrě zaslužilého richtá-
re zapsana od Prítele Vprimného“ (ďalej ako „vďačná pamiatka“), 
ktorá zachytáva atmosféru mesta Hlohovec v prvej tretine 19. 
storočia s bližším zameraním na oslavu zásluh richtára Híroša. 
autor publikácie, Marián Kamenčík, ponúka čitateľovi ruko-
pis tejto príležitostnej básne v úplnej podobe formou faksimi-
le a transkripcie. v edičnej poznámke detailne popisuje zásady 
transkripcie s rešpektovaním historickej, jazykovej a štylistic-
kej podoby textu, dbá tiež na dobový, regionálny, konfesionál-
ny a  individuálny úzus. Historizmy a archaizmy, ako aj mno-
hé súvislosti sú vysvetlené v rozsiahlych poznámkach k básni.
rukopis básne objavil pán Jozef Šiška z Preselian v pozosta-
losti svojho otca, pána vincenta Šišku z výčapov-Opatoviec 
a  koncom roka 1972 ho odovzdal na  vtedajší Obecný dom 
v Hlohovci. v súčasnosti je sprístupnený návštevníkom vlas-
tivedného múzea v Hlohovci v rámci stálej expozície Hlohovec 
– feudálne mesto.
v štúdii autor odôvodňuje žánrové zaradenie básne do okru-
hu príležitostnej poézie, naznačuje kontext literárnosmero-
vej orientácie básne – jej funkčnosť a uplatnenie – a ozrejmu-
je jej kultúrny a historický význam pre hlohovský región.
Pre čitateľa môže byť zaujímavým tiež postup, akým au-
tor štúdie načrtáva približné intelektuálne a  kultúrne zara-
denie neznámeho autora básne. Báseň je písaná bibličtinou 
(slovakizovanou češtinou) s  nárečovými prvkami trnavské-
ho a hlohovského dialektu. uvedený fakt tvorí jedno z výcho-
dísk predpokladu, že autor básne pochádza z evanjelickej ná-
boženskej obce v hlohovskom regióne. Podnetná je i polemi-
ka s názormi iných literárnych historikov o tom, či mohol byť 
autorom predmetnej príležitostnej básne Pavel vajaj, literár-
ne aktívna osobnosť hornozelenického kultúrneho prostredia, 
k čomu Kamenčík poskytuje aj komparáciu vďačnej pamiatky 
s dvomi vajajovými básňami, pričom si všíma ich podobnosti 

a odlišnosti. v básni je veľká pozornosť venovaná Jánovi Hí-
rošovi, ktorý bol v richtárskej funkcii mesta Hlohovec tri ob-
dobia (1823 – 1827, 1831 – 1835, 1841 – 1844). ten inicioval 
niektoré dôležité aktivity v meste Hlohovec, napríklad vybu-
dovanie kamennej cesty smerujúcej od studne k časti lúka, ve-
dúcej okolo špitálika (Kostolík sv. Ducha v Hlohovci) a dvíha-
júcej sa k  námestiu a  Hlohovej ulici, alebo postavenie veľkej 
váhy na váženie vlny na námestí a pod. Kamenčík pojednáva 
tiež o motivácii vzniku básne, ktorá môže byť vnímaná ako po-
tenciálny prostriedok dobovej propagácie osobnosti jedného 
z kandidátov na úrad hlavy mesta, resp. ako nadšenie autora 
básne z richtárových činov, ako uznanie jeho kvalít.
Kamenčík báseň zasadzuje do  kontextu príležitostnej poé-
zie v období renesančného humanizmu či raného klasicizmu, 
ako aj do historicko-geografického kontextu, kedy sa mesto 
chápalo ako priestor na  realizáciu humanistických a  osvie-
tenských ideálov. z  literárnoteoretického hľadiska skúma 
žánrové zaradenie básne, jej veršový systém, literárnosloho-
vé spektrum a obraznosť.
Báseň pojednáva tiež o filozofických aspektoch pôvodu inšti-
tútu vrchnosti vo svete, o tom, akým by mal byť ideálny rich-
tár, ako zabezpečiť všeobecné blaho obce, ktoré ani v dnešnej 
dobe nestrácajú na aktuálnosti.
súčasťou knihy je bohatá dokumentačná a obrazová príloha, 
ktorú tvoria napríklad úradné záznamy o pôsobení Pavla va-
jaja a Jána Híroša, ako aj mnohé fotografie mesta Hlohovec 
z obdobia 19. a 20. storočia.
v závere môžeme povedať, že autorovi štúdie sa podarilo spl-
niť stanovené ciele. sprístupnil toto historické dielo súčasné-
mu čitateľovi, zhodnotil estetickú stránku básne v jej kultúr-
nohistorickom priestore s  uchopením historických udalostí 
a dobových reálií mesta Hlohovec.
Kniha Mariána Kamenčíka má vďaka skúmajúcemu prístupu 
a zaujímavému pátraniu v dobových kontextoch analyzova-
nej básne a jej autora vysoký potenciál zaujať nielen obyvate-
ľov Hlohovca, ale najmä priaznivcov histórie, literatúry, filo-
zofie a iných záujemcov o podobnú problematiku.

Peter szaBO

vďačná pamiatka fraštackému 
richtárovi. Príspevok ku kultúrnym 
dejinám a literárnemu životu mesta 
Hlohovec na začiatku 19. storočia
Kamenčík Marián

vydalo mesto Hlohovec vo vydavateľstve ex liBris aD PersONaM HlOHOveC, 2012, 
256 s., isBN 978-80-971106-5-9

A grateful memory to the Mayor of Frašták. A contribution to the cultural history and literary life of the 
city of Hlohovec at the beginning of the 19th century 
Published by the city of Hlohovec in the publishing house EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2012, 256 p., ISBN 
978-80-971106-5-9
The book by a young literary researcher Marián Kamenčík gives the reader an opportunity to read the manuscript of an occasional 
poem entitled „ A grateful memory to a highly respected and distinguished gentlemen Híroš Jánoš, Esq., of a privileged town 
of Frašták from Anno Domini 1823 to Anno Domini 1827, a well deserved Mayor, written by a Faithful Friend“ in the form of 
a facsimile and transcription. The author of the study sets the poem into historical, philosophical, literary and aesthetic contexts, 
whereby revealing the circumstances and the reason of its writing, as well as its importance for the present. 
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Po  katalógoch venovaných smaltovanému riadu1 a  historickej 
liatine2 pripravilo Horehronské múzeum v Brezne ďalšiu publi-
káciu, v ktorej prezentuje významnú časť svojho regionálne za-
meraného zbierkového fondu. Múzeum spravuje vyše päťtisíco-
vú zbierku ľudového odevu a textilu z územia horného Pohro-
nia. zbierka sa budovala systematicky na  princípe zastúpenia 
každej lokality. Ľudový odev a textil z okolia Brezna bol predme-
tom výskumu Horehronského múzea v 80. rokoch 20. storočia. 
išlo o dokumentáciu tradičného spôsobu odievania a o domácky 
zhotovené tkaniny. Do zbierok múzea tak bolo získaných viac 
ako sedemsto predmetov pochádzajúcich prevažne z prvej polo-
vice 20. storočia. spolu s historickými fotografiami, ktoré sa via-
žu k vybraným lokalitám, podávajú obraz o podobe a o vývojo-
vých zmenách ľudového odevu a textilu na danom území.
Publikácia približuje výber z  múzejnej zbierky ľudového odevu 
a textilu v obciach v okolí mesta Brezno: Beňuš, Braväcovo, Bys-
trá, Čierny Balog, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Pohron-
ská Polhora a valaská. v katalógu sa predstavuje aj ľudový odev 
z  Brezna, ktorý sem priniesli obyvatelia z  oblasti Podpoľania, 
usídlení v chotári mesta začiatkom 20. storočia. zbierka predsta-
vená v katalógu je usporiadaná z pohľadu nositeľov odevu: odev 
mužský (košele, nohavice, haleny a kabanice, kožušteky, obuv – 
čižmy, kapce, krpce, dreváky, odevné doplnky – klobúky, čiapky, 
remene a  opasky, pracky, čiapky), odev ženský (košele, rukáv-
ce a stanky, sukne, zástery, živôtiky, čepce, kožušteky a kožuchy, 
ženské odevné doplnky – vreckovky, šatky, gombíky) a odev det-
ský. Do katalógu sú zahrnuté aj svadobné vence a pierka a skrin-
ky na ich trvalé uloženie. tematické skupiny, tvorené na princípe 
nositeľa sú ďalej rozdelené podľa lokality nálezu predmetu, ktoré 
za sebou nasledujú v abecednom poradí. Ľudové tkaniny sú zo-
skupené podľa funkcie: bytové tkaniny a hospodárske tkaniny.
Podkladom textovej časti katalógu sa stala druhostupňová evi-
dencia zbierkového fondu múzea. väčšinu zbierky skatalogizo-
vala v rokoch 1976 – 2010 etnografka eva Švajdová. Na začiat-
ku každej podskupiny predmetov je uvedený ich počet v rámci 
zbierky ľudového odevu a textilu Horehronského múzea a súpis 
evidenčných čísel. zvýraznené evidenčné čísla označujú zbier-
kové predmety reprodukované v katalógu. Heslo každého pred-
metu má rovnaký obsah: odborný názov predmetu, jeho náre-
čový ekvivalent, datovanie, stručný morfologický opis, charak-
teristika výzdoby (vrátane opisu textov, ktoré sú na  textíliách 
vyšité, vytkané alebo namaľované), lokalita nálezu predmetu, 
rozmery, funkcia predmetu, jeho prírastkové a evidenčné číslo.
úvodná časť obsahuje stať venovanú histórii osídlenia územia 
v okolí Brezna, charakteristiku lokálnych špecifík, opis ľudového 
odevu a textilu jednotlivých obcí, odkazy na literatúru a prame-
ne. Je bohato sprevádzaná čiernobielymi dobovými fotografiami 
zachytávajúcimi nositeľov tradičného odevu. Plnofarebná obra-
zová časť katalógu je zobrazením výberu zbierkových predmetov 

z uvedeného fondu a vďaka kvalitnému grafickému spracovaniu 
je táto časť katalógu vizuálne mimoriadne príťažlivá. Dôsledne 
spracovaná textová časť môže byť inšpiráciou pre mnohých mú-
zejníkov, ako spracovať konkrétnu zbierku v regionálnom múzeu.
ukážkovo spracovaný katalóg je výsledkom dôslednej odbornej 
múzejnej práce v oblasti katalogizácie a dokumentácie. Publikácia 
ako celok je kvalitným odborným výstupom pracovníkov Hore-
hronského múzea, ktorý zaujal nielen odbornú verejnosť, ale na-
príklad aj mnohých členov folklórnych skupín či ďalších prísluš-
níkov folklórneho hnutia, pre ktorých je cenným informačným 
zdrojom. Na záver len možno dodať, že by bolo takmer ideálnym 
stavom, keby každá zbierka bola prezentovaná takýmto spôso-
bom, ktorý spĺňa všetky základné atribúty katalógu a zároveň má 
potenciál osloviť aj širokú verejnosť, v tomto prípade milovníkov 
tradičnej ľudovej kultúry a tradičného odevu zvlášť.
Publikácia bola vydaná s  finančnou podporou Ministerstva 
kultúry slovenskej republiky.

POzNÁMKy
1  ŠvaJDOvÁ, e. – Weiss, J. Smaltovaný riad z  Hronca. Výber zo 

zbierok Horehronského múzea v Brezne. Banská Bystrica 2008.
2  KriŠtOFOvÁ, i. – liCHvÁr, l. Liatinová krása. Historická liatina 

v zbierkach Horehronského múzea v Brezne. Banská Bystrica 2009.

eva ŠevČÍKOvÁ

Ľudový odev a textil z okolia Brezna
výber zo zbierok Horehronského múzea
Švajdová eva – Weiss Ján 

vydalo Štúdio Harmony v Banskej Bystrici v roku 2012, 95 s., isBN 978-80-89151-33-2

Folk garments and textiles from the surroundings of Brezno
A selection of collections from the Upper Hron Museum 
Published by Studio Harmony in Banská Bystrica in 2012, 95 p., ISBN 978-80-89151-33-2
The catalogue „Folk Garments and Textiles from the Surroundings of Brezno“ presents 
a  selection of collections from the Upper Hron Museum in Brezno. A  representational 

pictorial part and a  comprehensively written text offer a  good quality and visually attractive picture of the form and 
developmental changes of folk garments and textiles in the given area. 

reMeslO, uMeNie, 
DizaJN (ruD) 
revue O HODNOtÁCH 
reMesla a DizaJNu 
vychádza od  roku 2000. systematicky sa 

venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizaj-
nu a úžitkového umenia. Prináša aktuálne profily tvorcov, re-
portáže z výstav, príspevky a informácie z diania v oblasti re-
mesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.

Štvrťročník v celofarebnej úprave na 60 stranách, s anglic-
kým resumé. Je určený profesionálnym tvorcom, remesel-
níkom a širokej kultúrnej verejnosti.
vydavateľom časopisu je ústredie ľudovej umeleckej výro-
by Bratislava, www.uluv.sk.
adresa redakcie: 
Obchodná 64
816 11 Bratislava
e-mail: sevcikova@uluv.sk
Predaj: úĽuv, stánkový predaj, formou predplatného.
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zborník Múzea mesta Bratislavy (ďalej MMB) si získava stále 
dôstojnejšie miesto medzi periodikami svojej kategórie. v posled-
ne vydanom zväzku je uverejnených 13 článkov a štúdií, autorsky 
väčšinou z externého prostredia, dokonca aj zo zahraničia, čo sig-
nalizuje rozsiahlejšie autorské zázemie tejto renomovanej múzej-
nej inštitúcie. Netreba dodávať, že zborník je recenzovaný.
ako prvý bol zaradený článok G. Musilovej Hlavné námestie 
v Bratislave – pohrebisko z 11. storočia. autorka spracovala fune-
rálne nálezy z viacerých polôh Hlavného námestia a sedlárskej 
ulice. Článok je dôležitý aj z hľadiska rekonštrukcie vývoja stre-
dovekého urbanizmu mesta. v  ďalšom príspevku K  stavebným 
dejinám františkánskeho kostola v Bratislave P. Buday rozšíril zná-
me poznatky k lokalizácii a stavebnej histórii sledovanej pamiat-
ky. F. Federmayer článkom Prešporský richtár a jeho rodina. Gene-
alogicko-biografická analýza zapustil zaujímavú sondu do  dejín 
bratislavských osobností. sondou do iného prostredia je článok 
J. Halka Divadelné aktivity jezuitov. v rozsiahlejšej štúdii Pálffy-
ovský seniorátny dom a palác Štefana Pálffyho v Bratislave. História 
a súvislosti rekonštruujú D. Hupko a v. Obuchová stavebný a his-
torický vývoj dvoch objektov súvisiacich s pálffyovským rodom. 
v ďalšom príspevku Bratislavská vila Václava Chaloupeckého sa M. 
Ducháček zaoberá nielen vilou popredného historika svojej do-
by na pozadí jeho osudov, ale aj vtedajšími politickými pomer-
mi. Nasledujúci článok Marianka. Etnologická analýza pútnického 
miesta od K. Nádaskej sleduje významné pútnické miesto ležiace 
neďaleko Bratislavy, jeho zázemie a organizáciu pútí, podmienky 
pobytu pútnikov a pod. v nasledujúcom článku spracovala P. Bal-
lx výtvarné dielo J. v. reima, ktorý v 19. storočí niekoľko krát na-
vštívil vtedajší Pressburg, o čom zanechal svedectvo vo viacerých 
výtvarných dielach. autorka ho predstavuje na základe zbierok 

Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy (ďalej GMB). 
v  príspevku Š. Holčíka Album barónky Mathildy von Lederer je 
predstavený album s grafikami a kresbami pochádzajúci z majet-
ku barónky von lederer, ktorej bydlisko sa autorovi podarilo jed-
noznačne lokalizovať. Náplňou albumu, dnes uloženého v mú-
zeu, sú rozličné kresby rôznej umeleckej kvality, zrejme zozbie-
rané majiteľkou. ide o zaujímavý prameň k štúdiu spoločenských 
vzťahov a zvykov mestskej spoločnosti v druhej polovine 19. sto-
ročia. Ďalší článok Osobný fond Eduard Majsch (1841-1904). No-
vé poznatky k histórii bratislavskej rodiny Majschovcov autorov K. 
Bodnárovej a K. Beňovej sprístupňuje informáciu o archívnom 
fonde príslušníka starej bratislavskej rodiny, získanom v rokoch 
1985 – 1990 do zbierok GMB. v nasledujúcej stati Grafické die-
la zo zbierky Enea Graziosa Lanfranconiho v Galérii mesta Bratisla-
vy M. vyskupová spracovala základnú informáciu o dvoch zbier-
kach, pripisovaných menovanému zberateľovi. v  ďalšom člán-
ku Bratislavský grafik Titus Zechmeister (1873 – 1953) uverejňujú 
P. aich a Š. Holčík informácie o dosiaľ v podstate nepoznanom 
prešporskom výtvarníkovi, ktorého diela nedávno identifikovali. 
v predposlednom príspevku Tri maľované štíty spolku Schlaraffia 
a ich reštaurovanie spracovali z. Francová a M. Horňáková tri ar-
tefakty uložené v zbierkach MMB. Na záver riaditeľ múzea P. Hy-
ross informuje v článku Z činnosti Múzea mesta Bratislavy v roku 
2011 o  aktivitách tejto kultúrnej inštitúcie, jej zbierkotvornej 
činnosti a personálnom stave.
Možno zhrnúť, že aj podľa predmetnej publikácie je Múzeum 
mesta Bratislavy na dobrej ceste. zborník sa stáva nielen dô-
ležitým odborným regionálnym periodikom, ale svojim obsa-
hom príťažlivou publikáciou aj pre širšiu verejnosť.

vlaDiMÍr turČaN

zborník Múzea mesta Bratislavy, xxiv
Kurincová elena (zost.)

vydalo Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava, 2012, 267 s., isBN 978-80-89636-00-6, 
issN 0524-2428

Proceedings of the Bratislava Municipal Museum, XXIV
Published by the Bratislava Municipal Museum, Bratislava, 2012, 267 p., ISBN 978-80-
89636-00-6, ISSN 0524-2428
The proceedings of the Bratislava Municipal Museum published in 2012 brings 15 
contributions devoted to Bratislava regional history as viewed by archaeology and art history.  
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Marta Janovíčková, Mgr.
Je zástupkyňa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy, vedúca oddelenia 
dokumentácie, kurátorka zbierkového fondu zameraného na ob-
lasť kultúry všedného dňa. tejto oblasti sa týka aj záber jej odbor-
nej činnosti. 

Mária Kotorová-Jenčová, PhDr., PhD.
Je riaditeľkou vo vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad top-
ľou. v oblasti výskumu sa venuje osídleniu východného slovenska 
v dobe bronzovej. Je autorkou viacerých regionálnych publikácií 
(Nie sme tu odvčera i a ii, spomienky z hliny), editorkou 3 zborní-
kov z odborných  konferencií a spoluautorkou slovensko-anglickej 
odbornej publikácie Žalobínske poklady. Hanušovce 2012 (spolu 
s dr. J. Hunkom a Mgr. P. Šafrankom).

Dana Šubová, doc. RNDr., CSc.
v  súčasnosti pracuje ako riaditeľka slovenského múzea ochra-
ny prírody a  jaskyniarstva v  liptovskom Mikuláši. v  oblasti vý-
skumu sa venuje molekulovej biológii a základným fyziologickým 
procesom živých organizmov. Publikuje v oblasti popularizácie ve-
dy z environmentálneho aspektu. Je autorom atlasu chránených 
druhov európskeho významu pre územia Natura 2000 na slo-
vensku. 

Michaela Škodová, Mgr.
v  súčasnosti pracuje v  Novohradskom múzeu a  galérii v  lučen-
ci na  pozícii etnologičky a  kurátorky. venuje sa výskumu drob-
nej sakrálnej architektúry, tradičnej remeselnej výroby a sklárstvu 
ako rodinnému remeslu. Publikuje v oblasti materiálnej, duchov-
nej a sociálnej kultúry obyvateľstva Novohradu.

Vladimír Krupa, PhDr.
Pracuje ako riaditeľ a archeológ v Balneologickom múzeu v Pieš-
ťanoch. zaoberá sa históriou a archeológiou Piešťan a najbližšie-
ho regiónu a témami z histórie múzea. Podieľal sa na archeologic-
kých výskumoch v Piešťanoch (lokalita starý kláštor) a priľahlom 
regióne (Chtelnica, Krakovany, vrbové a  iné), publikoval články, 
štúdie a publikácie z tejto oblasti. Je spoluautorom knihy Piešťany 
v zrkadle historických pohľadníc. Podieľa sa na vydávaní publiká-
cií Balneologického múzea i zborníka Balneologický spravodajca.

Milan Buday, Ing.
v súčasnosti pracuje na Odbore múzeí, galérií a knižníc sekcie kul-
túrneho dedičstva Ministerstva kultúry sr. Niekoľko rokov je ria-
diteľom súťaže Múzeum roka a tajomníkom poroty Ceny andreja 
Kmeťa.

Marián Majerník, Ing.
v súčasnosti pracuje v slovenskom technickom múzeu ako kurá-
tor na referáte fotografickej a kinematografickej techniky, referá-
te hodinárstva. venuje sa historickej časomernej technike  (hodi-
nári z Košíc) a československej fotografickej technike.

Pavol Šteiner PhDr., PhD.
Je odborným asistentom na  Katedre muzeológie Filozofickej fa-
kulty univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre. venuje sa staršej 
dobe bronzovej v Karpatskej kotline, dokumentácii a prezentácii 
kultúrneho dedičstva na pôde múzeí a vojensko-historickému vý-
skumu na juhozápadnom slovensku (roky 1944/45). Je autorom 
monografie Keramický inventár otomansko-füzesabonyského 
kultúrneho komplexu vo svetle nálezov z Barce i.

Grzegorz Żuk, Dr.
Pracuje ako lektor v  uniwersytet Marii Curie-skłodowskiej w 
lublinie. zaujíma sa o múzeá a múzejné vzdelávanie. Je autorom 
publikácie europe in Polish Public Discourse (Frankfurt am Main 

2013). Publikuje v oblasti sociálnej komunikácie, literárnych a vo-
jenských múzeí.

Andrea Jamrichová, Mgr.
Bola kurátorkou a  kultúrno-propagačnou manažérkou v  sNM-
-Múzeu Červený Kameň v Častej, projektovou manažérkou v slo-
venskom národnom múzeu, múzejnou pedagogičkou v Malokar-
patskom múzeu v Pezinku. v súčasnosti je riaditeľkou Múzea Ľuv 
v stupave.

Renata Babicová, PaedDr.
Pracuje od roku 2008 ako vedúca Podpolianskeho múzea v Detve. 
Je kurátorka zbierok a okrem iných odborných činností sa venuje 
tvorivým kultúrno-vzdelávacím aktivitám regionálneho charakte-
ru s dôrazom na deti a mládež. Publikovala v domácich vedeckých 
zborníkoch a odborných časopisoch, kde sa venovala problematike 
salašníctva, histórie regiónu a odborným činnostiam Podpolianske-
ho múzea.

Iveta Zuskinová, PhDr.
v súčasnosti pracuje v liptovskom múzeu v ružomberku ako et-
nologička v Národopisnom múzeu v liptovskom Hrádku. venuje 
sa výskumu, spracovaniu, propagácii a prezentácii rôznych foriem 
ľudovej kultúry liptova. v súčasnom období pracuje na príprave 
monografického diela pod názvom liptov v  ľudovej kultúre. Je 
autorkou viacerých publikácií na  témy ľudová strava, ovčiarstvo 
a pastierstvo, ľudové bývanie a nábytok, ľudová modrotlač, palič-
kovaná čipka, ľudový výtvarný prejav. Publikuje aj v oblasti múzeí 
v prírode, ľudového staviteľstva a architektúry.

Jozef Kušnír, JUDr., Mgr.
v súčasnosti pracuje v Krajskom múzeu v Prešove na pozícii his-
torika. venuje sa novovekým a  najnovším slovenským dejinám. 
Publikuje v oblasti najnovších dejín východného slovenska.

Zuzana Koblišková, Mgr.
v súčasnosti pracuje v Múzeu Divadelného ústavu vo funkcii ku-
rátorka – správkyňa zbierok múzejnej a galerijnej hodnoty. v dip-
lomovej práci sa venovala stálym expozíciám slovenskej národnej 
galérie. v Múzeu Divadelného ústavu sa venuje metodike spraco-
vania metadát scénografík pre digitalizačnú kampaň OPis 2.

Konušová Bohuslava, Mgr.
v súčasnosti pracuje v NBs – Múzeu mincí a medailí Kremnica ako 
správca fondu regionálnej histórie. 

Zuzana Nemcová, PhDr., CSc.
v  súčasnosti pracuje na  Katedre archívnictva a  PvH FFuK ako 
odborná asistentka. venuje sa novovekej diplomatike, metro-
lógii a  chronológii. Publikuje v  oblasti pomocných vied historic-
kých, v odborných štúdiách sa venuje problematike stoličnej sprá-
vy a  diplomatiky, metrologickému vývoju a  regulácii váh a  mier 
v mestách, písomnostiam obchodníkov. spracovala kapitolu veno-
vanú najnovším dejinám v monografii Bernolákovo 1209 – 2009.

Daniel Veščičík
založil Múzeum šľachtických kočiarov a saní v Oravskom Podzámku 
a pracuje v ňom ako riadiaci pracovník. venuje sa histórii, technikám 
a postupom používaným pri renovácií konských kočiarov a saní.

Ingrid Gajdošová, PhDr.
v súčasnosti pracuje na Ministerstve kultúry slovenskej republi-
ky vo funkcii štátny radca. zaujíma sa o  históriu umenia so za-
meraním na  oblasť pamiatkového fondu. Je spoluautorka publi-
kácie vitráže na slovensku (vyd. slOvart, spol. s r.o., Bratislava 
2006).
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Predná strana obálky – Front Cover
Neuer Passauer Kalender auf das Jahr nach der 
gnadenreichen Geburt unsers Herrn und... iesu 
Christi, M.DCC.lxxi.  
Nový Passovský kalendár na rok po milostivom 
narodení nášho Pána a Ježiša Krista 1771 
rytec: Christian augustin schantz. tlač: Fridrich 
Gabriel Mangold, Passau. Bez sign. 
Štátny archív v Prešove  
Foto: Ľ. Mišurová

Neuer Passauer Kalender Auf das Jahr nach der gna-
denreichen Geburt unsers Herrn und... IEsu Christi, 
M.DCC.LXXI.  
New Passau calendar for the year following the bles-
sed birth of our Lord and Jesus Christ 1771 
Carver: Christian Augustin Schantz. Print: Fridrich 
Gabriel Mangold, Passau. Without signature. State 
Archive in Prešov  
Photo: Ľ. Mišurová

Zadná strana obálky – Back Cover
slnečné ekvatoriálne hodiny. značené Cheval-
lier Paris, 19. storočie (?). inv. č. F-2280. Múzeum 
mesta Bratislavy 
Foto: Š. Péchy  

Equatorial sundial. Signed Chevallier Paris, 19th 
century (?). Inv. No. F-2280. Bratislava Municipal 
Museum 
Photo: Š. Péchy  

SLOVENSKÉ 
NÁRODNÉ 
M Ú Z E U M

Peter Maráky, PhDr.
Bol riaditeľom viacerých múzeí a pamiatkových inštitúcií, v súčas-
nosti pôsobí ako riaditeľ Múzea dopravy stM a šéfredaktor revue 
Pamiatky a múzeá. externe vyučuje muzeológiu na Filozofickej fa-
kulte univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom viacerých 
samostatných publikácií, mnohých článkov a štúdií z oblasti kul-
túrneho dedičstva, etnológie, histórie a kultúrnej histórie.

Elena Zahradníková, Mgr.
Pracuje v slovenskom národnom múzeu v Martine ako kurátor-
ka – etnologička a metodička pre múzejnú pedagogiku. v rámci 
etnológie sa venuje duchovnej a  sociálnej kultúre, najmä sym-
bolickej stránke obradov a  obyčajov, ako potvrdzovanie sociál-
nych statusov cez obrady v  rámci spoločnosti hlavne z  pohľa-
du rodových štúdií či prejavy religiozity v každodennom živote. 
zaujíma ju aj historická antropológia, najmä obdobie stredove-
ku. v  rámci komunikácie s  návštevníkom preferuje didaktické 
postupy konštruktivistickej pedagogiky nielen v rámci edukač-
ných programov. 

Ján Papco, Mgr. 
v súčasnosti pracuje v slovenskom národnom múzeu-Múzeu Boj-
nice vo funkcii riaditeľa. zaujíma sa o európske maliarstvo a so-
chárstvo 17. – 18. storočia. Je autorom viacerých významných 
publikácií ako rakúsky barok a slovensko. Nové nálezy, atribú-
cie i., ii. Österreichisches Barock und die slowakei. Neue Funde, 
attributionen i., ii., umenie 16.-18. storočia v zbierkach Múzea 
Bojnice,  Palkovské štúdie i./Palko studies i., záhada jedného 
obrazu/The Mystery of a  Painting, Naše kresťanské mená (ku-
rátor výstavy, editor a  spoluautor katalógu), autor múzejníckej 
koncepcie Od inštalácie cez animáciu k inscenácii.  

Marta Herucová, PhDr., PhD.
Je historička umenia v ústave dejín umenia sav. venuje sa výsku-
mu umenia 19. storočia.

Želmíra Grajciarová, PhDr.
Je historička umenia, dlhoročná kustódka zbierky starého umenia 
Galérie mesta Bratislavy, toho času už na dôchodku.

Marianna Janoštínová, PhDr.
Od roku 1990 pracovala v sNM-Historickom múzeu a Národnom 
múzejnom centre sNM, v rokoch 1995 – 2001prednášala muzeo-
lógiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Fi-
lozofickej fakulte univerzity Komenského v  Bratislave. Od  roku 
2001 pracuje v  Múzeu oravskej dediny v  zuberci ako kurátorka. 
zameriava sa na problematiku múzejnej komunikácie s dôrazom 
na špecifiká múzeí v prírode.

Marián Kamenčík, PhDr., PhD.
v  súčasnosti pracuje na  Katedre slovenského jazyka a  literatúry 
Filozofickej Fakulty univerzity sv. Cyrila a Metoda v trnave ako 
odborný asistent. venuje sa literatúre 19. storočia, slovenskému 
literárnemu mesianizmu a  literárnemu regionalizmu. Je auto-
rom monografie vďačná pamiatka fraštackému richtárovi. Príspe-
vok ku kultúrnym dejinám a literárnemu životu mesta Hlohovec 
na začiatku 19. storočia.

Peter Szabo, Mgr., PhD.
v súčasnosti pracuje  na Katedre masmediálnej komunikácie a re-
klamy Filozofickej fakulty univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
na pozícii odborného asistenta. venuje sa semiotike masmediál-
nej komunikácie a  literárnej teórii. Publikuje v  oblasti výskumu 
masmédií a literárnej komunikácie.

Eva Ševčíková, Mgr.
Pracuje v  ústredí ľudovej umeleckej výroby v  Bratislave ako re-
daktorka časopisu remeslo, umenie, dizajn a  zároveň ako kurá-
torka zbierky keramiky v Múzeu ľudovej umeleckej výroby. Od ro-
ku 2009 je predsedníčkou etnologickej sekcie zväzu múzeí na slo-
vensku.   

Vladimír Turčan, PhDr.
Pracuje v  sNM-archeologickom múzeu v  Bratislave ako kurátor. 
v  oblasti výskumu a  publikačnej činnosti sa venuje dobe rímskej 
a  dobe slovanskej. Je autorom mnohých odborných a  vedeckých 
článkov, spoluautorom rôznych publikácií a autorom publikácie De-
poty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných pred-
metov uložené v zbierkach sNM-archeologického múzea (2012).
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 Jozef Kušnír: Fire protection exhibition in the District Museum in 

Prešov

34 zuzana Koblišková: talianska maľba – balzam na dušu
 Zuzana Koblišková: Italian painting – balsam to the soul

37 Bohuslava Konušová: Pôvab kameninových záhrad
 Bohuslava Konušová: The charm of stoneware gardens

39 zuzana Nemcová: ako sa meral čas
 Zuzana Nemcová: How time was measured

	 MÚZEJNÉ	ZARADENIA	•	MuseuM equiPMeNt 

42 Daniel veščičík: Múzeum šľachtických kočiarov a saní v Oravskom 
Podzámku

 Daniel Veščičík: The museum of aristocratic coaches and sledges in 
Oravský Podzámok

	 INFORMAČNÉ	ZDROJE	•	INFORMATION	SOURCES

44 ingrid Gajdošová: Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013
 Ingrid Gajdošová: European Heritage Days 2013

45 Peter Maráky: Obnovená Kunstkammer umeleckohistorického 
múzea vo viedni otvorená

 Peter Maráky: The „Kunstkammer“ exhibition at the Art History 
Museum in Vienna is opened again

	 DISKUSIA	•	DISCUSSION

47 elena zahradníková: edukačné aktivity a vedeckovýskumná činnosť 
múzeí

 Elena Zahradníková: Educational activities and research of museums

48 Ján Papco: ad: zámockí páni. alebo zásady šírenia požiaru sú 
rovnaké aj vo vzdialenosti dvesto kilometrov

 Ján Papco: Re: Castle lords. Or the principles of fire spreading are 
identical also in the distance of two hundred kilometres

 PERSONÁLIE	•	PERSONAL	DATA

51 Marta Herucová – Želmíra Grajciarová: Historička umenia Katarína 
závadová má osemdesiatku

 Marta Herucová – Želmíra Grajciarová: Katarína Závadová, an art 
historian, is eighty

	 ODBORNÉ	PODUJATIA	•	EVENTS	

52 Marianna Janoštínová: 26. konferencia aeOM
 Marianna Janoštínová: The 26th AEOM conference

	 RECENZIE	A ANOTÁCIE	•	BOOK	REVIEWS	AND	ANNOTATIONS

54 Marián Kamenčík: Conventus Galgociensis
 Marián Kamenčík: Conventus Galgociensis. 

55 Peter szabo: vďačná pamiatka fraštackému richtárovi
 Peter Szabo: A grateful memory to the Mayor of Frašták. 

56 eva Ševčíková: Ľudový odev a textil z okolia Brezna
 Eva Ševčíková: Folk garments and textiles from the surroundings of 

Brezno

57 vladimír turčan: zborník Múzea mesta Bratislavy, xxiv
 Vladimír Turčan: Proceedings of the Bratislava Municipal Museum, 

XXIV
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