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Pamiatka alebo múzeum 
Gabriela Podušelová, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Múzeum sa v  chápaní verejnosti spája s  nehnuteľným objek-
tom, kde sa návštevník zoznamuje s  rozličnými podobami mi-
nulosti prírody a spoločnosti, ktoré múzeum, galéria prezentuje 
špecifi ckými prostriedkami múzejného výstavníctva. Na Sloven-
sku sú zvyčajne pre potreby múzeí upravené historické objekty, 
napr. radnice a meštianske domy v historických centrách miest 
či budovy kaštieľov, kúrií a pod. Pre takéto potreby slúžia aj hra-
dy a zámky. Účelových budov postavených pre múzeá a galérie je 
na Slovensku málo, možno ich spočítať na prstoch oboch rúk. 
K najviac navštevovaným múzeám nielen na Slovensku patria 
hrady a zámky, ktoré sú zároveň aj významnými kultúrnymi 
pamiatkami. Historické objekty sú často spojené s historickou 
záhradnou a parkovou architektúrou, čo im pridáva na výni-
močnosti a príťažlivosti. Mnohokrát stavebne dominujú oko-
liu, sú lákadlom pre turistov a návštevníkov. 
Hradné a zámocké objekty sú v povedomí verejnosti spájané skôr 
s návštevou hradu, zámku („Idem na hrad, idem do zámku“), nie 
múzea. Génius loci je tu mimoriadne silný a lákavý pre mnohých. 
Existenciu múzejnej inštitúcie v objekte návštevník vníma skôr 
až v druhom slede. Leitmotívom jeho záujmu je objekt sám, jeho 
jedinečná hodnotná architektúra poznačená storočiami, výrazné 
umelecko-historické hodnoty vnútornej výzdoby objektu a v ne-
poslednom rade zachovaný pôvodný historický mobiliár objek-
tu, ktorý zdôrazňuje jeho historicko-umelecké hodnoty. Hrad, zá-
mok sa tak dostáva do polohy artefaktu, ktorý má zároveň všetky 
znaky zbierkového predmetu, a je hodný nielen ochrany ako kul-
túrna pamiatka, ale aj prezentácie ako významná súčasť výtvar-
no-architektonického kultúrneho dedičstva. 
Pri premene hradu, zámku či iného historického objektu na mú-
zejnú inštitúciu je potrebné mimoriadne citlivo vnímať všetky je-
ho umelecko-historické hodnoty. Premena na múzeum, vrátane 
rekonštrukcie a  vnútorných stavebných úprav, musí vychádzať 
z premisy, že prvoradé je zachovanie umelecko-historických hod-
nôt objektu, prezentácia významných a  umelecky hodnotných 
výtvarno-architektonických riešení a  detailov, až následne pri-
chádza na rad premena na múzejnú inštitúciu, ako aj vytvorenie 
priestorov pre pracovné a obslužné činnosti múzea. 
Návštevník na hrade alebo na zámku vníma a citlivo hodnotí kaž-
dý nevhodný zásah do historických interiérov. Tak isto sú pozor-
ne vnímané a hodnotené aj implementované expozičné múzejné 
celky. Optimálnym riešením z pohľadu návštevníka je prezentá-
cia historických interiérov, ktoré slohovo korešpondujú s histó-
riou objektu. Niekedy je v tomto prípade menej lepšie, ako násilné 
vytváranie tematických expozícií, ktoré s históriou objektu či je-
ho vlastníkmi majú málo spoločné. V západných krajinách, napr. 
niektoré zámky na Loire vo Francúzsku či niektoré historické ob-
jekty v Taliansku, uprednostňujú prezentáciu výtvarnej interié-
rovej výzdoby (štuky, fresková výzdoba, kartuše, ostenia a pod.) 
pred tematickou expozíciou. V  sezóne sú niektoré sály, kde sa 
nezachoval historický mobiliár, využívané na tematické výstavy 
spojené s históriou objektu, rodov vlastniacich objekt či výstavy 
spracúvajúce tematické okruhy v historickom priereze, napr. Villa 
d‘Este v Tivoli neďaleko Ríma. Inokedy nábytkové tvaroslovie ko-
rešpondujúce s históriou sály či celého krídla objektu je zastúpe-
né len niekoľkými špecifi ckými nábytkovými solitérmi, závesný-
mi obrazmi či sochami z tohto obdobia, a pritom pozitívny dojem 
z návštevy vzácneho historického objektu zostáva. Ak dochádza 
k  spojeniu novej interiérovej architektúry (výstavného mobili-
áru) s objektom, toto riešenie nepotláča a nezakrýva umelecko-
-historické hodnoty jednotlivých sál a miestností, dáva dostatok 
priestoru na vnímanie týchto hodnôt, napr. v Castello Sforzesco 
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(palác Sforza) v Miláne. Môžeme povedať, že tu dochádza k žia-
ducej symbióze historického objektu a múzejnej expozície. Mo-
numentalita objektu nebráni vnímaniu hodnotných múzejných 
a galerijných zbierok a naopak. 
Na Slovensku sú najpopulárnejšie objekty so zachovanými his-
torickými interiérmi (Červený Kameň, Svätý Anton, Bojnice, 
Betliar, Krásna Hôrka). Expozičné riešenie jednotlivých sál je 
zvyčajne slohovo jednotné, a hrad či zámok sa tak stáva skutoč-
ným nábytkovým, interiérovým múzeom, pričom je to zároveň 
aj prezentácia bývania šľachty. Žiaľ, u nás pretrvávajú snahy vy-
užiť všetky dostupné a priestranné sály týchto objektov ako ex-
pozície. Niektoré expozičné celky, kde sa nezachoval pôvodný 
historický mobiliár, prinášajú rozšírené informácie k  dejinám 
hradu a jeho vlastníkom, iné riešenia nie sú až také šťastné, ho-
ci hradné interiéry sú dostatočne zaujímavé a bohaté. Je prav-
dou, že niektoré múzeá dostali už na začiatku svojho pôsobe-
nia „do vienka“ spolu s historickým objektom aj profi láciu a špe-
cializáciu múzea. Skĺbenie tohto dedičstva v podobe múzejnej 
prezentácie zbierkového fondu je neľahkou úlohou, ktorá si vy-
žaduje veľkú dávku odbornosti i tvorivosti. Spojenie ľudového 
odevu a hradu či renesančnej stavby a diorámy vodného vtáctva  
môže vyvolať občas údiv, či dokonca pobavenie. V  súčasnosti 
už múzeá nie sú v situácii, že za každú cenu musia prezentovať 
vlastivedný charakter  múzea, ľudovú kultúru či prírodu regió-
nu. Takéto spojenie môže potlačiť umelecko-historické hodnoty 
objektu a nie je vždy na úžitok prezentácii historicky a umelec-
ky hodnotného objektu, ale aj samotných zbierok múzea, ktoré 
tam často pôsobia ako nesúrodý prvok.  

2014_01_muzeum_01_04.indd   1 13. 3. 2014   14:00:15



2     múzeum 1 / 2014 • Hlavná téma

Využitie historických objektov 
na múzejné účely
Pavol Ižvolt, PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

Using historical objects for museum purposes
The author is investigating the issue of the use of historical objects for museum and art gallery purposes as seen by 
the conservationist. In the introduction he points out the current situation given by the legal framework of the Act 
on Monuments and emphasizes the most frequent shortcomings in the preparatory stage of the projects. Further, he 
presents an update of the methodology of presentation in relationship to historical architecture and the methodology 
of monuments renewal. Technical aspects of using historical objects are a special determinant. The conclusion gives 
recommendations for practice. 

Úvod
Téma zriadení expozícií v  priestoroch historických objektov 
je spätá so samotnými počiatkami múzejníctva a  výstavníc-
tva. Jej špecifiká sa dajú rozdeliť do dvoch základných oblastí. 
Prvou je oblasť metodická a druhou technická, ktoré nám pri-
blížia, aké obmedzenia a úskalia so sebou historické stavebné 
konštrukcie nesú. 
Kedže na Slovensku sa bohužiaľ vďaka pohnutým historickým 
udalostiam nezachovalo zďaleka také množstvo pôvodného 
mobiliáru, ako napr. v Rakúskej republike alebo Českej repub-
like, téme aktuálnych otázok zriaďovania expozícií v historic-
kých priestoroch nebola venovaná v odbornej literatúre veľká 
pozornosť1.
Z pohľadu pamiatkára, ktorý je svojim zameraním prirodzene 
mierne odlišný od  pohľadu múzejníka alebo galeristu, si do-
volím z tejto širokej témy priblížiť aspoň niektoré problémové 
okruhy formou krátkeho úvodu do problematiky.

Legislatíva
So skutočnosťou, že zásahy do  kultúrnej pamiatky podliehajú 
zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), sú prav-
depodobne oboznámení všetci správcovia múzeí a  galérií. Na-
priek tomu by som si dovolil zdôrazniť niektoré momenty, dô-
ležité v praxi. V poslednom období, najmä vďaka podpore Regi-
onálneho operačného programu, finančnému mechanizmu EHP 
a  iným dotačným programom a  schémam, bolo na  Slovensku 
obnovených (prípadne obnova ešte prebieha) niekoľko význam-
ných národných kultúrnych pamiatok, v  ktorých boli zriade-
né alebo reinštalované interiérové či exteriérové expozície prí-
stupné verejnosti (hrad Budatín, kaštieľ v Snine, kaštieľ v Krás-
nej nad Hornádom, kaštieľ v Bohuniciach, kaštieľ v Divíne, hrad 
Beckov, budova kasární na Trenčianskom hrade a mnohé iné). 
Expozície menších múzeí a prezentácie zbierok vznikajú aj v pa-
miatkach vo vlastníctve fyzických a právnických osôb (hrad Slo-
venská Ľupča, kaštieľ v Tomášove, kaštieľ v Tonkovciach, kaštieľ 
v Oponiciach atď). Ďalšou skupinou sú prezentácie archeologic-
kých lokalít a  budovanie archeoparkov (Nitra-Martinský vrch, 
Košický hrad atď.). Podrobné zhodnotenie uvedených realizá-
cií by mohlo byť predmetom samostatných príspevkov. Čas-
tým spoločným menovateľom týchto rozsiahlych pamiatkových 
obnov je krátka časová príprava, nedostatočná predprojektová 
príprava (pamiatkové a  archeologické výskumy), obmedzenia 
vyplývajúce z  verejných obstarávaní (víťazí cena nad kvalitou 
a  referenciami) a  krátky čas na  realizáciu (v  dôsledku časo-
vých omeškaní pri verejných obstarávaniach sa doby realizácie  

projektov skracujú na  minimum). Dôležitým paragrafom pa-
miatkového zákona pre obnovu národnej kultúrnej pamiat-
ky je § 32 „Obnova kultúrnej pamiatky a úprava nehnuteľnos-
ti“, ktorý určuje povinnosť vlastníka požiadať príslušný krajský 
pamiatkový úrad o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy (ten 

Carnuntum. Pri prezentácii archeologickej lokality môžeme 
sledovať viaceré metodické princípy. Vstupný priestor (hore) je 
úplným novotvarom. Na druhom zábere (dole) môžeme v pozadí 
vidieť kópie, resp. hypotetické rekonštrukcie zaniknutých 
stavieb na pôvodných základoch, v popredí prezentované základy 
a čiastočná náznaková rekonštrukcia. Foto: autor
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obsahuje plánované budúce využitie kultúrnej pamiatky a špe-
cifikáciu predpokladaných zmien kultúrnej pamiatky). Tento 
moment je momentom prvého kontaktu vlastníka s krajským 
pamiatkovým úradom a  mal by predchádzať spracovaniu pro-
jektovej dokumentácie. Krajský pamiatkový úrad stanoví ná-
sledne rozsah potrebnej predprojektovej dokumentácie a  vý-
skumov2. Začínať komunikáciu s pamiatkármi so spracovanou 
projektovou dokumentáciou predstavuje v dnešnej dobe veľké 
riziko neoprávneného nakladania s finančnými prostriedkami, 
ak bude nevyhnutné dokumentáciu prerábať. V tejto súvislos-
ti treba poznamenať, že projektant obnovy významnej pamiat-
ky by rovnako mal mať skúsenosti s historickými stavbami a pa-
miatkovým zákonom. Podľa § 28 zákona „Práva a  povinnosti 
vlastníka“ vlastník kultúrnej pamiatky má právo požiadať kraj-
ský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a meto-
dickej pomoci. Filozofia zákona vychádza a  vedie k  spolupráci 
vlastníka, výskumníka, projektanta a krajského pamiatkového 
úradu. Len prostredníctvom úzkej spolupráce a profesionálnej 
erudovanosti všetkých partnerov je možné kvalitné pripravenie 
projektu. Počas tvorivého procesu na základe nových informá-
cií, ktoré prinesie pamiatkový výskum, sa ujasňuje aj ďalšia ob-
lasť a tou je metodika prezentácie. Projektová dokumentácia by 
už v prvých stupňoch mala obsahovať zámer interiérovej inšta-
lácie, ako aj predpokladanú návštevnícku trasu.

Metodika
Teória zriaďovania expozícií rozlišuje tri základné typy pre-
zentácie, ktoré sú vždy v  rozdielnom vzťahu k  historickému 
objektu, ak sú v takom zriadené.
Pamiatková prezentácia zachováva historickú architektúru spo-
ločne s jej náplňou. Napríklad zachovaný hrad spolu s interié-
rovým vybavením je hlavným exponátom.3

Múzejná prezentácia je typická rozširovaním zbierkového fon-
du akvizíciami s  tematickým vzťahom k  zameraniu múzea 
a prevahou prostriedkov, ako sú texty, fotografie, panely, prí-
padne využíva modernú techniku. Múzeá pri uložení a prezen-
tácii zbierok pracujú radšej s neutrálnym prostredím. Výsled-
ná expozícia v  historickom objekte môže byť obmedzovaná 
napríklad pôdorysnou dispozíciou, veľkosťou priestorov, tak-
tiež výtvarné riešenie nebýva vždy v súlade s historickým inte-
riérom, v ktorom sa nachádza, dokonca môže pôsobiť rušivo.
Galerijná prezentácia je ďalším základným typom interiéro-
vého využitia. Ide o  typ múzejnej prezentácie upraveného 
priestoru pre exponáty bez historickej väzby na  prostredie. 
Hlavný dôraz je kladený na nerušené estetické pôsobenie vy-
stavených diel, ktoré majú svoje vnútorné usporiadanie (pod-
ľa autora, témy, obdobia, materiálu atď.). Exponát na rozdiel 
od  prezentácie v  múzeu vyniká svojou umeleckou kvalitou. 
Galerijná prezentácia nevyužíva také množstvo sprievodné-
ho textu a vysvetlení ako múzejná. Pracuje viacej s nasviete-
ním exponátov, panelmi či podstavcami, ktoré vytvárajú akú-
si vlastnú výtvarnú hodnotu vloženú do priestoru. Uplatnenie 
galerijnej prezentácie v historickom interiéri je z tohto pohľa-
du prijateľnejšie (a  ľahšie) ako múzejnej, predovšetkým po-
kiaľ nie sú zachované súčasti interiéru, len architektonický 
priestor ako taký. 
V praxi sa stretávame s častými kombináciami, napr. prezen-
tované hrady bývali doplnené o  vstupné muzejné expozície 
(predovšetkým historické) a obdobne o galerijné expozície. 
Expozícia v  historickom objekte sa do  veľkej miery prelína 
a  dopľňa so samotným objektom. Ku základným spôsobom 
prezentácie historickej architektúry, závislým predovšetkým 
od stavu a miery zachovania pôvodnej hmoty, detailov a povr-
chových úprav (ale niekedy aj na  základe zámeru pamiatkára 
či architekta), rozlišujeme slohovú obnovu, náznakovú rekon-
štrukciu alebo vstup súčasného architektonického a výtvarné-
ho názoru formou tzv. novotvaru. Metóde prezentácie by sme 
však nemali prispôsobovať pamiatku (napr. odstraňovaním  

neprezentovaných historických vrstiev), ale naopak, prispôso-
biť metódu. Pri zachovaní čo najväčšieho množstva pôvodnej 
fyzickej substancie pamiatky a pravdivosti historických zdrojov 
(poznatky overené výskumom) môže byť výsledná forma obno-
vy pamiatky a jej expozícia postavená na kombinácii viacerých 
metód. Schématicky môžeme metódy rozdeliť nasledovne4.
Slohová obnova5 je mimoriadne náročná metóda, ktorá musí 
byť založená na  dôkladných znalostiach povrchových úprav 
a  interiérov historickej architektúry, tie však musia byť vždy 
opreté o  poznatky precizované výskumom (použitie metódy 
analógie je do značnej miery nepresné, oblasť Strednej Euró-
py bola v  histórii stavebne veľmi rôznorodá). Uprednostne-
nie jedného dominantného slohového obdobia by nemalo byť 
sprevádzané nenávratným odstraňovaním hodnotných mlad-
ších vrstiev (to je zároveň limitom použitia tejto metódy). 
Napriek mnohým rokom výskumov nie sú naše vedomosti 
o vzhľade historických interiérov úplné. Všade tam, kde je to 
možné, by mala byť slohová rekonštrukcia vítaná, pretože je-
dinečným spôsobom sprostredkuje atmosféru doby a konkrét-
neho historického objektu. Mala by využívať a uprednostňo-
vať všetky zachovalé súčasti interiéru, resp. ich opravy, pred 
ich výmenou za repliky. Dôkladný výskum môže priniesť cen-
né archívne ikonografické doklady, ktoré v kombinácii so son-
dami môžu priniesť výsledky blízke skutočnosti. Výslednému 
dojmu by mali byť podriadené aj rušivé prvky technickej in-
fraštruktúry (vykurovacie telesá, kabeláž a pod.), častým ne-
dostatkom sú remeselne neslohovo spracované okná (výklop-
né, z lepeného profilu so súčasnými kovaniami6). Pôsobivými 
doplnkami slohových prezentácií obľúbenými v súčasnosti bý-
vajú textílie, kvetinové inštalácie či predmety každodennosti. 
Krajnou polohou slohovej rekonštrukcie je hypotetická rekon-
štrukcia, s ktorou sa stretávame najmä pri prezentovaných ar-
cheologických lokalitách. Je rovnako náročná na  dôveryhod-
nosť a presnosť východiskových informácií, ako aj na remesel-
ný detail a tradičné technológie. Je však viac v polohe náučnej, 
pri jej nedostatočnom technickom zvládnutí zväčša nie je 
ohrozená pôvodná pamiatka7.
Metóda náznaku a  jej použitie súvisí predovšetkým so zanik-
nutými štruktúrami, resp. je časté pri prezentovaných archeo- 
logických lokalitách8. Ich úspech u  návštevníka závisí od  vý-
tvarného nápadu a  zrozumiteľnosti odovzdávaného odka-
zu. Umožňuje vytvoriť si aspoň približný obraz o proporciách 
stavby alebo o pôsobení interiéru. Slabou stránkou môže byť 
pre návštevníka nedostatočná zrozumiteľnosť. V  súčasnosti 
túto metódu vedia zastúpiť aj rýchlo sa rozvíjajúce digitálne 
prezentácie 3D modelov či holografické inštalácie. 
Metóda novotvaru je vhodná predovšetkým pri absencii zacho-
vaných pôvodných architektúr či interiérov. Z hľadiska autenti-
city mimoriadne konvenuje súčasným architektom a výtvarní-
kom, pre ktorých predstavuje autorskú výzvu. Vo výsledku by 
však mal vložený novotvar pôsobiť s historickými prvkami har-
monicky, čo sa málokedy podarí dosiahnuť. Dôležitá je aj otáz-
ka rozsahu použitia nových prvkov, ktoré by nemali konkurovať 
zachovalým9, ako aj určitá striedmosť a materiálová harmónia10. 
Architektonický novotvar vyžaduje nadštandardný prístup 
a hľadanie správneho riešenia pomocou modelu či vizualizácií. 
Treba podotknúť, že forma architektonických súťaží, vhodná 
práve pre tento typ zadania, je u nás takmer nevyužívaná.11 
Príprava inštalácie by mala anticipovať aj vhodnosť expozič-
ných priestorov a návštevníckej komunikačnej trasy vo vzťa-
hu k technickým podmienkam historickej budovy (klimatické 
podmienky, teplota vzduchu, insolácia a pod.). 

Technické aspekty historického priestoru
Všeobecne podmienky v  historických interiéroch na  Sloven-
sku sú vďaka konštrukčným materiálom a  častým vnútro-
zemským klimatickým výkyvom nie príliš vhodné na uloženie 
vzácnych zbierkových predmetov. Vstupuje tu do  úvahy celá 
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rada problémov, predovšetkým v súvislosti s nedostačným za-
izolovaním stavieb proti zemnej vlhkosti, ale aj vlhkosť kon-
denzačná alebo havarijné priesaky konštrukciami. Samostat-
nou a  zložitou kapitolou je mikroklíma interiérových histo-
rických priestorov. Sprievodným negatívnym faktorom je aj 
skutočnosť, že mnohé interiéry sa nevykurujú a nevetrajú rov-
nomerne počas celej zimnej sezóny. Nebezpečenstvo týchto 
faktorov stúpa spolu s rastúcou vlhkosťou vzduchu. Hygrosko-
pické materiály, z ktorých sú často zbierkové predmety a sú-
časti interiéru zložené, preberajú množstvo vlhkosti zodpove-
dajúce stavu okolitého vzduchu, pričom vlhkosť, často blížiacu 
sa k hraničným 80 %, absorbujú. Pri tejto úrovni vlhkosti stú-
pa aj výskyt plesní a  ďalších degradačných biologických pro-
cesov. V  jarnom období vlhkosť v  interiéri rastie aj vetraním 
z exteriéru. Vlhký vzduch stúpajúci nahor spôsobuje napríklad 
poškodenia stropov a stropnej výzdoby. Základom systematic-
kého prístupu ku riešeniu problémov mikroklímy je pravidel-
né meranie teploty a vlhkosti, neovplyvnené lokálnymi zdroj-
mi tepla (napr. blízkosť tepelného zdroja, okna a pod). Ďalším 
krokom je uvedenie výsledkov merania do  vzťahu (interpre-
tácia merania na  základe h-x diagramu vlhkého vzduchu)12. 
V  prípade pretrvávajúcich problémov, ale aj pri zriaďova-
ní nových expozícií, je potrebné spolupracovať s odborníkom 
na vlhkosť muriva a mikroklímu.

Záver
Historické objekty s  interiérovými expozíciami predstavujú 
napriek mnohým úskaliam pre návštevníkov najatraktívnejšiu 
kombináciu. V  snahe zabezpečiť prevádzkový priestor, ktorý 
by bol konkurencieschopný pri bohatej ponuke okolitých kra-
jín, musí byť najväčšia pozornosť venovaná starostlivej prípra-
ve. Tá môže zabezpečiť príťažlivosť expozície, vernosť a  oso-
bitosť zrenovovaných priestorov, ako aj dlhodobú technickú 
stabilitu vnútorného prostredia. Vykonanie všetkých potreb-
ných výskumov, vrátane zozbierania ikonografických podkla-
dov a archívneho výskumu, môže doplniť interiéry, o ktorých 
by sme ani nepredpokladali, že môžu byť tak návštevnícky 
atraktívne. Dôkladné prípravné práce napomôžu rozhodova-
niu o budúcej expozičnej trase aj z hľadiska technických a dis-
pozičných limitov. Vďaka úzkej tímovej spolupráci je možné 
náročné projekty dosledovať až do záverečnej realizácie s dô-
razom na  pôvodné materiály a  kvalitu remeselných detailov. 
Príklady zo zahraničia nás presviedčajú, že je možné skĺbiť aj 
moderné prvky s tradičným priestorom. Úspešnou realizáciou 
práca ešte nekončí, historické interiéry je potrebné dlhodobo 

sledovať z  hľadiska nastavenia vnútornej mikroklímy pros-
tredníctvom vetrania, temperovania a prípadných úprav vlh-
kostného a teplotného režimu a ich trvalou údržbou13. 

POZNÁMKY
1 V  nedávnom období priniesol Národní památkový ústav Čes-

kej republiky metodické príručky k tejto téme, ktoré samozrej-
me nadväzujú na staršie publikácie, napr. Metodika tvorby inte-
riérových instalací a reinstalací, Praha 2011. Osobitosťou Českej 
republiky je práve veľký počet zachovaných historických interié-
rov, rozsiahle zbierky pôvodného mobiliáru a zariadenia, ako aj 
skúsenosti z prepojenia inštitúcií pamiatkovej ochrany so sprá-
vou hradov a zámkov.

2 Výskumov môže byť celá škála, od technicky zameraných, kto-
ré prinesú podklady k návrhu sanácie, až po výskum archeolo-
gický a  ostatné pamiatkové výskumy. Pamiatkový výskum nie 
je „samoúčelný“, prináša rozsiahle informácie, napr. súpisy ma-
jetku a vnútorného vybavenia, historické projektové dokumen-
tácie (pôdorysy s funkčným popisom miestností, návrhy vyba-
venia jednotlivých interiérov..., bližšie pozri publikáciu uvedenú 
v  pozn. 1). Zhromažďovaniu a  spracovávaniu poznatkov o  pô-
vodnom zariadení by sa mali dlhodobo venovať aj zamestnanci 
múzea, pretože pamiatkový výskumník má na výskum zvyčajne 
len obmedzený čas.

3 Zaujímavou a ocenenou realizáciou posledného obdobia je napr. 
renesančný palác hradu v Starej Ľubovni, ktorý bol zachovaný 
len v stave ruiny vonkajších obvodových múrov. Pri obnove sa 
nedoplnili stropné konštrukcie ani omietky, ale murivo samot-
né sa stalo exponátom, ktorý môžeme vnímať z nových vlože-
ných schodísk a úrovní.

4 Pozri bližšie napr. GREGOROVÁ, J. a kol. Prezentácia architekto-
nického dedičstva. STU v Bratislave 2003.

5 Priekopníkom ucelenej estetickej prezentácie architektúry ako 
umeleckého diela bol u  nás Vladimír Wagner (27. 1. 1900 – 
18. 3. 1955), predovšetkým v opozícií voči tzv. analytickým re-
konštrukciám, ktoré častokrát rozbíjali estetický účinok celku 
do fragmentov. 

6 Veľmi nepresvedčivo na  návštevníka pôsobí pri slohových re-
konštrukciách kombinácia starých novodobých technológií, ako 
prefabrikované štukové profily, krížové skrutky, moderné kova-
nia na starých oknách, moderné vykurovacie telesá a pod. 

7 Obavy vzbudzuje najmä výstavba na pôvodných základoch (kriti-
zovaná napr. v Carnunte), tieto obavy však môžu byť technicky rie-
šiteľné. Pravdepodobne opodstatnene kritizovanou realizáciou je 
napr. výstavba nového archeologického múzea v Aténach (Mouseio 
Akropolis), ktoré rešpektovalo základy antických stavieb, ale pri je-
ho výstavbe boli zničené pozostatky vzácnej byzantskej stavby.

8 Ocenenou náznakovou rekonštrukciou bola napr. prezentácia 
Laurinskej brány v Bratislave.

9 Medzi úspešné „nadčasové“ príklady novotvaru sa radí sláv-
na Peiho pyramída v  Louvre, v  Prahe napr. strechy kláštora 
Emauzy. U nás sú niektoré úspešné riešenia realizácie novotva-
ru, napr. vstupný priestor Starej radnice v Bratislave, iné disku-
tabilné (napr. vstup do hradu Vígľaš).

10 Napríklad na hrade Devín popri hodnotných riešeniach pôsobí 
množstvo použitých materiálov a rôznosť konštrukčných detai-
lov rušivo. 

11 Zaujímavé riešenia a názorovú diskusiu prinieslo hľadanie novej 
budovy múzea pre Gerulatu v Rusovciach v architektonickej sú-
ťaži v roku 2013.

12 Pozri podrobnosti napr. v  publikácii Národní památkový ústav: 
Mikroklíma v historických interiérech, Praha 2011.

13 K téme údržby historických budov Pamiatkový úrad SR vytvoril 
od roku 2014 v spolupráci s nórskym pamiatkovým úradom (Ri-
ksantikvaren) podľa vzoru holandskej organizácie Monumente-
nwacht projekt diagnostiky a  údržby pamiatok Pro Monumen-
ta. V rámci tohto projektu budú v priebehu dvoch rokov posky-
tované prehliadky objektov predovšetkým vo vlastníctve štátu 
a  samosprávy (teda predovšetkým múzeí a  galérií), spojené aj 
s drobnými opravami a údržbou (čistenie odtokov dažďovej vo-
dy, výmeny oplechovania alebo menšie opravy krytiny).

Carnuntum. Hypotetická rekonštrukcia obchodu s predmetmi 
každodennosti. Foto: autor
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Súčasné umenie v historických objektoch 
– je možné dosiahnuť symbiózu?
Jana Luková, GALÉRIA MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA

Contemporary art in historical objects – is it possible to reach  symbiosis?
The author brings several views on the issue of interaction of contemporary visual art in historical buildings 
emphasizing the objects of museums and art galleries. By giving examples of concrete, selected, short or long term, 
exhibition projects in sacred and profane premises she intends to trigger off a discussion on a wide topic of the symbosis 
of the „old“ and the „new“, its scale and options. 

V dejinách umenia sa otázky týkajúce hľadania symbiózy, in-
terakcie, rozsahu zachovania či zlúčenia starého a nového väč-
šinou spájajú s  „viditeľnejšou“ architektonickou problema-
tikou, či už ide o  pôvodnú zástavbu miest, prestavby, alebo 
dostavby historických objektov (hrady, kaštiele, paláce alebo 
sakrálne stavby). 
V posledných desaťročiach sa takéto diskusie – pri zohľadnení 
témy orientovanej na zbierkotvorné inštitúcie – nevyhli azda 
žiadnej európskej krajine. V prípade budov múzeí a galérií – 
typologického druhu s osobitnými nárokmi na prevádzku, na-
dobúda diskusia ešte špecifickejšie rozmery. Jedna z celosve-
tovo najsledovanejších káuz tohto druhu v druhej polovici 20. 
storočia sa týkala projektu Ieoh Ming Peia – dostavby budo-
vy parížskeho Louvru (Museé du Louvre), ktorá sa realizova-
la od  roku 1985 na  objednávku vtedajšieho prezidenta Fra-
nçoisa Mitteranda.1 Kým niektorí považujú takto netradične 
poňatý hlavný vchod do múzea za citlivý a výnimočný počin 
na  poli architektúry, iní takýto zásah do  komplexu historic-
kých budov zásadne odmietajú, ba nájde sa aj skupina venu-
júca množstvo času overovaniu  konšpiračných teórií, ktoré 
mali stavbu sprevádzať. V každom prípade, zásah bol potreb-
ný – zo strany inštitúcie išlo o jasnú požiadavku na vytvore-
nie nového vstupného priestoru do jedného z najnavštevova-
nejších múzeí sveta, ktorému dovtedajšie riešenie a kapacita 
vstupných priestorov spôsobovali veľké problémy. U nás mô-
žeme Peiov počin porovnať s notoricky známym a často pre-
triasaným premostením budovy Slovenskej národnej galérie 
z  architektonickej dielne Vladimíra Dedečka (návrh 1967 – 

1969, realizácia 1969 – 1979), v rámci ktorého bolo k histo-
rickej budove z  18. storočia (tzv. vodné kasárne) dostavané 
štvrté krídlo vo forme oceľového mosta (premostenia). Bu-
dova síce dostala celkom odlišnú, výraznú formu, ale dodnes 
naráža na ostrú kritiku odbornej i laickej verejnosti (koncom 
20. storočia sa dokonca uvažovalo o jej zbúraní), aj s ohľadom 
na stavebné nedostatky, ktoré z nej urobili nefunkčný výstav-
ný priestor.2 
Prejdime však k  iným formám mostov spájajúcich odlišné 
svety – k realizáciám umelcov a kurátorov v historických ob-
jektoch.3 Pre lepší prehľad v téme je nutné rozlišovať medzi 
jednotlivými výtvarnými projektmi v  profánnych a  sakrál-
nych priestoroch a rozdeliť ich na dočasné a dlhodobé – buď 
vo forme výstav, reakcií na prostredie špecifického priesto-
ru, či existujúcich expozícií.4 Dlhodobé realizácie sú vníma-
né oveľa kritickejšie s  prihliadnutím na  reverzibilitu zása-
hov. Samozrejme, ideálne je výstavný priestor už od začiat-
ku prispôsobiť štandardným požiadavkám na  prezentáciu 
rôznorodých objektov výtvarného umenia, ale práve v prípa-
de starších či pamiatkovo chránených stavieb to nie je vždy 
možné. Ukázalo sa to aj v  prípade bratislavského Pálffyho 
paláca na Panskej ulici, ktorý bol po rozsiahlej rekonštruk-
cii určený na  výstavnú a  prezentačnú činnosť Galérie mes-
ta Bratislavy (GMB) a  verejnosti bol sprístupnený od  roku 
1988.5 Bohatú históriu budovy plne odkryli počas prestavby 
v osemdesiatych rokoch 20. storočia a počas rekonštrukcie 
sa ju snažili prispôsobiť aj potrebám jej budúceho užívate-
ľa. O tom, že pôvodný zámer nie celkom splnil očakávania, 

Pohľad do výstavy Miroslav Cipár, Pálffyho 
palác 2013

Pohľad do výstavy Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 
1800 – 1918, Pálffyho palác 2006 
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svedčí okrem kritických hlasov zo strany galerijných pracov-
níkov aj článok Viktora Ferusa publikovaný v roku 1989.6 Aj 
keď sa v ňom autor stotožnil s metódou pamiatkovej obno-
vy, predsa len poukázal na jednotlivé problémy: prezentácia 
nálezov, priznanie zachovaných originálnych architektonic-
kých článkov alebo komplikácie pri vytváraní novotvarov, 
ktoré sa týkali aj interiérovej výzdoby (dvere, osvetľovacie 
telesá a pod.). Pritom bolo od začiatku jasné, že galéria bude 
musieť v novom priestore prezentovať okrem expozícií sta-
rého umenia aj umenie 20. storočia a súčasných autorov. To-
muto zámeru azda najlepšie prispôsobili priestor podkrovia, 
kde však ostalo priznané gotické cimburie susedného objek-
tu (ako sa neskôr ukázalo, mnohí vystavujúci ho chcú často 
opticky zakryť, a tak získať čistý priestor). Ako veľká kom-
plikácia sa ukázala aj realizácia nového dreveného obkladu 
stien s  textilnými panelmi druhého nadzemného podlažia 
– priestorové vymedzenie znemožnilo optimálnu inštaláciu 
expozícií a výstav, a  to hovoríme aj o dielach starého ume-
nia. Pracovníci GMB panely v roku 2013 odstránili, od čoho 
si vedenie galérie sľubuje vhodnejšie podmienky na expozič-
nú činnosť. 
Aj v  takýchto priestoroch však môžu vzniknúť zaujímavé 
prepojenia starého a nového umenia, o čom svedčí medziná-
rodná prezentácia Close Encounter – Blízke stretnutie (1993), 
v rámci ktorej vybraní slovenskí umelci reagovali na expozí-
ciu európskeho maliarstva minulých storočí, pričom každý 
dostal na realizáciu svojho vstupu jednu z ôsmich miestnos-
tí.7 Ďalším významným projektom súčasného autora, ktorý 
by sme asi v historickej zástavbe mestského paláca nečaka-
li, je inštalácia objektu Pasáž od Mateja Krena, ktorú autor 
daroval GMB v  roku 2004 a  ktorá sa stala súčasťou expo-
zície výtvarného umenia 20. storočia Príbehy a  fenomény. 
O tom, že dlhodobé realizácie môžu byť skutočne veľmi kon-
trastné a nečakané, rozhoduje aj vkus investorov – vlastní-
kov kultúrnych pamiatok. Presvedčiť sa o tom môžu naprí-
klad návštevníci zámku Třebešice, kde streetartový umelec 
Jakub Matuška, prezývaný Masker, vyzdobil strop knižnice 
pestrým graffiti.8 Odvaha nastoliť dialóg medzi tradičným 
a novým rozhodne nechýbala ani pri rekonštrukcii reziden-
cie korunného páru Frederika a Mary v zámku Amalienborg 
– mestskej rezidencii dánskej kráľovskej rodiny postavenej 
v  neskororokokovom a  empírovom štýle. V  rokoch 2004 – 
2010 boli v interiéroch okrem rekonštrukčných prác realizo-
vané a nainštalované aj diela desiatich súčasných dánskych 
umelcov, ktoré významným spôsobom zmenili výzor obyt-
ných priestorov.9 
Príkladov, ako výtvarníci zápasia s  výstavným priestorom, 
ktorý slúžil alebo stále slúži sakrálnym účelom, a  slobodne 
reagujú na jeho genia loci vytvorením či prezentovaním ume-
leckého diela je, našťastie, dosť aj u nás.10 Od začiatku deväť-
desiatych rokov minulého storočia sa situácia výrazne zmeni-
la. Spomeňme napr. jednu z prvých výstav v priestore vtedy 
schátraného paulínskeho kláštora v  Marianke pod názvom 
Zrkadlové objekty.11 Priestory v  kaplnke sv. Jána Almužní-
ka pri Kostole Zvestovania Panne Márii poskytujú mladým 
umelcom už niekoľko rokov aj Menší bratia Františkáni (galé-
ria FRAME). Z objektov spravovaných zbierkotvornými inšti-
túciami vyzdvihnime najmä budovy bývalých synagóg, ktoré 
sa ukázali ako ideálne objekty na kultúrne aktivity. Napríklad 
Centrum súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave 
zaujalo cyklom v kurátorskej koncepcii Jany Geržovej pod ná-
zvom Umenie aury (projekt sa začal v  roku 1995),  kde auto-
ri realizovali projekty priamo pre daný priestor. Zaujímavým 
príkladom zo zahraničia je hradná kaplnka v Klagenfurte po-
stavená v rokoch 1733 – 1734 s fragmentmi pôvodnej baro-
kovej výzdoby, ktorá je dnes súčasťou Korutánskeho múzea 
moderného umenia a slúži ako umelecký priestor aj pre expe-

rimentálne výstavné projekty renomovaných autorov.12 Z dl-
hodobých realizácií, ktoré v  súvislosti s  pamiatkovou ochra-
nou nie sú veľmi početné, si pripomeňme niektoré staršie 
práce umelcov ako Jozef Hanula (fresky v Kostole sv. Michala 
archanjela, Dolný Hričov, 1910 – 1912, Fresky v Kostole Na-
nebovzatia Panny Márie, Hladovka, 1941), Ľudovít Fulla (vit-
ráže v Katedrále sv. Emerána v Nitre, 1931 – 1933) alebo Vin-
cent Hložník (fresky, vitráže, mozaiky v  Kostole sv. Michala 
archanjela, Dolný Hričov, 1968 – 1970). Samozrejme, každý 
autor interpretoval tradície a  vzory kresťanskej ikonografie 
inak – vďaka Hložníkovi môžu dolnohričovskí veriaci na klen-
be pri svätom Michalovi vidieť aj balón a raketu. Ojedinelým 
počinom trvalého vstupu ostáva práca známej súčasnej vý-
tvarníčky Doroty Sadovskej z roku 1995 v súkromnej kaplnke 
Spoločnosti Ježišovej na Panskej ulici v Bratislave, ktorá, žiaľ, 
nie je prístupná verejnosti.13 
Týmto zďaleka nie kompletným výpočtom sa dostávame k zá-
veru príspevku a k možnej odpovedi na otázku, či vedľa seba 
môžu žiť dvaja odlišní symbionti v podobe „starého“ a „nové-
ho“ umenia. Môžu. A oni vlastne už vedľa seba viac či menej 
fungujú. Záleží však na schopnosti spoločenskej interakcie, či 
si budú vzájomne prospešné a osožné, alebo budú len ďalším 
dôvodom konfliktov. 

FOTO: archív GMB
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1 Ide o komplex niekoľkých pyramíd projektovaný ako podzemný 

multifunkčný priestor.
2 MORAVČÍKOVÁ, H. – DULLA, M. Architektúra Slovenska v 20. 

storočí. Bratislava 2002, s. 432 a 433. 
3 Za  konzultáciu a  pripomienky k  téme súčasného umenia 

v priestore historických objektov ďakujem Daniele Čarnej.
4 Ako jeden z  najnovších príkladov z  bratislavského prostredia 

možno spomenúť priestory Pisztoryho paláca, ktorý funguje 
ako komunitno-kultúrne centrum mestskej časti Staré mesto. 

5 GRAJCIAROVÁ, Ž. – HAVLÍČEK, J. Pálffyho palác. Dejiny a sú-
časnosť. Bratislava 1989.

6 FERUS, V. Pálffyho palác. Ideál a skutočnosť. In Výtvarný život, 
č. 4/34, 1989.

7 JANČÁR, I. – ZEMAN, M. – STANKOCI, S. (eds.) Bratislava 
– Amsterdam. Blízke stretnutie. Kat. výstavy. Bratislava 1993. 
Ďalším podobným projektom na  pôde GMB (v  Mirbachovom 
paláci) bola výstava Barok a  súčasnosť – Stratený raj? v  kon-
cepcii Zory Rusinovej, ktorá sa konala na prelome rokov 1998 
a 1999 v stálej expozícii Stredoeurópske barokové maliarstvo 
a sochárstvo. 

8 http://www.trebesice.com/cze/2/index.php (10. 1. 2014).
9 V  závere rekonštrukcie boli priestory na  krátky čas sprí-

stupnené aj verejnosti a  denne ich navštívilo niekoľko ti-
síc ľudí. Porovnaj: http://www.berliner-zeitung.de/archiv/
im-kopenhagener-schloss-amalienborg-kann-man-sehen--
-wie-kronprinz-frederik-bald-wohnt-ganz-nach-marys-ges-
chmack,10810590,10709292.html (10. 1. 2014). 

10 Z európskeho prostredia by som chcela spomenúť najmä osob-
nosť katolíckeho teológa, jezuitu Friedhelma Mennekesa, ktorý 
sa venuje umeniu a  výstavným projektom v  tradičnom sakrál-
nom priestore. Pozri napr.: MENNEKES, F. Nadšení a pochybnost 
I / Nové umění v starém kostele. Praha 2012. V Českej republike si 
súčasné umenie môžeme pozrieť napr. v Kostole Najsvätejšieho 
Salvádora v Prahe. Pozri: http://salvator.farnost.cz/index/akti-
vity-farnosti/vystavy (10. 1. 2014).

11 GERŽOVÁ, J. – ČARNÝ, L. Zrkadlové objekty. Kat. výstavy. Brati-
slava 1990; GERŽOVÁ, J. Ladislav Čarný. Obrazy, objekty, inšta-
lácie. Bratislava 1995.

12 Pozri: http://www.mmkk.at/33439_DE-MMK-Kunstraum_Bur-
gkapelle. (10. 1. 2014).

13 Pozri: http://www.sme.sk/c/2123638/dorotina-malba-pre-
-kaplnku-jezitov.html (10. 1. 2014).
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Múzeum ako tvorba
Reflexie ku kreatívnej múzejnej prezentácii 

Ján Papco, SNM-MÚZEUM BOJNICE, BOJNICE

Museum as a creative activity 
Reflections on creative museum presentation 
The institute of the museum has, regardless of the uniform legislative framework and common museography, several 
forms. To put it simply, there is no museum that would resemble another one as two peas in a pod. In a way, it is good 
news, which is also given by the fact that there are different types of museologists working in a museum, the museums 
meet different tasks, work in different objects and are to be found in geographically and urbanistically different places. 
They also apply different methods and, especially, the style of working. One can see it best at museum presentations 
and in communication with the visitors. It is there that the museologist’s personality can be asserted to the most, 
eventually shaping the whole profile of the museum. Naturally, it is done on the basis of certain limits (e.g. financial 
and material) that neither the best intentions of creatively disposed museologists can beat. 

Každý vie, že múzeá na Slovensku (tak ako aj inde vo svete) sa 
boria s  mnohými, neraz existenčnými problémami. Preto ho-
voriť tu o akýchsi víziách a fantáziách s vyhliadkami na nejas-
né kvalitatívne posuvy sa môže zdať ako niečo efemérne. V is-
tom zmysle je to aj tak mienené. No nie ako negatívna provoká-
cia, lež ako pozitívna reakcia smerom k vyjadreniu osobnejších 
názorov na často potláčané otázky nášho múzejníctva. Pretože 
naše múzeá sú nielen také, aké sú ich ekonomické možnosti, ale 
aj také, akí ľudia v nich pracujú a aké rozhodnutia ich motivujú. 
Z mnohých myšlienok, ktoré táto téma ponúka, som si vybral 
(pre mňa) tú najpríťažlivejšiu. Je o tom, ako sa staviame ku kre-
atívnej potencii našich ľudských i  materiálnych zdrojov, ktoré 
by nás mali pobádať k hľadaniu schodných, neraz iba tušených 
cestičiek vedúcich z bludného kruhu zabudnutia. 
Hneď na úvod sa musím priznať, že ak by sa ma niekto opýtal, 
či naše múzejníctvo má nejakú ucelenú, cieľavedomú a najmä 
životaschopnú víziu, nevedel by som mu pohotovo odpovedať. 
Zneistila by ma aj otázka, či v našich múzeách pracujeme ná-
padito, s  fantáziou, ako základnou podmienkou videnia toho, 
kam chceme naše múzejníctvo posunúť v  horizonte povedz-
me desiatich rokov. Pritom ten, kto by mi také otázky kládol, 
by najskôr nemal na mysli oficiálne materiály našich zriaďova-
teľov, ani obligátnu agendu Zväzu múzeí na Slovensku. Nešlo 
by mu ani o aditívne rozvojové koncepcie, uhladené a učesané 
texty z našich plánov, výročných správ, časopisov a zborníkov. 
Viac by ho zaujímala nie vonkajšia, ale vnútorná mohúcnosť 
či nemohúcnosť nášho múzejníctva. Tá totiž, ako je všeobec-
ne známe, nespočíva v oficiálnom deklarovaní deskriptívnych 
úloh, ale (aj keď to bude znieť neprimerane oproti zaužívané-
mu administratívnemu slovníku) v zanietenom manažérskom 
odhodlaní riadiacich článkov našich múzeí a  profesionálnom 
zápale ich zamestnancov.
Príčin, pre ktoré by ma také a podobné otázky zaskočili, je viac. 
Jednou z nich je absencia serióznej komunikácie na tieto témy 
(bez ohľadu na naše sympóziá typu Múzeá na prahu tretieho tisíc-
ročia). Ďalšou, nie nepodstatnou príčinou je pretrvávajúca sta-
vovská nechuť nášho múzejníctva k inováciám. Nielen v oblasti 
praktických činností, no najmä vo sfére hľadania teoretických 
východísk a zovšeobecnení premietajúcich sa následne do reál-
nej i vizionárskej, koncepčnej i improvizovanej múzejnej praxe.
Iste, všetci sme po novembri 1989 zažili viaceré dokonané či 
nedokonané pokusy o  inovácie, respektíve o  transformácie 
a reorganizácie našich múzeí. Aké boli a aké neboli nechajme 
teraz bokom. Podstatné je, že málokedy vychádzali z predstáv 

múzejníkov. Skôr prichádzali z vonku, z iniciatívy iných orgá-
nov a riadiacich štruktúr. No nie preto, že by múzejníci boli pri 
nich explicitne odstrkovaní, ale skôr preto, že múzejníci také 
predstavy nemali a ani neboli na ne pripravení.
Veď si len spomeňme na prvé pléna múzejníkov k tejto prob-
lematike začiatkom 90. rokov 20. storočia v Banskej Bystrici. 

Moderná inštalácia Bojnického oltára v Kaplnke zámku. 
Foto: archív SNM-Múzeum Bojnice
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Namiesto toho, aby sa rozhodlo, ako to ďalej bude s naším mú-
zejníctvom, sa na nich dohadovalo o tom, čo všetko bolo doteraz 
zlé. Je síce pravda, že to bola hektická doba, no čas bežal, mú-
zejníci sa nezmyselne hašterili, najmä na úkor Ústrednej sprá-
vy múzeí a galérií, považovanej v tom čase za najväčšie zlo náš-
ho múzejníctva (koľkí by dnes taký článok riadenia privítali), 
a na vízie ani nedošlo.
Vráťme sa však späť k  zadanej úlohe, k  tomu, čo sme už 
v skratke naznačili. K trom predpokladom kreatívnej múzejnej 
práce, predovšetkým prezentácie, o ktoré sa v konečnom dô-
sledku opiera každá tvorivá ľudská činnosť – vízii (prezieravo 
vidieť za horizont), fantázii (opak rutiny a stereotypného mys-
lenia) a inovácii (riešiť úlohy po novom). Nebudeme ich tu pod-
robne rozoberať, iba pripomenieme, že ku kreatívnej múzejnej 
prezentácii patria ako slnko, voda a vzduch k životu. Upozor-
ňujeme na ne najmä preto, že nie vždy sa s nimi „priatelíme“ 
a ešte menej o nich rozmýšľame. Svedčia o tom aj viaceré roz-
pačité a paradoxné reakcie zaznievajúce z múzejníckych kulo-
árov, kde sa o kreativite z času na čas hovorí, no nie vždy ko-
rektne a konštruktívne.
Prvým paradoxom je, že o  kreatívnu prezentačnú činnosť 
v múzeách sa nezaujímame teoreticky, metodicky a systema-
ticky, ale viac-menej iba intuitívne, schematicky a sporadicky. 
A to aj napriek tomu, že prezentácie v očiach širokej verejnos-
ti najviac zviditeľňujú našu prácu i  samotný inštitút múzea. 
Ako by sme sa báli vybočiť zo zaužívaných praktík, či potykať 
si s novými podnetmi a výzvami. Možno sa niekto ohradí, že 
to tak nie je, že skutočnosť je iná. Nenamietam, všetko je dnes 
relatívne a údajne v búrlivom vývoji, no pre ilustráciu uvediem 
jeden príklad. SNM-Múzeum Bojnice a Trenčianske múzeum 
prišli začiatkom 90. rokov minulého storočia so zábavne la-
denými nočnými prehliadkami v  areáloch i  múzejných expo-
zíciách národných kultúrnych pamiatok. Dalo by sa povedať, 
že v tom čase to bol u nás nový, neobvyklý prezentačný žáner 
(dnes sa mu hovorí zážitkový), ktorý, najmä pokiaľ ide o Boj-
nice, bol v kuloároch kvalifikovaný ako čosi, čo znevažuje mú-
zeum i kultúrne dedičstvo. Situácia sa v tomto smere nezme-
nila ani po nasledujúcich desiatich rokoch. Do jedného múzea 
som vtedy poslal režiséra, aby tamojších múzejníkov navnadil 
na zážitkové nočné prehliadky. Vrátil sa sklamaný a viac o mo-
jej iniciatíve nechcel ani počuť.
Na celej veci by nebolo nič zvláštne, keby v tom roku (2002) ne-
bola už avizovaná ICOM-om iniciovaná Noc múzeí a galérií. To 
znamená, že oslovené múzeum by už bolo v  predstihu na  ňu 
pripravené. Keď k  Noci múzeí a  galérií napokon došlo, prevá-
žili v múzeách rozpaky, nechuť a pretrpenie (už si to nepamä-
táme?). Aj tomu rozumiem. No to, že o tri či štyri roky sa k No-
ci hlásili už všetky múzeá, ma dostalo do pomykova. Pýtal som 
sa sám seba: Prečo zrazu taký obrat? No asi preto, odpovedal 
som si, že som podcenil schopnosti našich múzeí, ktoré sa podľa 
dobrého zvyku aktivizovali až na pokyn zhora. Dobre, aj tomu 
sa dá porozumieť. Prečo však, ak teraz všetci Noc múzeí a galérií 
tak chválime (ako zaujímavú invenciu) a dovtedy sme si ju neve-
deli ani len predstaviť, v tejto iniciatíve nepokračujeme aj po iné 
dni v roku? A to dokonca bez toho, aby sme ju museli dať admi-
nistratívne schváliť a potom prácne vyhodnotiť.
Podobnú situáciu som zažil aj v roku 1996 v Martine. V Slo-
venskom národnom múzeu-Etnografickom múzeu sa vtedy 
na podnet vtedajšieho ministra kultúry konal seminár múzej-
níkov na tému Múzeum v pohybe. Išlo v nej o postrehy z pra-
xe i pokus o načrtnutie teórie nových prezentačných techník 
a  žánrov v  múzejníctve (Od  inštalácie, cez animáciu k  inscená-
cii). Napriek tomu, že sa tu hovorilo na tú dobu o radikálnych 
predstavách, všetci prítomní sa k ním hlásili. Prečo? Lebo tam 
bol minister, ktorý v tom čase ešte zastrešoval všetky múzeá 
na Slovensku. O pol roka na koncoročnom zhromaždení mú-
zejníkov a galéristov vo Zvolene, kde minister už nebol a ani 
všetky múzea už nezastrešoval, sa viacerí prítomní nahlas diš-
tancovali od načrtnutých myšlienok v Martine. Zdôvodňovali 

to hlavným poslaním múzeí, ktorým je zhromažďovanie, do-
kumentovanie a výskum hmotných dokladov národného kul-
túrneho dedičstva.
Proti tomuto názoru nemožno oponovať. Iba ak okrajovou po-
známkou, že takmer vždy, keď máme počúvať niečo nové, sa 
týmto síce pravdivým, no otrepaným klišé zaštíťujeme. A to je 
ďalší paradox, ktorý múzejníkom sťažuje cestu k víziám, fan-
táziám a inováciám. Dá sa to do istej miery chápať, keďže kul-
túrne dedičstvo je vo svojej hmotnej podstate čosi stále, ne-
menné. Na  rozdiel od  jeho interpretácie a  prezentácie, ktoré 
predsa len podliehajú zmenám, či dokonca aktuálnym tren-
dom. Otázne preto je, ako sa múzejníci majú s tým teoreticky 
i prakticky vyrovnať. Názorov a odpovedí môže byť viac. Podľa 
toho, ako sa s danou problematikou môžeme a chceme popa-
sovať. Či aktívne s fantáziou alebo pasívne podľa zaužívaných 
šablón. V druhom prípade sa nikoho nedotkneme, ani nič ne-
pokazíme. Ak sa však vydáme neprešľapanou cestou fantázie, 
mali by sme si uvedomiť jedno – že múzeá hodnoty historické-
ho kultúrneho dedičstva nielen zhromažďujú a ochraňujú, ale 
ich aj aktuálne vytvárajú. Podľa toho, akým spôsobom ich do-
kážu preniesť do povedomia užšej (odbornej) či širšej (občian-
skej) verejnosti. Nie je to napokon nič nové, ibaže si to málo 
uvedomujeme. Veď už len povedať o niečom, že má muzeálnu 
hodnotu, je akoby sme to niečo (predtým možno nič) opunco-
vali znamením nadčasovosti. Z tohto pohľadu sú múzeá nao-
zaj pamäťou národa, civilizácie, ľudského rodu i všetkého živé-
ho či neživého na Zemi. Neustále by sme si však mali pripomí-
nať, že to nie je mŕtva, ale živá schránka tejto pamäti. No ak je 
tomu tak a my naozaj disponujeme takým potenciálom, prečo 
by sme z neho nemali urobiť aj čosi aktuálne? Je tu však opäť 
otázka: Ako, akým spôsobom, akými metódami a technikami? 
Konzervatívne alebo inovatívne, tradične alebo moderne?
Sú to síce krajné, vyhranené polohy, no nie vždy jasne a zrozu-
miteľne reflektované. V  mojej pracovnej pamäti sa mi pokus 
o vstup do tejto problematiky najviac spája s už spomínanými 
spontánnymi plénami múzejníkov v  Banskej Bystrici. Zaznela 
tam síce kritická, no inšpiratívna poznámka nielen o úrovni ex-
pozícií našich múzeí, ale aj o  ich poňatí,  technickom a výtvar-
nom riešení. V tejto súvislosti mi zarezonoval názor, ktorý síce 
so zveličením, avšak trefne interpretoval štýl našich múzejných 
expozícií, ako prejav v tom čase ešte československej školy pa-
nelovo – pultovo – vitrínového aranžovania zbierok v múzeách.
Ani v súčasnosti s viac ako dvadsaťročným odstupom sa ten-
to postreh nezdá až taký bezpredmetný. Aj keď dnes je to 
skôr otázka voľby, nie normy. Lepšie povedané, otázka našich 
schopností kombinovať, dopĺňať, skladať, spájať či organizo-
vať časti do multimediálneho útvaru svojským (ak by sme sa 
báli povedať originálnym) spôsobom. No nie vždy je tomu tak. 
Uvediem príklad. V istom čase istí múzejníci s nadšením hovo-
rili o audio sprievodcoch v expozíciách múzeí, zatiaľ čo iní bo-
li skeptickí alebo ich odmietali – zo zásady, z prevádzkových, 
ekonomických či iných dôvodov. No boli to naozaj tieto dôvo-
dy, ktoré predloženú tému zahatali? Ja osobne sa domnievam, 
že nie. Skôr tu išlo o nedostatok fantázie, keď obidve strany 
pristupovali k  aplikácii  audio sprievodcov v  múzejných pre-
zentáciách mechanicky, bez predstavivosti a nápaditosti. Nej-
de tu totiž iba o ekonomický rentabilnú či modernú náhradu 
živého lektora na  výstave alebo v  expozícii múzea súčasným 
technickým výdobytkom. Naopak. Črtajú sa tu možnosti pre 
rôzne synergické efekty. Jedným z nich môže byť vzrušujúce 
spojenie živého lektora – rozprávača a sprievodcu s dramatur-
gicky vyšperkovanými monológmi alebo dialógmi autentic-
kých postáv skrytých imaginárne za konkrétnymi artefaktmi 
či situáciami a príbehmi v expozícií. Nehovoriac o tom, že kva-
lita živého lektorského výkladu (bez ohľadu na atraktívny kos-
tým lektora v zámku či ľudový kroj v skanzene) často kolíše, 
zvlášť v cudzojazyčných mutáciách.
Zosúladenie tradičného a  moderného pri múzejných prezen-
táciách má veľa podôb. Zabúdať však netreba ani na  inová-
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cie tradičných prezentačných techník a  nástrojov či na  štan-
dardizáciu moderných metód. V  prvom prípade ide o  použi-
tie nových materiálov, technických a dizajnérskych modulácií, 
o  akých sme ešte pred nedávnom nemali ani tušenie. Svedčí 
o tom aj príbeh z inštalácie Bojnického oltára. 
V roku 1994 sme pred jeho prevozom z Národní galerie v Pra-
he do Bojnického zámku zvolali do Bojníc odborné konzílium 
na  posúdenie jeho inštalácie. Boli v  ňom zastúpení odborní-
ci zo všetkých relevantných inštitúcií na Slovensku. Možnosť, 
ktorú sme im vtedy navrhli, zamietli ako vizionársku a  von-
koncom  nevhodnú. Išlo o  nami vysnívanú predstavu – auto-
nómny sklenený box s  lokálnou klimatizáciou. O  pár rokov 
sa naša predstava stala (bez nášho pričinenia) štandardným 
technickým prvkom pri inštalácii a prezentácii vzácnych arte-
faktov na  výstavách a  v  expozíciách. Exponáty nielen chráni 
za rozumnú cenu, no dáva im aj auru vzácnosti.
Ak tento poznatok zovšeobecníme, prídeme k záveru, že for-
málny technický a ekonomický prvok inštalácie poskytuje pre-
zentácii artefaktu špecifický mentálny a  emocionálny obsah. 
Čo z toho vyplýva? Nič, iba to, čo je všeobecne známe. Že kaž-
dá vhodná či nevhodná forma prezentácie sa odrazí v jej vhod-
nom alebo nevhodnom výraze a obsahu. To samo o sebe nás 
nabáda k ďalším úvahám. Napríklad k takým, že výstavné ale-
bo expozičné miestnosti v múzeu nie sú iba bezduchými nu-
merickými priestormi s edukačnými historickými exponátmi, 
no kreatívnymi prostrediami s vizuálnymi hodnotami a emo-
cionálnymi kvalitami. Koniec koncov, aj doteraz tomu tak bo-
lo, len sme si to až tak nepripúšťali. Veď si iba zopakujme, čo 
dobre vieme, že inštalácia výstav alebo realizácia expozícií bez-
prostredne nadväzuje na exteriéry a interiéry múzea a z veľkej 
časti je dielom scénografického výtvarného riešenia. Každý di-
zajnér či architekt nám totiž povie, že múzejný artefakt alebo 
naturfakt je síce pre múzejníka pojem sui generis, no pre dizaj-
néra je to výtvarný prvok, ktorý musí zakomponovať do kon-
krétneho priestoru a sceliť do určitého výtvarného a architek-
tonického rytmu. Tým nám vlastne hovorí, že aj samotná mú-
zejná prezentácia je pre neho a nepochybne aj pre vnímavého 
návštevníka z veľkej časti výtvarným počinom.
Táto takpovediac artistná predstava o  múzejnej prezentá-
cii (dramaturgia, choreografia, scénografia, fabulácia, multi-
plikácia atď.) bude o to aktuálnejšia, ak si uvedomíme, že po-
stmodernistická výtvarná a literárna kultúra, o výsledky kto-
rej sa v našej prezentačnej práci najviac opierame (neraz bez 
toho, aby sme si to uvedomovali), prešla za posledné roky ta-
kými rýchlymi zmenami, že sme ich nestihli ani zaznamenať 
– od kreácie nových žánrov, akým je happening alebo perfor-
mance, až po zrušenie hraníc medzi jednotlivými druhmi ume-
nia a vznik multimediálnych foriem vizualizácie a prezentácie.
Čo tým chceme povedať? Iba to, že z odborného pracovníka mú-
zea sa stáva nový typ múzejníka. Je ním všestranná kreatívna 
osobnosť so špeciálnou múzejnou senzibilitou. Tá, ako sme už 
povedali pri inej príležitosti, spočíva v  schopnosti nájsť vhod-
né komunikačné prostriedky umožňujúce aktualizáciu historic-
kého času. Inými slovami povedané, je to múzejník, ktorý chá-
pe nielen dobu a miesto, t. j. kedy a kde artefakty vznikli, ale 
aj dobu a miesto kedy, kde a kým sú vnímané. Tým sa z múzea 
namiesto nedostupnej historickej pevnosti stáva živý most me-
dzi minulosťou a súčasnosťou. Jeho klenba pri tvorivom záme-
re múzejníka by sa návštevníkovi múzea nemusela javiť iba ako 
edukačná os s množstvom nových poznatkov, no predovšetkým 
ako pulzujúca membrána prebúdzajúca v ňom inšpiračné pocity 
a impulzy pre jeho vlastný tvorivý život. 
Je prirodzené, že z nášho chápania uvedených súvislostí nám 
vychádza, že návštevník múzea prijíma tieto impulzy nie-
len mysľou, ale aj dušou. Preto namiesto výhradnej racionál-
nej analýzy artefaktov mu ponúkame aj primeranú pocitovú 
syntézu. To znamená, že viac ako na  chronologický sled jed-
notlivosti myslime na  význam a  zmysel celku. Zoči-voči da-
nému zámeru musíme priznať, že v  konečnom dôsledku sa 
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nám kreatívna múzejná prezentácia javí ako výsledok pôsobe-
nia nielen racionálnych, ale aj emocionálnych podnetov. Pre-
to bez okolkov môžeme priznať, že naša predstava o kreatív-
nej múzejnej prezentácii v sebe zahŕňa značnú dávku estetic-
kého vedomia a umeleckého cítenia. (Podobne ako hovoríme 
o  právnom a  ekonomickom vedomí múzejníka.) Odtiaľ je už 
iba kúsok k prvotnej, aj keď iba obraznej predstave o múzeu 
– sídle múz, kde poznanie a umenie splýva v jedno a prevteľu-
je sa do vzrušujúcej túžby po obsiahnutí nedostupných diaľav 
a videní za horizont. 

Post scriptum
Čitateľ tohto príspevku si najskôr povie, že predložený text je 
formulovaný pod vplyvom odbornosti pisateľa (historika ume-
nia) a tiež z pozície prevádzkovateľa hradného múzea. Nepopie-
ram, je to tak. Iba na vysvetlenie a doplnenie dodám, že dife-
renciácie v názoroch na múzeum neprebiehajú iba v historickej 
rovine. Vznikajú aj aktuálne pod vplyvom špecifík jednotlivých 
vedných odborov zastúpených v  múzeu a  tiež následkom ich 
vnútorného vývoja, kedy sa mení ich vzťah k  inštitútu múzea 
z pohľadu nových vedeckých poznatkov, metód a tém. V tejto 
súvislosti by som uviedol príklad z  vedy o  výtvarnom umení, 
kde sa v dôsledku prudkého rozvoja nových médií hovorí o kon-
ci dejín umenia a nástupe vizualizácie ako kľúčového fenomé-
nu, ktorý abstraktný výraz umelecká forma nahrádza konkrét-
nejšími pojmami zaoberajúcimi sa zviditeľňovaním empirických 
a  emocionálnych pocitov a  odkazov, ktoré niekomu chceme 
odovzdať. K tomu by som ešte poznamenal, že v súčasnosti sa 
múzeum v  máloktorom vednom odbore vníma v  takých širo-
kých a hlbokých súvislostiach, ako vo vede o výtvarnom umení. 
Podobne je to aj s otázkou našich hradných múzeí, kde prezen-
tácia hodnôt kultúrneho dedičstva a komunikácia s návštevní-
kom nie je iba otázkou aktuálnych metodických vĺn, ale stálou 
pragmatickou nevyhnutnosťou.  
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Hrad Devín – otvorená brána  
ku kultúrno-historickému dedičstvu 
Beáta Husová, MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA

Devín Castle – an open gate to the cultural and historical heritage 
A reflection on the role of castles that have been preserved as remnants of strong cliffs with Devín as an example tempts 
the reader to see it from the inside. The contribution does not provide a solution of the issue, it is rather just a reflection, 
or inspiration, how to communicate with the general public and present the conception of the castle in wider connections. 
The author points out several functions of open castles, placed in the open air, with preserved fragments of significant 
architectures – a place preserving and protecting the cultural and historical heritage, a research work place, a space for life 
long learning, relaxation and entertainment. A short excursion into the history of the castle explains why, for many Slovaks, 
the castle is a national symbol associated with patriotism and national pride. The article has also an ambition to point out the 
ways of communication with the visitor by giving examples of different approaches to the education and learning of various 
target groups: Devín Castle as a space for a slightly different learning of history; Devín Castle as a space for revived history, 
museum theatre stage, „chain“ guidance, ancient craft and experimental archaeology; location memory as a synthesis of 
different types of learning and presentation of achievements in the children’s summer camp „Minor museum research“. 

Návštevníkov hradov často vnímame ako tých, ktorí si zaruče-
ne zakúpia vstupenku a spoľahlivo naplnia štatistiku návštev-
nosti múzea. Na hrady chodia ľudia radi pre ne samotné, pre 
ich atraktívnosť a príjemné prostredie. Láka ich história a po-
vesti, ktoré sa s hradmi spájajú. Cítia sa v exteriéri slobodne, 
intuitívne vnímajú skrytého génia loci. 
Z hľadiska rozdelenia a fungovania hradov rozoznávame hra-
dy, ktoré sú ruiny (napr. Devín, Strečno), a  potom hrady či 
zámky, zachované ako komplex budov so vzácnymi interiérmi  
(napr. Červený Kameň, Bojnický zámok). Komplexne zachova-
né objekty sú z návštevníckeho hľadiska atraktívnejšie. Majú 
zázemie a  priestory umožňujúce pracovať s  verejnosťou rôz-
nymi spôsobmi. Pri plánovaní podujatia ich neobmedzuje na-
príklad počasie, akustika a pod. Takéto problémy riešia hrady, 
z ktorých sa zachovali len ruiny. Je šťastím, ak sú revitalizova-
né a majú k dispozícii výstavné priestory pre krátkodobé vý-
stavy či neveľké expozície. Na druhú stranu, táto skupina hra-
dov poskytuje návštevníkovi väčšiu slobodu pohybu. Menej si 
uvedomuje prítomnosť ľudí prvého kontaktu a skutočnosť, že 
je vlastne v múzeu. Pokojne sa môžu v exteriéri napiť a najesť, 
nemusia si odkladať kabáty a tašky do šatní, môžu si sadnúť 
na  lavičky či do  trávy a  pod. Toto všetko však časom nemu-
sí stačiť a  štatistiky návštevnosti môžu začať klesať. Kultúr-
ny turizmus si vyžaduje viac. Hrad – špecifická forma múzea 
v prírode, aj keď je ruinou, treba chápať smerom k návštevní-
kovi vo viacerých súvislostiach a venovať zvýšenú pozornosť 
jednak zdokonaľovaniu exteriérov, ale aj vytváraniu výnimoč-
ných podujatí, ktoré dokážu prekonať nepriazeň počasia, ab-
senciu vhodných uzavretých priestorov a úspešne vyvolať vlnu 
záujmu aj v týchto podmienkach. 
Odkrývanie génia loci cez príbehy zachovaných stavieb, zbier-
kových predmetov v rámci expozícií, výstav, podujatí, rôznych 
foriem prehliadok – denných aj nočných, festivalov a slávností 
zabezpečujú už skoro všetky hrady na Slovensku. No návštev-
níci sú čoraz náročnejší, chcú ešte viac preniknúť do poznania 
histórie, niečo zažiť a experimentovať. Radi by boli na chvíľu 
napríklad archeológmi alebo obyvateľmi dobovej osady, chcú 
pochopiť fungovanie konkrétnych zbierkových predmetov, vy-
skúšať si ich na „vlastnej koži“. Chcú príbeh spojený s poznat-
kom, ale cez zážitok. V tomto momente začína iný proces zís-
kavania poznatkov prostredníctvom špecifickej komunikácie 
nazývanej aj neformálne vzdelávanie.

Každý odborný zamestnanec cíti zodpovednosť za to, ako vní-
ma miestne, ale aj multikultúrne spoločenstvo návštevníkov 
históriu a  význam hradu v  rámci slovenských i  európskych 
dejín. Kladie dôraz na to, aby vytvoril vhodné príbehy a zvo-
lil primerané spôsoby pre pochopenie historických súvislostí 
v rámci prehliadky hradu, ale predovšetkým, aby návštevníka 
zvolená forma posolstva zaujala. 
Zamyslime sa nad tým, čo vlastne očakáva verejnosť od hradov, 
ktoré nemajú dostatočné zázemie na realizáciu aktivít a sú špeci-
fickými múzeami, kde keď zafúka vietor, padá aj to najpevnejšie 
nainštalované pódium; ako ich verejnosť chápe v 21. storočí a akú 
majú úlohu pri sprostredkúvaní poznatkov o  krajine, histórii 
a kultúre; aké komunikačné prostriedky používa vo vzťahu k pub-
liku – verejnosti. Odpoveď je prozaická – aj hrady nesú zodpoved-
nosť za uchovávanie spoločenskej pamäti a vytváranie vzťahu ku 
kultúrnym hodnotám. V týchto súvislostiach je chápané ich po-
slanie – hrad je významnou pamäťou miesta, otvoreným priesto-
rom určeným pre celoživotné vzdelávanie, umožňuje verejnosti 
vytvoriť si vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu.

Hrad ako miesto pre všetkých
V 21. storočí sú múzeá, a teda aj hrady, považované za post ob-
jektové inštitúcie. Zbierky sú stále hlavný cieľ záujmu múzea, ale 
ťažisko práce sa presúva na ich dôkladné spracovanie pomocou 
najmodernejších technológií (napr. v  súčasnosti toľko diskuto-

Pohľad na hrad Devín. Foto: fotoarchív MMB
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vanej potrebe digitalizácie), čoho výsledkom je prístup ku kva-
litným  informáciám, ako pre odbornú, tak aj pre laickú verej-
nosť. Z kulturologického hľadiska je jednou z dôležitých funkcií 
hradov ich verejné pôsobenie prostredníctvom rôznych foriem 
komunikácie v  schéme návštevník (každá osoba, ktorá vstú-
pi do múzea a je prijímateľ) – publikum (osoba, ktorá sa zúčast-
ní konkrétnej interaktívnej aktivity) – zamestnanec (každý za-
mestnanec múzea prvého kontaktu a  odborný zamestananec, 
ktorý cielene pracuje s návštevníkom). Uvedená funkcia múzea 
prechádzala vývojom a  sledujeme ju prostredníctvom širokého 
spektra činností. Ich kvalitu a kvantitu ovplyvňuje vždy najmä 
očakávanie verejnosti a význam múzea pre spoločnosť v určitom 
období. Náročnosť návštevníka a  potreba múzejníka zaujať ho 
je pre múzeum „lakmusovým papierikom“. V uvedenej súvislos-
ti treba zdôrazniť, že hrady boli v minulosti napriek statickým 
prístupom práce s verejnosťou navštevované oveľa viac. Do  is-
tej miery tento zvýšený záujem z minulých období môže súvi-
sieť s termínom „povinný“, vyvolávaný nielen u dospelých, ale aj 
u detí. Do múzeí, na hrady, ako aj na rôzne iné kultúrne poduja-
tia v období reálneho socializmu sa ľudia dostávali kolektívne, aj 
mimo svojho osobného záujmu. „Nalinkované“ návštevy sa stra-
tili po roku 1989 pod vplyvom politických, ekonomických a spo-
ločenských zmien. Tu niekde nastal zlom a múzeá museli začať 
boj o návštevníka, ktorý sa prejavuje práve v nových prístupoch 
práce v samotných inštitúciách a vychádza z ich vnútra. 
Začiatkom 21. storočia sa na Slovensku stále viac venuje pozor-
nosť popri prezentácii zbierkových predmetov a samotného mú-
zea – hradu aj chápaniu súvislostí a ich vloženiu do kontextu do-
by, v ktorej vznikli. Ide o hľadanie takého spôsobu komunikácie, 
ktorá je zrozumiteľnou pre návštevníkov na rôznej intelektuálnej 
a vzdelanostnej úrovni. Komunikácia podľa definície zo slovníka 
cudzích slov znamená dorozumievanie (čo najlepšie vysvetlenie), 
efektívne odovzdávanie informácií, ale aj spájanie priestorov, čo 
v prenesenom chápaní môžeme pokladať aj za spájanie priestoru 
hradu a ostatného vonkajšieho priestoru za jeho múrmi. Preto tu 
vznikajú okrem výstavných a expozičných priestorov aj špecific-
ké a špecializované priestory slúžiace verejnosti na komunikáciu 
prostredníctvom výnimočných na „mieru šitých“ programov, na-
pr. medzigeneračných stretnutí spojených s konfrontáciou s da-
nou dobou, dramatických, hudobno-literárnych programov, ate-
liérov a dielní či programov neformálneho vzdelávania pre školy 
atď. Ich úlohou je primárne sprostredkovanie výsledkov odbor-
nej činnosti, ale aj vytvorenie priestoru pre komunikačný ka-
nál namierený k návštevníkovi. Nie je pravidlom, že medzi náv-
števníkom a  zamestnancom múzea musí vytvorená komuniká-
cia dospieť k dialógu či polemike alebo aktívnemu zapojeniu sa 
do  programu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že spoločnosť 
od hradov ako špecifických múzeí vyžaduje informácie názorné 
(chce získať vlastnú skúsenosť), zrozumiteľné, možno menej exaktné, 
ale v kontexte s dobou, ktorú približuje cez zbierkové predmety.
Popri tradičnom šírení informácií cez výstavy a expozície je ne-
odmysliteľnou súčasťou modernej komunikácie  na  hradoch 
(a múzeách) aj využitie informačných technológií. Publiku dnes 
nestačí len prezentácia objektu so strohým popisom, ale aj širšie 
vysvetlenie podstaty prezentovaného objektu, vytváranie príbe-
hov pomocou dynamickej a modernej komunikácie, napríklad aj 
cez súčasné technológie. Tieto dokážu nasimulovať napríklad 
stavebné premeny hradu v jednotlivých obdobiach alebo na zá-
klade poznatkov z antropológie vytvoriť obraz tváre vystavenej 
kostry človeka, prípadne nasimulovať, ako mohlo vyzerať ob-
liehanie hradu za vlády Rastislava. Do popredia sa dostáva naj-
mladší odbor múzejnej činnosti so silným špecifickým komuni-
kačným zámerom, ktorého hlavný cieľ je vzdelávať – múzejná pe-
dagogika. Ona výrazne ovplyvňuje a mení nazeranie spoločnosti 
na význam hradu ako múzea, aj ako miesta pamäti. 
Návštevník očakáva, že hrady sú povinné slúžiť verejnosti – čis-
tým prostredím, komfortom, kvalitným technickým vybave-
ním, prehľadným informačným a navigačným systémom spoje-
ným s vytváraním vlastnej značky. Tento záver platí o to viac, 

pokiaľ ide o hrad vnímaný ako zrúcanina, no zároveň je národ-
nou kultúrnou pamiatkou. Marketingové nazeranie na  fungo-
vanie hradov sa viaže už na  moment prekročenia brány hra-
du. Každý návštevník by mal pocítiť napätie, ktoré cíti samot-
ný výskumník – odborný pracovník exaktne skúmajúci dejiny 
(v rámci uvedenej skupiny hradov bez komplexu interiérov je to 
najmä archeológ). Tento pocit sa dá vyvolať novým nazeraním 
na  interpretáciu informácií a  nálezov, odkrytých alebo z  čas-
ti zachovaných stavieb, tiež celkovou modernou, uvoľnenejšou 
koncepciou expozícií a  výstav, prípadne marketingovo výraz-
nými názvami „produktov“, ktoré ako prvé komunikujú a sna-
žia sa vyvolať záujem. Je dôležité, aby zodpovední zamestnanci 
prehodnotili svoj vzťah k návštevníkovi a zmenili ho na vzťah 
podobný ku klientovi či zákazníkovi. Už pri vstupe do  mú-
zea prežije každý hosť pocit, na základe ktorého sa rozhoduje, 
či do múzea vojde aj druhýkrát. Vítajú ho vľúdni alebo menej 
vľúdni zamestnanci prvého kontaktu... Hrad môže mať akúkoľ-
vek profesionálne vytvorenú expozíciu, ale pokiaľ v ňom nebu-
de panovať úcta k návštevníkovi, celý dobrý dojem sa stráca. 

Hrad Devín je významným miestom pamäti 
a priestorom pre celoživotné vzdelávanie 

Curriculum vitae Devína 
Hrad Devín je v myslení ľudí na Slovensku všeobecne označo-
vaný za symbol spojený s vlastenectvom a národnou hrdosťou. 
Tak ho označujú rôzne kategórie ľudí bez toho, aby si vedeli 
odpovedať na otázku, prečo to tak je. 
Niektorí návštevníci racionálne, bez zbytočných emócií doká-
žu prijať náročné fakty o dejinách hradu Devín interpretované 
kurátorom – archeológom. Oceňujú význam hradu z kultúrno-
-historického hľadiska. Zároveň ho vnímajú v širších súvislos-
tiach, nielen v  spojitosti s  históriou, ale aj ako miesto oddy-
chu, oázu pokoja, krásnej prírody s  chráneným rastlinstvom 
a  nezabudnuteľným výhľadom na  sútok Dunaja a  Moravy. 
Hrad Devín sa im spája aj s pádom železnej opony a konečne je 
otvorenou bránou do „slobodného sveta...“
Stretávame sa ale aj so skreslenými názormi na  hrad Devín, 
s  množstvom pridaných informácií najmä z  oblasti histórie, 
ktoré nijako nie sú vedecky podložené. Z  týchto dôvodov je 
dôležité naučiť verejnosť rozumieť získaným poznatkom, ve-
dieť rozoznávať, ktoré vychádzajú z archeologických výskumov 
a historických bádaní, od tých, ktoré sú zidealizované a rokmi 
sa šíria ako ľudová slovesnosť. Práve tu plní múzejná pedagogi-
ka svoju nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávaní návštevníkov, ob-
jasňuje historické súvislosti špecifickými metódami a prostried-
ky,1 a pomáha pochopiť, že hrad Devín je významným pamät-
ným miestom s potenciálom pamäti, ktorú bežná verejnosť nie 
je schopná naraz vstrebať do svojho vedomia. Vedie návštevní-
kov bližšie k histórii a robí ju zrozumiteľnou, a v neposlednom 
rade pomáha formovať u ľudí zdravý kritický názor na svet. 
Nie je ani trochu nadnesené, hovoriť v súvislosti s hradom De-
vín o pamäti miesta, ktorá je viacúrovňová. Najmladšia generá-
cia návštevníkov spontánne reaguje na otázku, či už boli nieke-
dy na Devíne – navštívili hrad spolu s rodičmi a súrodencami, 
niektorí s učiteľmi a majú naučenú frázu „hrad je symbol náš-
ho národa“. Prečo je ale považovaný za taký dôležitý symbol, to 
odôvodniť nevedia. Možno to vyplýva z jeho označenia – národ-
ná kultúrna pamiatka. Nerozlišujú fakty, že hrad Devín je feno-
mén, kde sa stretávajú rôzne kultúry, dejinné udalosti a osob-
nosti. Aj keď úlohou príspevku nie je rozprávať o histórii hradu, 
napriek tomu je treba pripomenúť dôležité medzníky. 
Krátke nazretie do histórie vysvetľuje osobité postavenie hra-
du Devín, ktorý návštevník vníma ako symbol. Hrad pre sú-
časné generácie môže slúžiť ako miesto pamäti, ktoré je plné 
poznatkov a otvorené pre všetkých. Táto myšlienka nás dove-
die na začiatok – ako šíriť poznatky a vychovávať ku kultúrne-
mu a historickému dedičstvu.
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Archeologické výskumy dokazujú osídlenie Devína od pra-
veku. Významnú pečať zanechali na  Devíne v  1. storočí 
pred Kristom Kelti. Neskôr bol Devín dôležitým strategic-
kým bodom limesu. Priamu prítomnosť Rimanov na hrade 
Devín dokumentujú napr. odhalené základy strážnej veže 
na nádvorí stredného hradu a mnohé iné pamiatky. 
Devínu sa dotklo obdobie sťahovania národov v 5. – 6. sto-
ročí. Slovanov na hrade Devín dokladá odhalenie ranokres-
ťanského kostola z  polovice 9. storočia, ako aj hrobov, čo 
pomohlo dokázať, že hrad Devín možno považovať za Ras-
tislavovo kniežacie hradisko.
Archeologické nálezy z 10. – 13. storočia, cintorín a kruhová 
kaplnka, ako aj ďalšie stredoveké objekty či sledovanie sta-
vebného vývoja hradu počas prítomnosti mnohých majite-
ľov – grófi z Gary, zo Svätého Jura a z Pezinka, Báthoryov-
ci a Pálffyovci – dokumentujú ďalšie dejiny Devína. História 
hradu sa odohráva na pozadí veľkých dejín a striedania pa-
novníkov na uhorskom a habsburskom tróne. Stavebný vý-
voj je zložitý a dodnes si môžeme len predstavovať jeho podo-
bu. Hrad menil svojich majiteľov, ktorí prinášali nové staveb-
né úpravy a mnohé z týchto stavebných zásahov sú odhalené 
a tvoria kolorit hradu podnes. Každého návštevníka zaujme 
studňa na strednom nádvorí či renesančný palác, v ktorom 
je umiestnená výstavná sieň, ako aj bývalé hospodárske bu-
dovy. Z hľadiska turizmu mal veľký ohlas horný hrad s cita-
delou, cisternou a sprístupnenými jaskynnými priestormi, 
v ktorých bola inštalovaná stála expozícia (toho času je horný 
hrad pre verejnosť nedostupný). Turistov zaujme aj strážnica 
pri severnej bráne. Výrazným symbolom z architektonické-
ho hľadiska je Panenská veža. V roku 1809 hrad podmínovali 
francúzske vojská a vyhodili ho do povetria. Neodmysliteľne 
sa hrad spája aj s výletom Štúrovcov na Devín v roku 1836. 
Prvé výskumy na  hrade Devín sa uskutočnili v  roku 1913. 
Do majetku štátu sa dostal v  roku 1935, kedy bol odkúpe-
ný od majiteľov Pállfyovcov za 1 000 korún. V roku 1961 bol 
hrad Devín – Slovanské hradisko vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku. Od konca 90. rokoch 20. storočia do roku 
2010 prešiel výraznou obnovou a jeho prostredie sa stalo lá-
kavým miestom v oblasti cestovného ruchu.2

Múzejno-pedagogická prax otvára pomyslenú bránu na  hrad 
a ponúka prechod cez most od archeologických výskumov, cez 
zbierkové predmety k publiku. V neposlednom rade vzdeláva, 
vychováva a  formuje vzťah človeka ku kultúrno-historickým 
hodnotám špecifickými prostriedkami komunikácie a  spô-
sobmi učenia. Je založená na dobrovoľnosti publika zapojiť sa 
do vzdelávacieho procesu. Spôsoby komunikácie múzejnej pe-
dagogiky sú založené na konštruktivistickom výklade histórie 
a metódach prispôsobených pre múzejnú pedagogiku.3 

Hrad Devín ako priestor pre trochu iný dejepis 

Prepojenie expozície, výstavy a vzdelávacieho 
programu cez objektové učenie
Zrozumiteľnosť vzdelávacieho programu pre školy vzniká pre-
pojením poznatkov z  expozície či výstavy so zbierkovými 
predmetmi a   spojením s  názornou ukážkou, napr. zachova-
ných základov ranokresťanského kostola z  polovice 9. storo-
čia. Návšteva miesta umožní pochopenie historických súvis-
lostí a podporí vzťah k dejinám Veľkomoravskej ríše. Hrad je 
miestom, kde sa dá vstúpiť do „živej histórie“. Rozdiel je tiež 
vo výstavbe získavania poznatkov a názorných pomôckach. Je 
kladený zvýšený dôraz na  posúvanie publika do  bádateľskej 
role. Táto vychádza z jeho skúseností a vedomostí, odhliadnuc 
od toho, či sú správne. 
Ako už bolo napísané, veľmi dôležité je umiestnenie vzdeláva-
cieho programu, aj keď je založený na objektovom učení, do au-

tentického prostredia hradu. Uvedené reálie prepája múzejný pe-
dagóg s  interaktívnymi ukážkami miesta, predmetov, modelov 
a ďalších pomocných materiálov a formuje u jedinca asociácie. Pô-
sobí to ako uzavretý kruh, do ktorého môže publikum vstupovať 
so svojimi novými názormi a bádateľskými skúsenosťami. V rám-
ci objektového učenia je dôležitá rekonštrukcia a  simulovanie 
predstavy. Mimoriadne dôležitú úlohu zastávajú spomínané mo-
dely – rekonštrukcie stavieb, ale aj inštalácie bojov a pod. Ako prí-
klad môžeme uviesť model slovanského zrubu, ktorý bol súčas-
ťou programu Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť v rámci 
cyklu Stretnutie s ľuďmi z minulosti. Neskôr bol inštalačne prispô-
sobený výstave Devín v  čase príchodu Konštantína a  Metoda (au-
torka výstavy: Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.). Výstavu dopĺ-
ňa na mieru pripravený vzdelávací interaktívny program pre ško-
ly Kto boli Slovania a kde sa vzali? (autorka: PhDr. Beáta Husová). 
Publikum práve vďaka spojeniu výstavy a programu lepšie poro-
zumie štýlu života v 9. – 10. storočí. „Ako Slovania stavali zrub? 
Nepoužívali pri jeho stavbe klince. Bolo Slovanom v týchto obyd-
liach teplo? Prečo si ovíjali kožené remienky okolo rúk? Prečo no-
sili onuce? Ako sladili jedlá?...“
 Aktivity pomocou objektového učenia prakticky ukazujú účel 
predmetov a pomôcok, funkciu a fungovanie, a zároveň dokazu-
jú alebo vylučujú proces úvah žiaka pri získavaní poznatkov. Na-
príklad slovanský odev kniežaťa a kňažnej si dieťa vie ťažko pred-
staviť. Často predpokladajú, že boli nepríjemné na nosenie, má-
lo pestré. Rekonštrukcia odevov najbohatších vrstiev dokázala, 
že vo Veľkomoravskej ríši fungoval čulý cestovateľský ruch a ob-
chodovanie. Dovážali sa jemné materiály, farebné, vyšívané. Pub-
likum tak v rámci ukážok získalo úplne iný pohľad na život v 9. 
– 10. storočí a vedelo si lepšie predstaviť aj samotného Rastislava. 
V období priaznivého počasia exteriér hradu poskytuje mož-
nosť byť v  prírode. Programy sa podieľajú na  kvalitnej obsa-
hovej náplni tematických exkurzií a výletov školských skupín 
v  jarných a  jesenných mesiacoch. Po  povinnej časti môžu 
návštevníci relaxovať a  hrať sa v  prírode. Jednoznačne však 
na hrade Devín chýba reštauračné zariadenie, ktoré by predĺži-
lo čas návštevníkov na hrade, možno aj štýlovo dobové atrak-
cie (preliezačky, rôzne náradia), ktoré by poskytovali dostatok 
pohybového vyžitia, a  ich tematika a  znázornenie by vychá-
dzalo napr. z povestí súvisiacich s hradom. 

Hrad Devín ako priestor pre oživenú históriu 
Priestory hradov v 90. rokoch 20. storočia a v 21. storočí sú často 
využívané na vystúpenia skupín historického šermu. Ide o pod-
ujatia, ktoré majú dvojakú funkciu. Na  jednej strane môžu vy-
pĺňať program rôznych druhoch slávností konaných na  hrade, 
na  druhej strane sú to zábavno-vzdelávacie podujatia založené 
z  hľadiska múzejnej pedagogiky na  princípoch oživenej histó-
rie. V tejto oblasti je veľmi dôležité vytvorenie vzájomného ko-
munikačného mostu medzi odborníkmi zo šermiarskych skupín 
a odbornými zamestnancami hradov. Ich vzájomná participácia 
na tvorbe programu prinesie kvalitný výsledok – živú históriu.
Múzeum mesta Bratislavy pripravuje v rámci Detského ateliéru 
Múzeum má budúcnosť podujatie rodinného typu Devín patrí 
deťom. Ide o  „prenesenie“ ateliéru do  voľnej prírody na  hrade 
Devín. Celodenný program je jednak zameraný na hodnotenie 
činnosti ateliéru s odmeňovaním najlepších mladých bádateľov, 
popri tom má ambíciu vytvoriť tradíciu nových voľnočasových 
programov. Podujatie  upozorňuje zároveň na  fenomén hradu 
Devín a na nové výstavy konané na hrade. Programová štruk-
túra uprednostňuje programy patriace do systému špecifických 
učení, akým je oživená história. Scenár celodenného programu je 
obsahovo postavený na vystúpeniach skupín historického šer-
mu, tanca a  spevu. Tematické podujatia oboznamujú návštev-
níkov so životom vo vytýčenom historickom období na základe 
šermiarskych vystúpení a krátkych dramatických etúd a dotvá-
rajú atmosféru celodenného podujatia. Spojené sú s  výcvikmi 
mladých šermiarov, výučbou dobových tancov. 
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Tematická sobota zameraná na tému Oslavujeme príchod Kon-
štantína a Metoda na Veľkú Moravu ponúkala možnosti zážitku 
– spoznať výrobu textilu z  ľanu, výrobu hrivien ako platidla, 
vyskúšať si dobový odev, účesy, zomlieť múku na žarnove, to-
čenie na hrnčiarskom kruhu a  výzdobu keramiky, tkanie, pí-
sanie mena a priezviska hlaholikou a cyrilikou, doplniť omiet-
ku  ranokresťanského kostola... Nechýbalo rozprávanie o  ži-
vote Slovanov, o ich kultúre a náboženstve. Aktivity pomohli 
názorne deťom aj dospelým vytvoriť si čo najkomplexnejší po-
hľad na život v 9. – 10. storočí. 

Múzejné divadlo
Obľúbenou aktivitou oživenej histórie sú na uvedených podu-
jatia dramatické dielne a hranie divadla. Dramatické dielne sú 
zložité na  prípravu. Založené sú na  spontánnom prihlasova-
ní náhodných detí. Múzeum mesta Bratislavy pripravuje tento 
typ podujatí so skúsenými protagonistami divadla PIKI – Kat-
ky Aulitisovej a Ľuboša Piktora. Scenáre sú postavené na roz-
právke, ktorá sa však dotýka skutočnej histórie. Umelecky 
stvárnený rozprávkový príbeh so zlým drakom a oslobodením 
hradu Devín spod jeho područia zapadol do prirodzenej kuli-
sy zvyškov obvodových múrov tzv. koniarne, ktorá poskytla 
ideálny autentický, výtvarný aj akustický priestor. Spontánne 
detské predstavenia pripravené v rámci dramatických dielní sú 
novinkou, ktorá sa stretla s obdivom návštevníkov.
Zaujímavým príspevkom podujatia Devín patrí deťom 2013 bo-
lo divadelné predstavenie ....priniesli Slovanom písmo v podaní 
detí zo Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici v Bratislave pod ve-
dením učiteľky Viery Drškovej. Pred divákmi ožili dejiny, ktoré 
sa dotýkali histórie od prvého štátneho útvaru Samovej ríše, 
až po príchod Konštantína a Metoda, kde mladí herci vyjadrili 
aj názory a predstavy vierozvestcov a ďalších postáv známych 
z histórie. Divadelné predstavenie ožilo aj výberom a zhotove-
ním kostýmov na vysokej výtvarnej a technickej úrovni. 

Reťazové sprievodcovstvo
Príkladom oživenia histórie na  hrade je využitie dynamickej 
metódy reťazového sprievodcovstva. Múzeum mesta Bratisla-
vy využilo uvedenú metódu v spolupráci s Pedagogickou a so-
ciálnou akadémiou na Bullovej ulici v Bratislave. Ide o experi-
ment ako dostať návštevníkov do role odborných sprievodcov 
dejinami hradu. Uvedená aktivita sa nedá pripraviť za deň. Je 
nutná veľká dávka disciplíny zo strany študentov a trpezlivos-
ti odborných zamestnancov múzea. Aktivita je spojená so sna-
hou o  zvládnutie textu,  získanie si pozornosti návštevníkov, 
s bojom s  trémou. Ideálne by bolo, keby počas celej prípravy 
projektu mohli účastníci bývať napríklad pod stanmi na hrade 
Devín, kde by sa vzdelávali. Takéto uchopenie aktivity by pri-
nieslo zážitok a nový rozmer. V prípade projektu na Devíne šlo 
o pravidelnejšie stretnutia, kde okrem odborného výkladu do-
stali účastníci odborné texty. V deň programu stáli na rôznych 
stanoviskách hradu a ponúkali návštevníkom miesto neosob-
ného čítania informačného systému, jedinečné „živé rozpráva-
nie“ vybraných udalostí z dejín hradu Devín. Metóda by sa da-
la využiť aj na báze dobrovoľníctva a zapojenia dospelých a se-
niorov, ktorí by si chceli na sebe vyskúšať experiment, získať 
nové poznatky a zároveň priniesť nový prvok do zabehnutého 
stereotypu prehliadok hradu.

Staré remeslo a experimentálna archeológia
Hrad Devín je predurčený na  prezentáciu starého remesla 
v prepojení na experimentálnu archeológiu. Odborný tím mú-
zea, ako aj externí odborníci – remeselníci a výtvarníci vytvo-
rili slovanské obydlie – zrub s  vnútorným zariadením, sady 
hrnčiarskej keramiky, náradia a  rekonštrukciu odevov knie-
žaťa a kňažnej. Inšpirovali sa zachovanými zbierkovými pred-
metmi, aj už vytvorenými rekonštrukciami v  literatúre. Cez 

vlastnú tvorbu modelov a  rekonštrukcií je možné ešte lepšie 
preniknúť do remeselných zručností daného etnika. 
Preto je dôležité umožniť mladým ľuďom skúsiť si modelovanie 
nádob ručne alebo na hrnčiarskom kruhu. Pochopia a trvalejšie 
si budú pamätať ako slovanské zásobnice vyzerali a ako vznikali. 
Experimentálna archeológia by v  budúcnosti mohla byť jed-
ným zo spôsobov učenia, ktoré umožní v  rámci vzdelávania 
v  múzeu zapojiť dospelých a  seniorov na  báze dobrovoľníc-
tva, napríklad do výstavby slovanskej osady. Mnohí dospelí pri 
rozhovoroch o podujatiach by ocenili takúto činnosť. 

Pamäť miesta ako syntéza učení
Malé múzejné bádania 
Múzeum mesta Bratislavy už štyri roky organizuje Malé mú-
zejné bádanie – tematické letné denné tábory. V auguste 2013 
získavali deti za päť dní na Devíne nové poznatky. Téma Kto 
boli Slovania a kde sa vzali? zahŕňala sťahovanie národov, vznik 
prvého štátneho útvaru – Samovu ríšu, vznik a  trvanie Veľ-
komoravskej ríše a príchod Konštantína a Metoda. Obsah za-
mestnania bol koncipovaný na  základe dramatizácie udalos-
tí, práce vo výtvarných dielňach, experimentu a bádania. Deti 
v tábore využívali všetky dostupné pomôcky k téme. Prezlie-
kali sa do odevov, ktoré dopĺňali parochňami, umelými brada-
mi, vyskúšali kópie zbraní a náradia. Vo výtvarných ateliéroch 
si vyrobili zaujímavé predmety dokumentujúce život Slova-
nov. Ocitli sa aj za mrežami ako zajatí nepriatelia. 
Hrad sa vyprofiloval na  dominantu zachovávajúcu a  ochraňu-
júcu kultúrno-historické dedičstvo, vedecké pracovisko, pa-
mäť miesta,  priestor celoživotného vzdelávania, oddychu a  zá-
bavy. Spojením všetkých týchto prínosov sa stal spoločenstvom 
komunít,  centrom komunikácie vyúsťujúcej k  dialógu medzi 
návštevníkom, publikom a  odborným zamestnancom múzea. 
V  rámci uvedených činností sa hrad otvoril aj iným organizáci-
ám s kultúrnym zameraním, šermiarskym skupinám, podnikom 
a spoločnostiam, ale aj jednotlivcom, ktorí vytvárajú vlastné vý-
stavy a  podujatia (festival na  Devíne). Vďaka zásadnej obnove 
areálu hradu, ktorá prebiehala od 90. rokov 20. storočia, po rok 
2010, je ešte významnejším komunikačným priestorom na uplat-
nenie nových prístupov a aktivít, ktoré majú systém, metodoló-
giu a vedú k dôležitému zámeru – vytvoriť z hradu kvalitné mú-
zeum, ktoré sa približuje k  súčasníkovi. Úspešnosť uvedených 
prínosov by bola ešte výraznejšia vďaka dobudovaniu interaktív-
nych priestorov ako súčasti novej administratívnej budovy, zaria-
denia s občerstvením a chránenej zóny pre detského návštevníka. 

POZNÁMKY 
1  Objektové učenie – využitie zbierkového predmetu, ako základu 

učenia v múzeách, 
 oživená história – využitie reťazového sprevádzania, múzejné-

ho divadla, predstavenie starých remesiel, ukážky civilného a vo-
jenského života v rôznych historických obdobiach života a bojov, 
ukážky starých remesiel, experimentálna archeológia,

 orálna história, 
 učenie umením,
 komunitné učenie a  programy – pamäť miesta ako širšie využitie 

a  syntéza vyššie uvedených učení a  inteligencie, ktoré sú zamerané 
na podporu výtvarných, dramatických a hudobných dielní a ateliérov.

2  PLACHÁ,V. – HLAVICOVÁ, J. Devín Slávny svedok našej minulos-
ti. Banská Bystrica : Perfekt, Tlačiarne BB, s.r.o., 2003. ISBN 80-
8046-231-3.

3  Tím odborných spolupracovníkov: Mgr.  Katarína Harmadyová, 
PhD., Mgr. art. Milan Rubický, PhDr. Beáta Husová, Mgr. art. He-
lena Jurikovičová, Drahoslav Chalány.
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Hrad Krásna Hôrka  
– pohľady do minulosti a perspektívy
Silvia Lörinčíková, SNM-MÚZEUM BETLIAR, BETLIAR

Krásna Hôrka Castle – an insight into the past and perspectives 
The history of the Krásna Hôrka Castle goes back to the turn of the 13th and 14th centuries. Until 10 March 2012, 
when it was seriously damaged by fire, it had belonged to the most frequently visited cultural monuments of Slovakia. 
The refurbishment, which is going on at the castle at present, is aimed mainly at the elimination of fire consequences. 
The reconstruction of the castle is connected with an extensive conservationist research. Simultaneously, work is 
going on at the design of a  libretto and technical scenario of the new exhibition. In the contribution the author 
initially introduces a brief historical survey of the relation of the former owners – the Andrássy aristocratic family 
– to their heridatary residence since the beginning of the 18th century to the beginning of the 20th century. From 
the point of view of the new exhibition, she also outlines its content according to different parts of the castle and 
includes the hitherto results of the architectural and historical research. 

Hrad Krásna Hôrka bol 10. marca 2012 značne poškodený po-
žiarom, ktorý zničil celú strešnú konštrukciu, poškodil horný 
hrad a zničil aj časť zbierkového fondu múzea. Popri prácach 
na obnove hradu múzeum pripravuje aj novú expozíciu. 
Základným leitmotívom pri príprave novej expozície je za-
chovať pôvodnú podobu hradu ako reprezentatívneho šľach-
tického sídla. K  tomuto prístupu vedú mnohé skutočnosti 
spojené s dejinami hradu, jeho podobou pred požiarom, vy-
užívaním hradu jeho poslednými majiteľmi, o  čom svedčia 
dostupné relevantné historické pramene o podobe hradu, je-
ho mobiliári, ale aj o vnímaní hradu jeho ostatnými vlastník-
mi. K  primárnym prameňom osvetľujúcim genézu zariade-
nia hradu Krásna Hôrka patria inventárne zoznamy zacho-
vané v Štátnom archíve v Levoči a spracovaný fond Andrássy 
– Krásna Hôrka. Dôvodov na vypracovanie súpisov bolo v mi-
nulosti viacero. Väčšina vznikla pri výmene správcov hradu. 
Ďalším dôvodom bolo delenie majetku, čo v prípade András-
syovcov a  dvoch vetiev rodu (monocká a  betliarska vetva) 
predstavovalo mimoriadne zložitý a dlhotrvajúci proces, kto-
rý bol obnovovaný a prehodnocovaný od konca 17. storočia, 
až do 30. rokov 20. storočia. Aj keď pre časté prestavby hradu 
nie je dnes možné s určitosťou identifikovať jednotlivé miest-
nosti, zachované inventáre poskytujú jedinečnú možnosť 
spoznať históriu kultúry bývania šľachty a porovnať vtedajší 
stav inventáru so súčasným. 
Jedným z  najdôležitejších a  najstarších dokumentov, ktorý 
poukazuje na pozitívny vzťah oboch vetiev rodu k hradu ako 
rodovému sídlu, je doklad o  odovzdaní majetkového podielu 
hradu medzi oboma vetvami rodu z  1. januára 1813. Mono-
ckú vetvu zastupovala vdova po Štefanovi, grófka Mária Fes-
tetichová, betliarsku bratia Karol, Jozef a Leopold. Stav hradu 
bol podľa opisu veľmi zlý, najmä jeho západná časť, ktorá bo-
la v tom čase už takmer zrútená. Dokument sa zmieňuje o se-
vernej časti, ktorá bola pred niekoľkými rokmi zo spoločných 
prostriedkov zastrešená. Podľa popisu na opravu čakala aj juž-
ná časť hradu. K požiadavkám betliarskej vetvy patrilo naprí-
klad aj ďalšie používanie hradnej kaplnky, hradného väzenia, 
zabezpečenie dodávky vápenca z hradného brala do betliarskej 
maše, ako aj požiadavka odovzdania dvoch bronzových diel 
Jozefovi a Leopoldovi (teraz sú súčasťou areálu kaštieľa).1 
Vzťah rodinných príslušníkov k hradu, ktorý bol v tom čase 
už neobývaný, dokumentuje generácia grófa Juraja András-
syho, syna Štefana a Márie Andrássyovcov. Vo fideikomisnej 

listine, vydanej a  potvrdenej dňa 26. januára 1867, vyjad-
ril gróf želanie večnej starostlivosti o hrad, ktorý po požia-
ri v roku 1818 opravila jeho matka Mária, pričom hrad mal 
byť aj miestom uloženia rodového archívu. Juraj Andrássy 
st. a jeho betliarsky príbuzný Emanuel Andrássy st. sa zhod-
li na myšlienke zriadenia spoločnej hrobky obidvoch vetiev 
rodu. Zmluva o  výstavbe hrobky medzi zástupcami oboch 
rodov bola podpísaná 22. apríla 1872. Rozhodnutím Súd-
nej stolice v Rimavskej Sobote zo 14. novembra 1879 vznik-
la povinnosť spoločnej starostlivosti o  hrad a  zriadenie ro-
dovej hrobky. 
Na začiatku 20. storočia došlo medzi vetvami rodu k viace-
rým rodinným dohodám, iniciovaným predovšetkým grófom 
Dionýzom Andrássym. V roku 1903 Dionýz, posledný muž-
ský predstaviteľ monockej vetvy rodu, presúva starostlivosť 
o hrad na betliarsku vetvu. Dionýz zaväzuje svojich príbuz-
ných udržiavať hrad ako celok, s celým jeho zariadením, vrá-
tane kaplnky jeho nebohých rodičov a brata, zachovať rodo-
vú hrobku a archív monockej vetvy na ich pôvodnom mieste. 
Zdôrazňuje, že akákoľvek oprava hradu môže byť vykona-
ná iba v rámci jeho vtedajšieho (historického) rozsahu, väč-
šie zmeny nemôžu byť v rozpore s historickým poslaním hra-
du. Celé zariadenie hradu je treba udržiavať v dobrom stave 
podľa inventára, pričom zvláštnu pozornosť má rodina ve-
novať práve v tom čase zariadenému Pietnemu múzeu Fran-
tišky Andrássyovej-Hablavcovej. Hrad mal byť v  budúcnos-
ti prístupný verejnosti, celý iba sporadicky, ale Pietne mú-
zeum stále. Na  Fideikomisnom súde v  Rimavskej Sobote 
uložil 11 000 zlatých ako hrobkovú základinu. V roku 1906 
Dionýz opätovne apeluje na  vybudovanie hrobky a  upozor-
ňuje na  zlý stav strechy na  starom hrade. Navrhuje zastre-
šiť západnú chodbu, ako aj bašty na pušný prach (zo strany 
Smolníka) v lehote do troch rokov od prevzatia hradu, a tak 
zachrániť spomínané objekty pred ich hroziacim zánikom. 
V prípade väčších stavebných zmien tieto môžu byť realizo-
vané len v úzkej väzbe k pôvodnej architektúre hradu. Podľa 
dohody z 10. októbra 1911 sa mal hrad, vrátane pohrebnej 
kaplnky z roku 1827, archívu, spoločnej hrobky a Františkin-
ho múzea, zachovávať v celistvosti. Rodina mala zabezpečiť 
správcu hradu, ktorý mal raz ročne podávať hlásenie a  za-
bezpečiť protipožiarne poistenie hradu v  sume 30-tisíc ko-
rún na  12 rokov. V  auguste 1912 hrad spolu s  mobiliárom 
prešiel do vlastníctva betliarskej vetvy. Bol odborne spísaný 
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inventár predmetov nachádzajúcich sa v  sprístupnenej čas-
ti hradu. Autorom súpisu s opisom 3 336 ks predmetov bol 
Jozef Mihalik a vyšiel v Košiciach v roku 1913 pod názvom 
Inventár všetkých predmetov nachádzajúcich sa na hrade Krásna 
Hôrka v Gemersko-malohontskej župe.2 Po Dionýzovej smrti vo 
februári 1913 došlo na základe rozhodnutia Fideikomisného 
súdu v Rimavskej Sobote k prehodnoteniu dohody. Z dohody 
vyplýva, že do konca apríla 1913 sa mala dokončiť inštalácia 
a múzejné usporiadanie, na hrade mal pôsobiť správca, ktorý 
mal zabezpečovať organizáciu prehliadok hradu.3

Pri príprave obnovy a reinštalácie expozície na hrade múze-
um vychádza predovšetkým zo skutočnosti, že hrad Krás-
na Hôrka patrí na  Slovensku k  jedným z  mála historických 
hradných objektov, kde je zachovaný pôvodný mobiliár, do-
kumentujúci v značnej časti život na hrade, keď bol hrad ešte 
funkčným šľachtickým sídlom. Ďalším dôležitým faktorom je 
skutočnosť, že múzejná expozícia na  hrade je jednou z  naj-
starších hornouhorských súkromných šľachtických múzeí. 
Rodové múzeum, ako aj zriedkavé Pietne múzeum Františky 
Andrássyovej z roku 1903, vznikli cielene a účelovo. Obidve 
múzeá mali už začiatkom 20. storočia svoje inventárne súpi-
sy.4 Zakladatelia múzea boli vzdelaní a scestovaní. Gróf Juraj 
Andrássy (1797 – 1872) bol spolucestovateľom reformátora 
uhorského hospodárstva, grófa Štefana (Istvána) Szécheny-
iho. Počas ich cesty po  ekonomicky vyspelých krajinách zá-
padnej Európy, ktorých cieľom bolo aj nadobudnutie skú-
seností pri výstavbe mostov a ciest, navštívili aj viacero vý-
znamných európskych múzeí a  galérií. Jurajov syn Dionýz 
(1835 – 1913) bol pravidelným návštevníkom nemeckých 
a  rakúskych galérií a  aukcií umeleckých diel. Jeho aktivity 
v  oblasti podpory kultúry, umenia i  múzejníctva dokumen-
tujú budovy bansko-hutníckej expozície Baníckeho múzea 
v Rožňave, niekdajšieho Hornouhorského Rákócziho múzea 
v  Košiciach a  v  neposlednom rade aj účelovej budovy obra-
zárne v Krásnohorskom Podhradí z roku 1909. 
Popri skutočnosti, že múzeum na hrade Krásna Hôrka exis-
tuje od roku 1863, pri realizácii expozície sa bude prihliadať 
aj na ďalšie skutočnosti. Základným leitmotívom pri tvorbe 
novej expozície je úsilie zachovať hradné interiéry v  auten-
tickej podobe, pričom sa bude vychádzať z inventárnych sú-
pisov, aj jestvujúcich dobových fotografií z 19. storočia. No-
vopripravovaná expozícia sa zameria aj na prezentáciu hradu 
ako významnej národnej kultúrnej pamiatky, kde je najdô-
ležitejším exponátom samotný hrad, k čomu určite prispejú 
výsledky architektonicko-historického výskumu celého hra-
du a  reštaurátorský výskum kaplnky. Obnova hradu, najmä 
častí poškodených požiarom, nepredpokladá stavebné úpra-

vy. Objavujú sa úvahy týkajúce sa exteriérových zmien, s cie-
ľom odstrániť úpravy na prvom – Čestnom nádvorí. Najväčším 
negatívnym stavebným zásahom na prelome 60. a 70. rokov 
20. storočia bolo  zamurovanie prechodu z  prvého nádvoria 
kamenným schodiskom s kovaným zábradlím na terasu ved-
ľa sakristie, kde stála pohrebná kaplnka, vybudovaná v  ro-
ku 1827. V  zbierkach múzea sú zachované dobové fotogra-
fie zo začiatku 20. storočia, ktoré môžu v budúcnosti poslúžiť 
na rekonštrukciu pôvodného stavu nádvoria. Pri príprave no-
vých expozícií sa uvažuje nad znovuotvorením muriva a ob-
novou schodiska, čím by najmä pre návštevníkov vznikol 
zhromaždovací priestor. 
Dolný hrad zostane zachovaný vo svojej pôvodnej podobe. 
Umiestnenie zbierkových predmetov pred požiarom takmer 
úplne korešpondovalo s  inventárom Jozefa Mihalika z roku 
1912. So zmenami sa ráta len pri inštalácii a spôsobe prezen-
tácie vzácnych hudobných nástrojov. 
Zmeny v prezentácii zbierkových predmetov budú realizova-
né v treťom podbrání, pričom sa bude vychádzať z prezentácie 
militárií v podobných hradoch v zahraničí, kde sú zbrane in-
štalované voľne, spôsobom, ako to bolo v hradných zbrojni-
ciach. Z toho vychádzala aj pôvodná inštalácia militárií v ob-
dobí pred rekonštrukciou hradu v 80. rokoch 20. storočia. 
V porovnaní s predchádzajúcou expozíciou sa ráta s rozšíre-
nou prezentáciou histórie rodu Andrássy a priblížením sku-
točností, že história hradu je spojená aj s inými osobnosťami 
z  dejín Uhorska (napr. Štefan – István Gyöngyösi, právnik, 
humanistický básnik a autor diela o Márii Széchyovej Murán-
skej Venuši). K histórii rodu patria aj informácie o podnika-
ní Andrássyovcov v oblasti baníctva a hutníctva, čoho dokla-
dom je aj liatinový nosník, pochádzajúci zo zlievarne Juraja 
Andrássyho v  Drnave, vyrobený pre visutý (reťazový) most 
na Dunaji, spájajúci Budín s Pešťou. Novinkou bude časť ex-
pozície venovaná Jurajovi Andrássymu, spolu s  portrétmi 

Pohľad na zaniknutú kaplnku Márie Festetichovej 
z roku 1827

Pohľad na čestné nádvorie so schodiskom na terasu 
s pohrebnou kaplnkou

2014_01_muzeum_01_04.indd   15 13. 3. 2014   14:00:28



16     múzeum 1 / 2014 • Hlavná téma

projektanta a staviteľa Reťazového Széchenyiho mosta – Wil-
liama Thiernyho Clarka a Adama Clarka. Túto časť doplní bo-
hatý archívny materiál a  výkresová dokumentácia, súvisia-
ca s  výstavbou mostu na  Dunaji. Za  najvhodnejšie miesto 
na  prezentáciu histórie pamiatky a  rodu považujeme Rene-
sančnú prístavbu, vrátane okružnej severozápadnej chodby. 
Požiarom bolo najviac poškodené najstaršie historické jadro 
hradu, porušené aj požiarom v roku 1817. Tu sa predpoklada-
jú aj najväčšie zmeny v expozičnom využití priestorov. V bý-
valej Arkádovej izbe (alebo izbe remesiel) sa zamýšľa demon-
táž nevhodných okien v kruhových rámoch. Táto časť bude 
pretvorená na dobovú strážnicu s dobovým nábytkovým za-
riadením a výzbrojou. V interiéri Mučiarne, kde sa zachovala 
iba kovová konštrukcia bývalého premostenia, sa predpokla-
dá v závislosti od prebiehajúceho pamiatkového výskumu ná-
vrat do stavu existujúco pred požiarom a realizácia inštalácie 
na pôvodnej hlinenej zníženej úrovni podlahy. 
V Gotickej veži, ktorá nemala pôvodný vzhľad ani pred požia-
rom, sa predpokladá rekonštrukcia interiéru hradného pána 
z obdobia 14. storočia. Na poschodí Gotického paláca sa podla-
hy upravia na úroveň plôch v zachovaných sedíliách. V tejto 
časti bude spomienková expozícia na požiar s inštaláciou po-
žiarom poškodených zbierkových predmetov, trámov, kovaní 
a   podobne. Keďže v dôsledku mnohých prestavieb sa nedá 
jednoznačne určiť pôvodná dispozícia Gotickej veže z obdo-
bia druhej polovice 14. storočia, jednou z uvažovaných alter-
natív je modelovanie priestoru na spôsob tzv. rytierskej siene 
s inštaláciou súčastí zbroja, rekonštrukcie kompletného jaz-
deckého brnenia a heraldických pamiatok, za predpokladu je-
ho využitia na prednáškové a koncertné účely. Prízemie Go-
tického paláca bolo v porovnaní s jeho poschodím poškodené 
menej. Expozícia hradnej zbrojnice s návrhom autentického 
spôsobu inštalácie, by mohla byť podobná inštalácii v treťom 
podbrání. Z  bezpečnostných dôvodov bude najdôležitejšou 
zmenou úprava schodiska (rozšírenie jeho ramena). 
Múzeum pri realizácii všetkých častí novej expozície ráta 
s využitím vlastných zbierok. Ide najmä o prezentáciu pôvod-
nej hradnej kuchyne a jedálne. Zariadenie interiérov Stredné-
ho hradu v stave pred požiarom sa pripisuje grófke Márii, ro-
denej Festetichovej, v  20. rokoch 19. storočia. Rozmiestne-
nie zbierkových predmetov bude zohľadňovať stav, ktorý tu 
bol pred požiarom. K menším zmenám môže dôjsť z hľadiska 

výmeny zbierkových predmetov v ich správnom obsahovom 
a časovom kontexte. V rámci realizácie novej expozície sa nad 
vstupné dvere do každej z miestností vrátia nápisové tabule 
s mravoučnými heslami, ktoré tam s najväčšou pravdepodob-
nosťou nechala umiestniť Mária Festetichová.
Do Pietneho múzea Františky Andrássyovej sa vrátia ďakov-
né listy, diplomy, čestné občianstva pre Dionýza a jeho man-
želku Františku, ktoré boli v  minulosti odstránené. Expozí-
ciu doplnia tlačoviny dokumentujúce dobročinnosť manže-
lov, v  izbe Františky bude inštalovaná krstná súprava grófa 
Dionýza Andrássyho. 
V rodovej hrobke bude ponechané pôvodné zariadenie. Úpra-
vami prejdú pieskovcové plastiky troch uhorských svätcov, 
ktoré sa začiatkom 70. rokov nevhodne zamurovali do sever-
ného muriva hrobky. Záverečnou časťou expozície hradu je 
Kaplnka. Po ukončení obnovy hradu tu budú inštalované vit-
ríny so zreštaurovanými liturgickými rúchami a  na  stenách 
budú umiestnené pohrebné epitafy. 
Rôznorodosť a  bohatosť zbierkového fondu hradu Krásna 
Hôrka nám umožňujú v celom rozsahu využiť jeho výpoved-
ný potenciál – potenciál svedkov pohnutých udalostí, ktoré 
sa v konečnom dôsledku vždy odrazili v regionálnej i národ-
nej histórii. V  súčasnosti môžeme hovoriť o  kvalitatívnom 
posune v oblasti prístupu a zhodnotenia prínosu šľachtické-
ho rodu, a to vďaka vymoženostiam masovo-komunikačných 
prostriedkov, novým zahraničným kontaktom a v neposled-
nom rade aj vďaka pokračujúcemu historickému bádaniu. Ur-
čité kroky, smerujúce k modernizácii expozície, boli realizo-
vané v rokoch 2010 a 2011. Tým, ktorí sme sa na nich podie-
ľali, ostala po nej iba nostalgia a množstvo fotografií. 
Libreto novej expozície bolo vypracované v roku 2013 a  iba 
s  minimálnymi úpravami rešpektovalo pôvodný zámer – 
stav pred požiarom. Pre potreby projektantov bol v druhom 
polroku 2013 odovzdaný technický scenár Dolného hradu 
s konkrétnym umiestnením zbierkových predmetov a s defi-
novaním osobitných požiadaviek na  ich osvetlenie a  ochra-
nu. Opäť musíme zdôrazniť, že najväčšou výzvou je predo-
všetkým Horný hrad, kde ešte architektonicko-historický 
prieskum nebol ukončený. Od  januára 2013 sa realizuje ar-
cheologický výskum pod Delovou terasou, kde možno očaká-
vať nálezy vo forme častí najstaršej hradnej fortifikácie.
Stojíme pred náročnou úlohou s obrovskou zodpovednosťou, 
pretože čím viac poznáme vzťah Andrássyovcov k svojmu síd-
lu, tým väčšia by mala byť naša pokora a zodpovednosť voči 
budúcnosti tejto pamiatky. Uvedomujeme si, že na hrade sú 
aj zbierkové predmety, ktoré neboli doposiaľ prezentované. 
Vybudovanie vhodných depozitárov,  zázemia pre personál 
a návštevníkov a v neposlednom rade aj vytvorenie priesto-
ru pre komerčné využitie pamiatky (miestnosť pre usporadú-
vanie koncertov, menšej konferenčnej miestnosti) je pre nás 
ďalšou veľkou výzvou. Na základe doposiaľ predložených vý-
sledkov výskumu veríme, že nás po jeho ukončení čakajú eš-
te mnohé prekvapenia a tento príspevok bude mať v krátkom 
čase svoje pokračovanie.

FOTO: archív SNM-Múzea Betliar
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Nákres prehliadkovej trasy

Legenda:
1. Dolný hrad
2. Stredný hrad – Rákócziho trakt
3. Horný hrad
4. Múzeum Františky Andrássyovej
5. Hradná kaplnka
6. Miesto zaniknutej kaplnky Márie Festetichovej
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Oravský hrad 
Nové expozície v pôvodných priestoroch hradu

Mária Jagnešáková, ORAVSKÉ MÚZEUM P. O. HVIEZDOSLAVA, DOLNÝ KUBÍN

Orava Castle 
New exhibitions in the original castle premises 
Orava Castle has been an unthinkable part of the panorama of the surrounding countryside for centuries. It has become 
a symbol of the region as well as the Orava Museum of P. O. Hviezdoslav. Its image has been influenced by different building 
styles throughout several centuries of its historical development. The castle compound and its present image is an outcome of 
the building activity by the Thurzo family from the beginning of the 17th century. Since 1868 the castle compound has been 
used for museum exhibition purposes. 

realizovaná z prostriedkov Oravského múzea P. O. Hviezdosla-
va, s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Expozícia je situ-
ovaná v priestoroch paláca Jána z Dubovca na dvoch poscho-
diach. Je zameraná na prezentáciu charakteristických prvkov 
a  osobitostí prírodného prostredia Oravy prostredníctvom 
zbierkových predmetov, obrazovej dokumentácie a  textov. 
Návštevníkov upútajú veľkorozmerné vitríny kombinované 
s  panelmi, v  ktorých prostredníctvom diorám, inštalovaných 
na  fotografickom pozadí, sú prezentované najcharakteristic-
kejšie a plošne najvýznamnejšie typy prírodného prostredia. 
Vzhľadom k  zámerom autorov týkajúcich sa prezentácie prí-
rodných prostredí jednotlivých biotopov a  zbierkových pred-
metov v  konkrétnom prostredí, boli na  inštaláciu využi-
té práve veľkorozmerné vitríny, ktoré síce zakrývajú steny 
a okná historických interiérov, ale v celkovom kontexte umož-
ňujú návštevníkom spoznať reálny svet prírody v danom bio-
tope. Zaujímavé a vzácne zbierkové predmety sú prezentova-
né  za  presvietenou stenou a  vo vitrínkach. Prekrytie ostat-
ného priestoru umožnilo uloženie audiovizáuálnej techniky, 
ktorá je využívaná počas špecializovaných aktivít múzea. 
Osobitosťou tejto expozície je jej využitie v rámci nočných pre-
hliadok, ktoré sú spestrené špecifickým osvetlením priesto-
rov, ale i samotných exponátov. V modernej expozícii nechýba 
možnosť voľby zvukových efektov patriacich k jednotlivým te-
matickým celkom. Realizáciou novej expozície tak vznikli zau-
jímavé priestorové kapacity slúžiace pre ďalšie aktivity spoje-
né so vzdelávaním, besedami a prednáškami. Scenár expozície 

Expozícia archeológie v priestore Horného hradu

Oravský hrad už celé storočia neodmysliteľne dopĺňa panorámu 
okolitej krajiny. Stal sa symbolom nielen regiónu, ale aj Orav-
ského múzea P.  O. Hviezdoslava. Jeho podoba bola ovplyvne-
ná rôznymi stavebnými slohmi počas niekoľko storočného his-
torického vývoja. Hradný komplex so svojou dnešnou podobou 
je výsledkom stavebnej činnosti rodiny Thurzovcov zo začiat-
ku 17. storočia. Od  roku 1868 sú hradné priestory využívané 
na  expozičné účely múzea (vtedy múzea Oravského panstva, 
o niečo neskôr múzea Oravského komposesorátu). 
V počiatkoch vzniku múzea sa predmety prezentovali formou 
jednoduchých inštalácií, vystavených priamo v miestnostiach 
Dolného hradu a  dotykovo prístupných návštevníkom, ktoré 
si mohli prezrieť v  sprievode hradného strážcu. Ako konšta-
toval správca zbierok: „... vystavené exponáty ostávajú zas len 
voľne ležať po  stoloch, vyložené prachu, hmataniu ľudských 
rúk, ba drobné predmety (salašnícke figúrky) miznú. Ďalej 
predmety ležia i  pri oblokoch, sú slnkom vypaľované, zame-
dzujú prístup k  oblokom, ba i  riadnemu vymetaniu z  vonku 
napadaného lístia a zaclonenia, k čomu zas záclony chýbajú.“ 
(MV SR, Štátny archív Bytča, pobočka Dolný Kubín, fond Ar-
chív Oravského múzea, krabica 24, rok 1950).
Počas generálnej opravy hradného komplexu v 60. rokoch 20. 
storočia sa do popredia dostala snaha o zachovanie pôvodné-
ho poslania hradu – pevnosti a sídla, ale tiež nová koncepcia 
prezentácie regionálneho vlastivedného múzea. 
Pri obnove a  inštalácii expozícií malo múzeum na  zreteli, že 
Oravský hrad je objekt, zaujímavý a pútavý predovšetkým svo-
jím stavebným vývojom. Úpravy hradných priestorov pre expo-
zičné účely smerovali k tomu, aby sa zachovala pôvodná architek-
túra priestoru, ktorú môže návštevník obdivovať i pri využití už 
moderných inštalačných prvkov. Oravský hrad je národná kul-
túrna pamiatka, a tak všetky zásahy boli podmienené spoluprá-
cou a  konzultáciami múzea s  príslušnými pamiatkovými úrad-
mi a sprostredkovaním ich požiadaviek architektovi. Ten navrhol 
komplexný vzhľad expozícií, vychádzajúc zo scenárov odborných 
zamestnancov múzea. Vzhľadom na možnosti tak architekt vy-
tvoril inštalačné prvky, ktoré v historických miestnostiach hradu 
nepôsobia rušivo, ale s ním priamo korešpondujú.
Súčasné expozície, nachádzajúce sa v  jednotlivých častiach 
hradu, sú rozčlenené na  historickú, prírodovednú, etnogra-
fickú a  archeologickú časť. Rešpektujú jednak pôvodné po-
slanie hradu, čo sa prejavuje v prezentácii a prepojení zbierok 
a priestoru v dolných a stredných častiach hradu, ale tiež vyu-
žívajú priestor časti Stredného hradu a Horného hradu na pre-
zentáciu regiónu Oravy z pohľadu regionálneho múzea. 
Prírodovedné zbierky patrili vôbec k prvým exponátom v no-
vozaloženom múzeu na Oravskom hrade (1868). V roku 2007 
bola návštevníkom sprístupnená nová prírodovedná expozícia, 
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pripravila RNDr. Oľga Removčíková v spolupráci s RNDr. Du-
šanom Karaskom, RNDr. Jaroslavom Kocianom a Ing. Petrom 
Tomáňom. Na technickej realizácii sa podieľala firma JK Style 
– Jozef Karlík. 
Podobne aj pôvodnú etnografickú expozíciu umiestnenú 
na  najvyššom poschodí paláca Jána z  Dubovca vystriedala 
nová expozícia, slávnostne otvorená v  roku 2007. Autorkou 
scenára je etnografka PhDr.  Elena Beňušová, autorom archi-
tektonického návrhu akad. arch. Vladimír Jánoš a  realizáto-
rom firma Ami Design s. r. o. Kremnica. Expozícia predstavuje 
Oravský hrad ako súčasť krajiny s vlastnou hmotnou i duchov-
nou kultúrou. Snahou autorov, na  rozdiel od  špecifík príro-
dovednej expozície, bolo jednotlivé inštalačné prvky riešiť 
tak, aby zachovali pozoruhodnú architektúru daných priesto-
rov a  návštevník okrem samotnej expozície mohol vzhliad-
nuť i  niektoré architektonické detaily (erby, ostenia a  iné). 
Celosklenené veľké vitríny odľahčujú kamennú mohutnosť 
priestoru. Nevýhodou je však negatívny vplyv slnečného žiare-
nia na exponáty, čo Oravské múzeum plánuje riešiť prekrytím 
okien interiérovými protislnečnými fóliami.
Prvá časť tejto expozície je zameraná na tradičnú ľudovú kul-
túru Oravy, druhá na život a kultúru oravských zemanov, tre-
tia časť, so samostatným ozvučením, poskytuje priestor pre 
krátkodobé výstavy. Osobitosťou tejto časti je praktický varia-
bilný inštalačný systém, využiteľný pre výstavy s  rôznym te-
matickým zameraním približujúcim jednotlivé fenomény tra-
dičnej ľudovej kultúry Oravy, s interaktívnym priestorom pre 
prezentácie ľudových remesiel. Jednotlivé kultúrne javy sú 
prezentované cez zbierkové predmety, obrazovú dokumen-
táciu a  texty umiestnené na  sklenených paneloch. Inštalova-
né prvky reprezentujú vybrané lokality dolnej a hornej Oravy, 
ale aj goralské obce ležiace v blízkosti poľských hraníc. Veľko-
plošná farebná mapa znázorňuje existenciu domácej výroby, 
remesiel a obchodu v jednotlivých oravských dedinách a mes-
tečkách v 18. storočí. Expozícia je vybavená modernou techni-
kou. Audiovizuálne prostriedky, používané počas hlavnej sezó-
ny, umožňujú tiež využiť daný priestor pre výchovno-vzdelá-
vacie aktivity.
V priestoroch Horného hradu pribudla v rokoch 2011 – 2012 
nová expozícia archeológie, ktorá je členená chronologicky, 
od najstarších čias po 13. storočie. Autorom libreta a scenára 
je Mgr. Michal Čajka, PhD., architektonický projekt vypracoval 
akad. arch. Vladimír Jánoš a grafickú stránku expozície vytvo-
ril Dr. Milan Hnát. Realizáciu uskutočnila firma Ami Design s. 
r. o. Kremnica. Expozícia sa skladá z dvoch častí. V prvej nás 
upúta ústredný panel, na ktorom sa nachádzajú informatívne 
texty doplnené fotografickým a iným dokumentačným mate-
riálom. Nechýbajú vitríny s exponátmi dokumentujúcimi jed-
notlivé archeologické obdobia. Druhá časť expozície sa zaoberá 
samotným Oravským hradom a najvýznamnejšími osobnosťa-
mi archeologického bádania na Orave. Expozíciu dopĺňajú za-
ujímavé kamenné gotické artefakty umiestnené na  osobit-
ných stojanoch. Jednotlivé objekty hradu boli miestom po-
četných archeologických výskumov, zameraných na  zistenie 
nových faktov o  zaniknutých častiach architektúr hradného 
komplexu, ale aj o kultúre každodenného života v minulosti. 
Výsledky všetkých architektonicko-historických i  umelecko-
-historických výskumov (napr. odkryté stavebné konštrukcie 
interiérov a exteriérov) sú po zabezpečení nevyhnutnej ochra-
ny prezentované návštevníkom hradu, ale rovnako slúžia ako 
podklady pre obnovu danej časti pamiatky. 
Na priblíženie pôvodného poslania Oravského hradu ako ob-
rannej a strážnej pevnosti sa múzeum rozhodlo v častiach Dol-
ného a  Stredného hradu sprístupniť expozíciu obrany hra-
du postupnou realizáciou počas rokov 2004 – 2008. Autorom 
libreta a scenára je PhDr. Martin Chmelík. Zámer múzea, aby 
návštevník mohol nielen zbrane vidieť, ale si ich aj „ohma-
tať“, viedol k  tomu, že dodávateľskou firmou (Ján Janík Fu-
riel a Štefan Nitriansky) boli vyrobené repliky dobových zbra-

ní pochádzajúcich z  obdobia 15. – 17. storočia, používaných 
uhorskými rytiermi v  protitureckých a  náboženských voj-
nách. Miestnosti sú zdobené výzbrojou rytierov, štítmi a  br-
nením. V delových sálach Západnej bašty návštevníkov upúta 
delostrelecká výzbroj, ako aj predchodkyne moderných strel-
ných zbraní.
V  podobnom duchu ako v  minulosti ostali zariadené obytné 
a  spoločenské priestory palácov. Interiér jednotlivých saló-
nov je vybavený nábytkom (18. – 19. storočie) pochádzajúcim 
z kaštieľa vo Veličnej, nakoľko pôvodné zariadenie hradu bolo 
zničené požiarom. Nábytková výbava je doplnená úžitkovým 
porcelánom pochádzajúcim z 19. a začiatku 20. storočia. Po-
četné nábytkové celky inštalované v Strednom hrade dal v ro-
koch 1906 – 1912 vyrobiť riaditeľ komposesorátu gróf Jozef 
Pálfi (Pálffy) tak, aby si návštevník múzea mohol predstaviť 
štýl stredovekého bývania šľachty. Mobiliár spoločenských 
miestností je z prelomu 19. a 20. storočia. Súčasťou hradných 
galérií sú tiež súbory obrazov s portrétmi šľachticov zastáva-
júcich popredné funkcie v  správe Oravského komposesorátu 
a Oravskej stolice. Zo Stredného nádvoria sa návštevníci do-
stanú do  zaujímavej expozície dobovej justície znázorňujú-
cej výkon stredovekej spravodlivosti podľa historických pra-
meňov, ktorá bola inštalovaná v roku 2013. Autormi scenára 
a libreta sú Mgr. Iveta Floreková a PhDr. Martin Chmelík.
Napriek tomu, že hradný areál mal slúžiť predovšetkým ako 
obranná pevnosť, svoje miesto tu mal aj duchovný rozmer. 
Osobitnú pozornosť si zaslúži jediný sakrálny objekt, ktorým 
je Kaplnka sv. Michala. Aj tento priestor prešiel výraznou re-
konštrukciou. Za pamiatkovú obnovu kaplnky získalo Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava v roku 2007 prestížne ocenenie Pa-
miatka roka 2006. V obnovenom interiéri sa konajú slávnostné 
a svadobné sväté omše. Hradný komplex je pre zvýšenie atrak-
tívnosti využívaný v  rámci kultúrnych podujatí, samozrejme 
pre obmedzený počet návštevníkov, ktorí do priestorov hradu 
vchádzajú v časových intervaloch. 
Pre aktivity, ktoré súvisia so vzdelávacou a kultúrnovýchovnou 
činnosťou, sú na hrade k dispozícii študijné priestory a priesto-
ry na prezentáciu. Pre výskum, či už zamestnancov múzea ale-
bo iných bádateľov, slúžia knižnica a archív, umiestnené v do-
kumentačnom oddelení nachádzajúcom sa v priestoroch hradu, 
podobne ako konzervátorské a reštaurátorské dielne.
Dnešné využitie hradu dôstojne nadväzuje na jeho historický 
odkaz. Takmer každá z historických epoch mnohými význam-
nými udalosťami zasiahla do  dejín hradu a  jeho najbližšieho 
okolia. Hrad je od stredoveku veľmi vďačným umeleckým ob-
jektom, či už z  pohľadu zachytenia v  historických súvislos-
tiach alebo ako krajinársky objekt.
Hradné pamiatky patria vo všeobecnosti k najvýraznejším prv-
kom kultúrneho dedičstva a dnes nie sú len obdivuhodným ro-
mantickým miestom s  nádhernými výhľadmi na  okolitú kra-
jinu, ale sú to aj miesta pre poznanie minulosti a  stavebných 
technik jednotlivých období. Oravský hrad sa stal svedkom mi-
nulosti a svojim fortifikačným zameraním bol predurčený, aby 
chránil nielen obyvateľov, ale aj písomné a stavebné hodnoty.
Hlavným cieľom všetkých prác, uskutočňovaných či už 
v priestore hradu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, je zá-
chrana a  sprístupnenie hradu verejnosti ako kultúrno-histo-
rického objektu, a preto je našou úlohou vytvoriť podmienky 
nielen pre bezpečný pohyb návštevníkov, ale najmä ich oboz-
námenie sa s dejinami, kultúrou a významom samotného ob-
jektu a  celého regiónu. S  celoročnou prevádzkou hradného 
komplexu je samozrejme spojená i náročná údržba týkajúca sa 
nielen prehliadkových trás, ale i jednotlivých objektov hradu.
Oravské múzeum P.  O. Hviezdoslava sa snaží, aby Oravský 
hrad a  múzeum tvorilo jeden vzájomne sa doplňujúci celok, 
v  ktorom návštevník vidí súvislosti feudálneho sídla s  prís-
lušným zariadením a regionálne vlastivedné zbierky, ktoré sú 
zdrojom poznania a poučenia.

FOTO: M. Pišný
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Počiatky kresťanstva na slovenskom 
území z hľadiska múzejnej prezentácie
Vladimír Turčan, SNM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Christian beginnings on the Slovak territory as seen by museum presentation 
The author deals with the museum value of collection objects related to the beginnings of Christianity on the Slovak 
territory since Roman times to the end of the 9th century. He concludes that the rather scare artefacts do not, largely, 
have an unambiguous statement value. They are almost absent for the period of the Cyril and Methodius mission, 
which also makes the preserved written reports relative. Therefore, the museum presentation designed on the occasion 
of the 1150th anniversary of the arrival of Cyril and Methodius to Great Moravia had to be comprehended in light of 
a wider time sequence of Christianization. 

Najstaršie hmotné doklady, pri ktorých sa uvažuje o  súvise 
s kresťanstvom, pochádzajú z Bratislavy-Rusoviec. V dobe rím-
skej tu stála pevnosť a menšie civilné sídlisko (tzv. vicus) – Ge-
rulata. V rozsiahlom fonde z archeologických výskumov lokali-
ty, uloženom v troch múzejných inštitúciách (Hansági Múzeum 
v Mosonmagyarovári, SNM-Archeologické múzeum v Bratisla-
ve, Múzeum mesta Bratislavy) sa nachádzajú aj predmety, u kto-
rých sa uvažuje o intencionálnom kresťanskom posolstve.
Za najstaršie nálezy tejto kategórie sa považujú kahance, pochá-
dzajúce z hrobov.2 Jeden z nich je reliéfne zdobený rybou, druhý 
kotvou (Obr. 1), teda predmetmi, ktoré patria ku kresťanským 
symbolom. Z  úvah však nemožno vylúčiť ani možnosť, že ide 
len o náhodu – v Gerulate žili rybári i lodníci, a výzdoba lámp 

Pre najstaršie obdobia dejín sú archeologické nálezy základným, 
v niektorých prípadoch jediným zdrojom poznatkov. Aj vtedy, ak 
sú písomné pramene k dispozícii, hmotné pamiatky dopĺňajú vý-
znamnou mierou nie vždy jednoznačné historické správy. Tie-
to dva druhy zdrojov historického poznania však nie vždy me-
dzi sebou korešpondujú. Príkladom disproporcie je kristianizácia 
nášho regiónu a predovšetkým cyrilometodská misia na Veľkej 
Morave. Dvadsať rokov jej pôsobnosti (864 – 886) našlo na vte-
dajšie pomery rozsiahly ohlas v písomných prameňoch. V histo-
rickej interpretácii tak zatienili činnosť ostatných, t. j. západných 
misií. Na druhej strane, hmotné – archeologické doklady prítom-
nosti byzantskej misie na slovenskom území v podstate absen-
tujú. Archeologický obraz sledovaného obdobia je teda iný než 
historický, na  druhej strane disponujeme rozsiahlym fondom 
nálezov západnej proveniencie, ktoré sú dokonca o niekoľko de-
saťročí staršie, ako pôsobenie byzantskej misie. 
Ako to teda vlastne bolo s  kristianizáciou dnešného Sloven-
ska? Archeologické výskumy ukázali, že prví kresťania sa na na-
šom území objavili už v  dobe rímskej (1. – 4. storočie n. l.).  
Bolo to teda v čase, keď kresťanstvo bolo ešte vierou spoločen-
sky a sociálne nižšie postaveného obyvateľstva – otrokov, chu-
doby, radových vojakov, jedincov bez rímskeho občianstva 
a pod. To sa samozrejme odrazilo aj v charaktere nachádzaných 
artefaktov. Sú pomerne zriedkavé a problémom je často aj ich 
presvedčivosť ako dokladov prítomnosti kresťanských komunít. 
Keďže Rimania obsadili iba územie ležiace južne od dunajské-
ho toku, ťažisko nálezov, ktoré možno zaradiť do sledovanej ka-
tegórie, pochádza práve z tejto oblasti. Zásluhu na ich identifi-
kácii má predovšetkým archeológ T. Kolník, ktorý sa problema-
tike venoval vo viacerých štúdiách.1

Obr. 1 Bratislava-Rusovce. Rímska lampa s vyobrazením kotvy. 
SNM-Archeologické múzeum v Bratislave

Obr. 2 Bratislava-Rusovce. Rímska tegula s vyrytou postavou 
človeka nesúceho predmet v tvare kríža. Hansági Múzeum 
v Mosonmagyarovári
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teda môže súvisieť s profesijným, nie ideovým pozadím. Obidva 
hroby s lampami sú navyše žiarové, čo tiež nabáda k istej opatr-
nosti pri ich hodnotení. Ďalší nález spájaný s kresťanstvom je 
tegula s  primitívne vyrytou ľudskou postavou, nesúcou pred-
met v podobe kríža (Obr. 2). Treba ale uviesť, že ide o starý ná-
lez a jeho konkrétne nálezové okolnosti nepoznáme. Výjav bol 
interpretovaný ako Kristus nesúci kríž.3 Existujú však analógie, 
kde drží ľudská postava uvedený predmet jednoznačne v polohe 
nástroja – najskôr lopaty (analógiu možno nájsť dokonca v sa-
motnom Ríme).4 Kresťanská symbolika alebo skôr „odkaz“ je 
pripisovaná aj geometrickým líniám, vyrytých na báze kamen-
nej hlavice stĺpu, ktorým T. Kolník pripisuje funkciu utajeného 
christogramu.5 Priamo z Rusoviec pochádzajú aj ďalšie predme-
ty drobného umeleckého remesla, v ktorých zmienený bádateľ 
takisto vidí stopy kresťanstva.6 
V súvislosti s našou témou sa treba zmieniť aj o základoch nesko-
rorímskej murovanej stavby, objavenej na Devíne. Stavba obdĺž-
nikového pôdorysu s dlhým vchodom – dromosom – má síce ana-
lógie v profánnom prostredí, pozornosť však vzbudil nález želez-
ného krížového kovania (Obr. 3) v jednej z kolových jám, čo pri 
interpretácii tohto artefaktu nemožno obísť. Nález viedol k  to-
mu, že sa stavba začala považovať za  starokresťanskú svätyňu. 
Je treba ale uviesť, že artefakt dosiaľ nebol odborne vyhodnote-
ný. Nie je možné preto vylúčiť, že ide o kovanie skrinky alebo inú 
aplikáciu, vyrobenú a použitú k praktickým účelom.
K charakteristike ideových pomerov na stredodunajských hra-
niciach Impéria z hľadiska materiálnej kultúry snáď možno spo-
menúť aj unikátny nález fragmentu nádoby s plastickým telom 
hada, aké sa používali pri obradoch Mithrovho kultu.7 Je to do-
siaľ jediný dôkaz jeho uctievania v Gerulate, avšak z neďalekého 
Carnunta poznáme ďalšie analogické doklady. Nález je o to za-
ujímavejší, že mithraizmus bol v svojej dobe vážnym konkuren-
tom kresťanstva. Orientovaný bol na stredné vrstvy obyvateľ-
stva, dôstojníkov a štátnych úradníkov. Dôležitú úlohu v ňom 
takisto zohrávalo znovuzrodenie, bol však menej výbojný. Za-
nikol po násilných útokoch, keď boli búrané svätyne a uctievači 
Mithru vyvražďovaní. Uvedená časť nádoby je jediným hmot-
ným svedectvom pravdepodobnej prítomnosti vyznávačov toh-
to orientálneho kultu na slovenskom území.
V  období sťahovania národov prenikli do  stredoeurópskeho 
priestoru opusteného Rimanmi nomádske kmene, presúvajú-
ce sa na juh a západ kontinentu. Niektoré z nich už prišli pred-
tým do  styku s  kresťanstvom. Žiadne zo  spomenutých etník 
sa však na našom území dlhodobejšie nezdržalo a tomu zod-
povedá aj archeologický obraz. Vlastne jediným artefaktom, 
ktorý možno dať do súvislosti s kresťanstvom v čase sťahova-
nia národov, je bronzový pozlátený krížik z Beckova (Obr. 4), 

dlhý 8,2 cm, uložený v  zbierkach SNM-Archeologického mú-
zea.8 V  múzejných zbierkach sa  síce nachádzajú aj iné súve-
ké nálezy z mediteránnej oblasti, avšak bez priamej súvislosti 
s kresťanstvom (napr. byzantské mince z depotu v Bíni9).
Za  epilóg sťahovania národov možno označiť príchod Slova-
nov v 5. – 6. storočí a vpád Avarov do Karpatskej kotliny v ro-
ku 568. Z ďalších troch storočí úplne chýbajú hmotné doklady 
kresťanstva, hoci o kontaktoch s mediteránnou oblasťou sved-
čí viacero archeologických nálezov obchodného charakteru 
(predovšetkým poklad zo Zemianskeho Vrbovku10). 
Artefakty, ktoré možno dávať do kontextu s kresťanstvom, sú da-
tované až do 8. storočia. Objavujú sa len výnimočne a v nálezo-
vých súvislostiach, ktoré neumožňujú jednoznačne vidieť v  ich 
majiteľoch kresťanov. Napr. v Podunajskom múzeu v Komárne je 
uložená bronzová liata garnitúra opaska. Obsahuje aj veľké jazy-
kovité kovanie s prelamovaným motívom Daniela v jame levovej 
a ďalšie s orlom a krížom.11 Kresťanský motív a symbolika sú tu 
jednoznačné. Je však otázne, či ide o doklad prítomnosti kresťa-
nov. Tieto tzv. neskoroavarské liate bronzy vyrábali väčšinou by-
zantskí remeselníci. Je preto možné, že odberatelia, teda nomád-
ski príslušníci Avarského kaganátu, mohli pre scény nesúce jasne 
kresťanské posolstvo nájsť interpretáciu v svojej vlastnej myto-
lógii, koreniacej v stepnom prostredí Ázie. V poslednom období 
sa objavil ďalší nález z 8. storočia, ktorý možno spájať s kresťan-
stvom. Je to bronzový liaty krížik z hromadného nálezu tzv. ne-
skoroavarských liatych bronzov z Horných Orešian.12 Keďže ide 
o heterogénnu kolekciu, pozostávajúcu z ozdôb mužských opas-
kov aj konských postrojov, nie je z úvah možné vylúčiť ani mož-
nosť, že ide o sklad druhotnej suroviny. Takúto interpretáciu pod-
poruje aj stav zachovania spomenutého krížika, ktorému chýba 
časť spodného ramena. Miesto nálezu depotu je situované sever-
ne od územia, na ktorom sa vyskytujú pohrebiská z obdobia Avar-
ského kaganátu.13 Táto excentricita zrejme súvisí so skupinou 

Obr. 3 Bratislava-Devín. Železné kovanie interpretované ako 
kresťanský krížik. Múzeum mesta Bratislavy

Obr. 4 Beckov. Bronzové, pozlátené krížové kovanie. SNM-
Archeologické múzeum v Bratislave

Obr. 3 Bratislava-Devín. Železné kovanie interpretované ako 
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pamiatok analogického charakteru z  neďalekého kopca Molpír 
nad Smolenicami.14 Nie je vylúčené, že nálezy možno dať do kon-
textu s formovaním lokálnej slovanskej elity.
Výraznejší prienik kresťanstva do severokarpatského priesto-
ru nastal v 9. storočí, predovšetkým vďaka invázii vojsk Karola 
Veľkého do kaganátu. Tento proces je v obrysoch poznateľný 
vďaka skromným písomným prameňom.15

Úplne mimo záberu písomných prameňov prebiehala kris-
tianizácia na  strednom a  severnom Slovensku. Avšak práve 
z tohto priestoru, konkrétne z Bojnej (okr. Topoľčany), pozná-
me unikátnu kolekciu nálezov, ktoré stavajú celý proces do no-
vého svetla nielen z regionálneho, ale aj zo stredoeurópskeho 
hľadiska. Medzi nálezmi z  lokality je to predovšetkým bron-
zový liaty zvon16 a súbor pozlátených medených plakiet (spo-
lu 6 kusov a 3 obruby).17 Plakety nie sú jednoznačne interpre-
tovateľné z hľadiska funkčnosti ani proveniencie.18 Otvorenou 
otázkou ostáva aj čítanie písma, vytepaného na dvoch z nich 
(Obr. 5).19 Zmienené artefakty, a to originály, prípadne repli-
ky, boli už predstavené na viacerých domácich i zahraničných 
výstavách.20 O zmysle múzejnej prezentácie zbierkových pred-
metov aj s podobne „zahmleným“ pozadím svedčí skutočnosť, 
že analógie k plaketám mali návštevníci možnosť vidieť na vý-
stave Umenie a príroda stredovekej Európy, zostavenej z fondov 
francúzskych múzeí, sprístupnenej na  Bratislavskom hrade 
v roku 2013. Podobné kovania sú tu aplikované na ceremoni-
álnej truhlici. Priamo medzi nálezmi v Bojnej sa nachádzajú aj 
ďalšie artefakty drobného umeleckého remesla zdobené kres-
ťanskými symbolmi. Ak by sme chceli výstavnou formou pred-
staviť predcyrilometodské kresťanstvo na  Slovensku, boli by 
k dispozícii aj iné hmotné doklady, ktoré by v kontexte mimo-
riadne výrazného zastúpenia západných importov naznačili 
silný vplyv karolínskeho kultúrneho okruhu na umelecko-re-
meselný prejav miestnych Slovanov. O tomto období však chý-
bajú písomné správy, a tak historické poznanie musí byť záko-
nite ťažiskovo postavené na archeologických prameňoch.
Presne opačný je však stav pramennej základne z druhej polovice 
9. storočia. Písomné správy zachované pre toto obdobie zapĺňajú 
štyri zväzky pramennej edície,21 v ktorých dominujú predovšet-
kým pramene byzantského pôvodu, súvisiace s  prítomnosťou 
cyrilometodskej misie. To bolo pre koncepciu národných dejín 

už od čias romantického bádania dôležitým záchytným bodom. 
Rozvoj archeológie ukázal zjavné disproporcie medzi písomnými 
prameňmi, resp. ich interpretáciou, a hmotnou kultúrou, datova-
nou do sledovaného obdobia. Zbierkotvorné inštitúcie (ale aj súk-
romní zberatelia, čo je z etického aj právneho hľadiska samozrej-
me problematický jav) vlastnia veľké množstvo dokladov hmot-
nej kultúry z  Veľkomoravského obdobia. Predstavu o  význame 
cyrilometodskej misii však nepotvrdzujú, skôr naopak. Existuje 
vlastne len jeden zbierkový predmet, ktorý by bolo možné spá-
jať s kontaktmi na byzantské prostredie. Je to enkolpion, prav-
depodobne z Veľkej Mače. V jeho datovaní sa však bádatelia ne-
stotožňujú; nevylučuje sa ani možnosť, že ide o mladší výrobok.22 
Pre iný predmet, konkrétne slonovinovú pyxidu, vyhotovenú v 4. 
storočí v Byzancii a nájdenú v sekundárnej polohe na území Čier-
nych Kľačian, hľadajú niektorí bádatelia historické pozadie v mi-
sii Konštantína a Metoda v tom zmysle, že ju bratia mohli pri-
niesť ako dar veľkomoravskému panovníkovi.23 Táto teória však 
bola označená ako príliš romantická a odmietnutá.24

Pre múzejnú prezentáciu byzantskej misie nie je teda v našich 
zbierkových fondoch dostatok materiálu. Je preto otázne, či 
príslušné písomné pramene nie sú preceňované a ich nekritic-
ké vnímanie nevedie k deformovanému pohľadu na včasnostre-
doveké dejiny Slovenska. S nevyváženosťou písomných a arche-
ologických prameňov sa bolo treba vysporiadať aj v  súvislosti  
s 1 150. výročím príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Mo-
ravu. Ako jediné možné východisko sa ukázala koncepcia podať 
toto obdobie cez široký záber na kristianizáciu slovenského úze-
mia vôbec. Na výstavách realizovaných na Bratislavskom hrade, 
v Nitre a ako vyvrcholenie vo Vatikánskych múzeách (nejedna-
lo sa samozrejme o úplne identické projekty) boli preto vysta-
vené artefakty od doby rímskej (t. j. o niekoľko storočí staršie), 
až po  stredovek. Je však charakteristické, že väčšina vystave-
ných zbierkových predmetov bola západnej proveniencie, a  to 
aj tá časť, ktorá reprezentovala 9. storočie. Napriek tomu, alebo 
práve preto, možno vyššie spomenuté výstavy považovať za veľ-
mi zaujímavú konfrontáciu po stránke prezentačnej, výtvarnej 
i historickej. 

FOTO: archív SNM-AM
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prác Ľudmile Kraskovskej /k životnému jubileu/. Bratislava 1984, 
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23 KOLNÍK, T. – VELIČIK, L. Neskoroantická pyxida z Čiernych Kľa-
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24 PARDYOVÁ, M. Pozdně antické slonovinové pyxidy ze Žuráně 
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Eugen Suchoň: Krútňava
Opera v 6. obrazoch 
Podľa novely Mila Urbana „Za vyšným mlynom“ 
Libreto: Eugen Suchoň a Štefan Hoza

Danica Štilichová, SNM-HUDOBNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Eugen Suchoň: Krútňava
Opera in 6 scenes 
Based on the novel by Milo Urban „Beyond the Upper Mill“ 
Libretto: Eugen Suchoň a Štefan Hoza 
In 1984 the SNM-Music Museum in Bratislava obtained one of its most extensive collections into its fund – the personal 
fund of the music composer Eugen Suchoň (MUS CL). Its internal chronological categorisation follows E. Suchoň’s 
requirement and contains autographs, sketches, correspondence, documents on his pedagogical and organisational 
activity, cuttings, theoretical works and iconography. The most precious document of the fund is the autograph of the 
first Slovak opera Krútňava, which was premiered on 10 December 1949 in the Slovak National Theatre.

Dňa 21. septembra 1936 priniesol denník Slovák v  kultúrnej 
rubrike článok Dr. Jána Hlavatého s titulom Na ceste k slovenskej 
opere. Okrem iného v ňom odzneli aj nasledujúce vety: „Skladateľ 
Eugen Suchoň, autor symfonickej skladby, ktorá pri slávnostnom 
predstavení bola prednesená v SND ako scénická hudba k Stodo-
lovej dráme Kráľ Svätopluk, naplnil náš umelecký život veľkými 
nádejami. Hudobná kritika, rozoberajúca presvedčivé hodnoty 
tejto skladby, konštatuje, že sme na ceste k slovenskej opere...“
V roku 1984 získalo SNM-Hudobné múzeum do svojho fon-
du jednu zo svojich najrozsiahlejších zbierok – osobný fond 
hudobného skladateľa Eugena Suchoňa (MUS CL). Jeho vnú-
torné chronologické členenie rešpektuje požiadavku samot-
ného E. Suchoňa a obsahuje autografy, skice, korešpondenciu, 
dokumenty k pedagogickej a organizačnej činnosti, výstrižky, 

teoretické práce a  ikonografiu. Najvzácnejším dokumentom 
fondu je autograf prvej slovenskej opery Krútňava, ktorej pre-
miéra sa konala 10. decembra 1949 v Slovenskom národnom 
divadle. V príspevku prinášame informácie zo zákulisia vzni-
ku i ďalšieho života tohto výnimočného diela.
Na jeseň 1940 zavolal k sebe vtedajší vládny komisár Dr. Du-
šan Úradníček Jána Smreka, Dr. Andreja Mráza a Eugena Su-
choňa a postavil ich pred neľahkú úlohu – vytvoriť slovenskú 
národnú operu. Od začiatku bolo všetkým zúčastneným jas-
né, že národná opera je vec privážna na to, aby sa dala vytvo-
riť jednoducho na objednávku. Keď E. Suchoň videl, že pokusy 
o vytvorenie libreta postupne stroskotávajú, rozhodol sa vy-
tvoriť libreto sám. Pre túto voľbu sa rozhodol až potom, keď 
mu bolo jasné, že ani Stodolova Bačova žena, ani Hviezdosla-

2014_01_muzeum_01_04.indd   22 13. 3. 2014   14:00:33



múzejné zbierky • múzeum 1 / 2014   23

vova Hájnikova žena, libreto ktorej sa podujali napísať Mária 
Markovičová a František Zagiba, nebudú tou pravou drama-
tickou tvŕdzou, ktorú si opera podľa skladateľa vyžadovala. 
K ozajstnému zrodu opery napokon prispela náhoda. 
V  roku 1941 sa mladomanželia Suchoňovci vybrali na  veľko-
nočné prázdniny do  Korytnice. Počasie im  neprialo, siahli te-
da po skromnej knižnici, ktorú drevená hotelová budova týchto 
krásnych kúpeľov ponúkala. Medzi inou literatúrou tam sklada-
teľ objavil aj útlu knižku s  titulom Milo Urban: Za vyšným mly-
nom. Už po prečítaní prvých stránok vyskočil ako zelektrizovaný. 
Hľadal kus papiera, no našiel iba prázdnu vizitku. Na ňu nakreslil 
pôdorys opery, o názve ktorej ešte ani zďaleka netušil. Keď po-
tom v lete odišiel s bratovou rodinou na rekreáciu na Kalamár-
ku nad Detvou, pokúšal sa vypracovať prvotné znenie libreta, 
základom ktorého boli Urbanove dialógy. Ľudový spev a ľudová 
hudba, ktoré opatrovali v kraji pod Poľanou ako „oko v hlave“, 
ho mimoriadne inšpirovali aj po  stránke hudobnej. Po  návrate 
do Bratislavy začal hľadať literáta, ktorý by vypracoval celé libre-
to. Navštívil najrenomovanejších básnikov, vyzval aj samotného 
Mila Urbana, ale márne! Napokon mu prišiel na um dramaturg 
opery Slovenského národného divadla Štefan Hoza. 
Š. Hoza sa libreta ujal a hneď začal na ňom pracovať. Trpezli-
vo znášal rozmary skladateľa posadnutého svojou myšlienkou 
a ochotne prepracúval a dopĺňal všetko, o čo ho skladateľ žia-
dal. E. Suchoň komponoval operu bezmála deväť rokov. Priš-
la vojna, začalo bombardovanie Slovenska. Prvé hotové strán-
ky opery nosieval spolu s  niekoľkými cennosťami v  aktovke 
do krytu, kedykoľvek sirény ohlásili poplach. V Urbanovej no-

vele našiel E. Suchoň príbeh, ktorý sa odohráva na slovenskej 
dedine po prvej svetovej vojne. Bola to skutočnosť o to pozoru-
hodnejšia, že Suchoňovým zámerom bolo napísať operu s ná-
metom zo slovenskej dediny. Nešlo mu o verizmus či naturaliz-
mus, ale o určitý typ „sedliackej“ opery ako osobitého rustikál-
neho charakteru. K námetu mal napokon pomerne blízko, lebo 
prejavy dedinského spôsobu života, črty ľudového živlu mal 
možnosť pozorovať už v rodnom Pezinku a jeho okolí.
Dielo ukazuje život typickej slovenskej dediny v celej svojej fareb-
nosti, s radosťami i žiaľmi svojich hrdinov. No popri realistickom 
prostredí ide viac o zobrazenie hriechu a logického psychologic-
kého trestu. Etický moment spočíva v tom, že v konečnom dô-
sledku oslavuje vieru v dobro človeka, vieru v spravodlivosť. 
Čo charakterizovalo situáciu v  bratislavskej opere v  dvadsia-
tych a tridsiatych rokoch minulého storočia? Bola to predovšet-
kým vysoká profesionálna úroveň počtom malého, ale kvalit-
ného súboru. Šéfovia opery – Oskar a po ňom Karel Nedbal – 
presadzovali nielen český, ale aj svetový repertoár. K. Nedbal 
uviedol diela Richarda Wagnera (dokonca aj Tristana a  Parsi-
fala), Richarda Straussa (autor tu sám dirigoval svoju Elektru 
a  Gavaliera s  ružou), kompletného Leoša Janáčka, operu Jo-
sefa Bohuslava Foerstera Eva, ako aj diela nemej známych čes-
kých skladateľov – Vladimíra Ambrosa a Václava Kálika. Za di-
rigentským pultom sa striedali K. Nedbal, Zdeněk Folprecht 
a Jozef Vincourek. J. Vincourek postupne zamestnával svojho 
žiaka E. Suchoňa aj v divadle pri korepetíciách či ako výpomoc 
v orchestri. Tak sa dostal E. Suchoň do kontaktu nielen so sú-
časnou opernou literatúrou (Lady Macbeth Dmitrija Dmitrije-
viča Šostakovičova alebo opera talianskeho skladateľa Lodovi-
ca Roccu Dybuk), ale stretol sa aj s divadelnou praxou, čo mu 
veľmi pomohlo pri praktickom zvládnutí opernej kompozície. 
S  K. Nedbalom mal E. Suchoň úzke kontakty, najmä pokiaľ 
išlo o  jeho tvorbu vokálnu a  symfonickú. K. Nedbal uviedol 
všetky diela, ktoré vznikli v  skladateľovej dielni v  rokoch 
1933 – 1938 (Nox et solitudo, Serenádu, Ouverturu a scénic-
kú hudbu Kráľ Svätopluk, Baladickú suitu i Žalm zeme pod-
karpatskej). 
„Dlhým časom čakania“ by sa dalo označiť obdobie, kedy mala 
zaznieť prvá slovenská národná opera. Po premiérach Kováča 
Wielanda Jána Levoslava Bellu, Detvana Viliama Figuša-Bys-
trého, po premiérach opier Ladislava Holoubka Stella a Svita-
nie a po pokusoch Jozefa Rosinského, prišla na rad Suchoňo-
va Krútňava, libretisticky podpísaná v osobách Š. Hozu a skla-
dateľa E. Suchoňa. Premiéra sa konala v  historickej budove 
Slovenského národného divadla v Bratislave, dňa 10. decem-
bra 1949. Vedenie divadla zverilo hudobné naštudovanie ope-
ry L. Holoubkovi, réžiu mal hosť z Prahy Karel Jernek a tan-
ce naštudovala Elena Holéczyová. Hlavné úlohy zverilo vede-
nie divadla Š. Hozovi (Ondrej), Margite Česányiovej (Katrena) 
a Františkovi Zvaríkovi (Štelina). 
Hudobná verejnosť reagovala na premiéru rozsiahlymi kriti-
kami v tlači. Jeden z prvých kritikov, Dr. Oto Ferenczy, v den-
níku Pravda zo dňa 15. 12. 1949 uvádza, že silný divadelný 
účinok Krútňavy treba pripísať majstrovsky osnovanej fabu-
le námetu. Opera má podľa jeho súdu skvelé hudobné miesta, 
plné realistickej životnosti a pravdivosti. Niektoré úseky, ho-
vorí O. Ferenczy, sú „pravými perlami hudobnej poézie“. Dra-
maticky útočná hudba pri konfliktných scénach spôsobuje, že 
divák zabúda na seba a je pohltený krútňavou diania... 
Podobný hodnotiaci tón charakterizoval väčšinu kritík a pre-
zrádzal spontánny ohlas a  prijatie opery. S  podobnou reak-
ciou sa Krútňava stretla aj v Prahe, kde ju dramaturgia Praž-
skej jari pohotovo zaradila už na  máj 1950. S  bratislavskou 
inscenáciou Suchoňovej opery sa v  Prahe stretlo aj početné 
zahraničné publikum. 
Dr. Václav Holzknecht, riaditeľ Pražského konzervatória hud-
by, sa vo svojom liste E. Suchoňovi vyznáva nasledovne: “... 
podarilo sa vám vytvoriť skutočnú hudobnú drámu, takú 

Autograf opery Krútňava. Eugen Suchoň. Strojový papier, väzba 
z čierneho papiera, Slovensko, Bratislava, 1941 – 1949, SNM-
Hudobné múzeum, MUS CL 70. Foto: A. Faraonov
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vzrušujúcu a  jednoliatu, že nemožno vypnúť pozornosť ani 
na chvíľu. Je to zásluha nielen výborného libreta, ale predo-
všetkým vášho spracovania hudobného, ktoré obdivujem tým 
viac, čím mám väčší odstup od premiéry. Máte svoj baladic-
ký tón, ktorý by som si trúfal poznať, a tento tón sa nesie ce-
lým dielom, dokonca podfarbuje aj skvelý obraz tanečný, kto-
rého stavba a gradácia je jedinečná. Domnievam sa, že nenad-
sadzujem, ak tvrdím, že Krútňavou sa konečne po Janáčkovi 
objavila životná opera, nesporné umelecké dielo, ktoré vydrží 
do budúcnosti...“ (18. 5. 1950). 
Od premiéry Krútňavy v Bratislave po dnešok (posledné naštu-
dovania: SND Bratislava, 2000, réžia: Juraj Jakubisko, Štátna 
opera Banská Bystrica, 2000, réžia: Roman Polák) ubehlo neu-
veriteľných 64 rokov. V priebehu tohto obdobia zaznela Krút-
ňava na všetkých operných scénach Slovenska, Čiech a Moravy, 
a to v niekoľkonásobnom naštudovaní. Len bratislavská Krút-
ňava je známa zo šiestich naštudovaní a v zahraničí ju uviedlo 
23 operných domov. 
Určite nebude nezaujímavé porovnať názory, v strede ktorých 
sa ocitla Krútňava bezprostredne po premiére, ako aj v kon-
texte premien kritérií pri ideovo-estetickom hodnotení ume-
leckého diela po  viac ako polstoročí. Veď od  roku 1950 pre-
šli výrazové prostriedky takým búrlivým vývojom, že to, čo 
bolo jeden deň módnou záležitosťou v  kompozičnej techni-
ke, na druhý deň už nemuselo byť aktuálne. Pokúsme sa teda 
konfrontovať ohlasy v  bývalých ľudovodemokratických štá-
toch a štátoch západnej Európy, v časovom odstupe od prvej 
zahraničnej premiéry v  rakúskom Linzi (1954). Východis-

kovým bodom názorovej konfrontácie sa stala analýza diela 
a skladateľov zámer pri jeho uskutočňovaní. 
E. Suchoň mal hneď od  začiatku „krútňavovskej éry“ pomer-
ne presnú, až emancipovanú predstavu o funkcii libreta v mo-
dernej opere a usiloval sa s libretistom úzko spolupracovať, čo 
vzhľadom k práci na tvorbe starých, klasických opier bol znač-
ný rozdiel a nesporné nóvum. Urbanova novela mu toto všetko 
ponúkala. Konkrétny zámer chcel E. Suchoň uskutočniť v rám-
ci absolútnej hudobnej formy, akoby prevzatej z formy sonáto-
vej. Napokon chcel dej umiestniť do myšlienkového rámca, kto-
rý by riešil otázky oprávnenosti umenia v dobe, keď ono plnilo 
mnohé mimoestetické funkcie. Prejavil sa tu pokus o spojenie 
dvoch princípov hudobného prejavu. Opera mala využiť dve 
vrstvy hudobného prúdu. Nadreálny rámec mal poukazovať 
na to, že sa hra odohráva vo fantázii človeka – tvorcu (Básnik), 
reálny rámec mal predstavovať určitý výsek zo skutočnosti,  
t. j. v pravom slova zmysle opernú realitu. I keď sa tento rámec 
neskôr nebral do úvahy, badať túto dvojpólovosť už v predohre 
opery, ktorá sa začína úvodným zborom quasi v postimpresi-
onistickom štýle, bez náznakov ľudovej inšpirácie. Len čo sa 
však na scéne objaví mŕtvola, objavia sa aj ľudové prvky v plnej 
sile celého orchestra. Pričom prvý plán hudobnej vrstvy nikdy 
necituje názvuky pôvodnej ľudovej piesne, ale na použitý ľudo-
vý nápev hľadá E. Suchoň vlastnou invenciou diktovanú melo-
diku v duchu ľudovej piesne. Suchoňov postoj k Urbanovej no-
vele vychádzal z perspektívy jeho vlastného názoru na operu. 
Z tejto perspektívy ho interpretoval, odhadoval jeho možnosti 
a v neposlednom rade domýšľal a dotváral koncepciu slovesnej 
stránky opery. 
Mnohí kritici nechápali Suchoňove náročné požiadavky na lib-
reto. Tie však pramenili z dôkladnej znalosti operného žánru 
od  jeho začiatkov, až po  súčasnosť, kde sa do  nových podôb 
kryštalizuje aj vzťah k slovenskej ľudovej piesni, obradom, zvy-
kom a tancom. Túto skutočnosť navyše komplikovalo vnášanie 
prvkov a foriem absolútnej hudby do opery. Je prirodzené, že 
v tomto úsilí zachádzal autor miestami priďaleko a moderným 
rámcom zaťažil hru na hranicu zrozumiteľnosti. 
V  päťdesiatych rokoch minulého storočia platili v  západných 
krajinách iné estetické normy ako v krajinách bývalého socialis-
tického sektoru. Východné krajiny sa orientovali na nové vzťa-
hy medzi umením a spoločnosťou. Táto skutočnosť sa dotýka-
la veľmi živo aj umeleckej kritiky. Zásadnými východiskami es-
tetického zdôvodňovania umeleckých hodnôt sa stali princípy 
socialistického realizmu. Proklamovali straníckosť, triednosť 
a ľudovosť podľa ždanovovských téz. Západná orientácia, kto-
rá vychádzala v tom čase z teórie dodekafonistov a punktualis-
tov, prišla k názoru, že národné školy si na prelome päťdesia-
tych rokov už povedali svoje z pera Béla Bartóka, Zoltána Ko-
dályho, Karola Szymanovskiho, L. Janáčka. Ale už v roku 1961 
vychádza kniha maďarského hudobného vedca Rezsö Kókaiho 
Hudba nášho storočia, v ktorej autor dokazuje, že všetko, čo bo-
lo pred Arnoldom Schönbergom, je iba prechodom k dodekafó-
nii. Pretože folklorizmus vychádza vo všetkých krajinách viac či 
menej z Clauda Debussyho a Alexandra Nikolajeviča Skriabina, 
národná hudba, ktorá vznikla neskôr, musela byť považovaná 
za niečo menejcenné vo vzťahu k dodekafónii.
Karlheinz Stockhausen, jeden z  najradikálnejších bojovníkov 
za novú hudbu, sa vraj o Krútňave, po jej úspechoch v Rakúsku 
a  Nemecku v  päťdesiatych rokoch, vyjadril, že E. Suchoň mal 
vlastne šťastie, ak túto operu napísal ešte pred rokom 1950, le-
bo od tohto roku by už nebola aktuálna. Nebolo preto ľahké ob-
hajovať Krútňavu najmä v  západnom Nemecku, kde táto téza 
platila pre odborníkov v plnom rozsahu, ba neskôr sa doplnila 
o tvrdenie, že po dodekafónii, seriálovej a multiseriálnej hudbe 
bude nasledovať aleatorika a najmä elektroakustická hudba. Je 
však zaujímavé, že ešte aj tí kritici, ktorí bezhranične prisahali 
na tento názor, priznali Krútňave hudobné a estetické hodnoty 
s poznámkou, že ide o oneskorený príspevok do pokladnice ná-

Margita Česányová (Katrena) a Štefan Hoza (Ondrej) 
v premiérovej inscenácii opery Eugena Suchoňa: Krútňava. 
Premiéra: 10. 12. 1949. SNM-Hudobné múzeum, MUS CL/III. 
1.168. Foto: archív SNM-HuM
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rodných opier. Pritom boli nútení konštatovať, že slovenský fol-
klór má svoje špecifické znaky, ktoré sú charakteristické a odliš-
né od znakov českého a moravského ľudového bohatstva. Ba na-
šiel sa aj kritik, ktorý po premiére v Mníchove skonštatoval, že 
Krútňava je klenot národných opier a je len otázkou času, kedy sa 
táto opera stane stálym repertoárovým titulom. Popri týchto kri-
tikách sa samozrejme ozývali aj negatívne hlasy, ktoré štýl Krút-
ňavy označovali za prežitý, ako pokus o folklorizmus s veristic-
kým libretom. 
Taký bol teda trend v dobe, keď Krútňava vstupovala na za-
hraničné pódiá. Vývoj však ukázal, že samospasiteľnými nor-
mami sa nestali ani dodekafónia, ani multiserializmus či alea-
torika, a už vonkoncom nie elektroakustická hudba. 
S odstupom času sa opera dostávala do inej kritickej optiky – 
ako predmet štýlovej jednoty a ako celok. Súvisí to s postup-
ným vytriezvením zo „zajatia“ viacerých módnych smerov 
v  hudbe. Ukazuje sa to najmarkantnejšie tam, kde sa kritika 
pokúšala dávať Krútňavu do spojitosti s L. Janáčkom a veriz-
mom vôbec. I v týchto názoroch sa udiali zásadné zmeny. Kým 
pri svojom vstupe na zahraničné javiská bola Krútňava takmer 
apriórne považovaná za dielo konvenujúce určitému estetické-
mu ideálu, v súčasnosti má charakter tohto porovnávania len 
orientačnú funkciu, spĺňajúcu zásady určitého lokalizovania in-
špiračného zdroja. Krútňava prešla úspešne aj kritickými súd-
mi. Obstála v  konkurencii kvalitatívne zrelých operných diel, 
a tým prispela k prenikaniu dobrého mena našej hudobnej kul-
túry do sveta...
Pohnuté osudy opery sa začali písať bezprostredne po  pre-
miére, už začiatkom roku 1950. Dňa 30. januára dostal E. 
Suchoň pozvanie kultúrnej komisie Komunistickej strany 
Slovenska na  „zhodnotenie opery Krútňava“. Poradu otvo-
ril Ladislav Novomeský, ktorý stručne zhrnul prínos novej 
slovenskej opery a  pripustil, že dielo, čo sa týka hudobnej 
stránky, presahuje rámec československej kultúry. V závere 
povedal: 
„V  mene kultúrnej komisie KSS gratulujem autorovi k  hud-
be, ale k  libretu treba vysloviť hlboké neuspokojenie. Je to 
jedna z  najnemožnejších tém slovenskej literatúry. Suchoň 
je vraj veriacim človekom, ale ako sa zdá, hra je skôr pohan-
ská, než kresťanská. Básnikov text nemôže ostať, je veľmi po-
nurý a z hľadiska dneška vôbec neobstojí. Túto atmosféru pri-
jať nemôžeme a už vôbec nie v takejto podobe dielo prezen-

František Zvarík (Štelina), Ladislav Holoubek (dirigent), Eugen 
Suchoň, Karel Jernek (režisér), Štefan Hoza (Ondrej), Kornel Hájek, 
Marta Kurbelová, Margita Česányová a Mária Medvecká. SNM-
Hudobné múzeum, MUS CL/III, č. 1.171. Foto: archív SNM-HUM

tovať v  zahraničí! Žiadame, aby profesor Suchoň prijal tieto 
námietky: odstránil rámec opery, prijal zmeny v  librete bez 
narušenia hudby a zmenil záver opery!“ 
E. Suchoň sa ohradil: „Dňa 18. novembra 1949 som ponú-
kol predsedovi Divadelnej rady, aby prišli na skúšky Krútňa-
vy a podali prípadné námietky. Vtedy ste tvrdili, že je to zby-
točné, že to nie je moja starosť. Teraz, keď je po premiére, mi 
vyčítate individualizmus a rámec hry, ktorý prednáša Básnik? 
Neberte mi tento rámec, veď tým oberiete operu o  to naj-
cennejšie – o  jej ideovú podstatu! Básnik je svedomím ľudu! 
Oproti formalizujúcim tendenciám skladateľov rôznych sme-
rov sa našiel smer realistický, ktorý hlása návrat k ľudu, k ľu-
dovej tvorivosti. A táto hra je apoteózou tohto smeru. Práve 
z tohto hľadiska by ste mali rámec vítať!
E. Suchoň navrhol, aby sa opera stiahla z  repertoáru. S  tým 
však komisia nesúhlasila a  trvala na tom, aby sa dielo v du-
chu námietok prepracovalo. V  tejto patovej situácii odznela 
ešte „necenzurovaná“ Krútňava na Pražskej jari v máji 1950, 
ale potom ju divadlo z repertoáru stiahlo. Paradoxne, 9. má-
ja 1951 získal skladateľ E. Suchoň za Krútňavu Štátnu cenu I. 
stupňa s čestným titulom „Laureát štátnej ceny za rok 1951“.
V zápätí po tejto udalosti vyhľadal skladateľa český dirigent 
a Suchoňov priaznivec Zdeněk Chalabala s prosbou, aby skla-
dateľ prijal požadované zmeny a  prepracoval záver opery. 
„Dielo sa musí hrať!“ vyhlásil Z. Chalabala. Situácia sa zdra-
matizovala, keď povedal, že v prípade nesúhlasu autora si vy-
žiada povolenie a urobí zmeny sám! 
Dňa 3. septembra 1951 sa u  riaditeľa opery stretli E. Suchoň, 
Š. Hoza, Martin Gregor, Juraj Fiedler, Viera Markovičová-
-Záthurecká a dirigent L. Holoubek. Po zvážení všetkých pripo-
mienok (na ktorých sa okrem iných osôb podieľal aj básnik Mi-
lan Lajčiak) skladateľ vyhlásil, že „... on nový úvod a záver nemô-
že spraviť, lebo by musel operu úplne prekomponovať“. Navrhuje 
však úvod vynechať a potom je ochotný záver prepracovať. 
Keďže sa rozhodol reagovať predovšetkým na Chalabalovo na-
liehanie, k zmene záveru (v ktorom sa objavila nádherná ária 
hlavnej predstaviteľky Katreny) pristúpil. V tejto novej verzii 
odznela Krútňava po prvý raz 4. decembra 1952 a v 50. a za-
čiatkom 60. rokov prešla javiskami doma i vo svete. Odstrá-
nenie rámcových postáv Básnika a Dvojníka a preformulova-
nie záverečného zboru potlačilo pôvodný myšlienkový odkaz 
opery – predovšetkým očistnú silu umenia. Potlačené a texto-
vo zmenené boli aj pasáže náboženského obsahu, zvlášť nie-
ktoré prejavy hlbokej nábožnosti starého Štelinu. 
Po  uvoľnení politickej situácie na  Slovensku začiatkom šesť-
desiatych rokov uviedlo v roku 1963 pôvodnú verziu Krútňa-
vy Divadlo J. G. Tajovského v Banskej Bystrici (dnešná Štátna 
opera) a odvtedy sa aj na svetových javiskách uprednostňoval 
originál.
V roku 2008, pri príležitosti storočnice narodenia skladateľa, 
uviedla originálnu verziu Krútňavy s  rámcovými postavami 
Básnika a Dvojníka v réžii Romana Poláka, za dirigovania Ma-
riána Vacha, Štátna opera v Banskej Bystrici. Krútňavu v  jej 
premiérovej „necenzurovanej“ podobe z  roku 1949 zrekon-
štruoval hudobný skladateľ Vladimír Bokes. 
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K 1150. výročiu príchodu  
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

V  roku 2013 sme si na  Slovensku pripomínali 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a  Metoda 
na naše územie. Na celom území prebiehali národné, regionálne aj miestne oslavy tejto významnej udalosti, 
a takmer každá kultúrna inštitúcia prispela k celoslovenským oslavám zaujímavým podujatím.
Nasledujúce strany prinášajú prehľad najzaujímavejších podujatí uskutočnených pod záštitou jednotlivých 
samosprávnych krajov, ako aj príspevky venované vybraným múzejným výstavám s cyrilometodskou tematikou.

Výstavy Slovenského národného múzea 
venované 1150. výročiu príchodu 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
Branislav Panis, SNM-HISTORICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Slovak National Museum exhibitions devoted to the 1150th anniversary of the arrival of Constantine 
and Methodius to Great Moravia 
In 2013 Slovakia remembered two important anniversaries  – 20 years since the beginning of the independant 
Slovak Republic and 1150 years since the arrival of Constantine (Cyril) and Methodius to Great Moravia.  The 
Slovak National Museum – Historical Museum has launched several events and exhibition projects devoted to both.  

Pôsobenie byzantskej misie trvalo pomerne krátke obdobie, 
iba dve desaťročia. Bratia z  byzantského Solúna, vyslaní ci-
sárom Michalom III. na  žiadosť veľkomoravského panovníka 
Rastislava, prišli na  Veľkú Moravu v  roku 863 s  úlohou pre-
hĺbiť christianizáciu Veľkej Moravy a podporiť mocenské a za-
hranično-politické ambície štátneho útvaru Slovanov.
Najvýznamnejším dielom misie je bezpochybne vytvorenie 
prvého slovanského písma, hlaholiky, preklad bohoslužobných 
a  právnych kníh v  novom písme, ale aj úspechy v  diplomacii, 
najmä menovanie Metoda za arcibiskupa pápežom Jánom VIII.

Výstava vo Vatikánskych múzeách  
(13. 11. 2013 – 26. 1. 2014)
V marci 2011 poverilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
(MK SR) Slovenské národné múzeum (SNM) prípravou výstavy 
k 1150. výročiu príchodu Konštantína – Cyrila a Metoda na úze-
mie Veľkej Moravy vo Vatikánskych múzeách v Ríme v roku 2013. 
Významnú úlohu v sprostredkovaní výstavy na tak významnom 
mieste a rovnako aj pri príprave výstavy plnil veľvyslanec SR vo 
Vatikáne, Jozef Dravecký. V rámci SNM bol prípravou výstavy po-
verený Branislav Panis, riaditeľ SNM-Historického múzea.
Jedným z prvých krokov bola príprava libreta výstavy, ktoré sa 
skladalo zo štyroch častí: Poznámky k realizácii (Branislav Pa-
nis, SNM-Historické múzeum v Bratislave), Archeológia (Matej 
Ruttkay, Archeologický ústav SAV v Nitre), História (Jan Ste-
inhübel, Historický ústav SAV v Bratislave) a Výtvarné umenie 
a umelecké remeslo (Alena Piatrová, Inštitút kresťanskej kultú-
ry, FF TU v Trnave).

Následne začala príprava vedeckého projektu, ktorý mal byť odo-
vzdaný do Vatikánskych múzeí na schválenie. Vedecký projekt sa 
skladá z dvoch častí: textová časť (slovenská a talianska mutácia, 
autori: Miriam Jakubčinová, Branislav Panis, Karol Pieta, Matej 
Ruttkay, Ján Steinhübel, Vladimír Turčan) a predmetová časť (ta-
lianska mutácia, autori: Peter Bednár, Miriam Jakubčinová, Bra-
nislav Panis, Karol Pieta, Matej Ruttkay). Vo vedeckom projekte 
bol definovaný aj predbežný a  pracovný názov výstavy: Bratia, 
ktorí zmenili svet s podnadpisom Počiatky kresťanstva na území Slo-
venska – Sv. Cyril a Metod, patróni Európy. SNM odovzdalo prvú 
časť MK SR 12. 10. 2011 a druhú časť začiatkom decembra 2011. 

Výstava Sv. Cyril a Metod, patróni Európy vo 
Vatikánskych múzeách
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Druhá časť projektu výstavy bola zameraná na identifikáciu ex-
ponátov na  výstavu. Navrhovaná koncepcia výstavy spočívala 
najmä v  polohe prezentovania najvýznamnejších klenotov naj-
mä slovenských, ale aj vybraných zahraničných múzeí, archívov, 
archeologických ústavov a  iných inštitúcií v podobe, v akej ešte 
neboli verejnosti predstavené. Koncepcia výstavy bola rozdelená 
do  niekoľkých tematických celkov: obdobie pred príchodom sv. 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu; obdobie Veľkej Mora-
vy; život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda; písomníctvo 
na Veľkej Morave a obdobie po zániku Veľkej Moravy.
Vedecký projekt výstavy bol odovzdaný Vatikánskym múzeám 
na schválenie, 1. časť v októbri 2011 a 2. časť v roku 2012. Va-
tikánske múzeá potvrdili záujem o usporiadanie výstavy v ro-
ku 2013. Po  vzájomnej dohode bol určený termín otvorenia 
výstavy 12. 11. 2013 a bol zvolený priestor v blízkosti vstupu 
do Vatikánskych múzeí.
Hlavnými kurátormi výstavy vo Vatikáne s konečným názvom Sv. 
Cyril a Metod, patróni Európy boli Branislav Panis a Alena Piatrová, 
autormi Branislav Panis, Matej Ruttkay a Vladimír Turčan, auto-
rom výtvarno-priestorového riešenia bol architekt Jozef Habo-

dász. Výstava pozostáva z 12 vitrín, textových panelov a 5 mo-
delov veľkomoravských kostolov. Medzi najvýznamnejšími expo-
nátmi boli archeologické nálezy ako zlaté plakety a zvon z Bojnej, 
rôzne predmety dokladajúce život na Veľkej Morave – šperky, ko-
vania, meče, hrivny a kríže, Nitriansky kódex. Dôležitými expo-
nátmi boli aj faksimile dokumentov, ktoré sa zachovali v  odpi-
soch, ako Život Konštantína, Proglas, List pápeža Jana VIII. Me-
todovi z roku 879 a pápežský list Industriae tuae.
Výstavu vo Vatikánskych múzeách otvoril dňa 12. 11. 2013 
riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci a štátny tajom-
ník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík. Po jej skončení vo Va-
tikáne bola výstava inštalovaná na Bratislavskom hrade vo 
februári 2014.

Panelová výstava a konferencia Konštantín 
a Metod – Bratia, ktorí menili svet (2013)
V  rokoch 2012 a  2013 pripravilo SNM po  dohode s  MK SR 
v  rámci projektu Bratia, ktorí menili svet panelovú výstavu 
a konferenciu k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Meto-
da na Veľkú Moravu.
Konferencia s  názvom Bratia, ktorí menili svet – Konštantín 
a  Metod sa uskutočnila na  Bratislavskom hrade 21. februára 
2013. V  deň konferencie mala premiéru aj panelová výstava 
Konštantín a Metod – Bratia, ktorí menili svet, ktorá bola pripra-
vená v dvoch mutáciách: slovensko-anglickej a anglicko-fran-
cúzskej. Výstava pozostávala z  15 rámovaných panelov a  te-
maticky bola rozdelená do  niekoľkých celkov: obdobie pred 
Veľkou Moravou, obdobie Veľkej Moravy, cyrilo-metodská mi-
sia, obdobie po Veľkej Morave a cyrilo-metodský kult a odkaz 
Cyrila a Metoda pre dnešok, znázornený najmä formou ume-
leckých diel na Slovensku a v zahraničí. Obsahom 15. panelu je 
informácia o Slovensku. Okrem panelov bola súčasťou výsta-
vy aj prezentácia faksimilií veľkomoravských dokumentov zo 
zbierok SNM-Historického múzea, kópie zlatých plakiet z Boj-
nej a umelecké diela s cyrilometodskou témou.
Na Slovensku bola výstava prezentovaná v Trnave a Nitre, ale 
určená bola najmä do  zahraničia. Postupne bola prezentova-
ná v Slovinsku, Fínsku, Chorvátsku, Srbsku a vo Francúzsku 
a  jej vernisáže v  zahraničí boli organizované v  spolupráci so 
slovenskými veľvyslanectvami. Organizátorom výstavy bolo 
SNM-Historické múzeum, SNM-Archeologické múzeum a Ar-
cheologický ústav SAV. Komisár výstavy: Branislav Panis, au-
tori textov: Pavol Demeš, Branislav Panis, Alena Piatrová, Ma-
tej Ruttkay, Ján Steinhübel, Dušan Škvarna, Vladimír Turčan. 
Autorom výtvarného riešenia bol Stanislav Jendek.

1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda 
na územie dnešného Slovenska (2013)
Príprava druhej panelovej výstavy s  názvom 1150. výročie 
príchodu Konštantína a  Metoda na  územie dnešného Slovenska  

Úvodný panel anglicko-francúzskej verzie výstavy Konštantín 
a Metod – Bratia, ktorí menili svet

Výstava v sídelnej budove UNESCO v Paríži
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vychádzala z potrieb Ministerstva zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a na tvor-
be výstavy sa podieľali aj jeho zástupcovia, ktorí sa zúčastni-
li nielen tvorby podkladov (Pavol Demeš), ale aj výtvarného 
stvárnenia výstavy. Výstava bola realizovaná vo forme 11 gra-
fických panelov v týchto jazykových mutáciách: anglická, fran-
cúzska, grécka, nemecká, ruská a španielska, neskôr sme spo-
lupracovali na verzii v maďarskom a slovenskom jazyku.

Po stopách sv. Cyrila a Metoda – fotografické 
curriculum vitae patrónov Európy (2013 – 2014)
V júni 2013 SNM-Historické múzeum realizovalo fotografickú 
výstavu Pavla Demeša s názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda 
– fotografické curriculum vitae patrónov Európy. Autorom foto-
grafií bol Pavol Demeš a  kurátorkou výstavy Alena Piatrová. 

Pavol Demeš zachytil vo svojich fotografiách miesta spojené 
so životom solúnskych bratov. Výstava bola okrem Bratislav-
ského hradu prezentovaná spolu s prednáškou autora v Česku, 
Grécku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku a USA.

Stručný prehľad realizácie výstav v zahraničí

Panelová výstava Konštantín a Metod – Bratia, ktorí menili svet
Slovinská republika (Národná univerzitná knižnica 
v Ľubľane, 9. 4. 2013 – 5. 5. 2013)
Fínska republika (Národné archívy Fínska, 14. 5. 2013 – 
15. 7. 2013)
Chorvátska republika (Mimara Museum Záhreb, 18. 9. 
2013 – 16. 10. 2013)
Srbská republika (Srbská národná knižnica, 19. 10. 2013 
– 8. 11. 2013)
Francúzska republika (UNESCO v  Paríži, 5. 12. 2013 – 
12. 12.2013)

Sv. Cyril a Metod, patróni Európy
Vatikánsky mestský štát (Vatikánske múzeá, Vatikán, 
13. 11. 2013 – 26. 1. 2014)

Po  stopách sv. Cyrila a  Metoda, fotografické curriculum vitae 
patrónov Európy
Česká republika (Olomouc, 4. 10. 2013)
Helénska republika (Atény, 20. 6. 2013)
Nemecká spolková republika (Ellwangen, 28. 9. 2013; 
Mníchov, 9. 12. 2013; Jena, 28. 1. 2014)
Spojené štáty americké (New York, 24. 9. 2013; Washin-
gton, 26. 9. 2013; Pittsburgh, 27. 9. 2013)
Rakúska republika (Viedeň, 26. 6. 2013)
Talianska republika (Forli, 13. 11. 2014; Rím 30. 11. 2013)

FOTO: autor
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A Devín v čase príchodu  
Konštantína a Metoda
Katarína Harmadyová, MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA

Devín at the time of the arrival of Constantine and Methodius 
In 2013, on the occasion of the 1150th anniversary of the arrival of the Byzantine mission to Great Moravia, 
Bratislava Municipal Museum launched a new exhibition at Devín Castle entitled „Devín at the time of the arrival 
of Constatine and Methodius“. The exhibiton aims to illustrate to the visitors the period of the early Middle Ages 
and also the environment to which the Thessaloniki brothers arrived.  

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo v  roku 2013 na  hrade 
Devín výstavu pod názvom Devín v čase príchodu Konštantína 
a Metoda. Výstava je realizovaná pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu byzantskej misie na územie Veľkej Moravy.
Hrad Devín patrí k  najvýznamnejším archeologickým lokali-
tám v strednej Európe. Bol osídlený takmer nepretržite od do-
by kamennej až do  novoveku. Vďaka svojej bohatej histórii 
a  vynikajúcej polohe je aj dnes atraktívnou a  vyhľadávanou 
turistickou pamiatkou. Ročne ho navštívi okolo 100 000 náv-
števníkov z celého sveta. Horný hrad je od roku 2008 pre ve-

rejnosť uzavretý, nakoľko rekonštrukčné práce tejto časti hra-
du boli v roku 2010 z nedostatku finančných prostriedkov za-
stavené. Na terasách Horného hradu boli počas rekonštrukcie 
objavené doposiaľ neznáme stredoveké architektúry, z  kto-
rých najvýznamnejšou je rannostredoveká obranná veža z 13. 
storočia. Kvôli pozastaveniu stavebných prác dochádza k chát-
raniu týchto významných stavieb, a zároveň sa návštevníci ne-
môžu dostať na najvyššie miesto hradu, aby sa pokochali oko-
litou scenériou. V jaskynných priestoroch skalného brala pod 
Horným hradom sa nachádzala stála expozícia o  stavebnom  

Výstava Konštantín a Metod – Bratia, ktorí menili svet v Múzeu 
Mimara v Záhrebe
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vývoji hradu Devín, ktorá je však vďaka spomínanej situácii 
rovnako neprístupná. Jediným priestorom, v ktorom je na De-
víne možné prezentovať hnuteľné pamiatky z  dlhoročného 
archeologického výskumu, je výstavná miestnosť v  bývalom 
renesančnom paláci na  nádvorí Stredného hradu. Múzeum 
mesta Bratislavy tu každé dva roky otvára vlastnú autorskú 
výstavu zameranú na jednotlivé obdobia našej histórie.
Výstava Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda si kladie za cieľ 
priblížiť návštevníkom obdobie včasného stredoveku, a tiež pros-
tredie, do ktorého solúnski bratia prišli. Devín bol v 9. storočí vý-
znamnou vojenskou pevnosťou, ktorá spolu s menšími strážnymi 
hradiskami na Devínskej Kobyle chránila hranice Veľkej Moravy. 
Z písomných správ vieme, že minimálne v roku 864 sa tu proti 
početnému východofranskému vojsku bránil knieža Rastislav.
Úvod výstavy sa preto venuje téme hradísk, ktoré slúžili ako 
mocenské a  politické centrá, kniežacie sídla, miesta obcho-
du a špecializovanej výroby, kultové centrá, vojenské pevnos-
ti, a tiež ako útočisko pre okolité obyvateľstvo. Na čele veľko-
moravského štátu stál panovník – knieža, označovaný v  pí-
somných prameňoch ako dux alebo knjez. Pochádzal z dynastie 
Mojmírovcov a vlády sa ujímal dedične. Vlastnil rozsiahle po-
zemky a bol hlavným veliteľom vojska.
Súčasťou ďalšej témy venovanej veľkomoravskej spoločnosti 
je okrem archeologických nálezov, porovnávajúcich majetok 
bohatého a  chudobného človeka, aj rekonštrukcia veľkomo-
ravských šiat. Ide o model kniežacieho odevu, pozostávajúce-
ho z ručne vyšívanej dlhej plátennej košele – rubáša, nohavíc 
a plášťa s kožušinou. Autorkou odevu je výtvarníčka a scéno-
grafka Helena Jurikovičová. Na túto tému nadväzuje časť ve-
novaná šperku aj odevu. Vystavené sú tu šperky podunajského 
typu, ktoré sa našli v hroboch na hrade Devín, ale aj na pohre-
biskách na území dnešnej obce Devín.
Hlavným zamestnaním väčšiny slovanského obyvateľstva bolo 
poľnohospodárstvo. V časti venovanej hospodárstvu je možné 

vidieť poľnohospodárske i  remeselnícke náradie, suroviny, po-
lotovary i  hotové výrobky. Železiarsku a  kováčsku produkciu 
v Devíne dokladajú nálezy železnej trosky a rôzne železné pra-
covné nástroje. O love a rybolove svedčia nálezy parožia, rybár-
skeho háčika a niekoľko rybárskych závaží na siete. Hrnčiarstvo 
dokladajú hlinené nádoby, ktoré patria k najpočetnejším nále-
zom na včasnostredovekých sídliskách. Keramika bola zhotovo-
vaná podomácky, ale objavuje sa už aj jej špecializovaná produk-
cia. Nálezy hlinených závaží z  tkáčskeho stavu, a  tiež početné 
nálezy praslenov svedčia aj o textilnej výrobe. K bežnému vyba-
veniu domácnosti patrili ocieľky a kresacie kamienky na založe-
nie ohňa, nože, prasleny, závažia, šidlá, ihly, keramika atď., kto-
ré sú vystavené v časti o vybavení domácnosti. Zaujímavosťou 
je kompletný inventár obydlia, ktoré bolo preskúmané na hrade 
Devín ešte v roku 1952. Objekt vyhorel a jeho obyvatelia tu za-
nechali 9 neporušených nádob, sekeru, kosák a kľúč.

Inventár zhoreného obydlia z výstavy

Pohľad do výstavnej miestnosti
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V zadnej časti výstavnej miestnosti hradu Devín sa nachádza re-
konštrukcia nadzemného dreveného obydlia, ktoré má zrubové 
základy a prútím vypletané steny. Tie boli ponechané neomiet-
nuté, aby lepšie vynikol výplet stien. Sedlová strecha je zo slamy 
a krov tvoria tenké kmene stromov. Zariadenie obydlia tvorí ka-
menná piecka, drevená lavica, police a lôžko zo slamy s kožuši-
nou. Súčasťou vybavenia sú aj repliky nádob nájdených na De-
víne s potravinami, ktoré Slovania poznali. Rekonštrukcia nad-
zemného obydlia predstavuje model vo veľkosti približne 2/3 
z pôvodnej veľkosti, no napriek tomu nielen deti, ale i mnohí 
dospelí neodolajú vstúpiť „na návštevu k Slovanom“. Táto časť 
výstavy je od vitrín s exponátmi oddelená náznakom palisádo-
vého opevnenia z mohutných zahrotených drevených kolov.
Nasledujúci blok výstavy je venovaný stravovaniu vo včasnom 
stredoveku. Slovania striedali na  poliach obilniny a  trávna-
té porasty, aby si pôda odpočinula. Základ potravy Slovanov 
tvorilo obilie, menej mäso a iné produkty z domácich zvierat, 
pričom hlavnou potravinou bol čierny hrubozrnný chlieb, naj-
častejšie pšeničný. Z múky sa robili kaše aj placky. Na pozem-
koch bližšie k domom pestovali zeleninu a ovocie. Okrem me-
du používali ako sladidlo sušené ovocie. Vo vitríne venovanej 
strave sú vystavené niektoré plodiny, ktoré Slovania poznali, 
a ktoré sú aj dnes bežné v našej kuchyni. Vo včasnom stredo-
veku chovali dobytok, hlavne kravy a voly, ale aj ošípané, ko-
ne, ovce a kozy. Spestrením potravy boli ryby. Jedálny lístok 
bohatších vrstiev tvorila aj divina, hydina a vajcia.
Počas trvania Veľkej Moravy sa odohralo množstvo vojenských 
konfliktov, predovšetkým s  Východofranskou ríšou. Zväčša išlo 
o obranu územia, ale veľakrát aj o vojenskú expanziu veľkomo-
ravských panovníkov. Ich vojsko sa skladalo z  pechoty a  jazdy. 
Zbrane, ako sekera, hroty šípov do  luku, kopija, nôž, ktoré boli 
charakteristické pre pechotu, sú vystavené v časti venovanej vo-
jenstvu. Výzbroj jazdcov pozostávala z  kopije a  meča, prípadne 
bojového noža. O prítomnosti vojenskej jazdeckej družiny na De-
víne svedčia nálezy železných ostrôh z hrobov odkrytých v are-
áli hradu Devín. Tie spolu s prackami a prevliečkami na uchyte-
nie ostrôh na obuv dopĺňajú tému vojenstva. Vojenské výpravy 
boli pre Slovanov jednou z  mála príležitostí na  opustenie rod-
nej usadlosti, keďže ľudia v minulosti necestovali tak často, ako 
dnes. Druhú skupinu tvorili obchodníci, ktorí často kombinova-
li suchozemské cesty s vodnými trasami. Aj vďaka tomu prospe-
rovali mnohé hradiská z blízkych riečnych brodov, cez ktoré mu-
seli obchodníci prejsť. Predmetom obchodu v  slovanských ob-
lastiach bola soľ, kožušiny, med, vosk, otroci, ryby, obilie, kovy, 
drahé kamene, jantár atď. Slovania dovážali víno, korenie, drahé 
látky, oleje, sklenené nádoby, zbrane a pod. Existencia špecializo-
vaných remesiel a dovoz tovaru vyvolávali potrebu zavedenia pla-
tidla a pravidelných trhov. Slovania používali ešte predmonetár-
ne platidlá, akými boli na Veľkej Moravy sekerovité hrivny. Tie sú 
vystavené v časti venovanej cestovaniu a obchodu. Okrem toho 
sa tu nachádzajú jantárové koráliky a nádoba blučinského typu, 
ktorá je importom z južnej Moravy. V Devíne sa v minulosti kri-
žovali obchodné cesty – Podunajská a Jantárová – a nachádzali 
sa tu riečne brody. Nemožno preto celkom vylúčiť, že Konštantín 
a Metod vstúpili s ich sprievodom na územie Veľkej Moravy práve 
v týchto miestach.
V čase príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Mora-
vy už Slovania poznali kresťanstvo. U nás môžeme klásť začiat-
ky systematickej kristianizácie najskôr na  prelom 8. a  9. storo-
čia. Misionári krstili najprv vládcov s  rodinami, potom členov 
družiny a nakoniec ľud. Konštantín zostavil ešte pred odchodom 
na Veľkú Moravu prvé slovanské písmo – hlaholiku a začal do nej 
prekladať biblické a  liturgické texty. Doklady o kresťanstve Slo-
vanov žijúcich v  devínskej oblasti máme v  podobe najvýznam-
nejšieho nálezu z tohto obdobia v devínskom mikroregióne. Ide 
o základy kresťanského kostola s trojapsidovým uzáverom a po-
zdĺžnou loďou. Model akademickej rekonštrukcie tejto stavby je 
umiestnený v záverečnej časti výstavy spolu s fragmentmi poly-

chrómne zdobenej omietky z interiéru tohto kostola. V okolí kos-
tola na hrade Devín boli pochovaní iba príslušníci vyšších vrstiev, 
bežné obyvateľstvo sa pochovávalo na území dnešnej obce Devín. 
Z  pohrebiska „Za  kostolom“ pochádza aj vystavený hrob muža 
s dobovým inventárom, ktorý sa dával do mužských hrobov. V zá-
verečnej časti výstavy sú prezentované aj predmety, ktoré boli ty-
pické pre ženské a detské hroby v dobe veľkomoravskej.
Trojrozmerné predmety sú doplnené tematickými panelmi s ob-
rázkami a sprievodným slovensko-anglickým textom. Výstava je 
určená rodinám s deťmi, školským skupinám, ale aj širokej ve-
rejnosti, ktorá má záujem o našu minulosť. Múzeum mesta Bra-
tislavy pripravilo k výstave počas jej trvania aj sprievodný vzde-
lávací program pre školy pod názvom Kto boli Slovania a kde sa 
vzali? Výstava Devín v  čase príchodu Konštantína a  Metoda bola 
prístupná na hrade Devín do konca októbra 2013 a bude možné 
ju navštíviť aj v roku 2014, od apríla do konca októbra.

FOTO: autorka
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Kresťanské tradície  
v Pohronskom múzeu v Novej Bani
Katarína Konečná, POHRONSKÉ MÚZEUM, NOVÁ BAňA

Christian traditions in the Pohronské Museum in Nová Baňa
In 2013 Pohronské Museum in Nová Baňa launched an exhibition entitled „Christian Traditions“ which was 
devoted to the 1150th anniversary of the arrival of faithbringers Constantine and Methodius.  The visitors could see 
it between 20 June and 25 October. Altogether 267 items of collection objects from the collection and library fund 
of the Pohronské Museum in Nová Baňa were presented.  
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Pohronské múzeum v Novej Bani predstavilo v roku 2013 verej-
nosti výstavu s názvom Kresťanské tradície, ktorá bola venova-
ná 1150. výročiu príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda. 
Návštevníci ju mohli vidieť v období od 20. júna do 25. októbra.
Solúnski bratia priniesli na naše územie písmo, vzdelanie, kul-
túru, zákon a  do  staroslovienčiny preložili všetky potrebné 
biblické a liturgické texty.
V procese tvorby výstavy Kresťanské tradície sme každý zbierkový 
predmet súvisiaci s kresťanstvom chápali ako zhmotnenie tohto 
duchovného dedičstva. Celkový počet prezentovaných exponátov 

bol 267 kusov, pričom všetky pochádzali výlučne zo zbierkového 
a knižničného fondu Pohronského múzea v Novej Bani. Výstava 
bola inštalovaná v troch výstavných priestoroch na ploche 137 m2 
a bola rozčlenená na niekoľko tematických okruhov.
Úvodné stručné textové panely, venované cyrilometodskej mi-
sii, doplnené úryvkami z Proglasu, boli orientované na navo-
denie atmosféry, napomáhajúcej pochopeniu významu tejto 
misie pre naše územie a  jeho obyvateľstvo. Každý z  tematic-
kých okruhov bol uvedený textovou časťou so stručnou cha-
rakteristikou či definovaním problematiky.

Liturgické predmety 
a relikviáre na výstave 

Kresťanské tradície. 
Foto: J. Potocká
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Prvý tematický okruh venovaný liturgii zaberal prvú výstavnú 
miestnosť. Liturgia bola predstavená vo svojom pôvodnom vý-
zname ako verejné dielo, služba v mene ľudu alebo v prospech 
ľudu. V kresťanskej tradícii znamená účasť ľudu na Božom die-
le. Textová časť bola venovaná rituálnym úkonom a  obradom 
v rámci liturgického roka. Na zvýraznenie a rozlíšenie ich cha-
rakteru slúži forma ich vonkajšieho prevedenia v  rôznych li-
turgických farbách a  používanie rôznych liturgických predme-
tov. Z  množstva vystavených exponátov spomenieme bohatý 
výber liturgických textílií, medzi ktorými nechýbali jednotli-
vé časti liturgických odevov, obradné textílie ako palla či velum, 
ale i bohato ručne maľované hodvábne a saténové oltárne pri-
krývky. Liturgické predmety ako omšové krčiažky, thuribulum, 
tintinnabulum a pod. boli doplnené katalógom obchodu s litur-
gickým tovarom Johanna Heindla z  Viedne, vydaným v  roku 
1886. Z fondu múzejnej knižnice bolo predstavených niekoľko 
pozoruhodných exemplárov, napr. latinský Misál vydaný v Be-
nátkach v roku 1796, kancionále, noty pre organ, náboženská li-
teratúra vydaná v rokoch 1726 – 1930, najstaršie vydania Kato-
líckych novín alebo pražská Biblia z roku 1874 z knižnice Ignáca 
Fábryho z Novej Bane. Po dlhšom čase boli opäť vystavené i re-
likvie sv. Klementa, Víta, Honoratia, Floriána, Modestina a Ho-
nesta, uložené v ozdobných relikviároch. Z pôvodnej zbierky za-
kladateľa múzea Antona Solčianskeho pochádza unikátny ruže-
nec z ebenového dreva a slonoviny.
V okruhu venovanom kresťanskému umeniu boli prezentované 
barokové sakrálne plastiky – bohato vyrezávané kríže, reštauro-
vané s podporou MK SR v rokoch 2010 – 2011 Mgr. art Igorom 
Hovoričom. Po prvý raz bola verejnosti vystavená aj rozmerná 
baroková olejomaľba na plátne od neznámeho autora Sv. Peter 
zapiera Krista, komplexne reštaurovaná s  finančnou podporou 
MK SR v roku 2012, akad. maliarkou Zuzanou Komendovou.
Samostatný okruh bol venovaný kresťanskému motívu pôvod-
ného erbu slobodného kráľovského a banského mesta Nová Ba-
ňa. Jeho ústredný motív, situovaný v neúplnom, oválnom poli 

neutrálnej farby, lemovanom znázornením rámu, zobrazuje pa-
novníka Ľudovíta Veľkého, ktorý v pokľaku na skalnatom útva-
re pred patrónkou mesta Pannou Máriou jej podáva truhličku 
novobanského zlata ako dar. Nad týmto motívom, ako aj pod 
ním, sú biele stuhy s latinskými nápismi. Horná stuha obsahu-
je text žalmu, ktorý vo voľnom preklade znie: „Ak Pán nestráži 
naše mesto, darmo bdie ten, kto ho stráži“. V dolnej stuhe sa na-
chádza vyjadrenie prosby za naše mesto: „Nech požehná sláv-
na Svätá Trojica naše mesto a jeho znak! Nech pocíti kráľovské 
banské mesto Tvoju pomoc“. S týmto starobylým erbovým mo-
tívom sa stretávame na pečatiach už od 14. storočia a používaný 
bol až do roku 1976. Na výstave bol prezentovaný okrem výbe-
ru úradných mestských pečatí aj prostredníctvom drevorezby – 
reliéfom insitného rezbára Štefana Trnku, ktorý bol vyhotovený 
v roku 1945, aj prostredníctvom maľby – párom takmer identic-
kých plechových maľovaných oválnych vývesných štítov.
V  ďalšom tematickom okruhu, venovanom kresťanstvu 
v umeleckom remesle, boli zahrnuté exponáty rôzneho druhu 
i  materiálov, od  detailne vypracovaných rozmerných umelec-
ko-remeselných prác v kove (kovové súčasti sôch – koruna, rú-
cho), po nezvyčajný výrobok novobanského kachliara – kachli-
cu s  reliéfnym sakrálnym motívom, inšpirovaným Poslednou 
večerou od Leonarda da Vinci.
Predmety súvisiace s kresťanským pochovávaním boli prezen-
tované v tematickom okruhu pod názvom Pamiatky sepulkrál-
neho charakteru. K tejto téme nás viedla i skutočnosť, že rieši-
me dlhodobú výskumnú úlohu Výskum cintorínov v Novej Ba-
ni. Cintoríny a v nich zachované pamiatky predstavujú cenné 
kultúrne dedičstvo, vypovedajúce o histórii danej lokality, o jej 
sociálnom, národnostnom, profesijnom, konfesijnom zložení 
a vývoji, a tiež o remeselnej zručnosti a umeleckom cítení zho-
toviteľov. Textová časť ponúkala zaujímavé vysvetlenie nie-
ktorých z množstva výtvarných symbolov, s ktorými sa stretá-
vame na náhrobkoch, a ktoré majú poväčšine tiež kresťanský 
duchovný význam.

Pohľad na časť liturgických textílií. Foto: J. Potocká
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Národné matičné  
slávnosti v Martine
Mária Rapošová,  LITERÁRNE MÚZEUM SLOVENSKEJ  
 NÁRODNEJ KNIŽNICE, MARTIN

Súsošie sv. Cyrila a Metoda od Stanislava Mikuša, exponovaný 
na 1. výstave národných slávností. Foto: R. Ondrašovič (sken)

National Matica Celebrations in Martin
On 1 to 4 August 2013, on the occastion of the 
1150th anniversary of the arrival of Saints Cyril 
and Methodius to Great Moravia and the 150th 
anniversary of the establishment of Matica slovenská, 
National Matica Celebrations were held in Martin. 
They were run by Matica slovenská in cooperation 
with the city of Martin.  Further institutions took 
part in their implementation as well.  

V dňoch 1. až 4. augusta 2013 sa v Martine konali Národné ma-
tičné slávnosti pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cy-
rila a  Metoda na  Veľkú Moravu a  150. výročia založenia Mati-
ce slovenskej. Usporiadala ich Matica slovenská v  spolupráci 
s mestom Martin a na ich realizácii sa podieľali aj iné inštitúcie. 
V programe boli zahrnuté slávnostné kultúrne podujatia aj pra-
covné stretnutie zástupcov matičného hnutia zo Slovenska i za-
hraničia. Záujem vzbudil Kongres matíc slovanských národov, 
pouličný sprievod matičných folklórnych súborov a divadelných 
skupín cez mesto, ich vystupovanie v amfiteátri, koncerty hudob-
ných skupín, organovej a  dychovej hudby, prezentácia poštovej 
známky aj striebornej zberateľskej mince, slávnostné bohosluž-
by v kostoloch, galaprogram, oceňovanie osobností, odhalenie sú-
sošia sv. Cyrila a Metoda od rezbára Milana Krajňáka, ako aj búst 
prvých hlavných matičných predstaviteľov Jána Francisciho, Šte-
fana Moyzesa a Karola Kuzmányho od výtvarných umelcov Ra-
dovana Mačuhu a  Tomáša Polonského v  areáli Parku sv. Cyrila 
a Metoda pri budove Matice slovenskej v Martine.
V rámci podujatí boli v Martine slávnostne otvorené aj dve vý-
stavy. Jednu pripravili organizátori v Matičnom dome na Di-
vadelnej ulici v Martine a druhú Literárne múzeum Slovenskej 
národnej knižnice (SNK) vo svojej Galérii literatúry a umenia.

Tematický okruh Kresťanské tradície v  živote nášho ľudu bol 
zrkadlom hodnotového systému obyvateľov nášho územia. 
Kresťanstvo vrástlo do života ľudu, pretavilo sa do jeho vní-
mania a prežívania sviatkov i všedného dňa. Kresťanské tra-
dície ovplyvnili nielen našu duchovnú, ale i  hmotnú kultú-
ru a  našli svoje miesto vo folklórnom výtvarnom prejave – 
v  drevených soškách, maľbách na  skle, alebo aj vyšívaných 
nástenkách s  biblickými citátmi. Kultové predmety prenikli 
do všetkých obydlí – sväté obrazy a obrázky, púťové tlače, su-
veníry z pútí...
Výstava Kresťanské tradície bola doplnená v  tretej miestnosti 
o výber toho najrozličnejšieho plošného materiálu zo zbierok 
múzea. Na 20 paneloch návštevník mohol nájsť okrem spome-
nutých púťových tlačí a malieb na skle aj sväté obrázky, foto-
grafie dokumentujúce kresťanské udalosti v meste, pohľadnice 
so sakrálnymi objektmi, amatérske i profesionálne obrazy sak-
rálnych budov v meste a okolí, ba dokonca i projekty – projekt 
na stavbu budovy a krovu kostola sv. Jozefa Pestúna v neďale-

kých Brehoch z  roku 1784, projekt obnovy Baníckej kaplnky 
v Novej Bani z roku 1920 alebo návrh výmaľby Farského kos-
tola Narodenia Panny Márie v Novej Bani z roku 1927.
Výstava Kresťanské tradície mala vo svojom domácom prostre-
dí pozitívny návštevnícky ohlas. Záujem o ňu prejavilo aj Te-
kovské múzeum v Leviciach, kde bude reprízovaná a prístupná 
v období od 13. januára do 30. marca 2014.

Názov výstavy: Kresťanské tradície
Organizátor výstavy: Pohronské múzeum v Novej Bani
Trvanie: 20. 6. 2013 – 25. 10. 2013
Miesto konania: Pohronské múzeum v Novej Bani
Autor výstavy: Mgr. Katarína Konečná
Architektonicko-výtvarné riešenie: Mgr. Jana Potocká
Grafický dizajn: Helena Hudecová
Realizačný tím: Mgr. Hana Zduchová, Mgr. Jana Potoc-
ká, Bc. Katarína Bánfalviová
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Výstavu Posvätný odkaz. Svätí Cyril a Metod v slovenskom výtvar-
nom umení, ktorej podstatná časť bola už predtým vystavovaná 
v Bratislave, Nitre, Leviciach, Rimavskej Sobote, Prievidzi, Ban-
skej Bystrici a Snine, predstavil Výtvarný odbor Matice sloven-
skej (MS) s  Klubom výtvarných umelcov a  teoretikov z  Brati-
slavy v spolupráci s mnohými ďalšími inštitúciami. V Martine 
na  Národných slávnostiach bola prezentovaná v  čiastočne ob-
menenom výbere umeleckých diel. Hlavný scenárista a  kurá-
tor, Ladislav Skrak (predseda Výtvarného odboru MS a  pred-
seda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov), vybral diela Teo-
dora Baníka, Tibora Bártfaya, Ľubomíra Béreša, Ľudovíta Fullu, 
Antona Gábrika, Stanislava Harangozóa, Zuzany Hložníkovej, 
Mikuláša Klimčáka, Milana Kožucha, Jána Kulicha, Ladislava 
Majerského, Milana Medúza, Stanislava Mikuša, Alexandra B. 
Molnára, Kláry Patakiovej, Štefana Pelikána, Mariána Polonské-
ho, Petra Pollága, Arpáda Račka, Veroniky Rusňákovej, Ladisla-
va Snopeka, Wiliama Schiffera, Josefa Šarmana, Fraňa Štefun-
ku, Mariána Tkáča, Evy Trizuliakovej, Ľubomíra Zelinu, Ernes-
ta Zmetáka a Mariána Žilíka. Výber výtvarných diel dopĺňali aj 
knižné diela s katalógmi na cyrilometodskú tému od vystavujú-
cich výtvarníkov. Záujemcom o výtvarné diela bol k dispozícii 
farebný katalóg výstavy, ktorý vydal Klub výtvarných umelcov 
a teoretikov v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej re-
publiky, Výtvarným odborom MS, hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislava a Literárnym múzeom SNK v Martine.
Druhý výstavný projekt Národných matičných slávností Matica 
v národe / národ v Matici, s podtitulom Matica slovenská 1863 – 
2013 mal za  úlohu predstaviť históriu prvej celonárodnej kul-
túrnej ustanovizne Slovákov, od  úsilia národných dejateľov 
o jej založenie v časoch pred prijatím Memoranda slovenského 
národa, cez všeobecné národné oduševnenie v  čase jej založe-
nia i prvého dvanásťročného účinkovania, ďalej cez jej vydava-
teľskú, ľudovýchovnú, kultúrnu, umeleckú, vedeckú, galerijnú, 

zbierkotvornú činnosť, cez mohutné inštitučné vzopätie za čias 
správcu Jozefa Cígera Hronského, ale aj cez peripetie matičných 
osudov po druhej svetovej vojne, až po súčasné snahy o prebú-
dzanie ľudí z ľahostajnosti a získanie širšej dôvery národa.
Výstavu pripravili pracovníci Slovenskej národnej knižni-
ce a jej Literárneho múzea zo svojich fondov, zbierkami a od-
bornou pomocou však prispeli aj pracovníci Matice sloven-
skej. Slávnostná vernisáž výstavy sa konala v piatok 2. augus-
ta v  Národnej dvorane Literárneho múzea SNK. Koncepciu 
výstavného projektu priblížil a  návštevníkov po  expozičnom 
priestore sprevádzal autor panelovej časti výstavy Pavol Pa-
renička. Pri výstave bol návštevníkom k  dispozícii  farebný 
48-stranový katalóg, ktorý pripravil tím spolupracovníkov – 
Pavol Parenička, Peter Cabadaj, Tomáš Winkler, Vlasta Bello-
vá, Ľudmila Šimková a Igor Štrbík.
Manažérom výstavy, jej recenzentom, odborným spolupracov-
níkom a gestorom celého projektu, ktorý podporilo Minister-
stvo kultúry Slovenskej republiky, bol tajomník Matice sloven-
skej Peter Cabadaj.
Výstava ostala v Literárnom múzeu SNK verejnosti prístup-
ná do  konca septembra 2013. Jej panelová časť je však pu-
tovná, a tak bola prezentovaná už aj na iných miestach, lenže 
bez umeleckých diel a múzejných pamiatok, bez historických 
matičných plagátov, kníh, časopisov či iných dokumentov.

Názov výstavy: Posvätný odkaz. Svätí Cyril a  Metod 
v slovenskom výtvarnom umení
Organizátori výstavy: Matica slovenská, Klub výtvar-
ných umelcov a teoretikov
Trvanie: 1. 8. 2013 – 30. 8. 2013
Miesto konania: Matičný dom, Divadelná ulica, Martin
Autor výstavy: Ladislav Skrak
Realizačný tím: Ladislav Skrak, Ján Seman, Katarína 
Sedláková
Spolupracovali: MK SR, Výtvarný odbor Matice sloven-
skej, Slovenská národná knižnica, Literárne múzeum SNK
Zbierkové predmety zapožičali: Teodor Baník, Tibor 
Bártfay, Ľubomír Béreš, Orest Dubay, Anton Gábrik, Sta-
nislav Harangozó, Zuzana Hložníková, Mikuláš Klimčák, 
Milan Kožuch, Ladislav Majerský, Milan Medúz, Stanislav 
Mikuš, Alexander B. Molnár, Klára Pataki, Štefan Pelikán, 
Marián Polonský, Peter Pollág, Veronika Rusňáková, La-
dislava Snopková, Josef Šarman, Marián Tkáč, Eva Trizu-
liaková, Ľubomír Zelina, Ernest Zmeták, Marián Žilík

Názov výstavy: Matica v národe/národ v Matici. Matica 
slovenská 1863 – 2013
Organizátor výstavy: Literárne múzeum SNK, Martin
Trvanie: 2. 8. 2013 – 27. 9. 2013
Miesto konania: Literárne múzeum SNK, Martin
Autori výstavy: Pavol Parenička (panelová časť), Jozef 
Beňovský (múzejná časť)
Architektonicko-výtvarné riešenie: Igor Štrbík (autor 
katalógu)
Spolupracovali: Peter Cabadaj, Tomáš Winkler, Vlasta 
Bellová, Ľudmila Šimková
Realizačný tím: Jozef Beňovský, Adriana Brázdová, Pa-
vol Máťuš, Emília Bieliková, Eva Prokšová, Erika Polonco-
vá, Ivana Poláková, Radoslav Ondrašovič, Emil Rišian, Jiří 
Bečka
Zbierkové predmety zapožičali: Slovenská národná 
knižnica Martin, Literárne múzeum SNK, Archív literatú-
ry a umenia SNK, Archív Matice slovenskej
Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky.

Matičný správca Jozef Škultéty na olejomaľbe Františka Kudláča, 
exponovaný na 2. výstave. Foto: R. Ondrašovič
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Oslavy výročia príchodu  
vierozvestcov na Slovensku
Barbora Vašková, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Anniversary celebrations of the arrival of faithbringers in Slovakia 
The contribution brings a survey of selected cultural events run in individual self-governing regions of Slovakia on 
the occasion of the 1150th anniversary celebrations of the arrival of Saints Cyril and Methodius to Great Moravia.  

ujal doc.  ThDr.  Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila 
a Metoda. Spolu s inými inštitúciami košického samosprávne-
ho kraja usporiadalo múzeum v dňoch 24. a 26. mája 2013 aj 
XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, ktorý sa 
konal v rámci XXIV. Svätogorazdovských dní a Dekády svätého 
Gorazda 2005 – 2015 na Slovensku. Obohatením festivalu bo-
la aj výstava Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá... vo výstav-
ných priestoroch Andrássyho kaštieľa.

Nitriansky kraj
Hlavné oslavy sa v Nitre začali 5. júla 2013 cyrilometodskou ná-
rodnou púťou spojenou so slávnostnou svätou omšou. Slovenská 
pošta, a. s. pripravila prezentáciu poštovej známky k 1150. výro-
čiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a v priestoroch 
Nitrianskej galérie bola sprístupnená výstava Cyrilo-metodské mo-
tívy v slovenskej známkovej tvorbe. V rámci historického festivalu 
Pribinova Nitra, ktorý prebiehal v podhradí, sa uskutočnila výsta-
va Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku. Výstava, na ktorej 
participovali Archeologický ústav SAV v Nitre a Slovenské národ-
né múzeum, bola pod názvom Sv. Cyril a Metod – patróni Európy. 
Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku prezentova-
ná aj v priestore Vatikánskych múzeí. Prvý deň osláv bol ukonče-
ný koncertom Slovenskej filharmónie, ktorá odohrala oratórium 
podľa eposu Jána Hollého Cirillo-Metodiada. Druhý deň osláv 
otvoril historický seminár Život a  dielo svätého Cyrila a  Metoda 
a výstava Sv. Cyril a Metod v Ponitrianskom múzeu. Na Svätoplu-
kovom námestí sa v rámci medzinárodného folklórneho festiva-
lu Slavica fest predstavili súbory zo slovanských krajín. Tretí deň 
sa niesol v duchu nitrianskych slávností s tradičným Nitrianskym 
jarmokom, v parku pri Divadle Andreja Bagara boli vystavené his-
torické vozidlá a vzácne exponáty zo zbierok Slovenského poľno-
hospodárskeho múzea v Nitre.
Významným spoločným projektom dnes už renomovaného Klu-
bu výtvarných umelcov a teoretikov a nastupujúceho Výtvarné-
ho odboru Matice slovenskej je výstava Posvätný odkaz – Svätí 
Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení, ktorá bola po prvý-
krát sprístupnená 12. novembra 2012 v priestoroch Katedry kul-
turológie na  Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filo-
zofa v Nitre. Prezentuje vzácne diela autorov, ktorí rozvíjali cy-
rilo-metodské tradície v slovenskom výtvarnom umení – Tibora 
Bártfaya, Jána Kulicha, Stanislava Mikuša, Kláru Patakiovú, Ma-
riána Polonského, pedagóga a výtvarníka Ľubomíra Bereša a ví-
ťaza súťaže na pomník svätcov Cyrila, Metoda a Gorazda v Brati-
slave Antona Gábrika. Výstava bola ďalej prezentovaná v rôznych 
mestách na Slovensku a jej zavŕšenie sa uskutočnilo v Košiciach – 
Európskom hlavnom meste kultúry 2013, kde bola od 30. 10 do  
1. 12. 2013 inštalovaná v Slovenskom technickom múzeu.
Okrem týchto veľkolepých osláv sa počas celého roka konali v nit-
rianskom kraji prednášky, besedy, súťaže, výstavy a  iné podu-
jatia venované solúnskym bratom. Prebiehali na  pôde základ-
ných a stredných škôl, knižníc, osvetových stredísk, galérií a mú-
zeí. Ako príklady môžeme uviesť cyklus prednášok pre učiteľov 

Banskobystrický kraj
Najväčším podujatím v banskobystrickom kraji bol krajský festi-
val záujmových a prezentačných aktivít – Cyrilometodiáda. V rám-
ci tohto festivalu sa v jednotlivých kultúrnych inštitúciách spra-
vovaných Banskobystrickým samosprávnym krajom uskutočni-
li rôzne kultúrno-výchovné podujatia, ako napr. výstavy o živote 
a diele Cyrila a Metoda (Pohronské múzeum v Novej Bani – Kres-
ťanské tradície, Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča 
v Krupine – akadémia Chvála Cyrilovi a Metodovi, Bulharský kul-
túrny inštitút – Na začiatku bolo písmeno), čítania na pokračova-
nie, besedy, tvorivé písania, súťaže (Zlatá krajina, Detský literárny 
Zvolen, Štúrovo pero, Literárny Zvolen 2013, Škultétyho rečňovanky, 
Literárny Lučenec), tvorivé výtvarné dielne s výstavami prác detí 
a mládeže, vystúpenia záujmových umeleckých kolektívov a jed-
notlivcov (Ozveny staroslovienčiny, Gorazdove organové dni, Chrá-
mová pieseň, Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej 
tvorby, Daxnerov Tisovec) a regionálne festivaly. Garantmi festiva-
lu boli regionálne knižnice v spolupráci s regionálnymi osvetový-
mi strediskami a regionálnymi múzeami.

Bratislavský kraj
V bratislavskom kraji sa v dňoch 27. – 28. apríla 2013 uskutočni-
la Národná slávnosť na Devíne pri príležitosti osláv 1150. výro-
čiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia založenia Matice 
slovenskej. V Dóme sv. Martina bolo 5. júla 2013 uvedené Orató-
rium majstra Pavla Kršku Cyril a Metod a 18. novembra 2013 sa 
v Dvorane Ministerstva kultúry SR konalo vyhodnotenie 5. roční-
ka súťaže Slovensko – krajina v srdci Európy, ktorá bola obsahovo, 
tematicky a  námetovo zameraná na  1150. výročie príchodu sv. 
Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Múzeum mesta Brati-
slavy pripravilo výstavu Devín v čase príchodu Konštantína a Meto-
da, ktorá potrvá na hrade Devín do októbra 2014.

Košický kraj
V  dňoch 4. – 7. júla 2013 sa v  Košiciach uskutočnilo Sveto-
vé stretnutie Slovákov, ktoré sa nieslo v  znamení 150. výro-
čia založenia Matice slovenskej, 1150. výročia príchodu sv. Cy-
rila a Metoda na naše územie a 20. výročia vzniku samostat-
nej Slovenskej republiky. Ťažiskom programovej ponuky boli 
vystúpenia domácich a  zahraničných umeleckých kolektívov, 
divadelné predstavenia, scénické sprievody, cyrilo-metodské 
tvorivé dielne (škola tanca, spevu a ornamentu podľa Štefana 
Leonarda Kostelničáka), ale tiež vedecká konferencia Východ-
né Slovensko v slovenských národných dejinách, ktorá sa konala 
na pôde Univerzity P. J. Šafárika či výstava Svätí Cyril a Metod 
– patróni Slovenska v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.
Múzeum a  Kultúrne centrum južného Zemplína v  Trebišove 
v spolupráci so Spolkom sv. Cyrila a Metoda usporiadalo 17. 
novembra 2013 básnickú interpretáciu prvej slovanskej básne 
Proglas, ktorá bola spojená s prednáškou a prezentáciou naj-
novšieho vydania tohto literárneho skvostu. Prednášania sa 
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Význam Nitry od  čias Veľkej Moravy po  súčasnosť; Putovanie Cyri-
la a Metoda na Veľkú Moravu – prednáška s prezentáciou určená 
pre II. stupeň ZŠ a stredné školy v Múzeu Jána Thaina v Nových 
Zámkoch, v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zám-
koch Život Konštantína Cyrila a Život Metoda – prednášky spojené 
s výročím úmrtia, Cyrilometodské slávnosti v Bojnej a iné.

Prešovský kraj
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou spolu s Oblast-
ným pracoviskom Matice Slovenskej vo Vranove nad Topľou, ob-
cou Sedliská a s ďalšími organizátormi usporiadalo 30. júna 2013 
už tretí ročník cyrilometodských slávností pod Čičvianskym hra-
dom s názvom Iskoni bě Slovo. Ich súčasťou bol aj vedecký seminár 
Sv. Cyril a sv. Metod, ich doba a odkaz pre súčasnosť a prezentácia 
publikácie od  Jozefa Jurovského (Spoločnosť Ježišova) Svedko-
via ďalších dvoch sv. Klimentov na východnom Slovensku. Publikácia 
predstavujúca rukopis jezuitského kňaza zo 60. rokov minulého 
storočia prináša zaujímavý pohľad na vtedajší stav poznania cyri-
lometodskej problematiky, ale tiež sumár nemeniacich sa poznat-
kov o tejto významnej etape našich dejín.
Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo 10. júla prednášku 
Veľká Morava v  dobe príchodu Konštantína a  Metoda v  podaní 
kurátora numizmatickej zbierky múzea, Pavla Minarčáka, kto-
rý porozprával o postavení Veľkej Moravy v 9. storočí n. l., o jej 
panovníkoch, aj o tom, prečo boli Konštantín a Metod pozvaní 
na územie Veľkej Moravy, a prečo bola ich misia taká dôležitá, 
že si ju pripomíname aj po 1150. rokoch.

Trenčiansky kraj
V trenčianskom kraji zastrešovalo oslavy predovšetkým Tren-
čianske osvetové stredisko v Trenčíne. Usporiadalo napr. Semi-
nár pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Slo-
vensko, výchovno-vzdelávací program Solúnski bratia, ktorý sa 
realizoval priebežne počas roka 2013 a mal za úlohu priblížiť 
význam misie a odkazu solúnskych bratov pre šírenie kresťan-
stva na  našom území. Ďalším podujatím bola celoslovenská 
súťaž MISIA – Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi a následne 
výstava prihlásených diel v júli 2013.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi uskutočnilo výstavu 
Sakrálne motívy v ľudovej maľbe na sklo, ktorá trvala od 26. 6. – 
30. 8. 2013, a tiež výtvarné sympózium Poslovia svetla v dňoch 
21. – 24. 11. 2013.

Trnavský kraj
Na Úrade Trnavského samosprávneho kraja bola inštalovaná vý-
stava Odkaz solúnskych bratov, dielo študentov odborov fotogra-
fický dizajn a propagačná grafika Strednej odbornej školy v Hlo-
hovci. Študenti pod vedením svojich pedagógov spracovali tému 
písma, slova, textu a ornamentu. Výstava bola ďalej prezentova-
ná v Diecéznom múzeu v Nitre a pod názvom Sv. Cyril a Metod 
očami študentov, aj v slovinskom meste Slovenské Konjice.
Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici pripravila výstavu Svätí Cy-
ril a Metod vo výtvarnom umení, ku ktorej bola vydaná aj rovno-
menná publikácia. Vystavené diela (35 diel – maľba, plastika, gra-
fika, fotografie) pochádzali z fondu Záhorskej galérie J. Mudro-
cha v Senici, Nitrianskej galérie v Nitre, zo SNM-Múzea Ľudovíta 
Štúra v Modre a súkromných zbierok. V júni 2013 sa konalo sym-
pózium pripravené galériou Svätí Cyril a Metod v umení a počas ro-
ka prednášky pod názvom Pamiatky svätých Cyrila a Metoda na Zá-
horí a  prednášky Pavla Dvořáka Príchod sv. Cyrila a Metoda na Slo-
vensko a Sv. Cyril a Metod 1150. výročie, ktoré putovali aj po iných 
inštitúciách trnavského kraja (knižnice, osvetové strediská).
V  Záhorskom osvetovom stredisku sa konala výstava foto-
grafií Cyrilometodský odkaz v  drobnej sakrálnej tvorbe regiónu, 
v  Galérii Jána Koniarka v  Trnave výstava Cyril a  Metod – re-
flexia dejín v  umení a  Mestské múzeum v  Seredi v  spoluprá-
ci s  OZ Vodný hrad, mestom Sereď a  4DGALERRY Galanta  

zorganizovali v priestoroch seredského kaštieľa výtvarné me-
dzinárodné sympózium Pocta sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.

Žilinský kraj
Žilinský samosprávny kraj realizoval v spolupráci so Zlínskym 
krajom v rámci spoločného projektu Putovanie (po)slov výstavu 
umeleckých predmetov s  cyrilometodskou tematikou od  au-
torky Zuzany Jesenskej-Kubicovej a  najlepších fotografií fo-
tosúťaže s názvom Po stopách Cyrila a Metoda, ktorá bola po-
stupne prezentovaná v Turčianskej galérii, Kysuckom múzeu 
v Čadci, Liptovskom kultúrnom stredisku, na Oravskom hra-
de, v Sobášnom paláci v Bytči, Krajskom kultúrnom stredisku 
v Žiline a na Velehradě v Zlínskom kraji.
Turčianska knižnica v Martine vydala v rámci projektu Na po-
čiatku bolo slovo... (Kultúrne dedičstvo a tradície slovenskej litera-
túry od Konštantína a Metoda po literárnu prítomnosť) metodic-
ký materiál pre pracovníkov knižníc a pedagógov k cyklu vzde-
lávacích podujatí s témou príchodu Cyrila a Metoda na územie 
Veľkej Moravy. Taktiež zorganizovala prednášku na  tému 
Proglas – oslava písmen.
Liptovské múzeum v  Ružomberku pripravilo kultúrno-vzde-
lávacie podujatie  Vierozvestcovia, ktoré sa konalo v  gotickom 
kostole Všetkých svätých v Ludrovej-Kúte.
Vyvrcholením aktivít Krajského kultúrneho strediska v Žiline 
bolo podujatie Za symbolmi Cyrila a Metoda, ktorého poslaním 
bolo poznávanie kultúrno-historických a  umeleckých pamia-
tok spojených s Cyrilom a Metodom a ich následné výtvarné 
spracovanie. Výsledkom boli desiatky výtvarných prác zobra-
zujúcich odkazy a symboly vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, 
ktoré boli vystavené v  Makovického dome vo februári 2014 
a budú zverejnené aj v katalógu z výstavy.
Okrem spomenutých kultúrnych inštitúcií sa do  národných 
osláv aktívne zapájali základné aj stredné školy tematickými 
vyučovacími hodinami, prednáškami, literárnymi či výtvarný-
mi súťažami a exkurziami, ale aj samotné mestá a obce na Slo-
vensku miestnymi oslavami, festivalmi či inými podujatiami 
venovanými 1150. výročiu príchodu vierozvestcov.

ZDROJE
Webové stránky samosprávnych krajov a kultúrnych inštitúcií v ich 
pôsobnosti.
Podklady k  uskutočneným podujatiam, zaslané zo samosprávnych 
krajov Slovenska.

17. máj 2014
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Zaujatí krásou. Päťdesiate roky 
v dokumentárnej fotografii
Zuzana Koblišková, MÚZEUM DIVADELNÉHO ÚSTAVU, BRATISLAVA

Captivated by beauty. The 1950‘ s in documentary photography 
Following the successful exhibitions „New Slovakia“ and „The Interrupted Song“ the Slovak National Art Gallery 
launched an exhibition entitled „Captivated by Beauty. The 1950’s in documentary photography“. It is an SNG entry 
into the month of photography as well as a continuation of the already launched programme of professional assessment 
of artistic material from the period of socialism. 

 

„Slovensko nové, nekonvenčné, odkrpčené, betónové, mo-
derné.“1

Fotografie prezentované na tejto výstave mali byť pôvodne sú-
časťou výstavy Prerušená pieseň, avšak téma a jej zastúpenie vo 
fotografii je tak rozsiahle, že to nebolo z priestorových dôvodov 
možné. Kurátor výstavy, Aurel Hrabušický, si k spolupráci prizval 
Bohunku Koklesovú, kunsthistoričku, odborníčku na  oficiál- 
nu fotografiu bývalej Slovenskej tlačovej kancelárie. Kuráto-
ri nadviazali aj na výstavy Stratený čas? či Nové Slovensko a po-
dobne ako na týchto výstavách sa snažili o komplexný pohľad 
na danú dobu. Profesionálna fotografia ako taká vlastne v 50. 
rokoch ešte mimo agentúrnych fotografií neexistovala, a tak je 
zaujímavé sledovať fotografie oficiálne vyžadovaných tém ved-

ľa fotografií ich neoficiálnych alternatív. Keďže diferencia me-
dzi agentúrnou a neprofesionálnou fotografiou bola často mar-
ginálna, rôzny pôvod materiálu zvýraznili kurátori adjustáciou. 
Agentúrne fotografie sú jednoducho pripevnené na drevených 
doskách inštalovaných pozdĺž niektorých stien bez akéhokoľ-
vek rámu, kým tie ostatné sú starostlivo zarámované v jednot-
ných drevených rámoch. Bledé nelakované drevo zjednocuje 
celý priestor a  zároveň ozváštňuje prezentáciu fotografií, kto-
ré bývajú často len rozvešané po stenách, čo môže byť pre náv-
števníka už po  niekoľkých miestnostiach únavné. Architektka 
výstavy, Alexandra Kusá, si pri inštalácii dáva záležať na upúta-
ní pozornosti hneď v úvodných miestnostiach, a podobne ako 
na výstave Prerušená pieseň, kde do expozície lákala návštevní-
kov obrovská červená šípka, aj na  tejto výstave využila názov 
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Pohľad do úvodnej miestnosti výstavy
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výstavy v podobe rozmerných drevených písmen ako upútavku. 
Hneď v prvých dvoch miestnostiach sme tak „KRASOU“ „ZAU-
JATI“. A. Hrabušický pripisuje inšpiráciu k názvu jednej rovno-
mennej fotografie od Ivana Kozáčka. Fotografi mali zobrazovať 
všednú realitu krásne, inými slovami mali sa snažiť o „utopickú 
víziu v reálnych formách.“2

Socialistický realizmus sa vo fotografii navonok veľmi nepre-
javoval. Publikované snímky v médiách mali ľudí neustále pre-
sviedčať o  tom, že to, čo videli na záberoch, bola pravda – fo-
tografi mali mať ten „správny vzťah k skutočnosti“ – a to závi-
selo od  stupňa ich poznania marxizmu-leninizmu. Tematické 
usmerňovanie prebiehalo najmä prostredníctvom časopisu No-
vá fotografia (od roku 1954 Československá fotografie) – fotogra-
fi mali oficiálne predpísané témy: Práca – výroba – súťaženie, 
Politický život, Telovýchova a šport, Rekreácia pracujúcich, Zá-
vodné kluby a osvetové besedy, Masové kultúrne akcie, Ľudo-
vá zábava, Portrét (úderníkov...), Deti – mládež – rodina, Kra-
jina (priemyselná), Ľudové tradície (František Doležal – Thema 
v nové fotografii, 1952). Podobne je členená aj samotná výstava. 
Fotografia mala byť uvedomelou ideologickou činnosťou, avšak 
na rozdiel od maľby mala výhodu práve v tom, že hoci mnohé 
fotografie boli inscenované, miera propagandy a budúcnostné-
ho efektu, ktoré zniesla, bola oveľa menšia ako plátno. Napriek 
tomu zo snahy fotografov vyplýva, že aj napriek obmedzeniam, 
hľadali v zobrazovaní šedej reality niečo, čím by si ju spríjemni-
li. Aj budovateľské témy boli ešte dlho zobrazované v duchu mo-
dernistických tradícií 20. a 30. rokov. Až v druhej polovici 50. 
rokov pribudol ku konštruktivistickému pozadiu aj portrét ro-
botníka – stavbára, ktorý pozerá zväčša vpred a tvár mu osvet-
ľuje žiara svetlej budúcnosti. Jednou z  prvých ukážok takejto 
fotografie bola snímka Jozefa Nového Stožiar na  televíznej ve-
ži okolo roku 1950. Svetlo bolo pre socialistickú fotografiu veľ-
mi dôležitým aspektom – práve ono symbolizovalo svetlé zaj- 
trajšky a na mnohých fotografiách pôsobilo až mysticky. Práca 
mala nahradiť boha a továreň kostol.3 Akékoľvek osobné alebo 
intímne témy, ktoré by vytvárali priestor pre individuálny tvori-
vý výkon jedinca, boli samozrejme odmietané a aj na výstave sú 
zastúpené len niekoľkými výnimkami v samom závere.
Druhá a zároveň najväčšia výstavná miestnosť ponímala niekoľ-
ko tém. Samozrejme najdôležitejšími témami socialistickej spo-
ločnosti boli budovanie, ceremoniály, obrady a  poľnohospodár-
stvo. Ústredným fotografickým cyklom bol jednoznačne cyklus 
Socialistický realizmus od  Ladislava Noela, ktorý zobrazoval päť 
aspektov života človeka v socializme. Týchto päť snímok vznik-
lo v prostredí stavby Priehrady mládeže pri Nosiciach na Považí.  
L. Noel bol v  50. rokoch jediným metodikom pre fotografiu 
v  Osvetovom ústave v  Bratislave. Prvá fotografia znázorňova-
la ozbrojených mladíkov vychádzajúcich z vody predstavujúcich 
pripravenosť na boj proti nepriateľovi. Druhá predstavuje prácu 
stroja a budovateľov hľadiacich a ukazujúcich vpred, poukazujúc 
tým na industriálny pokrok. V strede bola umiestnená notoricky 
známa snímka, nespočetne krát zopakovaná aj v maľbe, usmieva-
júceho sa dievčaťa v rovnošate Československého zväzu mládeže 
so zväzkom Stalinových spisov uprene hľadiaceho vpred. Ďalšia 
snímka zdôrazňuje ľudskú prácu, symbolizovanú mladíkmi kopa-
júcimi jamu krompáčmi. Posledná snímka, trošku drastická, zo-
brazovala pitvu zvieraťa, zrejme na vedecké účely.
Vďaka unikátnemu prístupu Karola Kállaya sa zachoval aj re-
álny pohľad na  najdôležitejšiu aktivitu socialistického člove-
ka – prvomájový pochod. Nespočetné množstvo agentúrnych 
záberov zobrazuje skutočnosť z toho „správneho uhla pohľa-
du“, teda tak, ako to malo vyzerať z pohľadu štátnikov máva-
júcich ľudu z tribún. Kállay sa však pozeral na ľudí s rôznymi 
transparentami, ktorí čakali, kým na nich príde rad. Séria jeho 
fotografií ukazuje znudené tváre, pokrčené zástavy a  ledabo-
lo poopierané transparenty, a teda skutočnosť, a druhú nepre-
zentovanú tvár povinnej oslavy sviatku práce.
Zaujímavým okamihom výstavy je aspekt emancipácie žien. 
Kým zo začiatku vidno ženy najmä v robotníckych rovnošatách 

často spolu s mužmi pracujúce s rovnakým nasadením ako oni, 
ku koncu 50. rokov, napríklad vo fotografiách Antona Šmotláka 
nachádzame pohľadné ženy kúpajúce sa na brehu Dunaja v bi-
kinách. Pútavé sú aj prvé pokusy o reklamnú fotografiu Kamila 
Vyskočila, kde ženská krása zohráva dôležitú úlohu.
Oficiálny názor zastúpený agentúrnou fotografiou sa v  prie-
behu desaťročia až tak nemenil. Predpísané témy bolo treba 
každoročne nafotiť v stanovených obdobiach a rovnakým spô-
sobom. Vysmiati robotníci pri práci a po práci, ako aj na po-
medzí práce a zábavy v  inscenovaných momentoch, dnes pô-
sobiacich neuveriteľne úsmevne, keď sa povinne venovali čí-
taniu jediných pravdivých novín – Pravda. Umelci pri práci, 
ako inak maľujúc monumentálne portréty veľkých otcov revo-
lúcie a znovu robotníci vo svojom „voľnom čase“ a pravdepo-
dobne dobrovoľne, ako obvykle, obdivujúc predpísané umenie 
v  miestnych kultúrnych domoch či sálach JRD. Apropo JRD, 
čaro nechceného, dnes až priam ironicky pôsobí snímka Karo-
la Kállaya zobrazujúca zúboženú starenu s batohom na chrbte 
idúc popred drevený plot s nápisom „Všetci sme za JRD!“.
Za zmienku stojí aj desať monumentálnych fotografií adjusto-
vaných v  rámoch aj s  pôvodnými popiskami, ktoré boli dlho-
dobo umiestnené na  vlakových staniciach či iných verejných 
priestranstvách, podobne ako obrazy maľované na verejnú ob-
jednávku k rôznym príležitostiam. Fotografie od Martina Mar-
tinčeka, Štefana Tamáša, Jozefa Nového, Kamila Vyskočila 
a  iných skutočne zobrazovali zaujatie krásou všedných každo-
denných momentov, hoci prevažne vďaka modernistickému prí-
stupu k fotografovaniu. Ako vraví kurátor výstavy: „Fotografi sa 
museli vysporiadať s povinne vyžadovanou krásou a radosťou.“4

Výstava Zaujatí krásou zaujala nielen krásou materiálu, od kto-
rého by sme to možno nečakali, ale aj originálnou prezentá-
ciou. Návštevníci našli rozšírené popisky k  jednotlivým sek- 
ciám v klipoch na voľne položených drevených doskách či vo vit-
rínach, kde okrem klasicky umiestnených albumov s otvorenou 
jednou dvojstranou našli aj niekoľko rozobratých, či dokonca je-
den značne doničený album rozsypaný na stole ako kopa sme-
tia (pomerne zrozumiteľná metafora toho, kam tento materiál 
pre mnohých dnes patrí). Vďaka tomu mali návštevníci mož-
nosť prezrieť si aj špecifický spôsob dokumentovania oficiál-
nych návštev či udalostí v jednotlivých obciach formou albumov 
s dokresľovanými obrázkami a nápismi, ktoré mali vytvárať au-
tentické reportáže k dôležitým udalostiam. Celkovej atmosfére 
inštalácie, aj keď nechcene, napomáha aj vzduchotechnika, kto-
rá pôsobí priam dobovo.

FOTO: autorka

POZNÁMKY
1 Výstavba Slovenska 1945 – 1960. Práca – Vydavateľstvo ROH. Bra-

tislava 1960 (zadané do tlače 1959). Úvod Ladislav Mňačko, nepag.
2 Výklad Aurela Hrabušického 20. 11. 2013.
3 DUFEK A. Fotografie a společnosť v čase. In Společnosť před ob-

jektivem 1918-1989. Praha : Obecní dům, 2000, s. 13.
4 Výklad Aurela Hrabušického 20. 11. 2013.

ZDROJE
Kurátorský výklad Aurela Hrabušického (20. 11. 2013) a Bohunky 
Koklesovej (4. 12. 2013).
Texty k pripravovanému katalógu.
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Trvanie: 8. 11. 2013 – 23. 2. 2014
Miesto konania: Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátori výstavy: Aurel Hrabušický a Bohunka Kokleso-
vá (šéfkurátorka mesiaca fotografie)
Architektka výstavy: Alexandra Kusá
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Víťazstvá a prehry.  
Slovenský šport 1993 – 2012
Zdenka Letenayová, SZTK-MÚZEUM TELESNEJ KULTÚRY V SR, BRATISLAVA

Victories and Failures. Slovak sport between 1993 – 2012
The exhibition „Victories and Failures. Slovak sport between 1993 – 2012“ prepared by the Physical Culture Museum 
in the Slovak Republic was a unique, specialized, temporary exhibition of sport in the era of Slovak independence. 
The article depicts the fundamental experiences in its preparation and realization, as well the forms of educational 
approaches of the accompanying programme.

Udalosti spojené so vznikom samostatnej Slovenskej republiky 
na prelome rokov 1992 – 1993 sa prejavili aj v príprave a vytvá-
raní novej infraštruktúry športu. V decembri 1992 bol založený 
Slovenský olympijský výbor, národné športové zväzy realizovali 
rozdelenie federálneho zväzového majetku, etablovali sa v medzi-
národných športových organizáciách a prevzali pod seba športo-
vú reprezentáciu, v kolektívnych športoch sa riešilo nástupníctvo 
a účasť na najvýznamnejších športových podujatiach (majstrov-
stvách Európy, majstrovstvách sveta a pod.). Michal Lepko a Mar-
tin Švagerko, skokani na lyžiach, boli prví pretekári, ktorí už 30. 
decembra 1992 reprezentovali na športovom podujatí na prete-
koch Interšportturné v  Oberstdorfe samostatné Slovensko. M. 
Švagerko sa ešte raz predstavil aj ako reprezentant spoločného 
družstva Česka a Slovenska na MS 1993 vo Falune, kde v súťaži 
družstiev (K – 115) získal striebornú medailu, ostatnú v skokoch 
na lyžiach pre slovenského reprezentanta v histórii.
Na Slovensku pokračovali tradičné každoročné podujatia s vy-
sokou medzinárodnou úrovňou, akými boli napr. atletický mí-
ting Slovnaft v Bratislave, cyklistické preteky Okolo Slovenska 
alebo Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. V čase vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky riadilo takmer šesťstotisícovú 
členskú základňu až 22 športových orgánov. Prerozdelenie zisku 
zo stávok a lotérií, postupná decentralizácia veľkých športových 
zoskupení, nadmerná závislosť mimovládnych športových orga-
nizácií na verejných dotáciách, likvidácia množstva športových 
objektov a športovísk, pokles výkonnosti na domácich a medzi-
národných súťažiach, znižovanie finančných dotácií do športu, 
násilie na  štadiónoch, konanie a  správanie sa proti pravidlám  
fair play sú hlavné prehry športu na  Slovensku za  ostatných 
dvadsať rokov. Dosiahnuté úspechy športovcov a  športových 
kolektívov, kvalitná príprava a organizácia športových poduja-
tí európskeho a svetového rozmeru, získanie výraznejšieho po-
stavenia v športovej diplomacii patria k hlavným výhram športu 
na Slovensku. Pomenovať remízy zostalo na návštevníkoch vý-
stavy, prvej svojho druhu na Slovensku v ére samostatnosti.
Výstavu Víťazstvá a prehry. Slovenský šport 1993 – 2012 pripravilo 
SZTK-Múzeum telesnej kultúry (MTK) v SR v roku 2012 v rámci 
schváleného plánu výstavnej činnosti na rok 2013. Uspelo s ním 
aj v  dotačnom programe Ministerstva kultúry SR na  rok 2013. 
Finančne náročný projekt podporili aj Slovenský olympijský vý-
bor, Slovenský paralympijský výbor a cez grantový program Ars 
Bratislavensis aj Mesto Bratislava. Na  realizáciu výstavy múze-
um vyčlenilo aj časť z finančných prostriedkov určených na čin-
nosť múzea z ročnej dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu 
a športu SR. Nakoľko MTK v SR nemá vlastný výstavný priestor, 
požiadalo o spoluprácu Múzeum mesta Bratislavy (MMB), ktoré 
sa podieľalo na výstave ako spoluorganizátor.
Zadefinovať „dvadsať najvýznamnejších momentov“ slovenské-
ho športu sa pri príprave libreta a scenára ukázalo ako zaujíma-
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Pohľad na časť výstavy venovanej slovenskému športu

vý problém, ktorý bolo treba vyriešiť v súlade s možnosťami vý-
stavného priestoru a  výstavným zariadením, ktorým disponu-
je MMB. Autori výstavy spolu s Petrom Bučekom ml., autorom 
grafického výtvarného spracovania výstavy, zvolili pri vizualizá-
cii variant využitia veľkoplošných fotografií v kombinácii s heslo-
vitým textom (v slovenskej a anglickej verzii). Takto vzniklo 28 
výstavných panelov – základ pre panelovú časť výstavy rozdele-
nú do dvoch samostatných celkov. Prvý celok tvorí dvadsať pa-
nelov, na každom dominuje farebná veľkoplošná fotografia špor-
tovca, resp. športovcov, športových kolektívov, ktorí symbolizujú 
najväčší športový úspech dosiahnutý v danom roku. Text uvádza 
na každom paneli mená prvých troch v ankete „Športovec roka“ 
pre daný rok, upozorňuje na najvýraznejšie úspechy slovenských 
športovcov na medzinárodných podujatiach a poskytuje priestor 
aj pre pripomenutie najvýznamnejších športových podujatí ko-
naných v Slovenskej republike. V grafickom odlíšení sa objavuje 
text, ktorý sa zmieňuje o „prehrách“ slovenského športu. 
Druhú časť tvorí súbor šiestich informačných panelov so zák-
ladnými údajmi o najvýznamnejších športových organizáciách  
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na Slovensku, ktorými v súčasnosti sú Slovenský olympijský 
výbor, Slovenský paralympijský výbor a Antidopingová agen-
túra SR.
Múzeum telesnej kultúry v SR sa dlhoročne definuje ako „múze-
um prežitých emócií“, a preto kladie veľký dôraz na výber a pre-
zentáciu zbierkových predmetov, ktoré u  návštevníkov evoku-
jú spomienky na  konkrétnu športovú udalosť, podujatie, klub 
či športovú osobnosť. Zároveň je výstava pre múzeum vhodnou 
príležitosťou pre vlastný výskum a  získanie nových predmetov 
do zbierky. Výstava Víťazstvá a prehry... sa stala ďalšou v poradí, 
ktorá priniesla múzeu okrem prezentačnej činnosti aj efekt v ob-
lasti akvizície a rozšírenia zbierkového fondu o nové prírastky mi-
moriadnej múzejnej hodnoty z obdobia posledných dvadsiatich 
rokov, spojených najmä so slovenskou športovou reprezentáciou. 
Mnohí bývalí i súčasní športovci predmety z ich športovej činnos-
ti ochotne nielen zapožičali, ale na základe darovacej zmluvy ich 
do múzea aj odovzdali. Zbierku MTK v SR obohatilo napr. „zlaté“ 
olympijské kanoe bratov Hochschornerovcov z Hier XXVII. olym-
piády 2000 v Sydney a ďalšie predmety od olympijských medai-
listov – rýchlostného kanoistu Slavomíra Kňazovického, strelcov 
Jozefa Gönciho a Danky Bartekovej, bežca na lyžiach Ivana Bá-
toryho, ale aj výber z vývoja dopingových odberových jednotiek, 
ktoré venovala Antidopingová agentúra SR. Zbierku fotografií 
obohatili súbory od slovenských športových fotografov.
Získať priestor v slovenských médiách pre zverejnenie informá-
cie o konaní výstavy iste nie je problémom len pre Múzeum te-
lesnej kultúry v SR. Keď sa v slovenských printových a interneto-
vých denníkoch palcovými titulkami objavila informácia, v ktorej 
Věra Čáslavská, športová gymnastka, sedemnásobná olympijská 
víťazka, osobnosť roku 1968 verejne deklarovala, že venuje dve 
zo svojich zlatých olympijských medailí Slovensku ako dar Mú-
zeu telesnej kultúry v SR, múzeu sa po čase opäť otvoril svet me-
diálnej sebaprezentácie. To, že tento prísľub Věra Čáslavská dala 
riaditeľke múzea pri stretnutí už niekoľko mesiacov predtým, za-
registrovali len niektoré z médií. Malá slávnosť ich odovzdávania 
sa z  dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti pani Čáslavskej usku-
točnila v priestoroch konania výstavy síce až druhý deň po ver-
nisáži, no Věra Čáslavská splnila svoj sľub a na Slovensko prinies-

la dva z cenných zlatých olympijských kovov. Jeden z Hier XVIII. 
olympiády 1964 z Tokia, na ktorých sa stala a dodnes je svetovou 
športovou ikonou, a druhý za víťazstvo na bradlách z Hier XIX. 
olympiády 1968 v Mexiku. Práve udalosť spojená s preberaním 
spomínanej medaily v Mexiku sa zapísala do histórie ako jeden 
z najvýraznejším momentov protestu československých športov-
cov proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. 
Už počas prípravy výstavy si autori uvedomili potenciál ponúka-
ných informácií a možnosť ich využitia ako vhodného nástroja 
pre vzdelávacie aktivity zamerané na školskú mládež. V spolu-
práci s Oddelením komunikácie MMB v rámci vzdelávacieho ne-
formálneho programu Detský ateliér – Múzeum má budúcnosť, 
bolo formou besedy na tému Šport je môj život pripravených päť 
podujatí (autorka a koordinátorka programu PhDr. Beáta Huso-
vá, vedúca Oddelenia komunikácie MMB, odborná spolupráca 
Mgr. Justína Striešová, múzejná pedagogička MMB). Hosťami 
prvej besedy bol Jozef Gönci, športový strelec, majster sveta, 
prvý olympijský medailista v ére samostatnosti, člen výkonné-
ho výboru Slovenského olympijského výboru a Mária Mračno-
vá, bývalá atlétka, československá rekordérka v skoku do výšky, 
atletická funkcionárka a čestná členka Slovenského olympijské-
ho výboru. Na ďalšej priblížili zástupcovia Akadémie šermu žia-
kom čaro športového šermu ako jedného zo zakladajúcich špor-
tov v rámci medzinárodného olympijského hnutia. S neočaká-
vaným záujmom sa stretla beseda s  Miroslavom Motyčíkom, 
riaditeľom Antidopingovej agentúry SR. Pre veľký počet tried, 
ktoré sa chceli besedy zúčastniť, sa dokonca konala aj v dvoch 
náhradných termínoch (!). O  hodnotách fair play sa živo dis-
kutovalo s  Katarínou Ráczovou, bývalou československou re-
prezentantkou v  šerme, ktorá v  súčasnosti pôsobí ako národ-
ná veľvyslankyňa pre toleranciu, fair play a šport Rady Európy 
pre Slovensko. Žiakov oslovilo aj stretnutie s Jánom Riapošom, 
stolným tenistom, viacnásobným medailistom z  paralympi-
ád a predsedom Slovenského paralympijského výboru. Cieľom 
programu bolo aj interdisciplinárne prepojenie viacerých vyu-
čovacích predmetov: Telesná výchova, Slovenský jazyk, Deje-
pis, Náuka o spoločnosti. Uvedený cieľ sa naplnil prostredníc-
tvom vyhlásenej literárnej súťaže pre účastníkov na tému Moja 
prvá reportáž. Spracovať náročný literárny útvar sa pokúsilo 33 
žiakov (celkovo sa besied zúčastnilo 345 žiakov). Všetky zasla-
né práce boli vyhodnotené a  najlepšie aj ocenené vecnými ce-
nami počas derniéry výstavy. Vecnými cenami boli taktiež oce-
není najaktívnejší pedagógovia zo škôl zapojených do programu 
a súťaže (13 škôl).
Výstava Víťazstvá a prehry. Slovenský šport 1993 – 2012 opätov-
ne potvrdila, že absencia fungujúceho múzejného výstavného 
priestoru pre slovenský šport je naďalej výzva pre kompetent-
né orgány, pre odbornú aj laickú športovú verejnosť a prehra 
nielen v systéme slovenského múzejníctva.

FOTO: archív SZTK-Múzea telesnej kultúry v SR

Názov výstavy: Víťazstvá a prehry. Slovenský šport 1993 
– 2012
Organizátori výstavy: SZTK-Múzeum telesnej kultúry 
v SR, Múzeum mesta Bratislavy
Trvanie: 12. 9. 2013 – 20. 10. 2013
Miesto konania: Múzeum mesta Bratislavy, Radničné 
nám. 1, Bratislava
Autori výstavy: PhDr. Zdenka Letenayová, Mgr. Viliam 
Karácsony
Architektonicko-výtvarné riešenie a  grafický di-
zajn: Artwell Creative, s.r.o.
Spolupracovali: Slovenský olympijský výbor, Slovenský 
paralympijský výbor, Antidopingová agentúra SR
Zbierkové predmety zapožičali: SZTK-Múzeum teles-
nej kultúry v SR, súkromné osoby – športovci

Věra Čáslavská s medailami 
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O projekte Henkel Slovensko Slovensku 
v Galérii mesta Bratislavy
Ivan Jančár, GALÉRIA MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA

„Henkel Slovensko to Slovakia“ project in Bratislava Municipal Art Gallery 
The most extensive art gallery project implemented in the existence of independant Slovakia, based on cooperation 
between the art gallery and a private company, is „Henkel Slovensko for Slovakia“, which, for the 14th time already, 
is presenting the work of artists who have their roots in Slovakia but, for various reasons, have lived or are still living 
abroad and have become internationally acclaimed. 

Projekt Henkel Slovensko Slovensku je v kontexte slovenskej vý-
tvarnej praxe jedinečný, či už svojím zameraním, ale aj trvaním. 
Už pred 15 rokmi sa Galéria mesta Bratislavy (GMB) rozhodla 
v  spolupráci s vtedajším prezidentom spoločnosti Henkel Ju-
rajom Lackovičom realizovať výstavy autorov, ktorí sa narodili 
alebo mali korene na Slovensku. Počas všetkých ročníkov pro-
jektu sme sa v GMB v Mirbachovom paláci snažili priblížiť nie-
len diela významných a vo svete uznávaných slovenských umel-
cov, ale aj ich životné osudy. Potrebné je tiež poznamenať, že to 
boli veľmi náročné výstavy. Príprava každej znamenala cestu 
do zahraničia, výskum tvorby, dovoz diel na Slovensko, ich po-
istenie a k nim aj vydanie publikácie. V priebehu jednotlivých 
ročníkov sme sa mohli bližšie zoznámiť s dielami takých umel-
cov, akými sú Andy Warhol (kurátor Michal Bycko), Dežo Hoff-
mann (kurátor Marián Pauer), Koloman Sokol (kurátor Ivan 
Jančár), Arthur Fleischmann (kurátor Juraj Pauer), Ján Zoričák 
(kurátor Karol Maliňák), Andrej Reiser (kurátor Marián Pauer), 
Martin Trenkler (kurátor Marián Pauer), Endre Nemes (kurá-
tor Ivan Jančár), Matej Krén (kurátor Ivan Jančár), Cyprián  
Majerník (kurátorka Zsófia Kiss-Szemán), Yuri Dojc (kurátor 
Marián Pauer), Joe Klamar (kurátor Marián Pauer) a Jozef Baj-
us (kurátor Ivan Jančár). Takto koncipovaný dlhodobý projekt 
zmapoval tvorbu týchto umelcov v  pomerne širokom zábere. 
Niektorí z týchto autorov sa síce stali medzinárodne známi, ale 
na Slovensku o nich dlhé roky, prevažne z ideologických dôvo-
dov, nebolo počuť. Ich opätovné začlenenie do kontextu vývo-
ja slovenského výtvarného umenia preto považujeme za  jed-
nu z nosných výstavných a výskumných úloh našej inštitúcie. 
Boli to vzrušujúce prípravy výstav s  cestami do mnohých eu-
rópskych krajín, ale aj do USA či Kanady. Projekt Firmy Henkel 
je však nastavený jednoznačne – prezentuje len tých autorov, 
ktorí sa svojou tvorbou v zahraničí presadili. Z nášho hľadiska 
je však aj mnoho autorov, ktorých vklad do nášho umenia bol 
výrazný, avšak v zahraničí sa im nepodarilo výraznejšie presa-
diť, ako napríklad Jacob Bauenfreund, ktorý v roku 1939 emig-
roval pred blížiacim sa fašizmom do Londýna, avšak pre svo-
ju tvorbu nenašiel pochopenie, alebo aj v  prípade Františka  
Reichentála, ktorému sa nepodaril výraznejší prienik na ame-
rickú výtvarnú scénu. V  takýchto prípadoch skúmame a  pre-
zentujeme aj tvorbu týchto autorov, i keď už mimo tohto pro-
jektu a možno so skromnejšími rozpočtami.
Prvá výstava predstavila legendu pop artu Andyho Warhola, 
ktorého rodičia pochádzali z Mikovej, rusínskej dediny na vý-
chode Slovenska. V  spolupráci s  Múzeom Andyho Warhola 
v Medzilaborciach boli predstavené viaceré ťažiskové autoro-
ve diela. Dve Warholove fotografie Henkel zakúpil a  daroval 
do zbierok tohto múzea. Už táto prvá výstava naznačovala vy-
soké ambície celého projektu.
Legendárnemu dvornému fotografovi Beatles Dežovi Hoff-
manovi bol venovaný ďalší ročník. Jeho fotografie približo-

Jozef Bajus: Letné čítanie 22, 2009, upravená kniha, kombinovaná 
technika, 24 x 15 x 15 cm (zbierka GMB)

vali históriu tejto ojedinelej skupiny, ako aj ďalších výrazných 
osobností.
Koloman Sokol sa stal legendou výtvarného umenia ešte pred 
svojou emigráciou zo Slovenska do  USA v  roku 1948. Na  je-
ho výstave sme prezentovali okrem iného aj 48 obrazov, ktoré 
veľkoryso daroval novovzniknutému Centru Kolomana Soko-
la v Liptovskom Mikuláši a firma Henkel zakúpila a darovala 
tomuto centru ďalšie dve diela. Ťažisko výstavy bolo na  die-
lach z obdobia sedemdesiatych rokov, kedy Koloman Sokol za-
žíval svoje nové tvorivé obdobie a  vytváral sugestívne podo-
bizne svojej rodiny, venoval sa mexickým témam a do obrazov 
často komponoval svojich obľúbených psíkov. Diela sú charak-
teristické suverénnou kresbou, ale aj meditatívnym výrazom.
Výstava Arthura Fleischmanna pod názvom Návrat domov bola 
spojená aj so založením jeho múzea na Bielej ulici v Bratislave, 
ktoré až doposiaľ predstavuje jeho diela z  rôznych tvorivých 
období predovšetkým geometrickej sochárskej tvorbe a kine-
tických skulptúr. Bol priekopníkom vo využívaní netradičných 
materiálov, okrem iného sa stal známym aj vytvorením dvoj-
tonovej krištáľovej koruny pre anglickú kráľovnú Alžbetu II.
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Ďalší ročník tu vystavoval Ján Zoričák, ktorý v Galérii mesta 
Bratislavy vystavoval už desať rokov predtým, a v roku 2004 
sme v  rámci tohto projektu v  Mirbachovom paláci opätovne 
usporiadali výstavu jeho magických sklenených plastík s  ak-
centom na viacdimenzionálny fenomén, inšpirovaných predo-
všetkým vesmírom.
Ďalšie dva ročníky patrili fotografom. V roku 2005 vystavo-
val prvýkrát na Slovensku Andrej Reiser, ktorý získal za svo-
ju tvorbu významné fotografické ocenenia, v  roku 1983 za-
ložil v  Hamburgu fotoagentúru Biderberg, ktorá sa stala 
jednou z  najvýznamnejších zoskupení nemeckých aj zahra-
ničných fotožurnalistov. Na výstave predstavil cykly Portréty 
a  Posledné dni Leningradu. Martin Trenkler sa ako prvý slo-
venský fotograf presadil vo vzrušujúcom prostredí prete-
kov Formule I  s  akcentom na  momentky zachytávajúce po-
predných svetových jazdcov, ale aj zákulisie tohto zvláštneho 
a magického sveta.
Jedným z autorov, ktorý sa výrazne presadil v zahraničí, bol 
Endre Nemes, ktorý v  roku 1939 emigroval pred fašizmom 
na sever Európy a ostal žiť a tvoriť v Štokholme. Stal sa rek-
torom Valandskej školy, jeho obrazy visia vo Švédskom parla-
mente. V roku 1984 bolo založené Múzeum Endresa Nemesa 
v Pécsi, ktoré bolo práve v  čase realizácie našej výstave v  re-
konštrukcii, a boli nám teda zapožičané aj najkvalitnejšie au-
torove surrealistické, ako aj nefiguratívne diela, ktoré ináč tvo-
ria súčasť stálej expozície a na iné výstavy sa nezapožičiavajú.
Zatiaľ čo v predchádzajúcich ročníkoch sme prezentovali ume-
lecké diela v  klasických médiách, ako maľba, plastika, foto-
grafia či inštalácia, v roku 2008 sme realizovali inštalačne naj-
náročnejšiu výstavu v  rámci tohto projektu – Introspektívu 
od Mateja Kréna, ktorého inštalácie z kníh sa už prezentovali 
v  najvýznamnejších svetových galériách a  múzeách alebo bo-

li reprodukované vo významných knihách o svetovom výtvar-
nom umení, či dokonca na ich obálkach. Pre túto výstavu vytvo-
ril Matej Krén z približne 15 000 kníh magickú, mystickú a ne-
konečný priestor evokujúcu inštaláciu Scanner, prezentoval tu 
aj svoje diela Dejiny umenia, Tonos, Virtuálnu kamennú záhradu 
a hyperrealizujúci obraz Idiom, ktorý maľoval takmer tri roky.
Výstava Cypriána Majerníka sa konala pod názvom Okrievať 
v očisťujúcom jeho žiarení. Predstavili sme tu diela z jeho raného 
obdobia s ironizujúcim a groteskným pohľadom na slovenskú 
folklórnu tematiku, aj jeho mimoriadne silné protivojnové vý-
javy. Jeho osamelé postavy jazdcov na koni a ďalšie expresívne 
ladené obrazy sa stali inšpiráciou pre viaceré generácie sloven-
ských výtvarných umelcov.
Už v  tomto období bolo evidentné, že vo svete sa presadi-
lo viacero slovenských fotografov, ktorým boli venované aj 
ďalšie dva ročníky. Yuri Dojc žije v Kanade, kde má od roku 
1975 vlastný ateliér a pracoval pre významné svetové firmy 
a  agentúry. Na  výstave s  názvom Pokušenie predstavil svoje 
fotografie z  cyklu Čo zostalo, v  ktorom hľadal svoje korene. 
Vizuálne príťažlivými boli aj jeho ženské akty, mimoriadne 
silne pôsobili jeho fotografie s tematikou starých zničených 
židovských kníh.
Retrospektívna výstava Ladislava Gudernu sa konala pri príle-
žitosti umelcových nedožitých 90. narodením. Zo slovenských 
galérií a súkromných zbierok sa zapožičali jeho ťažiskové ex-
presívne diela, neskôr s výraznou dávkou surrealizmu a meta-
fyzickej atmosféry. Od roku 1968, kedy emigroval do Kanady, 
sa ešte viac priklonil zobrazovaniu snov a vízií s výrazne surre-
alistickým akcentom a stal sa jedným z významných predsta-
viteľov jeho novej vlny.
Komorné príbehy, ale aj zvláštne kompozície predstavil na svo-
jich fotografiách Joe Klamár. Fotografuje športové podujatia,  

Jozef Bajus: Nádherné oko 2013, papier, bavlnené nite, kombinovaná technika, 29 x 44,5 x 8 cm
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ale aj umelcov či fotografov. Okrem iného získal aj cenu Czech 
Press Photo za fotografiu prezidenta Obamu pri jeho návšteve 
Prahy, jeho fotografie sa objavujú v tých najprestížnejším ča-
sopisoch sveta.
Zatiaľ posledná výstava je retrospektívnym pohľadom na tvor-
bu Jozefa Bajusa, v súčasnosti profesora na Buffale State Col-
lege v USA. Obsahuje jeho staršie diela, za ktoré získal hlav-
nú cenu na výstave Prvé trienále textilného vzoru v Budapešti 
v  roku 1988, ako aj diela s  ekologickou či sociálnou proble-
matikou z obdobia posledných dvoch desaťročí. Rovnako ako 
pri výstave Mateja Kréna, aj tu sú predstavené iné ako klasic-
ké médiá. Jozef Bajus je tiež charakteristický používaním rôz-
nych netradičných materiálov, ako sú spinky na textiloch, pou-
žité knihy či odpadový materiál, čo dokumentujú aj jednotlivé 
vystavené exponáty. Jozef Bajus je autorom, ktorý sa nalieha-
vo vyjadruje k ťažiskovým a v mnohých prípadoch ťaživým té-
mam našej doby, ako napr. násilie, vojny, ekologické problémy 
a  pod. Často sa inšpiruje aj spomienkami na  detstvo či mla-
dosť, na  diaľku komunikuje so svojím otcom a  vytvára série 
senzitívnych diel.
Projekt Henkel Slovensko Slovensku sa tak v  rámci samostatné-
ho Slovenska stal historicky najvýraznejším dokladom vzájom-
nej spolupráce firmy a štátnej galérie, stal sa projektom, ktoré-
ho výsledky výrazným spôsobom zaplnili mnohé biele miesta 
na mape skúmania nášho výtvarného dedičstva, ako aj pozície 
našich umelcov v  medzinárodnom kontexte. K  väčšine výstav 
boli vydané rozsiahle publikácie mapujúce tvorbu daných auto-

SNM-MÚZEUM KULTÚRY 
MAĎAROV NA SLOVENSKU 
V BRATISLAVE ROZBIEHA 
CELOŠTÁTNU ZBERATEĽSKÚ 
A DIGITALIZAČNÚ KAMPAň 

Pripomíname si sté výročie vypuknutia I. sv. vojny. Prežívajú vo 
vašej rodine nejaké spomienky na ňu? Máte rodinné fotografie 
a dokumenty? Zoberte ich do múzea, najbližšieho Vášmu byd-
lisku, kde ich zdigitalizujú a zdokumentujú.

Cieľom projektu je zber a digitalizácia predmetov a ďalších 
dokumentov týkajúcich sa I. svetovej vojny, ktoré sa nachá-
dzajú na území dnešného Slovenska.
Základňami kampane sú partnerské múzeá, kde budú náv-
števníkmi prinesené predmety (dokumenty, fotografie, 
denníky a iné textové pamiatky) zdigitalizované a informá-
cie o nich spracované.
Výsledky projektu by sme radi predstavili počas rokov 2014 
– 2018 formou modernej, interaktívnej, putovnej výstavy 
a on-line databázy.
Okrem kampane chceme vytvoriť profil na  spoločenskej 
stránke Facebook, kam majú všetci možnosť vložiť s témou 
spojené fotografie, príbehy a dokumenty: https://www.fa-
cebook.com/1vilaghaborusemlekek

Základne kampane:
•	 Bratislava, Slovenské národné múzeum-Múzeum kultú-

ry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18, 810 06 Bratislava, 
mkms1914@gmail.com, tel.: +421 22 049 1253

•	 Šamorín, Bibliotheca Hungarica, Parková 4, 931 04 Šamo-
rín, roncz@foruminst.sk, tel.: +421 31 590 2797

•	 Senec, Mestské múzeum v Senci, Nám. 1 mája 2, 903 01 
Senec, stresnak@gmail.com, tel.: +421 22 020 5501

•	 Dunajská Streda, Žitnoostrovné múzeum, Múzejná 2, 
929 01 Dunajská Streda, bevilagua.olga@zupa-tt.sk,  
tel.: +421 31 551 1114

rov. Aj po odchode Juraja Lackoviča z postu prezidenta Henklu 
táto firma na čele s pánom Rudolfom Stegerom naďalej podpo-
ruje tento projekt a na budúci rok konečne pripravuje aj výstavu 
ženy výtvarníčky, ktorou je Petra Štepánková, autorka momen-
tálne žijúca a tvoriaca v Londýne.

FOTO: J. Bajus

Názov výstavy: Jozef Bajus: Vzdialené volania/Long Dis-
tance Calls
Organizátori výstavy: Galéria mesta Bratislavy, Henkel 
Slovensko
Trvanie: 14. 11. 2013. – 2. 2. 2014
Miesto konania: Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov pa-
lác, Františkánske nám. 11
Autor výstavy: PhDr. Ivan Jančár
Architektonicko-výtvarné riešenie: Jozef Bajus
Grafický dizajn: Stanislav Stankóci (publikácia)
Spoluautori: Janka Jurečková (preklad, korektúra)
Realizačný tím: PhDr. Ivan Jančár, Zuzana Treská, Jozef 
Chovančák, 
Spolupracovali: Simona Mištíková, Mária Kmeťková, 
Marko Gasidlo, Juraj Lackovič; Lydia Žáčková, Veronika 
Janíková
Zbierkové predmety zapožičali: autor, súkromní zbe-
ratelia, Galéria mesta Bratislavy

•	 Galanta, Vlastivedné múzeum, Hlavná 976/8, 924 01 Ga-
lanta, vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk, tel.: +421 31 780 5535

•	 Komárno, Podunajské múzeum, Palatínová 13, 945 05  
Komárno, muzeumkomarno@gmail.com,  
tel.: +421 35 773 1476

•	 Nové Zámky, Múzeum Jána Thaina, Pribinová 6, 940 62 
Nové Zámky, pavolrusnak@post.sk, tel.: +421 35 640 0032

•	 Štúrovo, Mestské múzeum Štúrovo, Pri colnici 2, 943 01 
Štúrovo, sturovo.muzeum@gmail.com,  
tel.: +421 36 752 4002

•	 Levice, Štátny archív v Nitre – pobočka Levice, Vojenská 1, 
934 01 Levice,  vincze.ladislav@gmail.com,  
tel.: +421 36 630 6420

•	 Šahy, Hontianske múzeum, J. Rotaridesa 13, 936 01 Šahy,                         
muzeum@sahy.sk, tel.: +421 36 741 2365

•	 Lučenec, Novohradské muzeum, Kubínyho nám. 3, 
984 01 Lučenec, nmlc@stonline.sk, tel.: +421 47 433 2502

•	 Fiľakovo, Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná ul. 14, 
986 01 Fiľakovo, hradnemuzeum@filakovo.sk,  
tel.: +421 47 438 2017

•	 Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum, Ná-
mestie M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota, director@
gmmuzeum.sk, tel.: +421 47 563 2741

•	 Rožňava, Banícke múzeum, Šafárikova 31, 048 01 Rožňa-
va, eszabobm@gmail.com, tel.: +421 55 734 3710 

•	 Košice, Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, 
040 01 Košice-Staré mesto, martin.jarinkovic@vsmuzeum.
sk, tel.: +421 55 622 2856  

•	 Kráľovský Chlmec, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Po-
užia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec, kcmap.zkgabi@
gmail.com, tel.: +421 56 632 1620

Viac informácií nájdete na: SNM-Múzeum kultúry Ma-
ďarov na  Slovensku, Bratislava; mkms1914@gmail.com,  
tel.: +421 2 204 91 253

Prosíme vás, navštívte múzeá a pomôžte nám, aby sme vede-
li zachrániť ešte existujúce dôležité dokumenty pre budúce ge-
nerácie.
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Modernizácia správy zbierok Múzea 
Slovenského národného povstania
Ján Jurkovič, MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, BANSKÁ BYSTRICA

Modernisation of the Slovak National Uprising Museum collection management 
The Museum of the Slovak National Uprising is planning a  radical modernisation of its depository system. It 
intends to refurbish the existing premises of the SNP Monument and make use of current technologies to protect 
and manage the collections in an intergrated system, the core of which will be the instruments of the Uniform 
Knowledge System of Museums in the SR. 

Bola to náhoda, že v čase, keď som dokončoval ideový projekt 
modernizácie depozitárov, práve končila v Múzeu Slovenské-
ho národného povstania (SNP) výstava z ruských a bielorus-
kých zbierok, a že som sa o projekte zmienil pred riaditeľkou 
Gomelského oblastného historického múzea (Gomel oblast 
museum of local lore, history and economy). Dôsledkom bolo 
pozvanie od  Ústavu kultúry Bieloruska (Belarusian State In-
stitute of Culture Issues) na konferenciu Múzeum a súčasné vý-
zvy – nové prístupy a  technológie1. Dostal som priestor na  od-
prezentovanie dvoch projektov. Jedným bol CEMUZ a druhým 
naša predstava o tom, ako by mala v súčasnosti vyzerať správa 
múzejných zbierok. Takéto pozvanie som nedokázal odmiet-
nuť ani v prípade, že služobná cesta neprichádzala do úvahy.
S generálnym riaditeľom Múzea SNP sme si teda urobili súkrom-
nú družobno-re-prezentačnú dovolenku v Bielorusku. Nebola ani 
lacná, ani oddychová. Nazdávam sa však, že poznanie stojí za ná-
mahu a nikdy k nemu nedávam ekvivalent v eurách. Aj v tomto 
prípade to stálo za to. Byť hosťom Bielorusov je skúsenosť, kto-
rá zanechá dojem aj u  citovo indolentného človeka. Ak k  tomu 
pripočítam nepredstieraný záujem o  naše prednášky a  pracov-
né návštevy štyroch múzeí, nemôžem túto dovolenku hodnotiť 
inak, ako obojstranne mimoriadne prospešnú. O  tom snáď po-
dám informáciu niekedy inokedy alebo niekde inde. Tu a teraz by 
som chcel informovať len o tom, o čom som referoval v Minsku.
Idea projektu CEMUZ bieloruských múzejníkov nadchla, no my 
ju poznáme (?) už takmer 10 rokov a popisovanie architektúry či 
funkcionality nástrojov vedomostného systému múzeí SR v  ča-
sopise MÚZEUM by zrejme bolo zbytočným uberaním priestoru 
pre články k aktuálnejšej problematike. Takže môj príspevok nie 
je o tom, čo už dávno prebieha, ale o tom, čo práve pripravujeme.
Keďže som v prvej prednáške predstavil Jednotný vedomost-
ný systém múzeí SR2 ako jeden z  najvyspelejších kultúrnych 
informačných systémov v Európe (ešte stále ním skutočne je), 
tak prezentácia novodobého depozitára na ňu nadviazala ako 
ukážka možností praktického využitia technologických ná-
strojov na automatizáciu správy múzejných zbierok.

Modernizácia správy zbierok Múzea SNP
Sídlo Múzea SNP – Pamätník Slovenského národného povsta-
nia – je architektonické dielo, ktoré vzniklo v roku 1969 ako 
účelová budova múzea. Následne boli vybudované expozície 
a  zariadenia pre vnútorné činnosti – teda aj depozitáre. Od-
vtedy sa veľa zmenilo. Múzeum vyprofilovalo svoje funkcie, 
rozšírilo aktivity a obohatilo zbierky. Za  ten čas sa však naj-
markantnejšie zmenili technológie vhodné na  zefektívnenie 
múzejnej práce. Vznikli nové možnosti a s nimi aj potreba ak-
tualizovať správu zbierok organizačne, technologicky i meto-
dicky – teda komplexne prebudovať celý depozitárny systém 
poplatný metódam a možnostiam spred štyridsať rokov.

V súčasnosti má múzeum spracovaný ideový projekt a jeho re-
alizáciou chce dosiahnuť takú úroveň starostlivosti o zbierky, 
akú odporúčajú najnovšie poznatky o ochrane kultúrneho de-
dičstva a umožňujú nové technológie.

Priestorová koncepcia
Modernizácia správy zbierok začína radikálnou zmenou koncep-
cie využívania existujúcich priestorov. V tomto čase už prebieha-
jú prípravy na  presťahovanie administratívnych pracovísk, aby 
uvoľnili miesto pre rozšírenie depozitárov. Dochádza tak k zmene 
funkcií časti objektu a pripravujú sa stavebno-technické úpravy 
pre vytvorenie komplexu vzájomne logicky prepojených funkč-
ných priestorov. Ťažiskom problematiky celého riešenia sú depo-
zitáre. Tie hodláme rozčleniť do štyroch sekcií s možnosťou di-
ferencovaného riadenia klimatických podmienok podľa nárokov 
na ochranu jednotlivých materiálových skupín. Aby sme dosiah-
li potrebnú priestorovú variabilitu sekcií, chceme použiť mobilné 
priečky3, ktoré umožňujú premiestňovať deliace plochy podľa ka-
pacitných požiadaviek aj bez prerušenia prevádzky.
Každá sekcia bude mať vlastné priestory na  manipuláciu so 
zbierkovými predmetmi, laboratóriá na konzervovanie a bu-
de vybavená bádateľňou pre interných a externých odborníkov.
Komunikácie chceme riešiť tak, aby sme vnútorné odborné 
činnosti mohli ukázať návštevníkom múzea. Bude to istá for-
ma otvoreného depozitára s  priehľadmi na  uloženie zbierok 
a do konzervátorských laboratórií, prípadne aj do študovní. Ta-
kýmto presahom expozície do výsostne odborného teritória in-
štitúcie chceme vytvoriť emotívne pôsobivé prostredie a  náv-
števníkom poskytnúť program rozširujúci pohľad na múzeum.
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Úložné zariadenia
Depozitárne sekcie a  ich zariadenia budú zostavené tak, aby 
sme zbierky mohli organizovať podľa odborovej systematizá-
cie. Navrhnuté sú pre existujúcu dimenzionalitu zbierkových 
predmetov pre každú materiálovú skupinu a pre aktuálne poč-
ty s  20-percentnou rezervou. Úložné systémy budú zostave-
né z variabilných kompaktných regálov na elektrický posun 
s laserovou kontrolou bezpečnosti.

Integrácia ochranných systémov
Reguláciu klímy v jednotlivých sekciách má riadiť centrálny pult 
správy zbierok. Cez tento pult bude kontrolovaný aj monitorova-
cí požiarny systém s opto-teplotnými senzormi. Prepojený bude 
s hasiacou súpravou, schopnou v danom priestore účinne uhasiť 
vzniknutý požiar inertným plynom, teda bez rizika vzniku škody 
na zbierkach procesom hasenia. Bezpečnostný a kamerový sys-
tém chceme taktiež kontrolovať prostredníctvom centrálneho 
pultu správy zbierok. Tak integrujeme všetky ochranné systé-
my s Modulom správy zbierok – s existujúcim funkčným nástro-
jom Jednotného vedomostného systému múzeí SR.

Technológia RFID
Uplatnenie funkcií Modulu správy zbierok v integrovanom depo-
zitárnom systéme je vlastne ťažiskom programovej modernizá-
cie. Modul zabezpečuje nielen kontrolu bezpečnosti, ale aj identi-
fikáciu zbierkových predmetov a osôb, ktoré prichádzajú do styku 
so zbierkami. Plní tak funkciu automatickej evidencie a vyhod-
nocovania stavov, situácií a  diania súvisiaceho so zbierkami. 
Využíva k  tomu technológiu bezkontaktnej rádiofrekvenčnej 
identifikácie (RFID). Tá je založená na aplikácii RFID tagu4, ktorý 
v sebe nesie kódy totožnosti označeného predmetu a je schopný 
komunikovať po rádiofrekvenčných kanáloch. Je to vyspelá tech-
nológia nadväzujúca na princíp čiarového kódu a dnes je bežne 
nasadzovaná v priemyselnej a komerčnej logistike.

Modul správy zbierok 
Hlavnou funkciou Modulu správy zbierok je automatizácia 
kontroly depozitárnych udalostí. Slovenské národné múzeum 
ho implementovalo už v  roku 2009, aby dalo múzeám mož-
nosť prejsť od zastaraného spôsobu identifikácie5 k súčasnej-
ším metódam. Modul má celý rad pružných funkcií, ktoré si 
môžu jednotlivé múzeá prispôsobiť podľa vlastných potrieb. 
Má overené stabilné nástroje aj pre celoplošné sledovanie a vy-
hodnocovanie stavu i pohybu múzejných zbierok, teda posky-
tuje možnosť kontroly celonárodného fondu. V  krátkosti sa 
pokúsim predstaviť aspoň jeho základné funkcie.

Identifikácia zbierkových predmetov
V  prvom rade je to bezkontaktná identifikácia cez jedineč-
ný kód predmetu, ktorý získame spárovaním RFID čipu 
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vstup do  depozitára. Pracuje na  princípe kombinácie sníma-
nia RFID a detekcie pohybu. To umožňuje nielen identifikovať 
osobu a predmet, ale rozoznať aj smer prechodu. Brána môže 
mať nastavené rôzne kombinácie udalostí, ktoré má kontrolo-
vať. V depozitárnom systéme Múzea SNP bude kontrola osôb 
zadefinovaná tak, že do  depozitára bude oprávnený prístup 
len s identifikačnou kartou RFID10. Jej držiteľmi budú kon-
krétni odborní pracovníci podľa prístupovej politiky múzea11 
– kustód, kurátor, konzervátor. Návštevám depozitára zapoži-
čia kustód karty, ktoré nie sú napárované na konkrétnu oso-
bu, preto identitu návštevníka a dôvod návštevy musí pred ich 
vstupom uviesť do registra osôb.
Aby sme dodržali zásadu jedinej zodpovednej osoby, tak pod-
ľa nášho režimu má právo vstupovať do depozitára a premiest-
ňovať predmety výlučné kustód. Ostatní oprávnení pracovní-
ci múzea môžu pristupovať k zbierkam len v jeho prítomnosti 
a návštevníci môžu vstúpiť do depozitára len za prítomnosti 
kustóda a zároveň kurátora12.

s údajom o zbierkovom predmete. Pre túto funkciu má Mo-
dul správy zbierok inicializačný nástroj a samotné spárovanie 
je otázkou zlomku sekundy. Čip je adjustovaný v štítku, ktorý 
sa dá nalepiť alebo zavesiť na predmet. Pre vizuálnu kontrolu6 
tlačíme na štítok aj evidenčné číslo. Modul pri iniciácii čipu 
automaticky vygeneruje pre každý predmet aj jedinečný 2D 
kód, takže predmet môžeme identifikovať aj kontaktne.
Na  čítanie RFID je celý rad špeciálnych prenosných komuni-
kačných zariadení – čítačiek. No 2D kód dnes bežne čítajú aj 
voľne šíriteľné aplikácie operačného systému Android pre mo-
bilné telefóny. Oprávnený klient Modulu správy zbierok tak 
môže použiť na identifikáciu predmetu a komunikáciu s vedo-
mostným systémom múzeí akýkoľvek smartfón či tablet pri-
pojený na internet. To umožňuje rýchly a bezproblémový prí-
stup k  základným alebo komplexným údajom o  zbierkovom 
predmete7 aj kdekoľvek mimo múzea.

Systematizácia informácií
Prostredníctvom personálnych RFID kariet, ktoré oprávňujú 
vstupovať do depozitára, identifikuje modul aj osoby prichádza-
júce do styku so zbierkami. Taktiež registruje jednotlivé úložné 
sekcie, ak pri uložení predmetu do depozitára alebo pri jeho in-
štalovaní v expozícii spárujeme predmet s označením danej po-
zície. Systém tým získa informáciu, kde sa má predmet trvale 
nachádzať a tú uloží do katalogizačného modulu. Z katalogizač-
ného modulu, v ktorom sú definované práva klientov na digi-
tálne i  reálne objekty, získa modul správy zbierok informácie 
o osobách, ktoré majú práva vzťahujúce sa na zbierku alebo kon-
krétny zbierkový predmet. Tieto informácie systém vyhod-
nocuje a vykonáva nastavené operácie, pričom zaznamenáva 
každú udalosť a záznamy zabezpečuje proti prepisu.

Vyhľadávanie
Zadaním evidenčného čísla alebo názvu predmetu či iného ko-
rektného identifikačného údaja do čítacieho zariadenia systém 
okamžite vyhľadá záznamy, ktoré sa zhodujú so zadaním, a zo-
brazí na displeji informácie o predmete, vrátane obrazových sú-
borov. Ak operátor zadá príkaz na vyhľadávanie otagovaného8 
objektu, tak detektor čítačky zistí v danom priestore príslušný 
RFID tag a  naviguje užívateľa na  miesto uloženia. Naopak je 
možné urobiť rýchlu automatickú revíziu zbierkových predme-
tov tak, že čítačka zdetekuje všetky otagované predmety, ktoré 
sú v dosahu signálu, a  systém vykoná záznam o čase revízie 
v katalogizačnom module alebo v depozitárnom denníku9.

RFID brána
Pre automatickú evidenciu pohybu predmetov a prístupu osôb 
do  depozitárov slúži RFID brána, ktorou musí byť vybavený 

Oprávnené udalosti
Ak do depozitára vojde kustód13, systém zaznamená oprávnenú 
udalosť – vstup konkrétneho pracovníka a čas. Ak vyjde a vynesie 
pritom predmet, modul správy zbierok zaznamená čas odcho-
du, evidenčné údaje o predmete, ktorý preniesol, a k záznamom 
v katalogizačnom module automaticky pribudne údaj o premiest-
není predmetu z  depozitára. Zároveň systém upozorní notifi-
káciou príslušného kurátora, že uvedený predmet z jeho zbier-
ky opustil depozitár a vyžiada potvrdenie oprávnenosti. Kustó-
da upozorní, aby vykonal doplnenie záznamu o udalosti: dôvod 
premiestnenia, subjekt, ktorý prevzal predmet a  termín vráte-
nia, pričom automaticky generuje doklad o  výpožičke (tlačový 
výstup). Po uplynutí termínu systém zase notifikáciou upozorní 
kustóda a kurátora14 na termín vrátenia a vyžiada akciu: vráte-
nie predmetu alebo nový termín vrátenia.

Neoprávnené udalosti
Podľa navrhnutého depozitárneho režimu bude neoprávnená 
každá iná udalosť, mimo tej, uvedenej vyššie, napríklad prechod 
osoby bez karty alebo návšteva s  kartou bez súhlasu kurátora, 
premiestnenie predmetu bez potvrdenia oprávnenosti či bez prí-
tomnosti kustóda15. V  takých prípadoch systém vykoná viaceré 
operácie, ktoré si môže múzeum zadefinovať podľa vlastného 
depozitárneho a bezpečnostného režimu. V našom prípade to 
je spustenie zvukovej signalizácie, snímanie priestoru brány ka-
merou16 a  okamžité zaslanie MMS a  e-mailovej správy s  infor-
máciami o udalosti a obrazovým záznamom z kamery17. Správy 
dostane kustód, kurátor, ochranka a  príslušný organizačný ve-
dúci. Pri udalosti mimo pracovnej doby sa okrem toho aktivu-
je aj alarm pultu centrálnej ochrany. Ten spustí patričné procesy 
na zabezpečenie priestorov podľa vyhodnotenia situácie.

Kamerový systém
Kamerový CCTV18 systém pokryje pohľady na  RFID brány 
a  na  všetky rizikové priestory, prípadne na  priestory predpo-
kladaných aktivít. Bude ho riadiť špeciálny modul pre sníma-
nie a  nahrávanie pohybu v  priestoroch depozitára integrova-
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ný s bezpečnostným a RFID systémom. Nahrávanie sa spustí 
ako reakcia na  zadefinované udalosti (oprávnené alebo neo-
právnené). Režim nahrávania môže byť nastavený aj manuálne, 
podľa časových schém, pri alarme alebo pri detekcii akejkoľvek 

zadefinovanej udalosti. Na snímanie použijeme kompaktné Full 
HD kamery s grafickým kalkulátorom pre spoľahlivú identifiká-
ciu osôb a  IR19 prisvietením. Rátame s  ich využiteľnosťou aj 
mimo oblasti správy zbierok – napríklad pri prezentácii vnú-
torných činností múzea na  vzdialený prenos informácií pros-
tredníctvom internetu alebo lokálny prenos prostredníctvom 
smartfónov cez Bluetooth alebo Wireless.

História depozitára
Všetky udalosti nad komplexným systémom správy zbierok 
zaznamenáva Modul správy zbierok v  digitálnom depozitár-
nom denníku. Z neho je možné získať podrobnú históriu kaž-
dého jednotlivého predmetu, zbierky či osoby, ktorá nejakým 
spôsobom prišla do styku so zbierkami.
Modul správy zbierok je teda mimoriadne účinný prostriedok do-
hľadu nad kultúrnym dedičstvom. Ako nástroj Jednotného vedo-
mostného systému múzeí SR môže centrálne on-line kontrolovať 
a vyhodnocovať neobmedzené množstvo depozitárov zoskupova-
ných podľa zvolených kritérií. Jeho nasadenie vo viacerých mú- 
zeách SR by bolo prelomovým krokom k vysoko efektívnej kon-
trole stavu a využívania kultúrneho dedičstva v reálnom čase 
i s históriou všetkých sledovaných stavov a udalostí20.

Záver
Modernizácia depozitárneho systému Múzea SNP nie je pilot-
ným projektom. Modul správy zbierok sme testovali v roku 2009 
pri reorganizácii jedného z  depozitárov SNM-Múzea židovskej 
kultúry a jeho funkčnosť sme využili aj v Múzeu ľudovej umelec-
kej výroby. No v prípade depozitárov Múzea SNP ide o prvé kom-
plexné riešenie moderného modelu správy múzejných zbie-
rok. Súčasne s  jeho realizáciou chceme vypracovať novú teóriu 
i metodiky správy kultúrneho dedičstva v zbierkach múzeí. Na jej 
základe by potom bolo možné iniciovať závažné legislatívne zme-
ny v tejto kľúčovej oblasti z hľadiska poslania múzeí, ktorej úro-
veň nezodpovedá hodnote, akú predstavujú múzejné dokumenty 
pre kultúrnu spoločnosť, a ktorá už výrazne zaostáva za súčasný-
mi poznatkami a reálnymi technologickými možnosťami.

POZNÁMKY
1 Medzinárodná konferencia organizovaná Ministerstvom kultúry 

Bieloruskej republiky a Ústavom kultúry Bieloruska sa konala 9. 
12. 2013 v Minsku.

2 Výsledok projektu CEMUZ.
3 Demountable Moveable Architectural Modular Walls.
4 RFID znak – pozostáva zo silikónových mikročipov  pripevne-

ných k úzkej anténe.
5 Písaním evidenčných čísiel na zbierkové predmety.
6 Pre prípad výpadku systému.
7 Podľa práv konkrétneho klienta.
8 Označeného RFID tagom.
9 Podľa požiadavky oprávneného klienta.
10 V prípade kustóda je identifikačná karta zároveň aj elektronický 

kľúč od bezpečnostných dverí do depozitára.
11 Definované v katalogizačnom module.
12 Minimálne po odsúhlasení kurátorom.
13 Identifikuje sa kartou RFID.
14 Prípadne aj subjekt, ktorý má zapožičaný predmet – to závisí 

od nastavenia notifikácií.
15 Prakticky nie je možné vstúpiť do depozitára za neprítomnosti 

kustóda... snáď len, pri násilnom vyradení funkcie zámku.
16 Aj s nočným snímaním.
17 Videozáznam sa stáva prílohou depozitárneho denníka.
18 Closed-circuit television – uzavretý televízny okruh, priemysel-

ná televízia.
19 Infračervené LED s  vlnovou dĺžkou 680  –  750  nm alebo 

870 – 950 nm.
20 Len škoda, že tých, čo skutočne poznajú nástroje CEMUZ a mož-

nosti ako ich využiť, môžem spočítať na prstoch jednej ruky.
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Za Máriou Bakošovou
Last Farewell to Mária Bakošová

Dňa 27. júla 2013 nás náhle a nečaka-
ne opustila naša dlhoročná kolegyňa 
Mgr.  Mária Bakošová, ktorá viac ako 
tri desaťročia tvorila neodmysliteľnú 
súčasť novobanského múzea.
Ako čerstvá absolventka odboru ar-
chívnictvo na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského v  Bratislave na-
stúpila v  novembri 1979 do  vtedy eš-
te Mestského múzea v Novej Bani, kde 
začala pôsobiť ako samostatná odbor-
ná pracovníčka – historička najnovších 

dejín. Po  smrti riaditeľa A. Zrebeného 
v roku 1985 bola istý čas dočasne povere-
ná vedením múzea. Od roku 1988 pôso-
bila popri svojej odbornej práci historič-
ky aj ako metodička pre obecné kroniky, 
vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa 
a bola tiež poverená vedením úseku od-
borného, dokumentácia a správy zbierok, 
až do  konca februára 2011, kedy odišla 
na dôchodok. 
Vo svojom odbore sa venovala histórii 
nášho regiónu, predovšetkým dokumen-
tácii dejín baníctva, sklárstva a remeselnej 
výroby, protifašistického odboja, historic-
kým pamiatkam, ale i významným osob-
nostiam regiónu, spoločenskému a  kul-
túrnemu životu v  Novej Bani začiatkom 
20. storočia, dejinám ochotníckeho divad-
la... Výsledky jej práce sa premietli do de-
siatok popularizačných článkov v  regio-
nálnom mesačníku Novobanské noviny, 
čím neúnavne napomáhala k vzdelávaniu 
širokej verejnosti a budovaniu historické-
ho a  kultúrneho povedomia obyvateľov 
nášho mesta. Do múzejného fondu získala 
stovky zbierkových predmetov, a to nielen 
do  zbierky histórie, ale i  etnografie,  nu-

Vademecum 
muzeologie
Knapík Jiří – Šopák Pavel 
– Váhala David – Olšovský 
Jaromír 
Opava : Slezská univerzita 

v Opavě, 2012, 163 s., 978-80-7248-811-7

Monografia pripravená pracovníkmi Ústavu historických věd 
FPF SU v  Opavě ako príručka či sprievodca muzeologickou 
problematikou sa v  piatich hlavných kapitolách snaží popí-
sať základné okruhy českej muzeologie a  muzeografie – Co 
je muzeologie (teoretické základy muzeológie, pojmy a  ich 
používanie, organizácia práce, národné a  medzinárodné in-
štitúcie, konferencie, časopisy, bibliografia); Múzejník – jeho 
kompetence a vzdělání (odborná príprava múzejníka, posta-
venie v systéme vied); Dejiny a typologie múzejních institucí 
(dejiny múzejníctva/zberateľstva od  stavovskej spoločnosti 
po  Československo 1989); Múzejní praxe současnosti v  ČR 
(právny rámec, problematika múzejných zbierok, princípy/
formy múzejnej práce), Muzea v  ČR v  současnosti (prehlaď 
jednotlivých typov múzeí). Recenzovanú publikáciu dopĺňa 
zoznam literatúry. Je určená najmä študentom muzeológie 
a všetkým záujemcom o túto problematiku. 

REDAKCIA

Múzeum 
a historické 
vedy
Kačírek Ľuboš – Ragač 
Radoslav – Tišliar Pavol
Krakov : Spolok Slovákov 

v Poľsku, 2013, 285 s., ISBN 978-83-7490-585-5 

Učebnica historických vied prispôsobená najmä potrebám 
študentov muzeológie na  Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave, ktorá by mohla zaujať aj za-
mestnancov múzeí a galérií. Úvodnú časť publikácie tvoria 
základy muzeológie, približujúce predmet, metódy a  cie-
le tejto disciplíny, jej základné vymedzenie a členenie, po-
stavenie v systéme vied. Súčasťou je pohľad na zbierkový 
predmet ako historický prameň. Druhú, väčšiu časť publi-
kácie tvoria kapitoly o klasických pomocných vedách his-
torických – diplomatika; paleografia, epigrafika a kodiko-
lógia; heraldika; sfragistika; vexilológia; chronológia; ge-
nealógia; historická metrológia, mumizmatika; faleristika. 
Okrem prehľadu použitej a odporúčanej literatúry na kon-
ci kapitol a v závere, publikáciu dopĺňajú fotografie expo-
zícií, výstav a predmetov z múzejných a archívnych fondov 
a fondov hodnoverných miest.

mizmatiky, umenia či dejín techniky. 
Spolupracovala na tvorbe expozícií, po-
dieľala sa na príprave výstav (za tie roky 
sa ich počet blíži k 250), z ktorých spo-
menieme napr. Sklári v Novej Bani, Kla-
divom kováča, štetcom maliara, V zrkadle 
času či K Vianociam patrí Betlehem, ktorá 
bola reprízovaná na viacerých miestach 
po Slovensku. 
V  našom múzeu strávila Mária Bako-
šová celý svoj aktívny profesijný život 
a odpracovala viac ako 31 rokov. V má-
ji 2013 si za  celoživotnú aktívnu od-
bornú prácu v  múzejníctve prevzala 
z rúk predsedu BBSK cenu Kvet kultú-
ry 2013.
Ako naša dlhoročná obľúbená kole-
gyňa svojou vzdelanosťou, odušev-
nením, kultivovanou a  nekonflikt-
nou povahou, spoľahlivosťou a  stá-
lou ochotou poradiť i pomôcť pôsobila 
v pracovnom kolektíve ako hnacia sila 
v muzeálnej práci a opora v kritických 
situáciách. Našou súčasťou ostávala 
i po odchode do dôchodku ako členka 
Komisie pre tvorbu zbierok a návštev-
níčka všetkých našich podujatí.
Kto ste ju mali možnosť poznať, venuj-
te jej spolu s nami tichú spomienku.

Katarína Konečná, 
POHRONSKÉ MÚZEUM, NOVÁ BAňA

FOTO: J. Potocká
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23. Generálna 
konferencia 
ICOM
Ivona Kautmanová a kol. 
SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM, 
BRATISLAVA

23rd ICOM general conference
The contribution brings brief 
information about the General 
Conference of the International 
Council of Museums (ICOM) 
which took place in August 2013 
in the Brazilian Rio de Janeiro. The 
conference was attended by several 
delegates from Slovak museums 
and art galleries who presented 
their contributions in international, 
specialised committees, addressing 
a number of topical issues of current 
Slovak museology. 

V dňoch 10. – 17. augusta 2013 sa v bra-
zílskom Rio de Janeiro uskutočnila 23. 
Generálna konferencia Medzinárodnej ra-
dy múzeí ICOM (The International Coun- 
cil of Museums). Zastúpenie na  kon-
ferencii malo 137 krajín, zúčastnilo sa 
jej okolo tritisíc odborných pracovní-
kov múzeí a galérií, ale i zástupcov rôz-
nych vedeckých a  kultúrnych inštitúcií. 
Celosvetové stretnutie sa konalo v kon-
gresovom centre Cidade das Artes Bar-
ra da Tijuca (Mesto umenia), ktoré bolo 
po prvýkrát sprístupnené práve pre úče-
ly zasadania ICOM.
V rámci konferencie sa konali samostatné 
zasadnutia medzinárodných komitétov, 
tiež zasadnutie poradného výboru, ktoré 
končilo prijatím uznesení. Za  tým nasle-
doval neformálny spoločenský večer.
Slávnostného otvorenia 23. generálnej 
konferencie ICOM sa zúčastnili viace-
rí predstavitelia brazílskych kultúrnych 
zložiek, napr. zo Sekretariátu kultúry 
mesta Rio de Janeiro, Brazílskeho inšti-
tútu múzeí (Ibra Minc), Spolkovej rady 
muzeológie (Cofec), Brazílskeho zväzu 
muzeológie (ABM), Brazílskeho výbo-
ru ICOM. Po privítacom ceremoniáli od-
zneli okrem iných hlavné referáty a prí-
hovory prezidenta výkonného výboru 
ICOM Dr.  Hans-Martina Hinza z  Ne-
mecka, predsedu Brazílskeho výboru 
ICOM Carlosa Roberta F. Brandao, a tiež 
ďalších zástupcov medzinárodných vý-
borov ICOM. V tento deň bol slávnostne 
otvorený aj múzejný veľtrh, na  ktorom 
svoje aktivity prezentovali hlavne regio-
nálne múzeá sveta (ICR).

V nasledujúcich riadkoch prinášame po-
strehy jednotlivých účastníkov konfe-
rencie z  rokovaní medzinárodných ko-
mitétov, na ktorých sa zúčastnili.

Účastníkom zasadnutia Medzinárodné-
ho komitétu pre regionálne múzeá ICOM 
ICR sa na ich spoločnom stretnutí s člen-
mi komitétov ICME, COMCOL, ICMAH 
prihovoril Dr.  Kim Wang Schick, riaditeľ 
Národného múzea súčasných dejín v Kó-
rei. Potom nasledovali prednášky obsaho-
vo zamerané na  problematiku súčasných 
dejín, nadobúdanie zbierok v  súčasnos-
ti, prehodnocovanie definície „nadobúda-
nie“ a „zbierky“. Obsahom príspevkov bo-
lo posilnenie miestnej identity, sociálne 
múzeá – sociálny prístup, súčasné dejiny 
– súčasné zbierky, pamäť a identita v bra-
zílskych regionálnych múzeách, sociálne 
zmeny a spomienky kultúrneho dedičstva 
– prieskum a prax, životné príbehy miest-
nych obyvateľov vytvárajúcich spoločnú 
pamäť, zachovanie starých a  tvorba no-
vých spomienok, technická identita regió-
nu a i. Na túto tému bol zostavený aj môj 
príspevok Motocykle v Považskej Bystrici. 
Cesta k oživeniu histórie a slávy motocyklov 
vyrábaných v Považskej Bystrici. Zaujíma-
vou bola pre mňa určite návšteva Múzea 
moderného umenia v  Niterói, návšteva 
veľkej Botanickej záhrady a  Múzea ume-
nia z  celého sveta v  Sítio Roberto Burle 
Marx a Múzea Casa do Pontal, ktoré pre-
zentovalo tvorbu domácich autorov.

Anna Šujanská  
VLASTIVEDNÉ MÚZEUM POVAŽSKÁ BYSTRICA

Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva v Liptovskom Mikuláši pracuje 
už od roku 2008 v medzinárodnom komi-
téte CIMUSET (International Commitee 
for Museums and Collections of Scien-
ce and Technology) – Asociácia múzeí 
pre vedu a techniku pod ICOM. Odvtedy 
sa pravidelne zúčastňujeme pracovných 
stretnutí tejto sekcie v  rámci generál-
nych konferencií ICOM i  v  medziobdo-
bí, ako napríklad v roku 2012 vo Fínsku 
v Tampere. Aj v roku 2013 na 23. Gene-
rálnej konferencii ICOM v Brazílii v Rio de 
Janeiro mala táto sekcia veľmi zaujíma-
vý program. Hlavnou témou bola kontro-
verznosť v múzejných prezentáciách ako 
nástroj marketingovej stratégie. Jedna-
nie sekcie bolo v jednej časti spojené aj so 
sekciou pre prácu s verejnosťou a marke-
ting MPR (Marketing & Public Relation). 
Hlavný dôraz príspevkov, z  ktorých jed-
ným bol aj príspevok SMOPaJ, bol daný 
na využitie kontroverznosti v marketingu 
múzea tak, aby neboli prekročené etické 
normy a  múzeum si aj naďalej zachova-
lo svoj predovšetkým vedeckovýskumný 
a vzdelávací charakter.
Hneď druhou témou, ktorá rezonova-
la v  tejto sekcii, bola popularizácia po-
znatkov molekulovej biológie a ich využi-
tie v environmentálnych projektoch. Boli 

odporučené témy ako napríklad biológia 
bunky a  fotosyntéza. Potešilo ma, že od-
zneli tieto odporúčania, pretože sme obi-
dve témy spracovali pred časom v našom 
múzeu vo forme výstavy a prezentácie.
Referát z  Múzea Spiša v  Spišskej Novej 
Vsi na tému Connecting with Communi-
ties mal názov Slovenská banská cesta a Eu-
rópska železná cesta na Slovensku (Kultúr-
ne projekty pre zachovanie banského a prie-
myselného dedičstva). Cieľom prezentácie 
bolo podať informáciu o  spolupráci štát-
nych, verejných a  neziskových organizá-
cií pri realizácii národných a  európskych 
kultúrnych projektov, a zároveň sme otvo-
rili tému na  diskusiu a  priniesli ponuku 
na  rozvinutie medzinárodnej spolupráce. 
Program CIMUSET&MPR sekcie bol veľ-
mi dobre pripravený a   rôznorodý, vráta-
ne návštev múzeí či celodennej exkurzie 
do oblasti mesta Vassouras, ktoré je zná-
me ako najväčší svetový producent kávy 
v období rokov 1850 – 1900.

Dana Šubová  
SMOPAJ, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  

– Zuzana Krempaská  
MÚZEUM SPIŠA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Rokovania medzinárodného komitétu 
NATHIST (Natural Histrory Museums 
and Collections) sa v  Riu niesli v  duchu 
ochrany svetového prírodného dedičstva. 
Hlavná téma seminára bola: Prírodovedné 
múzeá (zbierky + odbornosť = udržateľná 
budúcnosť). SNM-Prírodovedné múzeum 
sa prezentovalo referátom od  autorov J. 
Kautman, I. Kautmanová a  E. Pisarčíko-
vá na tému Múzeá tretej generácie a digita-
lizácia prírodovedných zbierok na Slovensku. 
Medzi najvýznamnejšie momenty semi-
nára možno zaradiť prijatie Etického kó-
dexu pre prírodovedné múzeá, ktorý pria-
mo nadväzuje na Generálny etický kódex 
múzeí a galérií ICOM, prijatý v poslednej 
verzii v  Soule v  októbri 2004. Program 
rokovaní NATHIST dopĺňala aj návšteva 
Národného múzea a  Botanickej záhrady 
v Rio de Janeiro.

Ivona Kautmanová  
SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Zasadnutie Medzinárodného komitétu 
ICOM GLASS sa po  úvodných prezentá- 
ciách v hlavnej prednáškovej budove gene-
rálnej konferencie stalo súčasťou širšieho 
programu určeného aj pre medzinárodné 
komitéty DEMHIST a  ICDAD. V  priebe-
hu troch dní sme navštívili viacero múzej-
ných a galerijných inštitúcií, ako napríklad 
National Museum, Eva Klabin Founda-
tion, Tarde Foundation, Portuguese Lib-
rary, Museum of the City Rio, Museum of 
Favela Marre a ďalšie. Špeciálne pre sku-
pinu ICOM Glass sa konali aj prednášky, 
na  ktorých brazílski kolegovia prezento-
vali aktuálny výskum a spracovanie dejín 
skla vo svojej krajine.

Katarína Beňová  
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, BRATISLAVA
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XVII. ročník odbornej 
etnologickej konferencie 
Etnológ a múzeum

Muž a žena 
– vzťahové 
súvislosti 
v kontexte 
múzejných 
zbierok
Júlia Marcinová  
MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM 
JUŽNÉHO ZEMPLÍNA, TREBIŠOV

A Man and a Woman – 
relationship connections in the 
context of museum collections 

On 1 – 3 October 2013 the 17th 
professional ethnological conference 
„The Ethnologist and the Museum“ 
with international participation and 
entitled „A Man and a Woman – 
relationship connections in the context 
of museum collections“ took place in 
the Institute of Public Administration 
in Bratislava. In cooperation with 
interdisciplinary scientific branches 
it gave the participants an attractive 
view on the topics of male and female 
worlds and the female world in urban 
as well as rural environments. 

V  dňoch 1. – 3. októbra 2013 sa 
v priestoroch Inštitútu pre verejnú sprá-
vu v  Bratislave konal XVII. ročník od-
bornej konferencie Etnológ a  múzeum 
s  medzinárodnou účasťou pod názvom 
Muž a  žena – vzťahové súvislosti v  kon-
texte múzejných zbierok. Odborná garan-
cia a organizačné zabezpečenie sa kona-
lo pod taktovkou Zväzu múzeí na  Slo-
vensku (ZMS), Etnologickej sekcie ZMS 
a Múzea mesta Bratislavy.
Nosná téma konferencie bola mno-
hostranne uchopiteľná a  prednášajúci si 
mohli zvoliť z  viacerých určených pod-
tém v širokom zábere. Oblasť vzťahových 
súvislostí muža a ženy v rámci tradičnej 
kultúry ponúka množstvo tém, ktorých 
odborná analýza môže poskytnúť v kon-
texte etnológie dôvody na výskumy, kto-
ré viditeľne absentujú. Organizátorom 
sa podarilo zostaviť veľmi zaujímavý 
program s  vysokou odbornou špecifiká-

Medzinárodný komitét DEMHIST zo-
skupuje odborníkov pracujúcich v  mú-
zeách sídliacich v  historických budo-
vách (Historic House Museum), ktoré 
sú venované historickým osobnostiam 
tej ktorej kultúry v  rôznych oblastiach 
života i umenia. Témou príspevkov bolo 
Miesto reflexie: múzeá ako prepojenie kul-
túr, časov, ľudí a sociálnych skupín. Na tú-
to tému odznela aj prednáška NEST 
and NET – múzeá ako hniezdo a sieť ľudí 
a  kultúr v  minulosti a  prítomnosti, kto-
rá sa venovala dvom významným vý-
tvarným umelcom a múzeám/galériám, 
v ktorých žili, bývali a tvorili. Prvú časť 
predstavoval Ladislav Mednyánszky 
a Kaštieľ Strážky v Spisškej Belej (SNG) 
a druhú časť Ľudovít Fulla a pôsobenie 
Galérie Ľudovíta Fullu v  Ružomberku 
(SNG).

Zsófia Kiss-Szemán  
GALÉRIA MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA

23. Generálna konferencia ICOM, kto-
rá sa konala v Rio de Janeiro sa skonči-
la 17. augusta Valným zhromaždením 
ICOM, počas ktorého boli vyhlásené vý-
sledky volieb nového výkonného výbo-
ru. Dr. Hans-Martin Hinz (Nemecko) bol 
opätovne zvolený za  prezidenta ICOM 
na ďalšie funkčné obdobie, rovnako ako 
podpredsedovia George Abungu (Keňa) 
a Tereza Scheiner (Brazília).
Za finančnú podporu umožňujúcu účasť 
na  tejto významnej medzinárodnej ak-
cie ďakujeme ústrednému výboru ICOM 
v Paríži a programu Pro Slovakia Minis-
terstva kultúry SR.
Ďakujeme aj veľvyslancovi SR v Brazílii 
Milanovi Cigáňovi za  jeho ústretovosť, 
poskytnutie užitočných informácií a po-
trebných kontaktov. 
Generálna konferencia ICOM vytvorila 
dostatočný priestor na  bližšiu vzájom-
nú komunikáciu medzi jej účastníkmi, 
na  základné debaty, diskusie, prezen-
táciu odborných znalostí, skúseností 
a kreatívnych činností jednotlivých mú-
zeí sveta. Potvrdil to aj Carlos Roberto 
F. Brandão, profesor Museu de Zoológia 
da Universidade v rozhovore s médiami, 
keď povedal, že skutočným prínosom 
ICOM je spoločná debata a možnosť vý-
meny názorov na jednom mieste.

ciou. Prednášky v  prvý deň konferencie 
uviedli poslucháčov do úvodnej všeobec-
no-teoretickej roviny v  kontexte etnolo-
gických aspektov danej problematiky. Iš-
lo o vyžiadané príspevky, ktorých úlohou 
bolo tiež poukázať na prepojenie etnoló-
gie s  príbuznými vedami. František Vr-
hel (Ústav etnologie Filozofickej fakul-
ty Univerzity Karlovy, Praha) predniesol 
úvodný teoretický príspevok pod názvom 
Muž a žena – etnologický pohled. Ďalší prí-
spevok Mužství a ženství v mayské kultuře: 
případ sufixu „ajaw“ od  Zuzany Koreckej 
(Ústav etnologie FF UK, Praha) pojedná-
val o symboloch muža a ženy v mayskej 
kultúre (písme). Nasledujúce dva prí-
spevky reflektovali tému muža a  ženy 
z  pohľadu archeológie a  histórie, a  tak 
potvrdili nutnosť interdisciplinárnej 
spolupráce etnológie a  príbuzných vied.  
Eduard Krekovič (Katedra archeológie Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho, Bratislava) predniesol príspevok s ná-
zvom Mužská a  ženská populácia v  arche-
ologických nálezoch a  Tünde Lengyelová 
(Historický ústav SAV, Bratislava) – Po-
stavenie muža a ženy v stredovekej a rano-
novovekej spoločnosti. V rámci konferencie 
sa počas prvého dňa uskutočnilo aj 8. za-
sadnutie Etnologickej sekcie ZMS.
V  rámci druhého dňa konferencie boli 
účastníci spolu s  prednášajúcimi rozde-
lení do dvoch skupín, kde vzájomne dis-
kutovali prednášaných témach. Príspevky 
pracovníkov múzeí prezentovali vedecko-
výskumnú činnosť s nadväznosťou na da-
nú tému. Charakteristickou črtou pred-
nášok bolo praktické využitie témy v mú-
zeách, odborne doplnené o  teoretickú 
rovinu. V prvej skupine zazneli tieto pred-
nášky od autorov: Aneta Cintulová (Zápa-
doslovenské múzeum, Trnava) – Geno-
véva Brabantská na  ľudových sklomaľbách, 
Júlia Marcinová (Múzeum a  Kultúrne 
centrum južného Zemplína, Trebišov) – 
Muži pre ženy – ženy pre mužov alebo erotic-
ká funkcia odevu, Klaudia Buganová (Vý-
chodoslovenské múzeum, Košice) – Da-
ry lásky z národopisného fondu VSM Košice, 
Izabela Danterová (Vlastivedné múzeum, 
Galanta) – Vzťah ženy a muža v 19. storo-
čí v ornamentike vybraných predmetov (dary 
lásky – mangľovacie dosky v zbierkach Vlas-
tivedného múzea), Zuzana Denková (Slo-
venské banské múzeum, Banská Štiavni-
ca) – V  podzemí nie, nad zemou áno. Ženy 
a ich pracovné zaradenia v Rudných baniach, 
n. p.  Banská Štiavnica, Iveta Korenko-
vá (Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš) – Mu-
ži a  ženy v  histórii jaskyniarstva, Eva Ve-
čerková (Moravské zemské muzeum, Br-
no) – Atributy zástupců mužské chasy v  li-
dových obyčejích. Materiály z Moravy, Silvia 
Letavajová (Filozofická fakulta Univerzi-
ty sv. Cyrila a Metoda, Trnava) – Ženské 
a  mužské role vo zvykoch pri narodení die-
ťaťa, Elena Beňušová (Oravské múzeum 
P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín) – Starej-

Zväz múzeí na Slovensku  
a Slovenské národné múzeum

Mediálna sebaprezentácia  
a budovanie individuálneho 
imidžu múzea v 21. storočí

konferencia

7. – 9. 10. 2014
Banská Bystrica

Informácie na: http://www.zms.sk/ 
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Archivy, 
knihovny, muzea 
v digitálním 
světě, Praha 
2013
Eva Greschová  
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY 
PRÍRODY A JASKYNIARSTVA,  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Archives, libraries, museums in 
the digital world, Prague 2013
On 27 and 28 November 2013 the 
14th conference „Archives, libraries, 
museums in the digital world 2013“ 
took place in the conference room of 
the National Archive in Prague. It was 
devoted to cooperation of archives, 
libraries, museums and art galleries 
and conservation care in the use of 
information and communication 
technologies for the protection and 
better access to cultural heritage. 

V dňoch 27. a 28. 11. 2013 sa v konfe-
renčnej miestnosti Národného archívu 
v  Prahe (Národní archiv) na  Chodovci 
konal už 14. ročník konferencie Archivy, 
knihovny, muzea v digitálním světě 2013. 
Bol venovaný spolupráci archívov, kniž-
níc, múzeí, galérií a pamiatkovej starost-
livosti pri využívaní informačných a ko-
munikačných technológií pre ochranu 
a  sprístupnenie kultúrneho dedičstva. 
Už tradične ju organizoval Svaz knihov-
níků a  informačných pracovníků České 
republiky (SKIP), Národní archiv a  Ná-
rodní knihovna České republiky.
Po  úvodnom príhovore námestníčky ria- 
diteľky Národného archívu, Zdeňky Ko-
koškovej, konferenciu slávnostne otvoril 
Vít Richter, dlhoročný predseda SKIP a zá-
roveň aj riaditeľ Knihovníckeho inštitútu 
Národnej knižnice Českej republiky (Kni-
hovnícky institut).
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 270 
účastníkov a hoci mali najväčšie zastúpe-
nie českí prednášatelia, tento rok sa zvý-
šil aj počet slovenských zástupcov. Prí-
nosom je aj skutočnosť, že to boli nielen 
zástupcovia múzeí, galérií a archívov, ale 
aj zástupcovia organizácií, ktoré digitali-
záciu na Slovensku zabezpečujú, prípad-
ne sa zaoberajú uložením a sprístupňova-
ním digitálnych objektov.
Počas dvoch rokovacích dní odznelo 35 
príspevkov, z  toho šesť slovenských, 
a napriek tomu, že všetky boli zaujíma-

vé a takmer po každom nasledovala od-
borná diskusia, nie je možné priblížiť 
všetky.
S  prvým príspevkom Manuscriptorium 
v roce 2013 – betaverze vystúpila Olga Či-
perová (AiP Beroun s. r. o). Predstavila 
v ňom „Projekt Manuscriptorium“ a po-
ukázala na zmeny, napr. bol kompletne 
prepracovaný vzhľad, funkčnosť a ovlá-
danie systému (desktopová aplikácia), 
nové vyhľadávacie prostredie, rozšírené 
možnosti zobrazovania.
Janka Mrišová (Digitalizačné centrum 
Múzea Slovenského národného povsta-
nia, Banská Bystrica) priblížila Národ-
ný projekt Digitálne múzeum, ktorý je re-
alizovaný Múzeom SNP v  Banskej Bys-
trici. Peter Radzim (Art Petrus, Pezinok) 
vystúpil s  dvoma príspevkami. Vo svojej 
prvej prednáške Veľkoformátové skenova-
cie systémy Cruse(R) sa sústredil na  digi-
talizáciu 2D a plochých 3D objektov, a to 
hlavne z  pohľadu masovej digitalizácie. 
V druhej prednáške ARTHUR – Prezentač-
ný a  kolaboračný systém ako zakladaný pr-
vok digitálneho múzea predstavil prezen-
tačný systém, ktorý umožňuje múzeám, 
galériám, knižniciam a  zberateľom pre-
zentovať svoje zbierky verejnosti a  od-
bornej komunite. Milan Vojáček z Národ-
ného archívu, Praha v príspevku Věrná di-
gitální kopie? Metamorfoze a  FADGI – dva 
pokusy poskytnout vodítka pro nastavení 
a kontrolu parametrů digitalizace dokumen-
tů predstavil Výskumný projekt Národné-
ho archívu a  Štátneho oblastného archí-
vu v Prahe (Státní oblastní archiv), ktorý 
je financovaný z  prostriedkov Programu 
bezpečnostného výzkumu Českej republi-
ky. Mária Bohumelová a Michal Čudrnák 
zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave 
vystúpili s prezentáciou Digitálna galéria – 
skoro neskoro, v ktorej oboznámili prítom-
ných s národným projektom Digitálna ga-
léria. Hedvika Břínková a Olga Lečbycho-
vá z Archeologického ústavu AV ČR Brno 
predstavili Encyklopedie dějin města Brna 
– kultúrno-informačný portál, na  tvorbe 
ktorého sa podieľal široký kolektív odbor-
ných pracovníkov z mnohých brnenských 
vedeckovýskumných, kultúrnych a vzdelá-
vacích inštitúcií. Projekt Digitalizace dlou-
hohrajícich desek v Městské knihovně v Praze 
predstavil Filip Šír.
Štrnásty ročník konferencie bol rovna-
ko ako všetky predchádzajúce roční-
ky veľmi príjemným, na  informácie bo-
hatým prostredím pre široké diskusie 
a výmenu názorov či skúseností z oblas-
tí digitalizácie a  sprístupňovania digi-
tálneho obsahu. Napriek tomu, že opäť 
bola citeľná prevaha z oblasti knihovníc-
tva, svoje zastúpenie mali aj príspevky 
z  archívov, múzeí, galérií a  pamiatko-
vých inštitúcií. Svoje zastúpenie tu ma-
li tiež súkromné IT firmy (EDICO, ART 
PETRUS, GENEZA,..), ktoré vo vyhra-
dených priestoroch Národného archí-
vu predstavili špičkové technológie na   

ší je pyšný..., Františka Marcinová (Ľubov-
nianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 
Stará Ľubovňa) – Pohľad na  muža a  ženu 
v súdnych záznamoch mesta Podolínec z ro-
kov 1634 – 1793, Adam Uhnák (Tekovské 
múzeum, Levice) – Tradičná gazdovská ro-
dina v  „čiľejkárskom“ mikroregióne (na  prí-
klade obce Čajkov), Helena Kotvasová (Ky-
sucké múzeum, Čadca) – Mužské remeslá 
v Bystrickej doline.
Druhá skupina pracovala s rovnakou in-
tenzitou prednášok a  diskusií. V  rámci 
druhého dňa odbornej konferencie boli 
prednesené tieto témy: Elena Kurincová 
(Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava) – 
Ženský svet a jeho pramene, Zuzana Fran-
cová (Múzeum mesta Bratislavy, Brati-
slava) – Svadobné motívy na  maľovaných 
streleckých terčoch zo zbierok MMB, Jana 
Melúchová – Ženský a  mužský svet v  po-
verách a mágii, Klára Brožovičová (Ústav 
evropské etnologie Filozofické fakul-
ty Masarykovy univerzity, Brno) – Žen-
ské tělo a tělesnost v diskurzu tradiční spo-
lečnosti, Lucia Segľová (SNM v  Martine-
-Múzeum kultúry Rómov na  Slovensku, 
Martin) – Mužský a  ženský svet hygieny 
(praktiky spojené s  očistou tela a  priestoru 
v  rurálnom prostredí na  Slovensku v  prvej 
polovici 20. stor.), Markéta Holubová (Et-
nologický ústav AV, Praha) – Role muže 
a ženy v kontextu kramářske produkce, Ka-
tarína Nádaská (Múzeum mesta Bratisla-
vy, Bratislava) – Lásky neláskavé, Elena 
Zahradníková (SNM v  Martine, Martin) 
– Symbolické potvrdenie sociálnych statu-
sov v obradoch z pohľadu rodu, Lívia Hru-
šovská (SNM-Spišské múzeum, Levoča) 
– Muži a ženy vo folklóre a zvykosloví, Mo-
nika Váleková (SNM v  Martine-Múze-
um Martina Benku, Martin) – Muž a že-
na v tvorbe Martina Benku a Zlata Troligo-
vá (ŠVK-Literárne a  hudobné múzeum, 
Banská Bystrica) – Korešpondencia J. G. 
Tajovského s manželkou Hanou Gregorovou 
v zbierkovom fonde ŠVK.
Tretí deň konferencie bol venovaný pre-
hliadke študijného depozitára skla a ke-
ramiky, a tiež novej stálej expozície Mú-
zea mesta Bratislavy v  Starej radnici. 
XVII. ročník konferencie opäť potvrdil 
vysokú odbornosť slovenských a  čes-
kých etnológov a  zároveň rozšíril po-
znanie všetkých účastníkov. Prednášky, 
ktoré odzneli, sú už publikované v zbor-
níku, ktorého zostavovateľkou je Kata-
rína Nádaská. Program konferencie bol 
upravený a  nie všetky dopredu avizo-
vané témy boli odprednášané, nahradi-
li ich však iné. Celkový počet publikova-
ných prednášok v zborníku je 27.
Svet mužov a žien, ich svet v mestskom 
aj dedinskom prostredí bol prostredníc-
tvom tejto konferencie interpretovaný 
mnohostranne a  sofistikovane so znač-
ným prínosom do  budúcnosti. Organi-
zovanie konferencie a vydanie zborníka 
bolo uskutočnené vďaka finančnej pod-
pore Ministerstva kultúry SR.
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Konference 
konzervátorů-
restaurátorů, 
Hodonín 2013
Alena Selucká 
METODICKÉ CENTRUM  
KONZERVACE, TECHNICKÉ  
MUZEUM, BRNO

Conference of conservationists-
restorers, Hodonín 2013
This year the „Conference of 
Conservationists-Restorers“ was run 
by the Methodological Centre for 
Conservation and the South Moravian 
Region within the project Porta 
Culturae EÚS AT-CZ 2007 – 2013, 
financed by the European Fund for 
Regional Development. It took place on 
10 – 12 September 2013 in Hodonín. 
The Masaryk Museum in Hodonín and 
the Commission of Conservationists-
Restorers of AMG were co-organisers 
of the event. The programme of the 

veľkokapacitnú veľkoformátovú digita-
lizáciu dvoj- a trojrozmerných objektov.
Mimoriadny záujem o  konferenciu opäť 
presvedčil organizátorov, že konanie ta-
kéhoto druhu konferencie má zmysel 
a  že problematika využívania informač-
ných technológií, digitalizácia kultúrne-
ho dedičstva a  jeho on-line sprístupňo-
vanie tvoria v  súčasnosti podstatnú časť 
práce v pamäťových inštitúciách. Potvrdil 
to vo svojom záverečnom príhovore aj V. 
Richter, ktorý poďakoval všetkým predná-
šajúcim aj účastníkom a  všetkých pozval 
na nasledujúci 15. ročník konferencie.
Všetky príspevky sú on-line prístup-
né na  stránke Zväzu knihovníkov a  in-
formačných pracovníkov ČR: http://
www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-
-skip/14.-konference-archivy-knihovny-
-muzea-v-digitalnim-svete-2013.

conference, which was attended by 
more than 250 participants, was 
very rich in good quality professional 
contributions from different branches 
of research and cultural heritage 
objects protection. 

Metodické centrum konzervace a  Jiho-
moravský kraj pořádali letos Konferen-
ci konzervátorů-restaurátorů v  rámci pro-
jektu Porta Culturae EÚS AT-CZ 2007 – 
2013, financovaného z evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Konala se ve dnech 
10. – 12. 9. 2013 v Hodoníně a spolupo-
řadatelem setkání bylo Masarykovo mu-
zeum v Hodoníně a Komise konzerváto-
rů-restaurátorů AMG. Program konfe-
rence, na které bylo finálně registrováno 
více než 250 účastníků, byl velmi bohatý 
na  kvalitní odborné příspěvky z  nejrůz-
nějších oblastí výzkumu a ochrany před-
mětů kulturního dědictví.
Na  konferenci bylo prezentováno přes 
dvě desítky odborných studií zahrnují-
cích konzervátorsko-restaurátorské zá-
sahy, materiálové průzkumy včetně ana-
lýz parametrů prostředí ukládání mu-
zejních sbírek a  jednotlivých předmětů 
kulturní povahy.
Příklad účelné mezioborové spolupráce 
byl obsahem úvodního příspěvku o  lan-
gobardském pohřebišti v Kyjově. Mimo-
řádný nález, zahrnující například pozla-
cené stříbrné spony s  drahými kameny 
nebo bronzové vědro s  figurálními mo-
tivy, byl zkoumán počítačovou tomogra-
fií a  mikroanalýzou SEM-EDX. Neméně 
zajímavé byly informace o  elektrolytic-
kém čištění velkomoravských stříbrných 
šperků a  postupu zhotovení replik stří-
brných gombíků. O  tom, že program se 
neomezuje pouze na výsledky práce vy-
tvářené v  českém prostředí, svědčí pří-
spěvky zahraničních kolegů z  Rakouska 
a  Slovenska. Možnost porovnat způsob 
ochrany proti biologickému napade-
ní aplikovaný ve  vybraných rakouských 
muzeích ocenila řada konzervátorů-re-
staurátorů. Sofistikovaný průzkum ko-
rozního poškození antických bronzových 
mincí z  Umělecko-historického muzea 
ve Vídni byl ukázkou, u nás ne zcela běž-
ného, propojení mezinárodních expert-
ních laboratoří v rámci určení specifické-
ho druhu degradace olověných bronzů. 
Letos byla představena i práce na identi-
fikaci technologie barvené vrstvy oltář-
ních triptychů ze Spišského regionu, da-
tovaného do konce 15. století. Z oblasti 
ochrany a  uchovávání barvených foto-
grafií byla prezentovaná studie zabývají-
cí se predikcí životnosti tohoto citlivého 
materiálu na základě aproximace Arrhe-
niovské kinetiky tepelného stárnutí. Ve-
lice atraktivním tématem jsou nespor-
ně i  výsledky konzervátorsko-restaurá-
torské práce, prováděné přímo v  místě 
archeologických výzkumů v  egyptském 

Abusíru. Starověký Egypt se promítal 
do dění konference i v příspěvku k určení 
pravosti egyptských sošek ze slitin mě-
di. Podrobná metalografická a chemická 
analýza složení slitiny identifikovala po-
užitý mosazný materiál a  netypické ko-
rozní poškození, které odhalily nezdaři-
lé padělky. Jako ukázku správně vedené 
diskuze k stanovení celkového konceptu 
konzervátorsko-restaurátorského zása-
hu lze vyzdvihnout příspěvek zabývající 
se průzkumem a  postupem restaurová-
ní skleněné emailové číše z  roku 1693. 
Náročný konzervátorsko-restaurátorský 
zásah byl spojen též s  ojedinělým před-
mětem – jantarovým oltáříkem ze zám-
ku Rájec nad Svitavou. Pestrost příspěv-
ků odrážejí další prezentovaná témata, 
např. zásahy na knižní vazbě iluminova-
ného Koránu, rekonzervaci kostýmu his-
torické loutky, restaurování jezdeckých 
sedel, obnovení funkčnosti mechanic-
kého hracího stroje – orchestrionu, prů-
zkum výjimečné chebské reliéfní intarzie 
či nově provedený průzkum a konzerva-
ci pohřebního oděvu Jana Diviše ze Že-
rotína. I  letos se několik příspěvků vě-
novalo tématu preventivní konzervace 
– konkrétně kvalitě ovzduší. Program 
byl opět zpestřen dvěma desítkami krát-
kých přednášek v souvislosti s prezenta-
cí posterů. Do programu byla též znovu 
zapojena i  odborná exkurze, zahrnující 
návštěvu několika profesně zajímavých 
lokalit. Prvním z  těchto míst bylo Mu-
zeum vesnice jihovýchodní Moravy, dále 
program nabídl prohlídku gotických Zá-
meckých sklepů ve Strážnici, Slovanské-
ho hradiště v Mikulčicích a plavbu po Ba-
ťově kanále.
Kvalita většiny přednesených příspěv-
ků na konferenci je jistě výsledkem vy-
soce kvalifikované odborné péče o naše 
kulturní dědictví, ale doufáme, že také 
v sobě reflektuje náročné recenzní říze-
ní a schválení, které je potřebné pro je-
jich publikování v  odborném periodiku 
Fórum pro konzervátory-restaurátory 
2013. Přejme si, aby tradice konference 
byla i nadále uchována a příští ročník té-
to akce se uskuteční opět v září, tento-
kráte ve městě Ústí nad Labem.

Svaz knihovníků a informačních  
pracovníků ČR

Konference Archivy,  
knihovny, muzea v digitálním 

světe v roku 2014

26. – 27. 11. 2014
Praha

Informácie na:  
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty

Metodické centrum konzervace  
Technického muzea v Brně, Komise 
konzervátorů-restaurátorů AMG,  
Muzeum města Ústí nad Labem 

Konference  
konzervátorů-restaurátorů

9. – 11. 9. 2014 
Ústí nad Labem

Informácie na:  
http://www.konference-konzervatoru-

-restauratoru.cz
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Muzeum 
a návštěvníci 
se speciálnimi 
potřebami  
– Bezbariérová 
přístupnost 
a komunikace
Seminár Centra pro 
prezentaci kulturního 
dědictví

Milan Jančo  
NÁRODNÍ MUZEUM, PRAHA

Museum and visitors with 
special needs – barrierless 
access and communication 
On 1 October 2013 the seminar 
„Museum and visitors with special 
needs – barrierless access and 
communication“ run by the Centre for 
the Presentation of Cultural Heritage 
of the National Museum in Prague 
took place in the Czech Museum of 
Music.  The seminar concluded a series 
of methodological contributions 
published in the journal Museum: 
Museological and Local History Work, 
devoted to the issue of access for 
museum visitors with special needs. 

Centrum pro prezentaci kulturního dě-
dictví (ďalej aj „Centrum“) pri Národnom 
múzeu (Národní muzeum, Praha) bolo za-
ložené 1. novembra 2006, z iniciatívy Mi-
nisterstva kultúry Českej republiky, ako 
jedno zo siedmich metodických pracovísk 
pre oblasť múzejníctva. Jeho vznikom bo-
la naplnená jedna z  úloh materiálu Kon-
cepce účinnější péče o  movité kulturní 
dědičství v České republice na roky 2003 
– 2008. Centrum pro prezentaci kultur-
ního dědictví je samostatným oddelením 
Národného múzea. V  rámci svojich akti-
vít sa venuje dokumentačnej, metodickej, 
konzultačnej a  školiacej práci. Hlavnými 
úlohami spadajúcimi do okruhu školiacich 
činností Centra je aj príprava odborných 
seminárov pre pracovníkov múzeí a  ďal-
ších pamäťových inštitúcií.
Seminár Muzeum a návštěvníci se speciál-
nimi potřebami – Bezbariérová přístupnost 
a  komunikace sa uskutočnil dňa 1. októ-
bra 2013 v  Českom múzeu hudby (Čes-

ké muzem hudby, Praha). Seminár, kto-
rý bol určený pracovníkom múzeí, galé-
rií a správ sprístupnených pamiatkových 
objektov, zavŕšil a  uzavrel cyklus meto-
dických príspevkov Centra publikova-
ných v časopise Muzeum: Muzejní a vlas-
tivědná práce, venovaných problemati-
ke prístupnosti múzeí návštevníkom so 
špeciálnymi potrebami a  bezbariérovej 
komunikácii s  nimi.1 Cieľom seminára 
bolo predstaviť komunikačne bezbarié-
rové múzeum, prívetivé z  hľadiska po-
trieb a  požiadaviek návštevníkov s  po-
hybovým, zrakovým, sluchovým a  men-
tálnym znevýhodnením, a  tiež seniorov, 
u  ktorých sa jednotlivé zdravotné zne-
výhodnenia môžu stretať a  kumulovať. 
Prednesené príspevky a  následná disku-
sia mali upozorniť na rozdiely v prístupe 
k jednotlivým skupinám návštevníkov so 
zdravotným znevýhodnením, či už fyzic-
kým alebo zmyslovým a možnostiam za-
istenia čo možno najkomplexnejšej, ide-
álne úplnej bezbariérovosti múzeí a ďal-
ších kultúrnych zariadení.
Seminár, ktorý bol rozdelený do  piatich 
blokov, otvorila Jiřina Šiklová. Vo svo-
jom úvodnom slove sa vrátila k počiatkom 
procesu odstraňovania bariér v Českej re-
publike krátko po novembri 1989. Pripo-
menula Nadáciu Charty 77, ktorá v  roku 
1990 priniesla do  bývalého Českosloven-
ska charitu a s ňou i zásadný projekt Kon-
to Bariéry, fungujúci kontinuálne viac ako 
dvadsať rokov, predovšetkým vďaka tisí-
com dobrovoľných darcov a mecenášov.
Prvý blok príspevkov bol venovaný pro-
blematike návštevníkov múzeí s  pohy-
bovým znevýhodnením. Marie Málko-
vá (Pražská organizace vozíčkarov, o. s.) 
predstavila Pražskú organizáciu vozíčká-
rov a  jej činnosť. V  hlavnej časti svojho 
príspevku sa venovala Metodike kategori-
zácie prístupnosti objektov, ktorú organizá-
cia vypracovala a úspešne zaviedla do pra-
xe. Praktickej dokumentácii múzeí, podľa 
metodiky predstavenej Málkovou, sa ve-
noval príspevok Tomáša Lanca (Pražská 
organizace vozíčkářů, o. s.). Na  príkla-
de dokumentácie Umeleckopriemyselné-
ho múzea v Prahe (Uměleckoprůmyslové 
museum) priblížil samotný priebeh doku-
mentácie a jej výsledky, podklad pre zais-
tenie bezbariérovosti múzea, ktorý by mal 
byť realizovaný v rámci pripravovanej ge-
nerálnej rekonštrukcie budovy múzea 
v nadchádzajúcich rokoch.
Druhý blok príspevkov sa venoval pro-
blematike návštevníkov múzeí so slu-
chovým znevýhodnením. Naďa Hynko-
vá Dingová (Česká komora tlumočníků 
znakového jazyka), predstavila Komoru 
a  jej aktivity smerujúce k  návštevníkom 
múzeí, ktorí nepočujú. Jednou z  hlav-
ných činností Komory je i  poskytovanie 
tlmočníkov do českého posunkového ja-
zyka zaisťujúcich tlmočenie komentova-
ných prehliadok expozícií a výstav múzeí 
a  galérií, ako aj ďalších kultúrnospolo-

čenských akcií, napríklad Pražskej múzej-
nej noci, a tiež Pražských múzejných dní, 
organizovaných pre tých, čo nemôžu 
do múzea v netradičných nočných hodi-
nách. Druhý príspevok, ktorý predniesla 
Mariana Koutská (Člověk v tísni), bol ve-
novaný problematike nepočujúcich detí, 
žiakov a študentov v múzeách a galériách 
v Českej republike a v zahraničí. M. Kout-
ská opakovane zdôraznila, že často navr-
hované riešenie: „Veď si to prečítajú...“ nie 
je možné považovať za dostačujúce práve 
preto, že čeština i  slovenčina sú pre ne-
počujúcich ich druhým jazykom. Prvým 
„rodným“ jazykom nepočujúcich je český 
alebo slovenský posunkový jazyk a tými-
to jazykmi by s  nimi mali komunikovať 
aj múzeá v Čechách a na Slovensku. Tretí 
príspevok bloku predstavil základné pra-
vidlá komunikácie s návštevníkmi múzeí 
so sluchovým znevýhodnením. Jeho au-
torka, Markéta Spilková (Česká komora 
tlumočníků znakového jazyka), ho pred-
niesla v českom posunkovom jazyku. In-
terpretáciu príspevku zaistila N. Hynko-
vá Dingová. Pre mnohých z  prítomných 
bolo prekvapením poznať, ako bohatá je 
posunková reč a  čo všetko je možné jej 
prostredníctvom „povedať“.
Tretí najobsiahlejší blok príspevkov bol 
venovaný návštevníkom múzeí so zrako-
vým znevýhodnením. Otvoril ho Viktor 
Dudr (Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR), ktorý priblížil úpravy 
verejného priestranstva umožňujúce nevi-
diacim samostatný a bezpečný pohyb mi-
mo ich domov na uliciach miest, kde bý-
vajú. Nasledujúci príspevok prednesený 
Jiřím Reichelom (Sjednocená organizace 
nevidomých a  slabozrakých ČR) bol ve-
novaný základným pravidlám komuniká-
cie s  nevidiacimi návštevníkmi v  múzeu. 
Po  základnom vymedzení problematiky 
predstavil J. Reichel charakteristiky zra-
kovo znevýhodnených návštevníkov, aby 
sa následne venoval ponuke taktilných 
prehliadok zo strany múzeí a galérií, vrá-
tane prípravy hmatových modelov a kata-
lógov v  Braillovom písme. Príprave hma-
tových (taktilných) výstav sa venovala aj 
nasledujúca trojica príspevkov. Petr Bra-
dáč (Tyflocentrum Olomouc) sa v  úvod-
nej časti svojho príspevku venoval ponu-
ke múzeí pre nevidiacich a  slabozrakých 
návštevníkov a  súčasne i  tomu, čo nevi- 
diaci a  slabozrakí návštevníci od  múzeí 
očakávajú. Následne predstavil súčasný 
stav taktilného vystavovania v  múzeách, 
galériách a  tiež sprístupnených pamiat-
kových objektoch Olomouckého kraja vy-
profilovaných i  vďaka intenzívnej spo-
lupráci s  Tyflocentrom Olomouc. Milan 
Jančo (Národní muzeum, Centrum pro 
prezentaci kulturního dedictví) priblížil 
na  základe skúseností z  Českej republiky 
a  zahraničia súčasné možnosti a  trendy 
taktilného vystavovania v  múzeách a  ga-
lériách. Zdôraznil pri tom nutnosť tvorby 
expozícií určených pre zmiešané skupiny  
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nevidiacich i  vidiacich návštevníkov tak, 
aby obe skupiny mohli absolvovať prehliad- 
ku spoločne. Petra Belaňová (Národní mu-
zeum) prítomných detailne oboznámila 
s  výstavami Národného múzea pripravo-
vanými práve pre nevidiacich a  slabozra-
kých, a  to od  historicky prvej s  názvom 
Doteky pravěku a  antiky I, pripravenej 
v roku 1992 až po tú poslednú s názvom 
Ve stínu Olympu, ktorá sa konala na prelo-
me rokov 2012 a 2013. Prvá taktilná vý-
stava Národného múzea bola primárne 
určená nevidiacim návštevníkom. Tá po-
sledná už bola koncipovaná tak, aby bola 
užívateľsky zaujímavá nielen pre tých, čo 
nevidia, ale aj pre tých, ktorí vidia a majú 
chuť zapojiť viac zmyslov, nielen zrak. Zá-
verečný príspevok bloku, ktorý predniesla 
Gabriela Šimková (Národní galerie v Pra-
ze) priblížil výtvarné dielne pripravované 
pre nevidiacich návštevníkov stálej expo-
zície Zbierok orientálneho umenia Národ-
nej galérie v Prahe. Návštevníci sa v prie-
behu pracovných dielní najskôr taktilne 
zoznamujú s exponátmi orientálnej zbier-
ky. Následne, po prehliadke, je im pod ve-
dením lektorov poskytnutý priestor pre 
ich vlastnú tvorbu, modelovanie podľa „vi-
dených“ vzorov, ovplyvnené vlastnými po-
citmi i vlastnou šikovnosťou.
Štvrtý blok príspevkov predstavil stá-
le ešte okrajovú problematiku sprístup-
ňovania múzeí návštevníkom s  mentál-
nym znevýhodnením. Na základe svojich 
osobných skúseností z  múzeí v  Jindři-
chovom Hradci priblížila Lenka Zmeko-
vá možnosti, ktoré majú ľudia s mentál-
nym znevýhodnením pri návšteve múzeí, 
v rámci ich integrácie do väčšinovej spo-
ločnosti. Aj keď mentálne znevýhodne-
ní ľudia nepatria k  „najjednoduchšej“ 
skupine návštevníkov múzeí, práca, kto-
rá sa im venuje, prináša odozvu v  tom, 
že prejavujú záujem o častejšie návštevy 
múzeí, cítia sa v múzeách dobre a pred-
mety, s  ktorými sa v  nich stretávajú, sú 
im povedomé, známe, vzbudzujú v  nich 
príjemné pocity. Druhý príspevok bloku 
patril Pavle Vykoupilové (Moravské zem-
ské muzeum, Metodické centrum muzej-
ní pedagogiky), ktorá v  ňom, na  zákla-
de praktických skúseností Metodického 
centra pre múzejnú pedagogiku, pred-
stavila konkrétne metódy vhodné pre 
múzejno-pedagogickú prácu s  návštev-
níkmi s  mentálnym znevýhodnením, 
organizovanými v  múzeu na  výstavách, 
pracovných a výtvarných dielňach, ale aj 
mimo budovy múzea.
Piaty záverečný blok bol venovaný se-
niorom. Práve seniori radi a  často vyu-
žívajú a oceňujú úpravy múzeí z hľadis-
ka potrieb a  požiadaviek návštevníkov 
so zdravotným znevýhodnením. Pa-
tria už totiž k tým, ktorých sa dotýkajú 
možné problémy s pohybom, so zrakom,  
sluchom, a tiež problémy spojené s men-
tálnym znevýhodnením a tzv. stareckou 
demenciou.

Současné 
přístupy 
k edukaci 
na památkových 
objektech  
NPÚ
Alice Stuchlíková  
MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO

Current approaches to 
education at heritage objects of 
the National Heritage Institute 
(NPÚ)
The symposium that took place on 29 
November 2013 in Brno presented, 
mainly, preliminary results of seven 
education centres of the National 
Heritage Institute that its staff 
has been implementing under the 
project title „The educational role 
of the National Heritage Institute: 
Education as a key instrument for 
better quality care of cultural heritage 
in the Czech Republic. In addition to 
frontal, commented tours, animations 
that mix theoretical explanation 
with a practical, interactive part are 
coming to the foreground. 

Národní památkový ústav ve spoluprá-
ci s Pedagogickou fakultou Masarykovy 
univerzity připravil na  pátek 29. listo-
padu 2013 sympozium Současné přístu-
py k  edukaci na  památkových objektech 
NPÚ. Akce se uskutečnila v Moravském 
zemském muzeu v  Brně. Toto odbor-
né setkání bylo dílčím výstupem Pro-
gramu aplikovaného výzkumu a vývoje 
Národní a kulturní identity, konkrétně 
projektu Vzdělávací role Národního pa-
mátkového ústavu: Edukace jako klíčový 
nástroj zkvalitnění péče o  kulturní dědic-
tví České republiky realizovaného v  le-
tech 2012 – 2015 a financovaného Mi-
nisterstvem kultury ČR (NAKI – DF-
12P01OVV014).
Kolektiv přednášejících tvořili zaměst-
nanci Národního památkového ústavu 
(Martina Veselá, Petr Hudec, Petr Ha-
vrlant, Květa Jordánová, Naďa Rez-
ková Přibylová, Eva Neprašová, Anna 
Svobodová, Dagmar Wizovská) a  aka-
demičtí pracovníci z  Katedry sociální 
pedagogiky Pedagogické fakulty Masa-

Olga Búciová (Moravská galerie v Brně) 
predstavila projekty Moravskej galérie 
v  Brne pripravované pre seniorov – ko-
mentované prehliadky, výtvarné dielne 
a  komponované večery atď. Mimoriad-
ne skúsenosti, získané dlhodobou prí-
pravou programov a dielní pre seniorov 
umožnili galérii zapojiť sa, spolu s  ďal-
šími piatimi inštitúciami západnej a vý-
chodnej Európy, v  rámci európskeho 
programu celoživotného vzdelávania 
Grundtvig, do  medzinárodného projek-
tu ETNA (Exploring Technologies and 
New Approaches), ktorý Búciová pred-
stavila v druhej časti príspevku. Posled-
ný príspevok bloku i seminára prednies-
la Alice Stuchlíková (Masarykova univer-
zita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarné výchovy). V  rámci problema-
tiky sprostredkovania umenia formou 
outreach (presahu) predstavila prítom-
ným projekt Galéria na  cestách. Cieľo-
vá skupina – seniori žijúci v  domovoch 
dôchodcov – mali vďaka projektu mož-
nosť stretnúť sa s  umením, ktoré „pri-
šlo za  nimi“. Zoznámenie sa s  umelca-
mi, s ich umeleckými prácami, samostat-
ná aktivita seniorov v rámci pracovných 
dielní a  výstava ich hotových umelec-
kých predmetov tvorili štvorlístok ak-
tivít, na  ktorých bol projekt postavený. 
Mimoriadne pozitívne prijatie a  výsled-
ky pracovných dielní bolo príjemným 
prekvapením nielen pre organizátorov 
projektu, ale i seniorov samotných.
Seminár Muzeum a  návštěvníci se speciál-
nimi potřebami – Bezbariérová přístupnost 
a komunikace zorganizovaný Centrom pre 
prezentáciu kultúrneho dedičstva Národ-
ného múzea vyvolal medzi múzejníkmi 
mimoriadny záujem. Zúčastnilo sa ho 50 
pracovníkov múzeí, galérií, sprístupne-
ných pamiatkových objektov a  ďalších 
pamäťových inštitúcií. Príspevky, ktoré 
v priebehu seminára zazneli, boli publiko-
vané elektronicky na portáli Centra eMu-
zeum (www.emuzeum.cz).2

POZNÁMKY
1 ZMEKOVÁ, L. Osoby s mentálním posti-

žením jako potenciální návštěvníci v mu-
zejních institucích. In Muzeum: Muzejní 
a vlastivědná práce, 2011, roč. 49, č. 2, s. 
30-35; DINGOVÁ, N. Návštěvníci se spe-
ciálními potřebami – neslyšící. In Mu-
zeum: Muzejní a  vlastivědná práce, 2011, 
roč. 49, č. 2, s. 36-48; MUSÍLEK, R. – 
HAVLÍKOVÁ, I. Muzeum a  návštěvníci 
s tělesným postižením. In Muzeum: Mu-
zejní a vlastivědná práce, 2012, roč. 50, č. 
2, s. 17-25; JANČO, M. Návštěvníci mu-
zeí se speciálními potřebami: nevidomí. 
In Muzeum: Muzejní a  vlastivědná práce, 
2012, roč. 51, č. 2, s. 38-51.

2 http://www.emuzeum.cz/muzeologie-
-a-metodika/sborniky-konferenci/semi-
nar-muzeum-a-navstevnici-se-special-
nimi-potrebami-bezbarierova-pristup-
nost-a-komunikace.html.
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rykovy univerzity (Jiří Němec, Radim 
Šíp, Dušan Klapko), Katedry výtvar-
né výchovy tamtéž (Alice Stuchlíko-
vá) a Ústavu hudební vědy Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity (Aleš 
Filip). Ačkoli na  sympoziu s  vlast-
ním příspěvkem nevystoupila, je tře-
ba zde zmínit jako participantku  
mj. i  Hanu Havlůjovou z  Katedry dě-
jin a  didaktiky dějepisu Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy, která je 
v  projektu houževnatou poradenskou 
pracovnicí.
V  úvodní sekci vystoupili dva přizvaní 
vysokoškolští pedagogové. Jiří Němec 
se věnoval pedagogickému fenoménu 
Edutainment, neboli termínu vzniklé-
mu složením částí slov education a en-
tertainment (vzdělávání, výchova a zá-
bava). Radim Šíp se zaměřil na Muzejní 
pedagogiku v  pojetí Johna Deweye, kte-
rý muzeum viděl jako místo, „kde jedi-
nec rozvíjí svoji zkušenost v porozumě-
ní tradici, jenž mu umožňuje aktivně 
pochopit současnost a  anticipovat bu-
doucnost“.
Konferenci uvedla Martina Veselá, ře-
ditelka územního odborného pracoviš-
tě NPÚ v Telči a zároveň hlavní řešitel-
ka projektu. Vystoupila s  příspěvkem 
Představení projektu NAKI (cíle, směřo-
vání, strategie). Nejsilnější částí dne byl 
blok, v  němž se představili regionální 
koordinátoři Národního památkové-
ho ústavu a  vždy nějakým vybraným, 
výmluvným příkladem odprezentova-
li výsledky své práce. Tito koordináto-
ři zastupují sedm edukačních center, 
která v České republice v poslední do-
bě vznikla. Petr Hudec (Kroměříž) se 
věnoval dvěma realizovaným projek-
tům Zahrada všemi smysly a Zahrada je 
hra, na  kterém spolupracuje se Střed-
ní pedagogickou školou Kroměříž, je-
jíž studentky si v zámecké zahradě pl-
ní praxi. Petr Havrlant (Hradec nad 
Moravicí) v  příspěvku Místní komuni-
ta? Místní komunita! shrnul výsledky 
edukačního programu ve formě brigá-
dy Zámecký park na  vlastní kůži, aneb 
každá ruka pomáhá... Květa Jordánová 
(Ostrava) se v  prezentaci Industriální  
dědictví – očividné i  skryté zaměřila 
na  edukační programy v  Dole Michal 
a  na  hradě Šternberk. Naďa Rezková 
Přibylová (Telč) v příspěvku Začínat je 
třeba u  dospělých předestřela, jak se jí 
do  edukační činnosti podařilo zapojit 
i odborné pracovníky a za jakých pod-
mínek vzdělávání funguje. Eva Nepra-
šová (České Budějovice) v  příspěvku 
Zlatokorunský orbis pictus představi-
la celoroční výtvarnou soutěž ve  vaz-
bě na  jihočeský klášter. Anna Svobo-
dová (Veltrusy) prezentovala edukační 
program na hradě Křivoklátě Václav IV. 
očima dětí, který měl soutěžní charak-
ter a vyústil v nocleh na hradě s bojo-

Hrad Devín 
1913 – 2013
Seminár venovaný 
storočnému 
výročiu od začatia 
archeologického 
výskumu na hrade  
Devín

Katarína Harmadyová  
MÚZEUM MESTA BRATISLAVY,  
BRATISLAVA

Devín Castle 1913 – 2013
Bratislava Municipal Museum ran 
an exhibition and a professional 
seminar entitled „Devín Castle 
1913 – 2013“ on the occasion of the 
100th anniversary of the beginning 
of archaeological research at Devín 
Castle. Specialists from several 
scientific branches, who had taken 

part in the research of this significant 
monument, participated in the 
seminar. 

Vo Faustovej sieni Starej radnice v Bra-
tislave sa 5. 12. 2013 pod názvom Hrad 
Devín 1913 – 2013 uskutočnil seminár 
venovaný storočnému výročiu zača-
tia archeologických výskumov na  hra-
de Devín. Na podujatie boli pozvaní od-
borníci z rôznych oblastí, ktorí na tejto 
lokalite spolupracovali s Múzeom mes-
ta Bratislavy (ďalej aj „MMB“). Hrad 
Devín tak netradične spojil v jeden deň 
archeológov, etnológov, pamiatkárov, 
architektov, geológov, antropológov 
i  ochrancov prírody. Seminár bol prí-
stupný aj pre širokú verejnosť.
Na  úvod stretnutia privítal účastníkov 
seminára riaditeľ Múzea mesta Brati-
slavy P.  Hyross. Úvodnej prednášky sa 
zhostila V. Plachá, ktorá v rokoch 1965 
– 2006 viedla na  hrade Devín archeo-
logický výskum. V  prezentácii spome-
nula záslužnú prácu svojich predchod-
cov – bádateľov J. Zavadila, I. L. Červin-
ku, E. Šimeka, J. Eisnera, J. Dekana a Ľ. 
Kraskovskej. Vyslovila tiež nádej, že ar-
cheologický výskum na hrade Devín bu-
de pokračovať aj v  budúcnosti. Ďalším 
prednášajúcim bol K. Pieta z  Archeo- 
logického ústavu SAV v  Nitre. Vo svo-
jom príspevku sa venoval niektorým 
významným objavom na  hrade Devín, 
ako napr. stavbám z  rímskej doby, šper-
kárskej a kováčskej dielni z neskorej la-
ténskej doby či nálezu chleba z  obdo-
bia sťahovania národov. V  závere spo-
menul pokračujúcu spoluprácu s  MMB 
v  podobe projektu Long-term in Euro-
pean Archaeology. Nasledujúca prezen-
tácia Z. Farkaša zo SNM-Archeologic-
kého múzea v  Bratislave bola venova-
ná najstaršiemu osídleniu hradu Devín. 
Spomenuté boli hrobové celky odkryté 
v priestore dolného hradiska z obdobia 
kultúry ľudu s mladšou lineárnou kera-
mikou, želiezovskej a kesztheyskej sku-
piny, a  tiež sídliskové nálezy. Nechýba-
li ani najnovšie keramické nálezy bole-
rázskej skupiny, badenskej kultúry či 
doklady metalurgie v  areáli hradu De-
vín v tomto období. Po tejto prednáške 
sa ujala slova J. Hlavicová, ktorá sa nie-
koľko desaťročí podieľala na  archeolo-
gickom výskume hradu Devín. Vo svo-
jej prezentácii si zaspomínala na  vý-
skum na  akropole, kde boli odkryté 
základy veľkomoravského kostola. Tie 
boli čiastočne preskúmané už I. L. Čer-
vinkom a  J. Eisnerom, ale práve až re-
vízny výskum v  osemdesiatych rokoch 
20. storočia umožnil interpretáciu stav-
by ako kostola z 2. pol. 9. storočia. Ďal-
ším prednášajúcim bol A. Fiala z Múzea 
mesta Bratislavy, ktorý sa venoval ná-
lezom mincí z  hradu Devín. Spomenul 

vou hrou pro vítěznou školní skupinu. 
Dagmar Wizovská (Bečov) zmínila Cy-
klus programů „Příkladná obnova“, při 
nichž návštěvníci objevovali památko-
vý objekt během interaktivních řeme-
slných dílen (tesařství).
Závěr setkání patřil opět akademic-
kým pracovníkům, tentokrát však čle-
nům podpůrného týmu NAKI. Alice 
Stuchlíková v  příspěvku Inspirace pro 
hradní a  zámecké pedagogy nabídla ně-
kolik podnětů z  jiných pedagogických 
oblastí, Dušan Klapko v  prezentaci 
Možnosti evaluace edukačních programů 
zdůraznil nutnost získání dobrého so-
ciálního zázemí u  evaluovaných. Aleš 
Filip se ve  výstupu Jak mluvit o  ději-
nách umění? Podněty soudobé metodo-
logie věnoval slohu/stylu, reprezentaci 
a autorství.
Již dříve byly i u nás kulturní památky 
zprostředkovávány nejen prostřednic-
tvím klasických komentovaných pro-
hlídek, ale i za pomoci různých animač-
ních metod. Tyto snahy měly však spíše 
sporadický ostrůvkovitý charakter. Pro-
bíhající projekt by měl podobné aktivi-
ty systematizovat, standardizovat, ak-
tivně napomoci jejich rozšíření do  pa-
mátkových objektů a  popularizovat 
jako možnost další nabízené kvality. 
Přibývající výsledky členů týmu NAKI 
je možné sledovat průběžně na  www.
pamatkynasbavi.cz.
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najvýznamnejšie nálezy keltských min-
cí, medzi ktorými nemohol chýbať hro-
madný nález napodobenín rímskych de-
nárov keltského kmeňa Eraviskov z  2. 
pol. 1. stor. pr. Kr. Predstavené boli tiež 
nálezy mincí z rímskej doby a stredove-
ku. Záver prvého bloku prednášok pat-
ril K. Harmadyovej z MMB, ktorá sa ve-
novala súčasnej situácii na hrade Devín. 
Vo svojej prezentácii sa zamerala najmä 
na prevádzkové problémy tejto turistic-
ky obľúbenej lokality a  na  masové ak-
cie, ktoré sa na hrade v poslednom ob-
dobí konajú. Na záver spomenula aj ve-
deckovýskumné plány pracoviska MMB 
na hrade Devín.
Po  krátkej prestávke otvoril druhý 
blok prednášok A. Fiala svojím prí-
spevkom pod názvom Zamyslenie. 
Po  úvodnom všeobecnom zamysle-
ní sa nad časom a  dedičstvom minu-
losti venoval svoju pozornosť Deví-
nu v  súvislosti s  M. Bellom, štúrov-
cami, Napoleónom či miléniovými 
oslavami v  roku 1896. Na  záver spo-
menul aj dlhoročný archeologický vý-
skum na  hrade Devín pod vedením 
V. Plachej a  J. Hlavicovej. Nasledu-
júcu prednášku venovanú pamiatko-
vému výskumu a  obnove hradu De-
vín v  rokoch 1973 – 2011 prednie-
sol metodik Krajského pamiatkového 
úradu v  Bratislave I. Staník. Venoval 
sa pamiatkovej prezentácii architek-
túr objavených na dolnom hrade, pre-
menám pamiatkovej úpravy nádvo-
ria stredného hradu od  60. rokov 20. 
storočia, a tiež výskumu horného hra-
du od 70. rokov až do súčasnosti. Prí-
spevok pod názvom Účasť projektového 
riadenia (inžinierskej činnosti) na obno-
ve národnej kultúrnej pamiatky hradu 
Devín po  roku 1989 si pripravil C. Va-
ňo, dlhoročný riaditeľ mestskej orga-
nizácie PAMING. Spomenul problémy 
pri počiatkoch obnovy hradu, ale i ne-
skoršiu konsolidáciu pomerov so za-
bezpečením financovania z  viacerých 
zdrojov. Venoval sa tiež programu 
prevádzky obnovených architektúr, 
ktorý sa zrušením organizácie nerea- 
lizoval, a  tiež súčasný problém s  ne-
dostatkom odborníkov inžinierských 
činností i  kvalifikovaných tradičných 
remeselníkov. R. Beňuš z  Katedry 
antropológie Prírodovedeckej fakul-
ty Univerzity Komenského (PriF UK) 
v Bratislave sa v úvode svojej prezen-
tácie Antropologické výskumy historic-
kých populácií z  Devína venoval histó-
rii antropologického výskumu na  tej-
to lokalite. V  ďalšej časti prezentoval 
najnovšie výsledky výskumu pohre-
biska z  9. storočia z  lokality „Za  kos-
tolom“ a cintorína z 11. – 12. storočia 
z  hradu Devín, na  základe ktorých sa 
pokúsil aj o  interpretáciu spôsobu ži-

IAML Vienna 
2013
Lenka Antalová  
SNM-HUDOBNÉ MÚZEUM,  
BRATISLAVA

IAML Vienna 2013
Between 28 July and 2 August 
2013 a conference devoted to 
current happenings in the area of 
music documentation, archiving 
and museology took place in Vienna 
within the international meeting 
of IAML members (International 
Association of Music Libraries, 
Archives and Documentation 
Centres). During the event almost 95 
lecturers read their papers in parallel 
blocs. It was marked by the effort 
to share experiences and draw fresh 
inspiration for the work with music 
and music resources. 

V  dňoch 28. 7. – 2. 8. 2013 sa v  rámci 
medzinárodného stretnutia členov or-
ganizácie IAML (International Associa-
tion of Music Libraries, Archives and Docu-
mentation Centres) uskutočnila vo Vied-
ni konferencia venovaná aktuálnemu 
dianiu v  oblasti hudobnej dokumentá-
cie, archivácie a  múzejníctva zameraná 
na najnovšie trendy v práci s hudobným 
materiálom a  prezentáciu nových po-
znatkov v  muzikológii sprevádzaná bo-
hatým sprievodným programom.
Príspevky rozdelené tematicky prebie-
hali paralelne v  dvoch až troch progra-
mových blokoch, popri ktorých sa ko-
nali uzavreté alebo otvorené stretnutia 
národných a  medzinárodných skupín. 
Ponuka prezentovala širokú škálu tém 
v  rámci celosvetového zastúpenia a  ak-
tívna účasť referentov bola podporo-
vaná početnou účasťou poslucháčov. 
Na  jednotlivých fórach boli predstave-
né knižničné a archívne systémy, doku-
mentačné databázy, projekty spracova-
nia tematických katalógov, edičné rea- 
lizácie a  webové prezentácie, v  rámci 
ktorých zástupcovia jednotlivých kra-
jín a  inštitúcií diskutovali a  vymieňa-
li si svoje skúsenosti. V popoludňajších 
a večerných hodinách sa konali tematic-
ké exkurzie Viedne s prevažne hudobno-
historickým zameraním, možnosťou bo-
li návštevy hudobných knižníc, múzeí, 
archívov a koncertov.
Za  Slovensko sa podujatia zúčastnili 
pracovníci niekoľkých hudobných inšti-
túcií (SNM-Hudobné múzeum, Kated-
ra hudobnej vedy Filozofickej fakulty  

vota a  pôvodu skúmaných populácií. 
O  geológii devínskeho hradného bra-
la porozprával J. Madarás zo Štátne-
ho geologického ústavu Dionýza Štú-
ra v  Bratislave. Prezentoval názornú 
geologickú mapu devínskeho hradné-
ho vrchu a  predstavil jednotlivé hor-
niny vyskytujúce sa na  tejto lokalite. 
V  závere prednášky poukázal na  se-
kundárne zamurovanie architektonic-
kých článkov z rímskej doby (?) v ne-
skorostredovekom opevnení. Na  túto 
prednášku nadviazala H. Kothajová 
zo Štátnej ochrany prírody SR svojou 
prezentáciou Ochrana prírody na hrade 
Devín a v jeho okolí. V úvode predstavi-
la Národnú prírodnú pamiatku – De-
vínsku hradnú skalu s jej flórou a fau-
nou, pričom vyzdvihla význam lokali-
ty z  hľadiska výskytu druhov klinček 
Lumnitzerov a  palina rakúska. Veno-
vala sa tiež manažmentu južných sva-
hov a  predstavené boli i  okolité prí-
rodné rezervácie a  pamiatky. Záver 
seminára patril G. Kiliánovej z  Ústa-
vu etnológie SAV v  Bratislave s  pred-
náškou Devín – pamätné miesto troch 
národov? Vo svojej prezentácii  spo-
menula, ako na Devíne vznikalo v 19. 
storočí pamätné miesto a ako sa vyví-
jal jeho význam pre Slovákov, Maďa-
rov a Nemcov až do súčasnosti. V zá-
vere poukázala na  to, že Devín ako 
symbol netreba dokazovať zvláštny-
mi oslavami, keďže Devín je aj podľa 
sociologických výskumov (po Tatrách) 
najsilnejším symbolom Slovákov.
Na  záver podujatia sa organizátori po-
ďakovali všetkým zúčastneným a vyjad-
rili nádej, že príspevky budú v  najbliž-
šom období publikované. Po  skončení 
seminára sa uskutočnila vo výstavnej 
sieni Starej radnice vernisáž výstavy 
Hrad Devín 1913 – 2013, ktorá trvala 
do 23. 2. 2014.

Múzeum Slovenského národného po-
vstania v Banskej Bystrici a Vojenský 
historický ústav v Bratislave, v spolu-

práci s Historickým ústavom Slovenskej 
akadémie vied, Múzeom Varšavského 

povstania a Katedrou histórie Univerzi-
ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Slovenské národné  
povstanie 1944  

– Slovensko a Európa  
v roku 1944

medzinárodná konferencia

23. a 24. 4. 2014
Banská Bystrica 

Informácie na:  
marek.syrny@muzeumsnp.sk
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Univerzity Komenského v  Bratislave, 
Hudobné centrum a Katedra hudby Fa-
kulty humanitných viet Žilinskej univer-
zity) aj aktívnym príspevkom do progra-
mového diania. Posterovú prezentáciu 
(Tlačené pamiatky lutnovej hudby z  kniž-
nice Hansa Dernschwana na  Slovensku) 
pripravil Michal Hottmar, vedúci Kated-
ry hudby Žilinskej univerzity a  príspe-
vok venovaný hudobnohistorickým sú-
vislostiam v reholi bratislavských a vie-
denských uršulínok (Hudobná kultúra 
uršulínok v Bratislave a Viedni v 18. a 19. 
storočí) predniesla Lenka Antalová zo 
SNM-Hudobného múzea v Bratislave.
Keďže na  podujatí vystúpilo v  paralel-
ných blokoch takmer deväťdesiat pred-
nášajúcich, v krátkosti sa zmienime len 
o niektorých príspevkoch.
Medzi zaujímavé body programu pat-
ril blok tvorený prezentáciou činnos-
ti RISM (RISM – nový vývoj, Klaus Keil 
– RISM Zentralredaktion, Frankfurt am 
Main) mapujúcou aktivity kooperujú-
cich krajín, ktorú o. i. obohatila prezen-
tácia novej databázy švajčiarskej RISM 
– redakcie. Medzi prednáškami zamera-
nými na spracovanie hudobných fondov 
z  prostredia šľachtických rezidencií re-
zonoval príspevok s predstavením novej 
edície katalógu (Hudobná zbierka z kniž-
nice rodiny Kinských v Prahe, Eliška Bast-
lová – Národní knihovna, Praha) i  za-
ujímavá prezentácia o  iluminovaných 
hudobných materiáloch z  Toskánska 
(Hudobná zbierka rodiny Habsburg-Lorra-
ine z Paláca Pitti, Stefania Gitto – Scuola 
di Musica, Fiesole). Predstavitelia Stif-
tung Mozarteum Salzburg bližšie oboz-
námili s projektom digitalizácie a online 
katalógu mozartovských prameňov (Lis-
ty a  dokumenty Mozartovej rodiny v  Mo-
zartovej nadácii v  Salzburgu, Ulrich Le-
isinger, Anja Morgenstern – Stiftung 
Mozarteum, Salzburg). V  rámci bloku 
venovanom archívom známych orches-
trálnych telies zaznelo niekoľko histo-
rických nahrávok a  boli prezentované 
zaujímavé historické materiály doku-
mentujúce ich niekoľkoročné pôsobenie 
(Historický archív viedenských filharmo-
nikov Silvia Kargl – Historisches Archiv 
der Wiener Philharmoniker, Viedeň; Ra-
kúske a  nemecké hudobné tlače v  Archí-
ve Hudobnej knižnice v  Bolschoi-Theaters 
Moskva, Olesja Bobrik – Archiv der No-
tenbibliothek des Moskauer Balschoi-
-Theaters, Moskau). Zaujímavé témy od-
zneli aj v súbore prednášok venovaných 
hudobnej ikonografii,  metodologicky 
užitočné boli viaceré príspevky s proble-
matikou reedície tematických katalógov.
Podujatie sa nieslo v  priateľskej atmo-
sfére,  v  úsilí o  odovzdanie skúseností 
a načerpanie nových inšpirácií pre prácu 
s hudbou a hudobnými prameňmi, kto-
rá tvorí náplň a záujem širokého spektra 
odbornej verejnosti na celom svete.

Inšpiratívna 
návšteva 
u českých 
kolegov
Františka Marcinová  
– Jakub Ondrej 
ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM  
– HRAD V STAREJ ĽUBOVNI,  
STARÁ ĽUBOVňA

An inspiring visit to Czech 
colleagues
Slovak museums staff were learning 
more about the work of their Czech 
colleagues in Rožnov pod Radhoštem 
and in Opava. The excursion was run by 
the Slovak Union of Museums on 22 – 23 
October 2013 and resulted in a number 
of inspiring ideas, deeper cooperation 
and  more information about the ups and 
downs of our everyday work.  

Z  iniciatívy Zväzu múzeí na  Sloven-
sku (ZMS) sa v dňoch 22. – 23. októbra 
2013 uskutočnila odborná exkurzia pra-
covníkov slovenských múzeí k  českým 
kolegom. Exkurzie sa zúčastnilo 31 pra-
covníkov z 12 členských múzeí. Napriek 
malému časovému rozpätiu bol program 
exkurzie veľmi bohatý. Hlavnou myš-
lienkou bolo prehĺbenie spolupráce me-
dzi slovenskými a českými múzeami.
Prvým zastavením na ceste bolo Valašské 
muzeum v  přírodě v  Rožnove pod Rad-
hoštěm. Veľmi príjemne nás v  tejto in-
štitúcii prijal riaditeľ múzea Jindřich On-
druš. Predstavil nám ciele múzea a  jeho 
vízie do  budúcnosti. Počas diskusie bo-
li naznačené mnohé cesty rozvoja mú-
zejníctva, či už na slovenskej, ale aj čes-
kej strane. Porozprával nám o múzeu, aj 
o vzniku metodického centra pre múzeá 
v prírode v Českej republike v roku 2013.
V  rámci prehliadky múzea nám bolo 
umožnené nahliadnuť do nových priesto-
rov, ktoré sú situované v  bývalej nemoc-
nici v mestečku Frenštát pod Radhoštěm. 
V tomto objekte sa dnes nachádzajú kon-
zervátorské dielne, ktorými nás previed-
la vedúca Oddelenia starostlivosti o zbier-
ky Gabriela Obroučková. Predstavila nám 
priestor, kde sa prijímajú nové zbierky 
a  proces prijímania zbierkových predme-
tov vo Valašskom múzeu v prírode. V da-
nom objekte sú umiestnené tiež depozi-
táre, ktoré postupne prechádzajú rekon-
štrukciou a  modernizáciou. Videli sme 
množstvo rozmanitých úložných systé-
mov, ktoré by aj v našich múzeách mohli 

nájsť využitie. Prehliadku múzea sme za-
končili návštevou jeho expozícií – Valaš-
ská dědina, Dřevěné městečko, Mlýnská 
dolina. V priestore mestečka sme sa oboz-
námili predovšetkým s  históriou múzea, 
ale tiež s  praktickými skúsenosťami udr-
žiavania drevených stavieb. V diskusii bo-
la tiež naznačená otázka originálu a  kó-
pie architektúry a jej využitie v múzeách, 
či už v Čechách alebo na Slovensku. Úlohy 
sprievodcu vo Valašskej dědine sa ujal dl-
horočný spolupracovník slovenských mú-
zeí v  prírode Eduard Langer. Vzhľadom 
na jeho spätosť s tvorbou technických pa-
miatok, ale aj samotnou koncepciou mú-
zea v prírode – Valašskej dediny, bol jeho 
sprievod vysoko odborný, ale zároveň aj 
veľmi poučný. Po prehliadke sme sa presu-
nuli do Opavy, kde bolo zabezpečené uby-
tovanie.
Hlavným bodom programu druhého 
dňa bola návšteva Slezského zemské-
ho múzea v  Opave (Slezské zemské mu-
zeum). Exkurzia začala stretnutím s  ko-
legami v  priestore novozrekonštruova-
nej múzejnej knižnice. Českí kolegovia 
nám predstavili program Bach, ktorý po-
užívajú na elektronické spracovanie zbie-
rok. Vzhľadom na to, že slovenský systém 
ESEZ je odlišný od českého, bolo pomer-
ne ťažké vyriešiť niektoré načrtnuté otáz-
ky. Bohatý program pokračoval návštevou 
novozrekonštruovanej historickej budo-
vy a  novovybudovaných expozícií, ktoré 
oslovili všetkých účastníkov exkurzie. Tá-
to moderná inštalácia stálych expozícií bo-
lo ocenená cenou Gloria Musaealis 2012.
Slezské zemské muzeum patrí k najstar-
ším múzeám v ČR a je tiež tretím najväč-
ším múzeom v Čechách. V súčasnosti sa 
v múzeu kladie veľký dôraz na preventív-
nu ochranu zbierkových predmetov. Slez-
ská univerzita v Opavě, s ktorou múzeum 
spolupracuje, bola poslednou zastávkou 
v rámci našej exkurzie. Riaditeľ Slezské-
ho zemského muzea Antonín Šimčík, 
ktorý je zároveň pedagógom a garantom 
odboru múzejná konzervácia na Slezskej 
univerzite, nám predstavil učebné me-
tódy a  plány odboru. Na  spiatočnej ces-
te na Slovensko sme využili možnosť po-
zrieť si vysunutú expozíciu Slezského 
zemského múzea v  Hrabyni, kde sa na-
chádza Pamätník II. svetovej vojny.
Odborná exkurzia v Českej republike bo-
la veľmi podnetným štartom múzejných 
činností. Inšpirácia v zahraničí a v ďalších 
múzeách, ako aj komunikácia s  kolega-
mi, prináša nové obzory a nové možnos-
ti. Veríme, že sa v  takýchto podnetných 
stretnutiach bude pokračovať a múzejníci 
tak budú dostávať nové impulzy, ktoré vy-
užijú v prospech zlepšovania a zatraktív-
ňovania múzejníctva na Slovensku.
Za  všetkých kolegov, ktorí sa exkurzie 
zúčastnili, chceme poďakovať za  inicia-
tívu a organizáciu tohto zájazdu. Kiežby 
sa všetkým podarilo získané postrehy 
pretaviť do svojej práce!
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Gabriela Podušelová, PhDr.
Je námestníčkou generálneho riaditeľa 
Slovenského národného múzea (SNM) 
pre Úsek odborných činností. V  mú-
zejníctve pôsobí od  roku 1982, v  SNM 
od  roku 1992. Je autorkou a  spoluau-
torkou analyticko-koncepčných mate-
riálov mapujúcich stav odbornej ochra-
ny v slovenských múzeách, venovala sa 
otázkam ďalšieho vzdelávania zamest-
nancov múzeí SR, ako aj pedagogic-
kej činnosti, podieľala sa tiež na tvorbe 
právnych predpisov pre oblasť múzej-
níctva a ochrany kultúrneho dedičstva.

Pavol Ižvolt, Ing. arch., PhD.
V  súčasnosti pracuje na  Pamiatko-
vom úrade SR ako technický koordiná-
tor projektu preventívnej diagnostiky 
a  údržby pamiatok Pro Monumenta. 
Publikuje v  oblasti ochrany pamiatko-
vého fondu.

Jana Luková, Mgr.
V  súčasnosti pracuje v  Galérii mesta 
Bratislavy  na  pozícii kurátorky zbier-
ky starej maľby a  sochy. Venuje sa de-
jinám výtvarného umenia v  Bratislave 
s  dôrazom na  obdobie 18. – 19. storo-
čia. Publikuje práce súvisiace s  galerij-
nou kurátorskou a  výstavnou činnos-
ťou, je spoluautorkou výstavných kata-
lógov a  publikácií Mučenícke legendy 
(GMB 2012) a Ave Mária (GMB 2013), 
článkov a  štúdií týkajúcich sa galerij-
ných zbierok.

Ján Papco, Mgr. 
Je riaditeľom SNM-Múzea Bojnice v Boj-
niciach. Zaujíma sa o  európske maliar-
stvo a  sochárstvo 17. – 18. storočia. Je 
autorom viacerých významných publi-
kácii, napr. Rakúsky barok a  Slovensko. 
Nové nálezy, atribúcie I., II. /Österrei-
chisches Barock und die Slowakei. Neue 
Funde, Attributionen I., II.; Umenie 16. 
– 18. storočia v zbierkach Múzea Bojni-
ce, Palkovské štúdie I./Palko Studies I.; 
Záhada jedného obrazu/The Mystery of 
a Painting, Naše kresťanské mená (kurá-
tor výstavy, editor a  spoluautor kataló-
gu), autor múzejníckej koncepcie Od in-
štalácie cez animáciu k inscenácii.

Beáta Husová, PhDr.
Pracuje ako vedúca Oddelenia komu-
nikácie Múzea mesta Bratislavy. Venu-
je sa tvorbe neformálnych vzdelávacích 
programov, práci v  oblasti PR a  vizuál-
nej komunikácii múzea s  verejnosťou. 
Je projektovou manažérkou viacerých 
vzdelávacích projektov, autorkou vzde-
lávacích programov a koncepcie Všetko 
o múzeu. Je tiež zakladateľkou Detské-

ho ateliéru Múzeum má budúcnosť. Pri-
pravuje metodické hodiny pre učiteľov 
základných a  stredných škôl. Publikuje 
v odborných časopisoch.

Silvia Lörinčíková, Mgr. 
Vyštudovala odbor muzeológia na Uni-
verzite Mateja Bela v  Banskej Bystri-
ci. V súčasnosti je externá doktorandka 
v Historickom ústave SAV v Bratislave. 
Pracovala v Archeologickom ústave SAV 
v  Nitre, Baníckom múzeu v  Rožňave 
a  od  roku 1999 pracuje v  SNM-Múzeu 
Betliar, v  súčasnosti ako vedúca Odde-
lenia histórie, zbierok a  výstavnej čin-
nosti. Publikuje v  oblasti zberateľstva 
Andrássyovcov, v rokoch 2008 až 2010 
sa podieľala na vedeckovýskumnej úlo-
he Levočská biela pani, od roku 2008 sa 
venuje hospodárskym dejinám na pan-
stvách Andrássyovcov.

Mária Jagnešáková, PaedDr.
Je riaditeľkou  Oravského múzea P.  O. 
Hviezdoslava v  Dolnom Kubíne. Zaují-
ma sa nielen o históriu, ale aj marketing 
a rozvoj cestovného ruchu. Je spoluau-
torka publikácie Gorali na  Orave, zod-
povedná redaktorka Zborníka Oravské-
ho múzea, členka vedeckej rady Kysuc-
kého múzea.

Vladimír Turčan, PhDr. 
Pracuje v  SNM-Archeologickom mú-
zeu v Bratislave, na pozícii kurátor. Ve-
nuje sa dobe rímskej a dobe slovanskej 
a v tejto oblasti aj publikuje, naposledy 
Turčan, V. Depoty z Bojnej a včasnostre-
doveké hromadné nálezy železných 
predmetov uložené v  zbierkach SNM-
-Archeologického múzea. Zborník Slo-
venského národného múzea Archeoló-
gia. Supplementum 6. Bratislava 2012.

Danica Štilichová, PhDr. 
Pracuje v  SNM-Hudobnom múzeu 
na pozícii kurátorka od roku 1983. Ve-
nuje sa dejinám  hudby 20. a 21. storo-
čia. Pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa, 
vedúca oddelenia odborných činností 
a dodnes zastáva funkciu predsedníčky 
komisie na  tvorbu zbierok SNM-HUM.  
Publikácie: Podmanený svet, vyd. Mla-
dé letá, Bratislava, 1981; Peter Dvorský, 
vyd. Tatran, Bratislava, 1991; Krútňa-
va vo svete /Krútňava in der Welt, /slov. 
nem./ vyd. SNM-Hudobné múzeum 
v edícii Museaum Musicum, Bratislava, 
1993; Život plný hudby, vyd. Mladé le-
tá, Bratislava, 2005, Katalóg k  výsta-
ve Eugen Suchoň, /slov. angl./vyd. Hu-
dobné múzeum SNM, Bratislava, 2008; 
Denník z notovej osnovy, vyd. Perfekt, 
Bratislava, 2012.

Branislav Panis, Mgr.
Je riaditeľom SNM-Historického múzea 
v Bratislave. V posledných rokoch sa ve-
nuje najmä problematike spojenej s re-
alizáciou rekonštrukcie Bratislavského 
hradu, príprave nových expozícií a rea-
lizácii väčších domácich a zahraničných 
výstav.

Katarína Harmadyová, Mgr., PhD.
V súčasnosti pracuje ako vedúca Odde-
lenia – hrad Devín v Múzeu mesta Bra-
tislavy. Venuje sa archeologickému vý-
skumu na NKP hrad Devín v obci Devín. 
Publikuje v oblastiach včasný stredovek 
a  výsledky archeologického výskumu 
v devínskej oblasti.

Katarína Konečná, Mgr.
Je riaditeľkou Pohronského múzea 
v Novej Bani. Venuje sa archeológii, re-
gionálnym dejinám, pamiatkam, ces-
tovnému ruchu, múzejníctvu a v týchto 
oblastiach aj publikuje.

Mária Rapošová, PhDr.
V  súčasnosti pracuje ako odborná pra-
covníčka v  Literárnom múzeu Sloven-
skej národnej knižnice v  Martine. Vy-
konáva samostatný prieskum a výskum 
s  cieľom zbierkotvornej činnosti, po-
dieľa sa na  odbornej príprave a  reali-
zácii expozícii a  výstav, spolupracuje 
so zahraničnými slovakistami a  publi-
kuje v  oblasti literárno-múzejného vý-
skumu, biografií literárnych osobností 
a kultúrnej histórie.

Barbora Vašková, Mgr.
Pracuje v Slovenskom národnom mú-
zeu v  Muzeologickom kabinete ako 
metodička. Vyštudovala odbor klasic-
ké jazyky na  Fakulte humanistiky Tr-
navskej univerzity v  Trnave. Pre po-
treby MK SR a Štatistického úradu SR 
spracováva informácie o  činnostiach 
múzeí SR.

Zuzana Koblišková, Mgr.
V  súčasnosti pracuje v  Múzeu Diva-
delného ústavu na  pozícii dokumen-
tátorka, kustódka a kurátorka múzej-
ných a  galerijných zbierok Múzea Di-
vadelného ústavu. Venuje sa výskumu 
scénografie a  jej využitiu aj mimo di-
vadelný priestor. Naďalej sa venuje aj 
výskumu problematiky stálych expo-
zícii a galerijných výstavných priesto-
rov, ktorej sa venovala vo svojej diplo-
movej práci.

Zdenka Letenayová, PhDr.
Je riaditeľkou  SZTK-Múzea telesnej 
kultúry v  SR, zároveň vykonáva funk-
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ciu kurátorky zbierok múzea. Venuje 
sa problematike dejín športu a olympij-
ského hnutia na Slovensku. Je autorkou 
a spoluautorkou scenárov výstav a pub-
likácií s uvedenou problematikou. Pub-
likuje v oblasti športovej histórie doma 
aj v zahraničí.

Ivan Jančár, PhDr.
Je riaditeľom Galérie mesta Bratisla-
vy. Venuje sa oblasti výskumu výtvar-
ného umenia 20. storočia a  súčasné-
ho výtvarného umenia. Je autorom 20 
publikácií o  slovenskom výtvarnom 
umení.

Ján Jurkovič, Mgr.
V  súčasnosti pracuje v  Múzeu SNP vo 
funkcii digitalizátor. Je autorom projek-
tov CEMUZ a Digitálne múzeum. Publi-
kuje v oblasti múzejnej informatiky.

Ivona Kautmanová, RNDr., PhD.
V  súčasnosti pracuje v  SNM-Prírodo-
vednom múzeu v Bratislave ako vedúca 
Botanického oddelenia. Venuje sa my-
kológii a taxonómii a v oblasti mykoló-
gie aj publikuje.

Anna Šujanská, Mgr.
V  súčasnosti pracuje vo Vlastivednom 
múzeu v  Považskej Bystrici ako histo-
rička. V rámci regionálnych dejín od ro-
ku 2006 intenzívne pracuje na  výsku-
me výroby jednostopových motorových 
vozidiel (JMV) vyrábaných v Považskej 
Bystrici a  na  získaní cestných a  súťaž-
ných motocyklov do zbierok múzea. Sú-
bežne skúma vznik a  historický vývoj 
Zbrojovky, a. s. v Brne, Závodu II. v Po-
važskej Bystrici a  osobnosť Ing.  Kle-
menta Ružičku, jej prvého generálneho 
riaditeľa. Podrobnejšie skúmala archi-
tektonické a  iné pamiatky rodu Bala-
šovcov v  kontexte s  Považskou Bystri-
cou. 

Danka Šubová, doc., RNDr., CSc.
Je riaditeľkou Slovenského múzea 
ochrany prírody a  jaskyniarstva v  Lip-
tovskom Mikuláši. Venuje sa populari-
zácii vedy z oblasti bunkovej a moleku-
lovej biológie vo vzťahu k environmen-
tálnym problémom. Je spoluautorkou 
Atlasu druhov európskeho významu pre 
územia NATURA 2000 na  Slovensku 
a  publikuje v  oblasti environmentálne-
ho vzdelávania.

Zuzana Krempaská, Ing.
Je riaditeľkou  Múzea Spiša v  Spišskej 
Novej Vsi. Venuje sa geológii, paleon-
tológii a  baníctvu. Je zostavovateľkou 
a  jednou z  autorov príspevkov v  pub-
likáciách Andrej Reiprich – Osobnosť 
školstva, vedy a  muzejníctva (Spišská 
Nová Ves, 2013), SPIŠ 6 Vlastivedný 
zborník, (Spišská Nová Ves, 2012), Mú-

zeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951 – 
2011 (Spišská Nová Ves, 2011).

Katarína Beňová, Mgr., PhD.
Pracuje v  Slovenskej národnej galérii 
ako kurátorka zbierky umenia 19. sto-
ročia a ako odborný asistent na Kated-
re dejín výtvarného umenia Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v  Bra-
tislave. Venuje sa problematike ume-
nia 19. storočia v  Strednej Európe. Je 
autorkou a  zostavovateľkou publikácií 
Pamiatky františkánskeho rádu na Slo-
vensku v  19. storočí a  Konrád Švestka 
(spolu s K. Chmelinovou, 2013), Barón-
ka. Osudy Margity Czóbelovej (1891 – 
1972) medzi Mednyánszkym a  Robbe-
-Grilletom (2011), Ján Rombauer 1782 
– 1849. Levoča – Petrohrad – Prešov 
(2009) a ďalšie.

Zsófia Kiss-Szemán, Mgr.
V  súčasnosti pracuje v  Galérii mesta 
Bratislavy na  pozícii šéfkurátorky. Za-
ujíma sa o  oblasť výtvarného umenia 
v  strednej Európe. Je autorkou mono-
grafií: Cyprián Majerník, Ladislav Gu-
derna, Jakub Bauernfreund, Príbehy 
a  fenomény – stála expozícia umenia 
20. storočia v GMB a publikuje v oblasti 
výtvarného umenia.

Júlia Marcinová, Mgr.
Pracuje ako etnologička v Múzeu a Kul-
túrnom centre južného Zemplína v Tre-
bišove a  popritom študuje na  Katedre 
etnológie Univerzity Konštantína Filo-
zofa v  Nitre v  rigoróznom štúdiu. Ve-
nuje sa tradičnému odievania. Je au-
torkou a  spoluautorkou publikácií Čo 
vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš (Žilina, 
2010), Poklona zemplínskej kráse. Tra-
dičné odievanie v Tokajskej oblasti v 1. 
polovici 20. storočia (Trebišov, 2012), 
Z vŕšku do doliny. Ľudové odievanie Ra-
jeckej doliny v  1. polovici 20. storočia 
(Žilina, 2012).

Eva Greschová, Mgr.
Je vedúcou útvaru archívu a  knižnice 
v  Slovenskom múzeu ochrany prírody 
a  jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 
Venuje sa archívnictvu, histórii a digita-
lizácii. Publikuje v oblasti história a vý-
voj ochrany prírody na Slovensku, digi-
talizácia kultúrneho dedičstva.

Alena Selucká, Ing.
Je námestníčkou pre Metodické cen-
trum konzervácie  Technického mú-
zea v Brne. Zaujíma sa o štúdium koró-
zie a  konzerváciu kovových predmetov 
v  múzejných zbierkach a  problematiku 
preventívnej starostlivosti so zamera-
ním na  mikroklimatické parametre uk-
ladania zbierkových predmetov. Je spo-
luautorkou publikácie Konzervování 
a  restaurování kovů – Ochrana před-

mětů kulturního dědictví z kovů a jejich 
slitin. Publikuje v  oblasti konzervova-
nia-reštaurovania múzejných zbierok.

Milan Jančo, Mgr.
V súčasnosti pracuje v Národnom mú-
zeu v  Prahe, v  Centre pre prezentáciu 
kultúrneho dedičstva vo funkcii vý-
skumného a  vývojového pracovníka. 
Je redaktorom časopisu Muzeum: Mu-
zejní a  vlastivědná práce a  webových 
portálov eMuzeum a  eMuzeum/Mu-
zeum bez bariér. Venuje sa problema-
tike sprístupňovania pamiatok, múzeí 
a  galérií a  ich expozícií návštevníkom 
so špeciálnymi potrebami, práci s pre-
zentovanými archeologickými nález-
mi na mieste, komunikácií múzeí s ve-
rejnosťou a  využívaniu nových tech-
nológií v  prezentácii zbierok a  múzeí. 
V  oblastiach svojej práce aj publiku-
je (Návštěvníci muzeí se speciálními 
potřebami: Nevidomí. In: Muzeum: 
Muzejní a  vlastivědná práce, roč. 51, 
2013, č. 2, s. 35 – 51; Archeologické 
nálezy prezentované na  místě ve  výu-
kových a vzdělávacích programech. In: 
Edukace a  prezentace archeologického 
kulturního dědictví Metody, přístupy, 
stanoviska. Praha 2013, s. 58 – 69).

Alice Stuchlíková, Mgr., Bc., Ph.D.
V súčasnosti pracuje na Katedre výtvar-
nej výchovy Pedagogickej fakulty Masa-
rykovej univerzity v  Brne ako odborná 
asistentka. Venuje sa profesii galerijné-
ho pedagóga, sprostredkovaniu umenia 
znevýhodneným skupinám, sprostred-
kovaniu architektúry a obsahovým a for-
málnym aspektom galerijno-pedagogic-
kých interpretačných materiálov. Publi-
kuje v  oblasti sprostredkovania umenia 
a múzejnej a galerijnej pedagogiky.

Lenka Antalová, Mgr., PhD.
V  súčasnosti pracuje v  SNM-Hudob-
nom múzeu v Bratislave ako dokumen-
tátorka. Venuje sa hudobnej historio-
grafii 18. st. – 1. pol. 19. st. Je autorkou 
publikácie Hudobná kultúra uršulínok 
v Bratislave v 18. a 19. storočí (Bratisla-
va: Stimul 2011) a  publikuje v  oblasti 
Hudobná história reholí na  území Slo-
venska v 18. a 19. storočí.

Františka Marcinová, PhD.
Pracuje v Ľubovnianskom múzeu – hrad 
v  Starej Ľubovni na  Dokumentačnom 
oddelení. Venuje sa výskumu v pomoc-
ných vedách historických. Publikuje 
v oblasti histórie.

Jakub Ondrej, Mgr.
Pracuje v Ľubovnianskom múzeu – hrad 
v  Starej Ľubovni na  marketingovom 
oddelení. Venuje sa príprave poduja-
tí a  marketingu a  propagácie v  Ľubov-
nianskom múzeu.
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neskorogotických stavebných prvkov. 
Po požiari (rok 1800) obnovená Jozefom 
Pálfim v rokoch 1906 – 1912, zariadená 
v neogotickom štýle 
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The Knights‘ Hall. Corvinus Palace of the Orava 
Castle. The palace was built by Matthew Corvinus 
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in 1800 it was renewed by Joseph Pálffy between 
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15th century revealed reconstructed 
fragment of a Gothic window in connection 
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