
Grant EHP a NFM na opravu striech v Múzeu slovenskej dediny ukončený 

Slovenské národné múzeum v Martine ukončilo projekt „Generálne opravy šindľových krytín na 

objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny“, na ktorý získalo z Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) 

v rámci výzvy 0405 - priorita Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva grant, podporený 

spoluúčasťou Slovenskej republiky prostredníctvom štátneho rozpočtu vo výške 15 %. 

Cieľom projektu bola výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch ľudovej architektúry v Múzeu 

slovenskej dediny v Martine, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. 

Slovenské národné múzeum ho buduje ako celoslovenskú expozíciu tradičného ľudového staviteľstva, 

bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Z 

takmer 150 objektov, stavebne realizovaných v Múzeu slovenskej dediny prevažne v 70. a 80. rokoch 

20. storočia, tvoria väčšinu drevené stavby kryté šindľom. Vzhľadom na charakter stavebného 

materiálu sú tieto stavby náročné na priebežnú údržbu, pričom najväčšiu pozornosť si vyžadujú 

šindľové krytiny striech, ktorých životnosť spravidla neprekračuje 20 – 30 rokov. Výmena strešných 

krytín na objektoch ľudovej architektúry rieši v uvedených kontextoch záchranu a zhodnotenie 25 

objektov ľudovej architektúry Múzea slovenskej dediny, čo v konečnom dôsledku znamená nielen 

zabezpečenie vhodného technického a zdravotného stavu týchto objektov, ale zároveň možnosť ich 

širšieho využitia. Slovenské národné múzeum bude mať týmto spôsobom možnosť zhodnotiť 

a skvalitniť verejnosti prístupnú expozíciu Múzea slovenskej dediny.  

Na opravy a výmenu šindľovej krytiny na 25 objektoch ľudovej architektúry získalo múzeum grant vo 

výške 400 446 €. Z toho grant z EHP / NFM 304 633 € a grant zo štátneho rozpočtu SR 95 813 €. 

K ukončeniu projektu sa v Múzeu slovenskej dediny dňa 14. marca 2011 konala tlačová konferencia. 

Pozvanie na tlačovú konferenciu prijala J. E. pani Trine Skymoen, mimoriadna a splnomocnená 

veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR.  


