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Slovenské národné múzeum a jeho zbierky
Rastislav Púdelka, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Slovak National Museum and its collections
The Slovak National Museum is celebrating the 120th anniversary of its existence. It was founded by Matica 
slovenská. Nowadays, the Slovak National Museum is an independant organisation that has its firm place in the 
society. It administers 18 specialised museums with almost 4 million collections.

Storočie môže obsiahnuť niekoľko ľudských životov. Čo však 
predstavuje storočie či 120 rokov v dejinách inštitúcie? Sloven-
ské národné múzeum (ďalej aj „múzeum“ alebo „SNM“) pre-
konalo od roku 1893, kedy boli položené jeho základy, mnoho 
zmien. Menilo sa ako inštitúcia a menilo sa aj jeho postavenie 
v spoločnosti. Vzniklo za monarchie, kedy múzeu „nesvietila 
šťastná hviezda“. Monarchia padla, prešlo niekoľko politických 
režimov, dve svetové vojny, prichádzali a odchádzali králi, pre-
zidenti, ministri, no múzeum zostalo. Z každej kataklizmy, po-
litických či iných zmien vyšlo múzeum posilnené. Upevňovali 
sa jeho pozície, postavenie v štruktúre kultúrneho života spo-
ločnosti, pri skúmaní a poznávaní našej minulosti aj vo vedec-
kej oblasti. Múzeum rástlo aj kvantitatívne – zväčšoval sa po-
čet zbierkových predmetov, počet expozícií, objem spravova-
ného majetku, rástol počet zamestnancov. Postupne múzeum 
sprístupnilo desiatky expozícií a zintenzívňovalo činnosti spo-
jené s odbornou ochranou zbierok.
Slovenské národné múzeum vzniklo s  cieľom zhromažďo-
vať pamiatky minulosti ako doklady historicity slovenské-
ho národa, jeho celkovej kultúrnej vyspelosti, ale aj vkladu 
slovenského národa do  dejinného vývoja Európy. Artefak-
ty minulosti, ich zhromažďovanie a  ochrana boli a  sú zák-
ladnou úlohou múzea. Činnosť každého múzea je postave-
ná na zbierkových predmetoch, veď zbierky môžu jestvovať 
bez múzea, no žiadne múzeum nemôže jestvovať bez zbier-
kových predmetov.
Prvé zbierky začala systematicky vytvárať už Matica sloven-
ská, ktorá zhromažďovala a  uchovávala „starožitnosti“ tý-
kajúce sa slovenského národa. Zbierky Matice slovenskej sa 
po  náročných peripetiách vrátili len sčasti späť do  zbierko-
vého fondu Slovenského národného múzea. Kontinuálne sa 
zbierkový fond SNM rozvíjal od roku 1893 – od vzniku Mu-
zeálnej slovenskej spoločnosti (MSS). Počas 120 ročnej exis-
tencie múzea sa zbierkový fond menil nielen kvantitatívne, 
ale aj kvalitatívne a v súčasnosti je zbierkový fond SNM naj-
väčším v Slovenskej republike.
Slovenské národné múzeum k 31. decembru 2012 spravova-
lo 3 936 545 kusov zbierkových predmetov. Zbierkový fond 
SNM je tvorený fondmi jednotlivých špecializovaných mú-
zeí, ktorých je v súčasnosti osemnásť. Môžeme ho klasifiko-
vať aj podľa príslušnosti zbierkových predmetov k  jednotli-
vým vedným disciplínam participujúcim na činnosti múzea. 
Základným kritériom pri klasifikácii zbierkových predmetov 
je rozdelenie na zbierkové predmety z oblasti spoločenských 
vied a zbierkové predmety z oblasti prírodných vied. Zo spo-
ločenských vied je v zbierkovom fonde SNM 838 052 kusov 
zbierkových predmetov, z prírodných vied je to 3 098 480 ku-
sov zbierkových predmetov.
SNM má ako jediné múzeum na  Slovensku vo svojom roz-
siahlom zbierkovom fonde zastúpené všetky základné vedné 
disciplíny: spoločenské vedy – archeológia, etnografia, histo-
rické vedy, numizmatika, dejiny výtvarného umenia, dejiny 
hudby, filatelia, materiály archívnej a  knižnej povahy, foto-

grafie ako múzejné predmety; prírodné vedy – botanika, zoo- 
lógia, paleontológia, antropológia, mineralógia, petrografia, 
geológia. Špecifické postavenie v štruktúre zbierkového fon-
du má múzejná dokumentácia národnostných a  etnických 
menšín, ktorých zbierkové predmety možno zaradiť k histo-
rickým, etnologickým aj k umelecko-historickým zbierkam.
Základ zbierkových fondov súčasných nosných špecializova-
ných múzeí SNM, t. j. Archeologického múzea, Historického 
múzea, Hudobného múzea, Etnografického múzea a Prírodo-
vedného múzea, ktoré v súčasnosti spravujú viac ako 90 per-
cent zbierkových predmetov – sa začal tvoriť v Slovenskom 
národnom múzeu v Martine (zal. v roku 1893). V roku 1961 
po jeho zlúčení so Slovenským múzeum v Bratislave (vznik-
lo v  roku 1940 zlúčením Slovenského vlastivedného múzea 
a  Zemědělského muzea) sa začala vytvárať súčasná podoba 
Slovenského národného múzea.
Špecifickou skupinou múzeí v správe SNM sú hradné múzeá, 
ktoré sa stali súčasťou SNM prevažne v 90. rokoch 20. storo-
čia (SNM-Múzeum Červený Kameň je súčasťou SNM od roku 
1979). Základ ich zbierkových fondov tvorí zväčša pôvodný 
mobiliár objektov (Betliar, Krásna Hôrka, Bojnice, Červený 
Kameň) doplnený tzv. zvozmi Kultúrnej komisie, realizova-
nými od  roku 1946 a  deponovanými v  Múzeu Červený Ka-
meň a čiastočne v Múzeu Bojnice.
Múzeá národnostných a  etnických menšín, okrem Múzea 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku, vznikali v  90. rokoch 20. 
storočia transformáciou špecializovaných oddelení Historic-
kého múzea venujúcich sa kultúre národnostných menšín 
na  samostatné múzeá. Vzhľadom na  pomerne krátku dobu 
pôsobenia sú ich zbierkové fondy málo početné, sú vlastne 
na začiatku etapy budovania fondov.
Múzeum Slovenských národných rád na Myjave, Múzeum Ľ. 
Štúra v Modre, Spišské múzeum v Levoči a Múzeum bábkar-
ských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň sa (ako aj ďalšie 

Budova Múzea Andreja Kmeťa v Martine, prvá budova Slovenského 
národného múzea postavená v roku 1908. Foto: archív SNM-MT
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múzeá SNM) venujú popri svojej špecializácii aj múzejnej do-
kumentácii regiónu, čo sa výrazne prejavuje v štruktúre ich 
zbierkových fondov.
Zbierkové predmety a  zbierky z  oblasti spoločenských vied 
sú zastúpené temer vo všetkých špecializovaných múzeách  
SNM – mimo Prírodovedného múzea. Z  celkového počtu 
838  052 ks zbierkových predmetov zo spoločenskovedných 
disciplín, je väčšina zbierkových predmetov v správe štyroch 
špecializovaných múzeí – Archeologického múzea, Historic-
kého múzea, Hudobného múzea a  Múzeí v  Martine. Tieto 
zbierky a  zbierkové predmety poskytujú bohatý pramenný 
materiál pre historické vedy, etnografiu, archeológiu, dejiny 
hudby, ako aj ďalšie špecifické oblasti činnosti človeka.
Zbierky z  oblasti historických vied sú veľmi rôznorodé – 
od  dokladov na  zabezpečovanie obživy, cez rozvoj remesiel, 
priemyselnej výroby, dokumentáciu spoločenského,  politic-
kého a kultúrneho života na Slovensku, až po výtvarné ume-
nie. Časový horizont zbierok siaha od stredoveku po 90. ro-
ky 20. storočia, pričom k historickým zbierkam sú zaradené 
aj numizmatické zbierky, zbierky filatelistické, knižnej kultú-
ry, dobových písomností, staré tlače, militáriá, vexikologické 
(zástavy, vlajky), ucelené zbierky pozostalostí významných 
osobností, niektoré špecializované zbierky a  zbierky dobo-
vých fotografií, chápaných nielen v polohe dokumentu, ale aj 
múzejného artefaktu. 
Ďalej sem patria aj predmety dokumentujúce  významné 
medzníky národných dejín a osobnosti slovenského národ-
nooslobodzovacieho hnutia 19. a prvej polovice 20. storočia 
(Ľ. Štúr, J. M. Hurban, M. Dohnány, Š. Moyzes, K. Kuzmá-
ny, V. P.  Tóth, M. Hodža, P.  Mudroň, M. R. Štefánik), ako 
aj predmety viažuce sa k  osobnostiam, ktoré sa podieľa-
li na  vytváraní a  budovaní samotnej inštitúcie (zbierky A. 
Kmeťa, P.  Socháňa, J. Petrikovicha, A. Halašu, P.  Križku 
a  pod.). Múzeum uchováva pozostalosti ďalších význam-
ných osobností slovenského múzejníctva a  slovenskej et-
nológie (napr. pozostalosť J. Geryka, A. Polonca, A. Horá-
kovej-Gašparíkovej a  jej manžela prof.  J. Horáka). K  naj-
hodnotnejším súborom patrí pozostalosť M. R. Štefánika, 
v  menších súboroch sú zastúpené aj iné osobnosti našich 
dejín, napr. A. Dubček. Ďalšou súčasťou zbierok historic-
kých vied sú zbierkové predmety dokumentujúce hospo-
dárske dejiny. Ide o  široké spektrum zbierkových predme-
tov, ktoré dokumentujú   hospodársky rozvoj, najmä roz-
voj výroby, napr. pracovné nástroje, náradie, súbory dielní 
jednotlivých remeselníkov. Druhou skupinou zbierkových 
predmetov v  tejto oblasti sú remeselné alebo priemyselne 

vyrábané výrobky. Poslednou skupinou sú zbierkové pred-
mety k  organizácii výroby, napr. písomnosti cechov, vzor-
níky tovární, tlačivá, písomnosti, reklamné letáky, katalógy 
rozličného druhu a pod.
Zbierky z oblasti výtvarného umenia boli v počiatkoch zbera-
teľstva považované za základ formujúcich sa zbierok. Od 20. 
rokov 20. storočia sa budovali cielene najmä zásluhou A. 
Guntherovej-Mayerovej. Na  pôde SNM v  Martine vznikla 
prvá profesionálna prezentácia výtvarného umenia – Národ-
ná galéria Slovenska (1933). Vznikom Slovenskej národnej 
galérie v  roku 1948 a  následne ostatných regionálnych ga-
lérií prešla úloha dokumentácie výtvarnej kultúry a  výtvar-
ného života na  Slovensku do  ich pôsobnosti. Výtvarné die-
lo vo svojej celistvosti je v  súčasnosti vnímané v  podmien-
kach múzea nielen ako výtvarný artefakt, ale aj ako prejav 
spoločenského vývoja, súdobých pomerov a dobového vkusu 
– teda ako jeden z prejavov vývoja materiálnej kultúry, kul-
túry všedného dňa. Zbierky výtvarného umenia tvoria diela 
výtvarného umenia v základných disciplínach – maľba, gra-
fika, sochárstvo a zbierkové predmety z oblasti umeleckého 
remesla s datovaním od 14. po 20. storočie. Ich súčasťou je aj 
rozsiahla pozostalosť Martina Benku sústredená v SNM-Mú-
zeu Martina Benku v Martine.
Zbierkové predmety z  etnografie sa nachádzajú v  štruktúre 
zbierkových fondov väčšiny múzeí v  SR. Tento fakt je pod-
mienený skutočnosťou, že múzejná dokumentácia ľudo-
vej kultúry v  podmienkach slovenského múzejníctva patri-
la v  minulosti k  jeho prioritám. Počet zbierkových predme-
tov z etnografie v zbierkovom fonde SNM je najväčší z múzeí 
Slovenskej republiky. Ich základ sa tvoril už v prvých rokoch 
existencie múzea a tieto predmety stáli pri zrode prvých vý-
stavných projektov (výstava slovenských výšiviek a  čipiek 
v Martine, prezentácia na Národopisnej výstave českoslovan-
skej v Prahe v roku 1895). 
Múzejná dokumentácia ľudovej kultúry bola súčasťou ak-
vizičného programu MSS aj SNM v Martine a bola zamera-
ná na dokumentáciu jednotlivých regiónov Slovenska. SNM 
v  Martine bolo organizátorom tematicky široko koncipova-
ných výskumov v  rozličných regiónoch Slovenska s  cieľom 
vytvárania komplexnej múzejnej dokumentácie ľudovej kul-
túry Slovenska. Etnografické zbierky múzea dokumentujú 
všetky oblasti života človeka – od spôsobu obživy, až po du-
chovnú kultúru. Ich súčasťou sú aj zachované a rekonštruo-
vané objekty ľudovej architektúry v dvoch múzeách v príro-
de – Múzeu slovenskej dediny v Martine a v expozícii ľudovej 
architektúry severovýchodného Slovenska vo Svidníku, ktoré 

Druhá budova Slovenského národného múzea, postavená v roku 1933, 
sídlo Slovenského národného múzea v Martine. Foto: archív SNM-MT
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dokumentuje ľudovú architektúru a kultúru bývania obyva-
teľstva na Slovensku. 
Agrikultúrne zbierky dokumentujú najmä spôsob obživy, 
využívanie pôdy, spôsob jej obrábania, pestovanie a  spra-
covanie jednotlivých plodín, chov dobytka. Základom agri-
kultúrnych zbierok sú nástroje a náradie používané pri poľ-
ných prácach. Veľmi početná je aj zbierka dokumentujúca 
remeslá a domácu výrobu na vidieku. Sú tu nástroje a nára-
die používané jednotlivými remeselníkmi, výrobky jednot-
livých remesiel a  doklady k  činnosti cechov. Etnografické 
múzeum má vo svojom fonde najväčšiu zbierku dokumen-
tujúcu odevnú a bytovú kultúru. Bohato je zastúpený ľudo-
vý odev zo všetkých oblastí Slovenska – mužský, ženský aj 
detský pre rozličné vekové skupiny a na rozličné príležitos-
ti, ako aj bytové textílie.
Súčasťou etnografických zbierok sú aj zbierkové predme-
ty dokumentujúce duchovnú kultúru, najmä kalendárne 
a rodinné zvykoslovie, spoločenský život a obecnú správu. 
Vysokú umeleckú hodnotu majú artefakty ľudového vý-
tvarného prejavu, ktorý výtvarne stvárňoval náboženské 
aj svetské motívy. Z náboženských motívov to boli predo-
všetkým piety, madony s dieťaťom, plastiky svätcov a svä-
tíc, motív ukrižovaného. Svetské motívy vychádzali z kaž-
dodenného života, no objavujú sa aj témy zbojníkov, hôr-
nych chlapcov, najmä pri maľbe na skle. Chronologicky je 
pokryté celé obdobie postupnej kulminácie a rozkvetu ľu-
dovej plastiky na našom území – od konca 18. až po polo-
vicu 20. storočia. Ľudové umenie s  presahom na  remeslo 
reprezentujú aj bohaté kolekcie hrnčiny, keramiky (fajan-
sa, kamenina) a skla. Pri hrnčine sú zastúpené všetky hrn-
čiarske lokality Slovenska. Najstaršiu keramickú produk-
ciu reprezentuje početná zbierka habánskej fajansy z kon-
ca 17. a  začiatku 18. storočia, ako aj práce pochádzajúce 
z tzv. posthabánskeho obdobia.
Zbierkové predmety z  archeológie zhromažďovali už za-
kladatelia MSS. Pomerne veľký súbor tvoria práve nálezy 
zozbierané členmi MSS, zbierkové predmety z  výskumov 
A. Kmeťa, Š. Janšáka, súkromné zbierky K. Andela, P. Buj-
náka, G. Turbu. Najviac zbierkových predmetov z archeo-
lógie spravuje Archeologické múzeum, ktoré získalo pod-
statnú časť zbierkových predmetov vlastnou vedeckový-
skumnou činnosťou. Súčasťou archeologických zbierok sú 
aj získané ucelené kolekcie – napr. Lyceálna zbierka, Mo-
haplova zbierka, Marcelova zbierka, Želiezovská zbierka. 
Z  hľadiska proveniencie tvoria podstatnú časť zbierkové-
ho fondu predmety pochádzajúce zo Slovenska. Z časové-
ho hľadiska pokrývajú obdobie od staršej doby kamennej 
až po vrcholný stredovek. Najpočetnejšie je zastúpené ob-
dobie ranného a  vrcholného stredoveku, pomerne počet-
ná je aj paleolitická štiepaná kamenná industria. Zaujíma-
vé sú aj nálezy zo staršej doby bronzovej, napr. bronzové 
ozdoby a šperky, zbrane – meče, hroty kopijí a bohaté sú-
bory keramiky z  viacerých nálezísk. Dobu halštatskú za-
stupuje keramika kultového charakteru. Bohato sú doku-
mentované aj nálezy z doby laténskej, napr. keltské mince, 
depoty železných nástrojov a  iné. Mimoriadne hodnotné 
sú zbierkové predmety z  doby rímskej dokladujúce kon-
takty nášho územia s rímskym impériom v prvých storo-
čiach nášho letopočtu. Zastúpené je aj obdobie sťahovania 
národov a  obdobie Avarského kaganátu. Obdobie Veľkej 
Moravy je prezentované keramikou, šperkmi, zbraňami. 
Zo stredovekých nálezísk pochádzajú bohaté súbory stre-
dovekej keramiky a  kachlíc, z  ktorých mnohé sú farebne 
glazované a zdobené reliéfmi s rozličnými rastlinnými, ge-
ometrickými a často aj figurálnymi motívmi. Z výskumov 
stredovekých kostolov a  pohrebísk pochádzajú šperky, 
mince a rôzne odevné doplnky. Z hľadiska materiálov ide 
najmä o anorganické látky s dominantným postavením ke-

ramiky, temer úplne absentujú prírodné materiály, ako je 
drevo, koža či textil.
Slovenské národné múzeum má bohaté zbierky aj k  deji-
nám hudobného života na  Slovensku a  ich podstatná časť 
sa nachádza v Hudobnom múzeu. Sú tu zaradené zbierkové 
predmety so vzťahom k hudbe a hudobnému životu v roz-
ličných historických obdobiach – od  stredoveku po  súčas-
nosť. V  centre pozornosti sú zbierkové predmety so vzťa-
hom k  Slovensku a  osobnostiam slovenského hudobného 
života, ktorých základy boli získané už v Slovenskom vlas-
tivednom múzeu, predovšetkým z oblasti etnomuzikológie. 
Zbierkové predmety sú rozdelené do troch skupín: zbierky 
dokumentujúce staršie dejiny slovenskej hudby (do začiat-
ku 20. storočia), zbierky dokumentujúce mladšie dejiny slo-
venskej hudby (od  začiatku 20. storočia) a  zbierka hudob-
ných nástrojov. 
Etnomuzikologické zbierky sa nachádzajú aj v zbierkovom 
fonde Etnografického múzea v Martine. Ide najmä o tradič-
né hudobné nástroje (fujary, píšťalky a  pod.). Zbierky tzv. 
archívnej povahy tvoria primárne a  sekundárne hudobné 
pramene. Predovšetkým rukopisné hudobniny (autogra-
fy, odpisy) a  tlačené hudobniny od  15. storočia až po  sú-
časnosť. Zo sekundárnych prameňov sú v  personálnych 
fondoch hudobníkov zastúpené osobné dokumenty, koreš-
pondencia, koncertné programy, plagáty, recenzie, kritiky, 
fotografický materiál, zriedkavejšie drobné osobné pred-
mety, tiež operné libretá, knihy o  hudbe a  pod. Súčasťou 
zbierkového fondu sú aj predmety výtvarného charakteru 
(umelecké zobrazenia hudobníkov, výtvarne poňaté ocene-
nia konkrétnych osobností – medaily, plakety a  iné; pred-
mety s  hudobnými motívmi – grafiky, pohľadnice a  pod.), 
sporadicky aj mobiliár viazaný na konkrétnu osobnosť. Ne-
zanedbateľnou časťou zbierkového fondu je fonotéka, ktorá 
zahŕňa zvukové záznamy od  najstarších nosičov (fonoval-
ce, gramoplatne šelakové a vinylové, MG pásy) až po kom-
paktné disky. K pozoruhodným v kontexte strednej Európy 
patrí zbierka  hudobných nástrojov, ktorú možno rozčleniť 
na umelecké a tradičné nástroje. Patria sem mechanické hu-
dobné nástroje (prístroje), aj viaceré zvukové záznamy (ko-
vové valce, kovové platne, papierové pásy). Fond dokumen-
tuje tiež tradičné hudobné nástroje iných národov a  kul-
túr. Z  európskych štátov sú zastúpené Bielorusko, Bosna, 
Bulharsko, Česko, Grécko, Juhoslávia, Litva, Rumunsko, 
Rusko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turec-
ko a Ukrajina. Mimoeurópske kultúry reprezentujú tradič-
né nástroje pochádzajúce z ostatných kontinentov – Afrika, 
Južná Amerika, Austrália, Ázia.

Sídelná budova Slovenského národného múzea z roku 1928. 
Foto: archív SNM
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Prírodovedné zbierky predstavujú jedinečnú databázu do-
kladov stavu, vývoja a diverzity prírody a zároveň sú poten-
ciálnou databázou pre taxonomické, systematické, evoluč-
né, genetické a molekulárne informácie. Ich základy sa vy-
tvárali v  Slovenskom vlastivednom múzeu, Zemědělskom 
muzeu a  časť súčasných zbierok bola delimitovaná zo Slo-
venského národného múzea v Martine. Tento základ bol vý-
razne rozširovaný a zhodnocovaný silnou generáciou príro-
dovedcov, ktorá zbierkový fond rozširovala vlastnou vedec-
kovýskumnou činnosťou.
Zbierkové predmety z  oblasti prírodných vied sú rozdelené 
do niekoľkých relatívne samostatných častí. Antropologická 
zbierka predstavuje najväčšiu slovenskú kolekciu ľudských 
kostrových pozostatkov z  rôznych časových období a z  rôz-
nych kultúr a cieľom antropológie v múzeu je rozširovať a do-
kumentovať túto zbierku v spolupráci s archeologickými vý-
skumami z celého územia Slovenska. 
Paleontologické zbierky – nálezy fosílnej fauny a  flóry – 
sa začali systematicky budovať až po  roku 1961, čo súvi-
selo najmä s  rozsiahlym geologickým výskumom Sloven-
ska. Zbierkový fond je rozdelený na fond paleovertebrato-
logický a  fond paleobotaniky. V  roku 1966 sa stalo SNM 
jediným dokumentačným strediskom pre paleontológiu 
na  Slovensku a  začalo zhromažďovať typový paleontolo-
gický materiál a  dokladové originály k  paleontologickým 
publikáciám. Vedecky najhodnotnejšia je kolekcia typové-
ho materiálu, ktorá obsahuje 1 500 typových exemplárov, 
najmä fosílnych bezstavovcov. K  najvýznamnejším zbier-
kam patrí kolekcia paleoevertebrát prof.  J. Švagrovského 
a prof. D. Andrusovova. Z fondu fosílnych stavovcov sú to 
najmä kolekcie komplexne dokumentujúce niektoré slo-
venské paleontologické lokality. 
Mineralogicko-petrografická zbierka je orientovaná najmä 
na  tvorbu systematickej kolekcie minerálov, dokumentáciu 
významných nálezísk a ložísk Slovenska, ale i na materiál zo 
svetových lokalít, určený najmä na  vedecké, porovnávacie, 
výstavné a expozičné účely. Petrologická zbierka reprezentu-
je pestrú horninovú skladbu jednotlivých litostratigrafických 
celkov Západných Karpát. Táto kolekcia obsahuje aj študijné 
a dokumentačné vzorky z niektorých charakteristických eu-
rópskych geologických jednotiek. Múzeum buduje aj kolek-
ciu brúsených drahých kameňov. V  zbierke sú zastúpené aj 
minerálne asociácie významných rudných rajónov Slovenska. 
Najvýznamnejšie sú kolekcie významných geológov a zbera-
teľov, ako kolekcia minerálov z Banskej Štiavnice od Augusta 
Tichého, minerálov zo starých banských lokalít od Koloma-
na Horala a  komplexné mineralogické zbierky Otta Ronge-
ho, Bedřicha Mühlsteina, Jozefa Štrofa, Františka Součka, G. 
Markovicha a Jozefa Šaláta.
Prevažnú časť botanickej zbierky tvoria jednotlivé herbáro-
vé položky, ktoré ako celok tvoria najväčšiu a  najvýznam-
nejšiu botanickú zbierku na  Slovensku s  medzinárodnou 
skratkou BRA. Súčasťou botanickej zbierky je aj zbierka 
archiválií, rukopisov a  korešpondencie významných bota-
nikov, tiež modely húb vyrezané J. Rulíškom, kresby rast-
lín a  lyofilizované huby. Najstarším herbárom je Cypriá-
nov herbár, ktorého vznik sa datuje do rokov 1766 – 1771. 
K  najvýznamnejším historickým herbárom patria herbáre 
Aloysa Tagányiho z roku 1861 a herbár prof. Martina Čule-
na z roku 1866. Najväčšou herbárovou kolekciou je herbár 
Andreja Kmeťa z prelomu 19. a 20. storočia, ktorý obsahuje 
viac ako 88 600 položiek vyšších aj nižších rastlín. Z histo-
rických zbierok nižších rastlín má mimoriadny význam her-
bár Jozefa Nádvorníka, ktorý zahŕňa 16 352 položiek lišaj-
níkov. Najhodnotnejší vedecký typový materiál oddelenia 
je tvorený 56 položkami cievnatých rastlín, 110 položkami 
húb a 194 položkami lišajníkov. 

Zoologická zbierka sa zameriava na  dokumentáciu fauny 
najmä z  územia Slovenska, z  ktorého pochádza podstatná 
časť spravovaných kolekcií. Zoologické zbierky tvorí 6 sa-
mostatných celkov: evertebratologické zbierky (bezstavovce 
mimo hmyzu), Insecta (hmyz), ichtyologické zbierky (kru-
hoústnice, drsnokožce, ryby), batrachologicko-herpetolo-
gické zbierky (obojživelníky a plazy), Aves (vtáky) a Mam-
malia (cicavce). Zbierka obsahuje asi 1 500 000 ks zoologic-
kého materiálu, z čoho najväčšiu časť tvorí zbierka hmyzu 
(asi 1  250  000 ks). Zoologické zbierky sa najviac rozrástli 
zásluhou RNDr. Ilju Okáliho, CSc., ktorý vlastným zberom 
a  najmä rozsiahlou akvizičnou činnosťou získal takmer je-
den milión kusov evertebratologického materiálu, najmä 
však preparovaného hmyzu. K  najvýznamnejším zbierkam 
patria tiež kolekcia chrobákov a  bzdôch J. Roubala, kolek-
cia jasoňa červenookého (499 ks typového materiálu 4 pod-
druhov) J. Zelného, kolekcia motýľov K. Hrubého, zbierka 
švol K. Pflegera, zbierka cikád V. Langa, zbierka roztočov 
M. Mrciaka a staršie historické zbierky z územia Slovenska. 
V  zbierkach stavovcov patria k  najvýznamnejším kolekcie 
vtákov, a to najmä rozsiahla celoživotná zbierka B. Matouš-
ka, z ktorej treba spomenúť historickú zbierku preparátov 
J. Boroskaya a zbierky vtáčích vajec od L. Erdösa, F. Mato-
uška, P. Kaňuščáka a J. Poneca, ktoré ako celok patria k naj-
väčším oologickým kolekciám v múzeách Európy. Vzácnou 
je aj ichtyologická kolekcia. Z  významnejších a  verejnosti 
prístupných súborov treba spomenúť kolekcie preparátov 
veľkých cicavcov od  V. Tesařa a  veľkú kolekciu najmä vtá-
kov, cicavcov a  rýb od  jedného z  najvýznamnejších prepa-
rátorov, V. Borůvku. Z vedeckého hľadiska je významná ko-
lekcia typového materiálu, ktorá v zoológii obsahuje skoro 
1 300 exemplárov.
Slovenské národné múzeum má bohatý zbierkový fond, 
ktorý každý rok rozširuje o  niekoľko tisíc kusov. Múze-
um nadobúda zbierkové predmety ako pramenný materi-
ál k poznaniu rozličných podôb minulosti a nadobúdať ich 
bude neustále, veď proces rozširovania zbierkového fondu 
je nikdy nekončiacim procesom. Pre múzeum je zbierkový 
predmet dokladom doby, ktorý po  odbornom zhodnotení 
a  vedeckom spracovaní vypovedá o  špecifických podobách 
minulosti. Zároveň je zbierkový predmet základný prezen-
tačný materiál, na ktorom sú postavené expozičné, výstav-
né a edičné projekty.
Slovenské národné múzeum má ambície byť moderným mú-
zeom, ktoré sa bude harmonicky rozvíjať vo všetkých základ-
ných odborných činnostiach. Aj naďalej budú v centre pozor-
nosti múzea zbierkové predmety – ich nadobúdanie, odborná 
starostlivosť, odborné zhodnocovanie a  vedecké skúmanie 
ako základ pre všetky druhy prezentačných aktivít s cieľom 
sprostredkovať informácie o minulosti čo najširšej verejnos-
ti. Jedným z cieľov SNM je byť žiadaným partnerom pre spo-
luprácu v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, prezentácie sú-
častí kultúrneho dedičstva a v oblasti vzdelávania a výchovy 
všetkých vrstiev obyvateľstva k úcte k výsledkom práce na-
šich predkov, ktoré sú v múzeu prezentované ako zbierkové 
predmety.
Slovenské národné múzeum sa bude usilovať meniť sny 
na skutočnosť, sny o múzeu ako o modernej pamäťovej inšti-
túcii, ktorá nebude len prvou medzi rovnými v SR, ale bude aj 
dôstojným a žiadaným partnerom pre spoluprácu s inými ve-
deckými a vzdelávacími inštitúciami vo všetkých činnostiach, 
ktoré vykonáva.

ZDROJE
Kolektív autorov. Slovenské národné múzeum. 2013 (pripravovaná 
publikácia k 120. výročiu vzniku Slovenského národného múzea).
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Andrej Kmeť a jeho neznáme aktivity 
k príprave prírodovednej expozície 
Stanislav Očka, SNM V MARTINE-MÚZEUM ANDREJA KMEťA, MARTIN

Katarína Škovirová, VRÚTKy

Andrej Kmeť and his unknown activities for the opening of a natural history exhibition 
105 years have passed since the opening of exhibitions in the first national museum in Martin. Andrej Kmeť, the 
founder of the museum and creator of its collections, with the hitherto unbeaten herbarium (more than 88 600 items), 
paid a special attention to the presentation of botanical collections as well. He realised that long-term display of 
herbarium items is not feasible, therefore, he focused on the preparation of 3-dimensional material, such as fruits, 
seeds, teratological finds, mushroom and lichen compositions, etc. 

 

„...ohromná sála mala pre nás najväčšiu príťažlivosť a  vlastne 
kvôli nej sme podnikali svoje časté púte do múzea a nikdy sme 
sa nevedeli nasýtiť pohľadom na úžasné veci, ktoré skrývala. Le-
bo tu bola inštalovaná prírodovedná časť martinského múzea.“ 

(Hrušovský 2010)

Od  otvorenia prvého národného múzea v  Turčianskom Sv. 
Martine a  sprístupnenia jeho zbierok uplynulo 105 rokov. 
Pri príležitosti spomínaného výročia by sme chceli upozorniť 
na  činnosť Andreja Kmeťa súvisiacu s  prípravou botanickej 
časti expozície.
Andrej Kmeť svoj životný príbeh spojil so vznikom národné-
ho múzea. Patrí k zakladateľom a priekopníkom národnej ve-
dy. Svojim herbárom obsahujúcim viac ako 88  600 položiek 
(Uhlířová, Vidékyová 2012) položil základ národnej botanickej 
zbierky s nevyčísliteľnou hodnotou. Popri vedeckej práci klá-
dol dôraz aj na osvetovú činnosť, ktorá mu ako kňazovi bola 
veľmi blízka. Vo svojej práci vychádzal z presvedčenia, že kaž-
dý národ musí poznať svoju históriu, svoju minulosť a príro-
du svojej krajiny. To boli hlavné priority, ktoré ho viedli k sna-
hám o vybudovanie národného múzea „...ja nie len moje veľ-
ké sbierky, prírodovedecké, viac tisíc zlatých hodné, ale i moje 
skromnučké príjmy dávam všetky národu, hýbajúc ním a dví-
hajúc ho...“.1 Výchovu a  vzdelávanie pokladal za  dôležitú sú-
časť múzejnej práce s dôrazom na prezentáciu zbierok.

Kmeťov pobyt v Martine
Príchod A. Kmeťa do Martina v roku 1906 bližšie k svojmu mú-
zeu2 znamenal pre neho veľké pracovné nasadenie. Žiaľ, jeho 
zdravotný stav bol už poznačený vážnou chorobou, ale jeho 
pracovná energia akoby bola bezhraničná. Z jeho hlavnej čin-
nosti uvedieme:

•	 V  auguste roku 1906 ako predseda Muzeálnej sloven-
skej spoločnosti (MSS) položil základný kameň k výstav-
be budovy národného múzea, na ktorej mal najväčšiu zá-
sluhu. Spolu s členmi výboru MSS vynaložil veľké úsilie 
na  zabezpečenie finančných zdrojov na  jeho dostavbu. 
O rok neskôr (1907) odovzdal budovu verejnosti.

•	 Intenzívne pracoval na  katalogizácii herbára, pripravu-
júc ho do novej budovy múzea (Baranovič 2008). Herbár, 
ktorý vo svojom závete venoval múzeu, je dnes uložený 
v zbierkovom fonde SNM-Prírodovedného múzea v Brati-
slave (SNM-PM) a 1 037 položiek sa nachádza v SNM-Mú-
zeu Andreja Kmeťa v Martine (SNM-MAK) (Očka 2008).

•	  Výbor MSS ho poveril prípravou a rozmiestnením mú-
zejných a knižničných zbierok v novej budove.3 Preto slu-

žobne vycestoval do Olomouca a Prahy, aby sa obozná-
mil s uložením zbierkových fondov a expozičným rieše-
ním v múzeách (Rybecký 1983). Počas pobytu v Tatrách, 
kde sa zúčastnil národného výstupu na Kriváň, pracovne 
navštívil aj múzeum v Poprade a vo Veľkej.4 Plánoval ces-
tu do Budapešti, v rámci ktorej chcel navštíviť krajinské 
múzeá, oboznámiť sa s ich zariadením a zakúpiť historic-
ké zbierkové predmety (sošku J. Hollého).5

•	 Pokračoval v nákupoch prírodovedných (najmä zoologic-
kých preparátov od dr. F. Wernera z Viedne) a vlastived-
ných zbierok, ktoré väčšinou hradil z  vlastných finanč-
ných prostriedkov.

•	 V  snahe čo najdôkladnejšie poznať rastlinstvo Slo-
venska využíval každú voľnú chvíľu na  botanizovanie 
v okolí Martina. Uskutočňoval zbery rastlín do herbára 
aj expozície (dôkazom toho sú herbárové doklady). Zis-
til viaceré nové druhy pre Turiec, najmä ruže (Větvič-
ka, Bertová 1992), niektoré z nich sú dodnes doložené 
len v  Kmeťovom herbári. Tieto nálezy ho viedli k  na-
písaniu krátkeho úvodu k  zamýšľanému floristickému 
článku Príspevky ku kvetene turčianskej, ktorý už nesti-
hol dokončiť.6 

Rukopis A. Kmeťa. Záver zoznamu mykologickej zbierky 
s dodatkom ozdobných predmetov z húb a zoologických predmetov. 
SNM-MAK KH fond, evid. č. KH 2726. Foto: M. Sedláčková
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Prezentácia zbierok
Andrej Kmeť prezentáciu svojich zbierok chápal ako posol-
stvo – poučiť, upútať a motivovať. „Spoločenské ohodnotenie 
zbierkových predmetov prírodovedného charakteru, a  pre 
botaniku to platí dvojnásobne, nikdy nebolo a  celkom isto 
ani nebude také, ako predmetov spoločenských vied a najmä 
galerijných predmetov. Napriek tomu ich význam pre spoloč-
nosť nie je o nič menší, ba práve naopak. S touto dilemou zá-
pasil už Kmeť...“ (Uhlířová 1999). 
Problematika botanických expozícií je všeobecne známa. 
Vyplýva zo špecifického postavenia exponátu. Sušená rastli-
na preparáciou stráca svoje farby a tvary, je krehká a citlivá 
na zmeny prostredia (svetlo, teplota, vlhkosť vzduchu). Bo-
tanik musí získavať rastliny stále znova, špeciálne pre úče-
ly vystavenia a  častokrát z  náročného terénu. Herbár, ako 
základná dokumentačná botanická zbierka, nie je vhodný 
na trvalé vystavovanie. Z toho dôvodu aj A. Kmeť začal hľa-
dať iné, zaujímavé formy prezentácie rastlín. Herbár ulože-
ný v  skriniach a  „zabalený v  baloch“ vystavovať nemienil. 
Jeho výnimočný pozorovací talent nielen v rodológii a my-
kológii ho inšpiroval k  tomu, aby pri prezentácií botanic-
kých zbierok upozornil na nevšedné rastové formy (abnor-
mality, deformácie, fasciácie a  iné), a tak vytváral kompo-
zície zo semenných rastlín, húb, machov a  lišajníkov. Prvé 
botanické exponáty pripravoval už na svojej fare v Prenčo-
ve pre Múzeum Domu v Martine (otvorené roku 1890, ne-
skôr Národný dom), ktorého bol prvým a  najväčším dar-
com zbierok.7 K výstavnému účelu pripravil do siene Domu 
kolekcie drevokazných húb a  kolekcie „snetí a  ridzí“8 [hr-
dze; pozn. autorov]. Aj keď sa tieto exponáty už nezacho-
vali, môžeme usúdiť, že boli zaujímavo vyhotovené. „Príro-
dopisná zbierka vraj veľkú čiastku navštevujúceho obecen-
stva pútala,“ uviedol A. Kmeť v  liste svojmu priateľovi F. 
R. Osvaldovi.9 Svedčí o tom aj žiadosť o zapožičanie kolek-
cie húb do lesníckej časti Priemyselnej výstavy v Žiline ro-
ku 1903.10 Na príklade mykologickej zbierky zaujímavo opí-

sal rozdiel medzi tvorbou výstavnej a študijnej zbierky: „...
pre riadnu sbierku botanickú režú sa na snitky alebo stláča-
jú sa, aby boly spratnejšie, ...tratia tým podobu svoju.“ Ďa-
lej píše: „V prirodzenej sbierke sú huby nielen v prirodzenej 
podobe, ale i vyberané krásne kusy... v sbierke skrze stlače-
nia utratia svoju milú podobu... teda zaprávané sú v  trúb-
kach a zvonkoch sklenených, aby od úrazu ešte aj od povet-
ria chránené boly. Táto naša sbierka húb nateraz slúžila by 
na ozdobu i velkým botanickým alebo akademickým sbier-
kam...“11 Špecifický prístup k  tvorbe botanických zbierok 
a  ich významu bližšie opisujú Uhlířová (1999) a  Kautma-
nová (1999). Na výstavné účely zakúpil tiež zbierku „šišiek 
a  luskov“ a  roku 1904 zbierku semien paliem (53 druhov 
v počte 624 kusov).12 V zbierke sa nachádzal aj veľký plod 
palmy Lodoicea maldivica (J. F. Gmel.) Pers. zo Seychelských 
ostrovov (dnes vystavený v SNM-PM v Bratislave)13. V záve-
re vypracovaného zoznamu k uvedenej zbierke píše o svojej 
predstave k  spôsobu inštalácie: „Na  tieto semenové sbier-
ky, v ktorých pokračovať mienim bolo by dobre dať vyhoto-
viť primerané ozdobné priehradky z  tenkých dosiek alebo 
z hrubej lepenky do  takých stolov, krytých sklom, ako na-
chodia sa vo svetlici starožitností. Keby ich bolo kam po-
staviť!!“14 Kmeť za svoje vzácne zbierky – dary pre Múzeum 
Domu častokrát nedostal ani správu o ich prijatí.15 
S  približujúcim sa otvorením prvého národného múzea 
a  sprístupnením zbierok počas Valného zhromaždenia 
MSS (1908), snažil sa získať čo najzaujímavejšie exponá-
ty k  výzdobe múzea. V  jeho predstave to mali byť neoby-Fasciácie „kohútiky“ na smrekových konároch. Foto S. Očka

Adjustovaný obraz výrastkov na dube. Foto: S. Očka
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čajne zriedkavé a svojimi tvarmi nápadné deformácie (fas-
ciácie) na  smrekových konároch: „...mriem za  nimi k  vôli 
ozdobovaniu a dekorovaniu stien v novej museálnej budo-
ve, menovite oddelení botanickom,“ napísal v liste Samue-
lovi Búľovskému16 do Liptovského Hrádku, ktorého žiadal 
o  ich zaobstaranie. Vzájomná korešpondencia nám pribli-
žuje jeho pozoruhodné aktivity: „...prosím Vás teda budzte 
taký láskavý, ak Vám je to možno, zaopatriť čím viac a čím 
krajších a čím dlhších takých konárov, keď by boli trebárs 
i na tri-štyri metre dlhé. Transportovať by sa to už len da-
lo bez poškodenia. Nečo takého na dekorovanie stien v bo-
tanickom oddelení je nevyhnutne potrebné, poneváč na-
vštevujúce obecenstvo zo zelín i tak ničoho nevidí, lebo tie 
sú v  baloch zabalené a  otvárať, to zaujímalo by len bota-
nika: teda pre laikov aby bolo aspoň nečo takého neoby-
čajného na  obrazoch a  po  stenách. Ku pr. práve včera ad-
justoval som do trimetrového rámu Cirsium palustre Scop. 
[pichliač potočný; pozn. autorov], bez mála poltreťametra 
vysoké; a pred tým Petasitesa officinalis [deväťsil hybridný; 
pozn. autorov] z  Gädera v  Blatnici, jedon bez mála na  je-
don meter široký v  priemere. Vloni spravil som tiež štyri 
také rastlinové obrazy, dva po vyše metra vysoké i široké. 
Iných obrazov jesto už tiež so pár s Lyšajníkami a mocha-
mi, ktoré ste už i tak v museume videli.“17 Uvedené exponá-
ty – fasciácie na smreku („kohútiky“; ľudový názov)18 vrá-
tane abnormalít rastu na drevinách sa uchovali v zbierko-
vom fonde oboch múzeí. Dnes, vďaka korešpondencii, sme 
získali informácie, s akým cieľom boli predmety do múzea 
získané. Hajdúk (1977) bližšie opisuje zbierku abnormalít, 
uloženú v SNM-PM a spája ju s budovaním zbierky k štúdiu 
teratológie. 

Výstavné predmety
V  zbierkovom fonde SNM-MAK v  Martine a  v  SNM-PM 
v Bratislave sa nachádza niekoľko múzejných predmetov via-
žucich sa ku Kmeťovej expozičnej činnosti, ktoré boli získané 
do obidvoch múzeí pri poslednej delimitácii zbierok zo SNM-
-Etnografického ústavu v Martine v roku 1975. V zbierkach 
SNM-MAK sú to nasledovné exponáty:

•	 Kolekcia zbierky semien tráv je ukážkou premysle-
nej a názornej prezentácie našich i cudzokrajných dru-
hov tráv. Kolekciu tvoria tri drevené kazety s rozmer-
mi 31 × 30 × 6 cm s otvárateľnými rámikmi, v ktorých 
je uložených 147 sklenených ampuliek so vzorkami se-
mien determinovanými latinskými názvami. Na  čel-
nej strane kazety je tlačená etiketa s nápisom: „Andrej 
Kmeť Hont m. Prenčov“. Kolekcia prezentuje morfolo-
gickú rôznorodosť, ale aj druhovú bohatosť tráv čeľa-
de lipnicovitých (Poaceae). Väčšinu tvoria cudzokrajné 
druhy, najmä z oblasti Stredomoria, ale aj zo strednej 
a južnej Afriky, Indie či Ameriky. Bohato sú zastúpené 
obilniny – rôzne druhy a variety pšenice a ovsa. Zau-
jímavosťou zbierky sú napr. semená cukrovej trstiny, 
trsteníka obyčajného – starobylá mediteránna trsť, ci-
rok dvojfarebný či bambus. Kmeťova vedecky spraco-
vaná zbierka semien v  rozsahu asi 1  770 položiek je 
samostatne uložená v  zbierkovom fonde SNM-PM 
v Bratislave.

•	 Adjustovaný obraz výrastkov na  dube s  názvom: 
„Výrostky na dube zapríčinené chrobačou/úrez z dubo-
vého kláta z vnútra čiernym barvené/Podpierka krivo-
laké hrabové drevo/Tri museálne predmety vedno da-
roval A. Kmeť.“ Na  dubovom kláte sú esteticky naa-
ranžované dubové konáriky s  hálkami spôsobenými 
blanokrídlym hmyzom. 

•	 Adjustovaný obraz jabloňových konárov s názvom: 
„Výrostky na  haluzach jabloňových, zapríčinené hmy-

zom. Na  Bzovíku sbieral a  daroval A. Kmeť.“ Konáre 
jablone s vyrastenými rakovinovými útvarmi pripevne-
né na drevenej podložke s rozmermi 120 × 87 cm.

•	 Fasciácie na smrekových konároch – štyri smrekové 
konáre s fasciáciami (abnormalita rastu rastlín – zväz-
kovitosť, prejavujúca sa splošteným tvarom rastliny). 

•	 Preparované riasy – štyri výkresy veľkosti A4. 
Na každom z nich je na bledomodrom podkladovom pa-
pieri nalepených 9 vzoriek rias. Vo farebnom kontraste 
vyniká jemná štruktúra ich rôznorodých stielok (tri vý-
kresy sú čiastočne poškodené). 

Sprístupnenie expozícií
Andrej Kmeť do  konca svojho života sledoval organizačné 
práce spájajúce sa s  vybudovaním vnútorného zariadenia 
múzea a sprístupnenia zbierok.19 Svedčí o tom aj jeho pred-
posledný list F. R. Osvaldovi z 23. januára 1908, v ktorom 
napísal: „Pomýšľame dopĺňať sbierky živočíchov, len bie-
da, že predseda pustil perie v Tešíne.“20 Slávnostného otvo-
renia a  sprístupnenia expozícií (5. augusta 1908) sa, žiaľ, 
už nedožil. Inštalačné práce v  prírodovednej časti vykonal 
jeho najbližší spolupracovník, priateľ a  osobný lekár Ján 
Petrikovich, spolu s  Andrejom Halašom. Spôsob inštalácie 
a  vybavenie určovali skromné možnosti a  podmienky do-
by. Expozície plnili súčasne funkciu depozitárov (ústny údaj 
E.  Králiková). V  prírodovednej časti boli zastúpené zbier-
ky – geologické, mineralogické, paleontologické, botanic-
ké a  zoologické. V  každom ohľade vytvorili expozície i  sa-
motné múzeum so svojimi zbierkami základňu pre rozvinu-
tie múzejnej prezentácie celonárodného charakteru (Strelec 
1991). Ak Waidacher (1999) zdôrazňuje: „Úlohou zbierko-
vého fondu nie je sprostredkovať to, čo je už známe, ale po-
núkať a  stimulovať nové poznatky, pohľady a  chápanie,“ 
môžeme povedať, že A. Kmeťovi sa opäť aj v  tomto smere 
podarilo predbehnúť svoju dobu.
S vďakou a úctou pristupujeme k vzácnym pamiatkam práce 
Andreja Kmeťa. Nie sú obyčajné – hovoria o  láske, s ktorou 
ich získaval a pripravoval. Je v nich hlboká znalosť prírody, 
s ktorou bol spätý, a určite aj vnútorná radosť pri myšlienke 
o ich budúcom poslaní.

POZNÁMKy
1 Kmeť hľadá mecenáša pre MSS: „Každý národ má Mecenáša, len 

my Slováci nie!“ Korešpondencia A. Kmeť – J. Ľ. Holuby, 16. júl 
1895. Slovenská národná knižnica – Literárny archív (SNK-LA). 
Sign.: A 685.

2 „Ja s božou pomocou hneď po 22 hom Júliusi presťahujem sa 
na penziu do Sv. Martina, aby som bližšie bol k svojmu miláčkovi  

Vzorky preparovaných rias. Foto S. Očka
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múseumu slovenskému. Sbierky botanické sú už tam; s kasňami 
a knihami príslušnými vážila posielka na železnici 42 m. centy 
a 50 kg!“ Korešpondencia A. Kmeť – J. Krajčovič, 13. júl 1906. 
SNK-LA. Sig.: M 50A6.

3 Kniha zápisníc MSS. Zápisnica z  výboru MSS, 21. február 
1907. Archív SNM – pobočka Martin.

4 „Predvčerom prezrel som si múzeá v Poprade a vo Veľkej (Fel-
ke), a veru v daktorých smeroch prevyšujú nás.“ Korešponden-
cia A. Kmeť – S. Czambel, 23. august 1907. SNK-LA. Sign.: M 
24 A 26.

5 „Druhá vec, pre ktorú idem do  Pešte, je, že chcem obzreť si 
kasne v museoch Krajinských a zariadenie predmetov v nich. 
A  čas uteká... A  veľa cestovať nedovoľuje ani zdravie, ani va-
čok, keď všetko vynakladám na zakupovanie predmetov mu- 
seálnych.“ Korešpondencia A. Kmeť – S. Czambel, 22. septem-
ber 1907. SNK-LA. Sign.: M 24 A 26.

6 „ Turčianska stolica je od botanikov dosť povrchne prezkúma-
ná. Tú chybu má i práca Jána Wágnera Turócz vármegye edé-
nyes növénei. Kto chce dobrú kvetenu turčianskej stolice na-
písať, musí k tomu mať súborných známostí, čas, ochotu a do-
statočnú zásobu spoľahlivého materiálu. Ešte neurobil som 
v Turci a snáď ani jednu botanickú excurziu, aby som nenašiel 
rastliny, ktoré Wágner vo svojej práci neuvádza.“ Text je napí-
saný ceruzou na úzkom pruhu hrubého papiera. Fond V. Vra-
ného. Archív SNM – pobočka Martin. Pozn. Uvedený rukopis 
omylom identifikoval Kliment (2011), ako rukopis Václava 
Vraného. 

7 Správa spoluvlastníkov „Domu“ uverejnila „Vyzvanie v záleži-
tosti musea a bibliotéky“ so žiadosťou k zberu predmetov prí-
rodovedného a  vlastivedného zamerania. „Z  ríše rastlinstva“ 
doporučovali hľadať a zbierať „α) sbierky botanické jakékoľvek 
(javnosnubných, tajnosnubných rastlín[výtrusné a  semenné 
rastliny; pozn. autorov]) či v  thekach alebo v preparátoch; β) 
všakovaké rastlinné abnormné (neobyčajné) úkazy, sledy rast-
linných chorôb, podivno vyrastnuté haluze a k tomu podobné 
zaujímavé hry prírody. Sem by mohli patriť neobyčajne veľko-
sti dosiahnuvšie plody atď. atď.“ Leták Správy spoluvlastnícke-
ho „Domu“. Archív SNM – pobočka Martin.

8  Kmeť, keďže nedostal odpoveď z  Martina, žiadal J. Petriko-
vicha o  pomoc pri inštalácii jeho zbierok. „P.  Halašu, alebo 
p.  Sokolíka, už neviem presne, ktorého prosil som o  zaopat-
renie veľkých tabúl skla na obrazy, obsahujúce Kolekcie snetí 
a  ridzí.“ Zároveň ho žiadal o  zaobstaranie skla pre ďalšie ex-
ponáty – čeľusť so zámkami a „mravenčie hniezdo v trúchlom 
dreve... sklo na  šesť obrazov na  moje trovy.“ Korešpondencia 
A. Kmeť – J. Petrikovich, 27. júl 1902. Archív SNM – pobočka 
Martin.

9 Korešpondencia A. Kmeť – F. R. Osvald, 4. február 1904. Ar-
chív SNM – pobočka Martin.

10 J. Petrikovich informoval A. Kmeťa o  žiadosti slúžneho Rod-
naya zo Žiliny o zapožičanie jeho kolekcie húb. Korešponden-
cia J. Petrikovich – A. Kmeť, 17. máj 1903. Archív SNM – po-
bočka Martin.

11 Dodatok k  súpisu mykologickej zbierke o  spôsobe jej tvorby 
pre výstavné a vedecké účely. SNM-MAK KH fond, evid. č. KH 
2726. Pozn. Mykologický materiál je v zbierkach slovenských 
múzeí zriedkavý. Kmeť sa vypracoval na vynikajúceho znalca 
viacerých skupín húb (Lizoň 1973).

12 K zakúpenej zbierke vypracoval Kmeť dva zoznamy: a) „Seme-
ná palmové“ (s  uvedením dátumu získania – 21. máj 1904). 
SNK-LA. Sign.: J 1382, b) „Semená Pálm“ (s  uvedením po-
známky o  spôsobe inštalácie a  úpravou počtu paliem na  53 
čísel [s  preradením cykasu do  inej časti zoznamu; pozn. au-
torov]). Rukopis A. Kmeťa, SNM-MAK KH fond, evid. č. KH 
4166.

13 V  liste J. Petrikovicha žiada o  informáciu, v akom stave priš-
la zásielka zbierky paliem z  Prenčova do  Martina: „Lodoicea 
a Helix ako prišli veci?“. Korešpondencia A. Kmeť – J. Petriko-
vich, 8. august 1904, Archív SNM – pobočka Martin.

14 Cit. 12

15 „Veľmi nemilo dotkýna sa ma akú studenú nevšímavosť sku-
sujem oproti mojim podarovaniam.“ Korešpondencia A. 
Kmeť – J. Petrkovich, 3. júl 1904, Archív SNM – pobočka 
Martin.

16 Samuel Búľovský – lekárnik, spisovateľ, národovec (1880 Mar-
tin – 1954 Nový Smokovec).

17 Korešpondencia A. Kmeť – S. Búľovský, 15. august 1907. SNK-
-LA. Sign.: 120 A 14. 

18 S. Búľovský k požadovaným fasciáciám na smreku uviedol, že 
na Liptove „...menujú to tu kohútikami...“ Korešpondencia S. 
Búľovský – A. Kmeť, 12. august 1907, Archív SNM – pobočka 
Martin (Pozn. Požadované predmety sú dodnes súčasťou zbie-
rok SNM-MAK a SNM-PM.).

19 Informácie o postupujúcich prácach v múzeu podával Kmeťo-
vi do  nemocnice v  Českom Tešíne J. Petrikovich: „Košína sa 
usiluje s kasňami. Archívne kasne sú už hotové, aj na mieste 
uložené. Teraz začal kasne do  botanickej sbierky robiť.“ (Po-
zn. – Jozef Košina bol zodpovedný za stolárske práce v múzeu 
(Hlavaj 1943). Korešpondencia J. Petrikovich – A. Kmeť, 7. de-
cember 1907. Archív SNM – pobočka Martin.

20 Kmeť tým myslí seba ako predsedu MSS. Korešpondencia A. 
Kmeť – F. R. Osvald, 23. január 1908. Archív SNM – pobočka 
Martin.
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Dielo Martina Benku v SNM  
v Martine-Múzeu Martina Benku 
Anna Oláhová, SNM V MARTINE-MÚZEUM MARTINA BENKU, MARTIN

Martin Benka‘s work in the SNM in Martin-Martin Benka Museum, Martin
The author brings information on the genesis of the collection fund in the Slovak National Museum-Martin Benka 
Museum in Martin which is administering the largest number of visual art works by Martin Benka, painter, 
illustrator and one of the most significant personalities of the founding generation of the Slovak visual art 
avantgarde in the early 20th century.  

Predstaviť genézu zbierkového fondu Slovenského národného 
múzea (SNM) v Martine-Múzea Martina Benku práve v roku 
2013 je mimoriadne aktuálne, pretože v tomto roku si pripo-
míname významné výročia súvisiace tak s osobnosťou umelca, 
ako aj jeho múzeom.1

Na rozdiel od ostatných, zbierkový fond Múzea Martina Benku 
(MMB) má výnimočné postavenie. Spolu s expozíciou sa nachá-
dza v dome, v ktorom národný umelec Martin Benka žil a tvoril 
od roku 1959 do sklonku svojho života v roku 1971 (M. Benka 
žil v  Martine od  roku 1939). MMB spravuje najväčší počet vý-
tvarných diel Martina Benku, maliara a ilustrátora, jednej z naj-
významnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej vý-
tvarnej moderny 20. storočia. Tieto diela patria do zlatého fondu 
slovenského výtvarného umenia. Celý zbierkový fond predstavu-
je prierez Benkovou tvorbou a dokumentuje jednotlivé vývojové 
etapy umelcovho maliarskeho rukopisu, od  počiatkov jeho vý-
tvarného snaženia do konca 60. rokov 20. storočia. 

MMB bolo formálne sprístupnené dňa 21. septembra 1972 po-
čas prvej Spomienkovej slávnosti Martina Benku, pri príleži-
tosti 84. výročia narodenia umelca. Pri odovzdávaní pozosta-
losti vznikli nejasnosti, a preto k odovzdaniu umeleckých diel, 
kníh, písomností a vecí M. Benku v zmysle dedičského kona-
nia podľa rozhodnutia Štátneho notárstva v  Martine2 česko-
slovenskému štátu do správy Slovenského národného múzea 
v Martine došlo až v júli 1973. Expozícia MMB bola širokej ve-
rejnosti otvorená až od septembra 1973.3

Múzeum uchováva a  ochraňuje celú pozostalosť Martina 
Benku. Expozičné priestory umožňujú sprístupniť len jej ma-
lú časť, zvyšok je uložený v depozitároch. Osobitosť zbierko-
vého fondu spočíva v tom, že bol vytvorený z uceleného ce-
loživotného diela jedného umelca a  základ vznikol v  dvoch 
etapách, a to naplnením obsahu darovacej zmluvy a z pozo-
stalosti umelca. M. Benka si stanovil v  testamente, podpí-
sanom 1. septembra 1969, podmienku: „Aby (dielo) zostalo  

Martin Benka. Požehnanie našich polí (náčrt, výzdoba pre Roľnícky dom v Trnave, nerealizované). 1942, uhoľ, papier, B-05050. 
Darovacia zmluva, 1960
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v  celistvosti zachované v  dome, ktorý obývam a  ktorý sa 
stane pamätným múzeom mojej celoživotnej a  inej práce 
na poliach štúdia a môjho snaženia. Mojou vôľou je, aby sa 
táto podmienka plne rešpektovala aj po mojej smrti.“
Ešte počas svojho života 10. marca 1960 formou darovacej 
zmluvy odovzdal M. Benka štátu podstatnú časť svojej vý-
tvarnej tvorby, ktorá sa dostala do správy SNM v Martine.4 

Nedeliteľnú súčasť darovacej zmluvy tvorí zoznam okolo 
5  200 výtvarných diel Martina Benku, ktoré daroval česko-
slovenskému štátu. Týmto bol vytvorený základ zbierkového 
fondu MMB – Štátna zbierka Martina Benku. Boli to olejo-
maľby väčšieho i menšieho formátu, olejomaľby na kartóne 
– náčrty z  prírody, slovenskej krajiny, scenérie zo zahrani-
čia a rôzne študijné kresby. Súčasťou Štátnej zbierky Martina 
Benku je aj ilustračná a úžitková tvorba, diela iných výtvar-
ných umelcov, ako aj predmetov nevýtvarného charakteru. 
Zaujímavé je, že po uzavretí darovacej zmluvy bolo dohodnu-
té, že Benkov ateliér, už aj vtedy miesto vyhľadávané význam-
nými domácimi a zahraničnými osobnosťami a delegáciami, 
bude spolu s malou galériou sprístupnené širšej verejnosti je-
den deň v týždni v sprievode umelca. Následne boli komisio- 
nálne ocenené všetky výtvarné diela, knižnica a ostatné pred-
mety v nej zahrnuté, z ktorých však nie všetky sa neskôr stali 
zbierkovými predmetmi. Odborné komisie určili ich finanč-
nú hodnotu, pričom sa pridŕžali vtedajších cenových krité-
rií uplatňovaných v  galériách na  Slovensku s  prihliadnutím 
na  množstvo hodnoteného materiálu. Zároveň bola vyko-
naná revízia majetku štátnej zbierky – porovnal sa skutočný 
stav so zápismi v darovacej zmluve.5 Zistilo sa takto viacero 
nezrovnalostí a omylov, ktoré boli hneď riešené. Diela, ktoré 
sa nenašli, M. Benka nahradil novými, ktoré ostali ešte v jeho 
vlastníctve. Tento postup bol uplatnený aj pri súpise knižnice 
M. Benku a ostatných umeleckých pamiatok. Väčšina výtvar-
ných diel  menších formátov bola do  začiatku 80. rokov 20. 
storočia uložená v  Archíve SNM v  Martine. Neriešiteľným 
problémom bolo, že posledných 11 rokov umelcovho života 
sa nachádzala veľká časť zbierky a predmetov dennej potre-
by v ateliéri a ostatných obytných priestoroch ešte žijúceho 
umelca, a tak nebolo možné viesť ich evidenciu a mať za ne aj 
hmotnú zodpovednosť. Takýto vznik zbierky vytvorenej die-
lami jedného umelca bol v  rámci múzeí a galérií na Sloven-
sku ojedinelým javom, a preto sa muselo rozhodnúť o jej ďal-
šom spracovaní, a to tak z hľadiska odbornej evidencie, ako 
aj z hľadiska odborného ošetrenia. 
Druhú časť zbierkového fondu Múzea Martina Benku tvoria 
predmety získané z pozostalosti Martina Benku v roku 1973. 
Na  základe závetu zanechal M. Benka celé svoje umelecké 
dielo československému štátu, ak už nebolo darované zmlu-
vou z 10. marca 1960. Práve na základe dlhodobej spoluprá-
ce M. Benku so Slovenským národným múzeom v  Martine 
si i  testamentárne prial, aby celé jeho dielo zostalo v  sprá-
ve SNM v  Martine. Z  poverenia Štátneho notárstva v  Mar-
tine dostalo SNM do  notárskej úschovy aj umelecké die-
la,  umelecké predmety a  predmety múzejnej hodnoty uve-
dené v rámci pozostalosti, ktorá trvala až do právoplatného 
rozhodnutia Štátneho notárstva o  potvrdení dedičstva. Ta-
káto správa bola len dočasná. Z podnetu Ministerstva kultú-
ry Slovenskej socialistickej republiky (MK SSR) a na základe 
rozhodnutia Riaditeľstva SNM v Bratislave prevzal SNM-Et-
nografický ústav v Martine roku 1973 do úschovy a opatery 
pozostalosť po národnom umelcovi Martinovi Benkovi. Súpi-
sy pozostalosti vykonali zamestnanci SNM v Martine za prí-
tomnosti notára. Zo zápisu zo dňa 26. júla 1973 vieme, že 
do  správy SNM v  Martine boli odovzdané umelecké diela 
a veci vo vzťahu k osobe umelca, pripadajúce v dedičskom ko-
naní podľa rozhodnutia Štátneho notárstva v Martine česko-
slovenskému štátu. Všetko sa tak dialo s cieľom urýchleného 
sprístupnenia Múzea Martina Benku širokej verejnosti, ako 

aj riešenia pasív dedičstva preberajúcou stranou, čiže SNM 
v  Martine. Pozostalosťou, spracovanou ku dňu 23. októbra 
1973, sa do  zbierkového fondu dostalo 888 položiek, ktoré 
tvoria výtvarné diela menšieho formátu, väčšinou rozličné 
návrhy spojené s úžitkovou tvorbou, študijné kresby technic-
kého zamerania, knihy, písomnosti a 569 položiek pozostá-
vajúcich z umeleckých predmetov, predmetov múzejnej hod-
noty vo vzťahu k osobe M. Benku a zariadenie interiéru, čo 
bolo spolu viac ako 4 000 zbierkových predmetov.6

SNM v Martine sa spravovanie finančnej pozostalosti umel-
ca netýkalo. Na základe rozhodnutia MK SSR dostal finanč-
nú pozostalosť do správy Slovenský fond výtvarných umení 
(SFVU) v Bratislave, pri ktorom pracovala Komisia pre sprá-
vu pozostalosti Martina Benku. Predisponované finančné 
prostriedky7 sa mali používať v súlade so závetom umelca, 
v rámci zásad fondu a podľa osobitného štatútu, ktorý vy-
dalo MK SSR.8 Súčasťou Benkovho testamentárneho pria-
nia je aj Spomienková slávnosť Martina Benku, usporadú-
vaná od  roku 1972, ktorá je od  roku 1976 spojená s  ude-
ľovaním Ceny Martina Benku.9 V  závete umelec uvádza: 

„Žiadal by som si, aby každoročne v deň mojich narodenín 
v miestnostiach ateliéru za prítomnosti nie veľkého počtu 
milovníkov klasickej hudby a mojich priateľov uctili si kon-
certom moju pamiatku“. Do  Správy pozostalosti sa dostali 
aj autorské práva poručiteľa za použitie jeho výtvarných, li-
terárnych a hudobných diel.
Súčasťou zbierkového fondu MMB sú aj výtvarné diela umel-
ca nadobudnuté prevodom správy zo SFVU v Bratislave, pri 
ktorom pracuje Správa pozostalosti Martina Benku.10 V súla-
de so závetom M. Benku a podľa rozhodnutia MK SSR zo dňa 
15. 1. 1973 a doplnku k  tomuto rozhodnutiu zo dňa 14. 8. 
1974 a  na  základe odporúčania Komisie správy pozostalos-
ti Martina Benku SFVU nakupuje z finančných prostriedkov 
pozostalosti umelca jeho výtvarné diela, ktorých nadobud-
nutie ovplyvňuje viacero faktorov. Podľa závetu umelca by to 
mali byť diela „hodnotné, nie školské“, ktoré by časovo i te-

Martin Benka. Na miestach padlých. 1946, olej, plátno, B-00003. 
Darovacia zmluva, 1960
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maticky dopĺňali zbierkový fond MMB, pričom sa prihliada 
na ich študijné a galerijné využitie. Na ich nákup sú použité 
výlučne finančné prostriedky získané SFVU z dedičstva Ben-
kových autorských práv za uplatnenie jeho diela. Na základe 
zmluvy o výpožičke sú do SNM v Martine zapožičané na do-
bu neurčitú. Zahrnuté sú do  zbierkového fondu MMB, kde 
slúžia na múzejno-galerijné účely, pričom pri ich odbornom 
spracovaní je zrejmý ich spôsob nadobudnutia. V  rokoch 
1974 – 1998 sa takto dostalo do fondu 49 diel M. Benku, kto-
ré SNM v Martine predstavilo verejnosti pri 110. výročí naro-
denia umelca na samostatnej výstave.
Veľkým obohatením fondu boli nákupy v 70. rokoch 20. sto-
ročia. Zásluhou dobrých ponúk a  dostatku financií to bo-
li, okrem výtvarných diel z rokov 1907 – 1910, najmä olejo-
maľby na plátne z rokov 1912 – 1930. Každé z týchto diel je 
obohatením zbierkového fondu MMB, pretože sa tak vypĺňa-
jú medzery nezastúpených ukážok diel z  jednotlivých obdo-
bí Benkovej tvorby. Mimoriadne významný bol nákup v roku 
1977 – olej na plátne Slnečný svit v lese (Štúdia smrekového 
lesa) z roku 1912, s ktorým sa M. Benka v roku 1913 premié-
rovo zúčastnil na výstave v pražskom Rudolfíne a jeho predaj 
mu ešte v tom istom roku umožnil prvú samostatnú študijnú 
cestu na Slovensko – na Oravu. 
SNM v Martine usporadúva autorské výstavy Martina Ben-
ku nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Práve vďaka mi-
moriadnemu Benkovmu počinu môže MMB predstaviť Ben-
kovu výtvarnú tvorbu v tej najcharakteristickejšej podobe. 
Zásluhou toho, že M. Benka vo svojej osobnej zbierke ucho-
vával mnohé prelomové diela svojej tvorby, ktoré počas ži-
vota využíval najmä na  jubilejné autorské a  skupinové vý-
stavy, môže MMB prezentovať celkový obraz o jeho maliar-
skom zameraní. Zbierkový fond MMB predstavuje ucelený 
prierez Benkovej výtvarnej tvorby, jednotlivých vývojových 
etáp jeho maliarskeho rukopisu. Zároveň sú tu dokumento-
vané jednotlivé témy a lokality, najmä zo Slovenska, pravi-
delne sa objavujúce v jeho diele. 
Popri opatere a prezentácii samotného výtvarného diela Mar-
tina Benku nemožno zanedbať ani starostlivosť o  objekt, 
v ktorom sa celý zbierkový fond nachádza. Okrem nepatrných 
zmien v  rámci výstavných priestorov objekt múzea od  svoj-
ho stavebného ukončenia v roku 1958 neprešiel celkovou re-
konštrukciou a neuskutočnila sa ani plánovaná prístavba ga-
lerijných priestorov, a  tak bol len čiastočne rekonštruovaný 
a  uskutočnená bola reinštalácia expozície.11 V  90. rokoch bo-
li na objekte realizované čiastkové opravy, ktoré neriešili vy-
užitie neexpozičných priestorov a  uloženie zbierkového fon-
du. Budova múzea si skutočne vyžaduje komplexnú rekon-
štrukciu, čo je hlavným dôvodom projektu obnovy objektu, 
ktorý bol spracovaný v roku 2011. Obnova ráta nielen s opra-
vou budovy, ale aj s vybudovaním vyhovujúcich depozitárnych 
priestorov na uloženie viac ako 11 000 zbierkových predme-
tov. Genius loci tohto objektu, a hlavne odkaz Martina Benku, 
to nielen naliehavo potrebujú, ale si to aj zaslúžia.

FOTO: archív SNM-MT

POZNÁMKy
1  Dňa 21. septembra 2013 si pripomíname 125. výročie narode-

nia Martina Benku a zároveň uplynulo 40 rokov od sprístupne-
nia Múzea Martina Benku širokej verejnosti. Pri tejto príležitos-
ti SNM v Martine-Múzeum Martina Benku pripravilo zo svojho 
zbierkového fondu reprezentačnú výstavu Martina Benku (1888 
– 1971), ktorá prezentovala 254 výtvarných diel z jeho rozsiahlej 
maliarskej tvorby. Sprístupnená bola v meste pôsobenia umelca 
počas jeho učňovských rokov (1903 – 1906) v Galérii výtvarných 
umelcov v Hodoníne od 20. marca do 2. júna 2013.

 2  Zápis Štátneho notárstva, Martin, zn. D-573/71 zo dňa 8. mája 
1973.

3  Predmetné konanie bolo vyvolané listom z 18. júla 1973 odovzdá-
vajúcej strane a začalo sa dňom 23. 7. 1973 na základe predchádza-

júcej korešpondencie MK SSR, Ministerstva financií SSR, S-KNV 
odbor kultúry a  financií, Banská Bystrica, Slovenského národné-
ho múzea v Bratislave, ONV v Martine, finančný odbor, ako aj zá-
pisnice Štátneho notárstva v Martine, zo dňa 17. 6. 1973 za úče-
lom urýchleného sprístupnenia Martina Benku širokej verejnosti, 
ako aj riešenia pasív dedičstva preberajúcou stranou. Išlo o prevza-
tie diela Martina Benku od Štátneho notárstva z dočasnej správy 
SNM-Etnografického ústavu v Martine a jeho odovzdanie do trva-
lej správy tomuto ústavu v dňoch 23. až 25. júla 1973. Naplnená 
bola umelcova požiadavka z  roku 1960: „Československý štát vy-
tvorí po mojej smrti z objektu na Kuzmányho ulici č. 30 v Martine 
galériu nesúcu moje meno a bude v nej vystavovať moje celoživotné 
výtvarné dielo“. Darovacia zmluva, c. d., časť I., ods. 5. 

4  Darovacia zmluva uzavretá dňa 10. marca 1960 v Martine medzi 
národným umelcom Martinom Benkom a  Československou re-
publikou zastúpenou Povereníctvom školstva a kultúry. „Ja, Mar-
tin Benka, národný umelec, týmto vyhlasujem, že súhlasím, aby 
na pozemok zapísaný vo vl. 2553 kat. územia obce Martin, par. 
č. 1011/2 o výmere 876 m2 v celistvosti bolo vložené vlastnícke 
právo na  Československý štát v  správe Slovenského národného 
múzea v Martine. Darca sa zaväzuje, že všetok darovaný majetok 
ihneď po podpísaní tejto darovacej zmluvy odovzdá podľa pripo-
jených zoznamov, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, 
Československému štátu v zastúpení Slovenským národným mú-
zeom v Martine a Československý štát sa zaväzuje, že tento dar 
ihneď riadne preberie a zabezpečí jeho riadnu správu a ochranu. 
Darovacia zmluva, c. d., časť III., ods. 1., 2.

5  Pozri Anna Oláhová. Zbierkový fond Múzea Martina Benku 
v Martine (K 110. výročiu narodenia M. Benku). In ZSNM XCII. 
Etnografia 39. 1998, poznámka 8, s. 73.

6  „Štátne notárstvo v  Martine v  konaní o  dedičstve po  národnom 
umelcovi Martinovi Benkovi, zomretom dňa 28. júna 1971, na-
posledy bytom v Martine, Kuzmányho ul, č. 30, vydáva toto roz-
hodnutie: Štátne notárstvo potvrdzuje, že podľa testamentu vysta-
veného poručiteľom dňa 1. 9. 1969, dedičstvo nadobudli: 1) Čes-
koslovenský štát zastúpený finančným odborom ONV v  Martine 
umelecké dielo nár. umelca Martina Benku, pokiaľ ho už nedaroval 
Darovacou zmluvou zo dňa 10. marca 1960 a pozostávajúceho teda 
z nasledovných obrazov, kresieb, náčrtov, štúdií, návrhov, ilustrácii 
a rukopisov.“ Zoznam pozostáva z 1 457 položiek. Pozri Rozhodnu-
tie, Štátne notárstvo v Martine dňa 8. mája 1973, s.1-72. 

7  Podľa Štátneho notárstva z novembra 1972 stav finančných pro-
striedkov k 28. 6. 1972, ktoré prichádzajú do úvahy pre zriadenie 
fondu, činí 1 467 001,70 Kčs.

8  Uznesenie MK 6893/1972-Um zo dňa 27.11.1972. Štatút Správy 
pozostalosti národného umelca Martina Benku. Roku 1974 MK  
SSR tento štatút doplnilo o ustanovenia, na aké účely sa môžu pro-
striedky tohto fondu používať, aby sa posledná Benkova vôľa pl-
ne rešpektovala a aby sa zabezpečili priaznivé podmienky pre roz-
voj umeleckej tvorby a aktívnej účasti mladých výtvarných umelcov 
na tejto tvorbe. Finančné prostriedky z tohto účelového fondu mô-
žu byť použité výlučne len na účely uvedené v závete. „Na udržiava-
nie hrobu M. Benku, na nakupovanie obrazov z celoživotnej tvorby 
poručiteľa, ktoré by dopĺňali terajšiu zbierku jeho životného diela, 
na udelenie cien a odmien, na úhradu iných nákladov súvisiacich 
s činnosťou komisie. Pozri Štatút, ČL. II/2. Posledný štatút komisie 
schválený MK SR v Bratislave dňa 24. 1. 1991, s. 1-5. 

9  V roku 1976 bola udelená za rok 1975. Cena Martina Benku sa 
udeľuje každoročne v septembri pri príležitosti výročia narodenia 
umelca. Pozri Štatút. Čl. II. Cena Martina Benku, A/1.

10  V súlade so závetom M. Benku a podľa rozhodnutia MK SSR zo dňa 
15. 1. 1973 a doplnku k tomuto rozhodnutiu zo dňa 14. 8. 1974 SF-
VU na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina 
Benku nakupuje z finančných prostriedkov pozostalosti umelca jeho 
výtvarné diela, ktorých zakúpenie ovplyvňuje viacero bodov.

11  MMB bolo od konca roku 1989 zatvorené a celý zbierkový fond 
i zariadenie expozície bolo prevezené do SNM-EM. S prípravný-
mi prácami spojenými s prístavbou Galérie Martina Benku sa pre 
nedostatok finančných prostriedkov ani do roku 1992 nezačalo. 
Novovzniknutá situácia bola riešená návrhom na reinštaláciu pô-
vodnej expozície MMB v zmysle závetu umelca, ktorá bola usku-
točnená v prvom polroku 1993. 

2013_08_muzeum_03_06.indd   11 11. 9. 2013   9:12:51



12     múzeum 3 / 2013 • Hlavná téma

Fľaša šesťhranná so skrutkovým uzáverom, kameninová. Rok 1648, v. 
18,5 cm. Autorská a cechová značka zatiaľ neurčená. Pôvod Creussen 
(Nemecko). Zo zbierok SNM-HM, UH 15 177. Foto: autorka

Justova zbierka
Posledná veľká tradícia zberateľstva
Alena Piatrová,  SNM-HISTORICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Just’s collection 
The last big tradition of collecting
The SNM-Museum of History in Bratislava has significantly enriched its collection fund with the acquisition of 
a collection of a particularly high artistic and historical value, obtained from a private source, a collection owned by 
a well known Central European collector Rudolf Just (1895 – 1972).

teľ českej pobočky Sotheby’s, snažili skontaktovať s Justovou 
nevestou, novou dedičkou zbierky. Tá sa medzitým rozhodla 
zbierku preniesť (na základe vývozného povolenia) na Sloven-
sko. V  roku 1999 Kuhn s  Marcom napokon dedičku i  zbier-
ku vypátrali v  Bratislave – tristo kusov umeleckých predme-
tov mimoriadnej hodnoty bolo schovaných v niekoľkých kra-
biciach či košoch na bielizeň na viacerých miestach, napríklad 
aj na  12. poschodí panelákového domu v  bratislavskej Dúb-
ravke. Začali sa rokovania s dedičkou o predaji v aukčnej sieni 
a tiež s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR), 
keďže vývoz súkromnej zbierky do zahraničia podliehal vývoz-
nému povoleniu. MK SR s  vývozom súhlasilo s  podmienkou 
„predkupného práva“, čo znamenalo, že vyčlenilo mimoriad-
nu finančnú účelovú dotáciu, viac ako tri milióny slovenských 
korún, na  odkúpenie časti umeleckej zbierky Rudolfa Justa. 
V slovenskom múzejnom prostredí predstavuje nákup Justo-
vej zbierky mimoriadny počin (po  roku 1989) tak z hľadiska 
vynaložených finančných prostriedkov, ako i  umeleckohisto-
rickej hodnoty nadobudnutých zbierkových predmetov. 
Výber predmetov, ktoré boli kúpené a následne prešli do sprá-
vy SNM-Historického múzea v Bratislave (SNM-HM), vykona-

Životný príbeh Rudolfa Justa je spletitý a osudy jeho umelec-
kej zbierky, ktorej zasvätil a podriadil celý svoj život, sú dra-
matické a tak trochu stále zahalené tajomstvom. Zberateľstvu 
sa R. Just začal systematicky venovať v 30. rokoch 20. storo-
čia, keď sa ako dôstojník rakúskej armády usadil v Prahe, kde 
vlastnil textilnú továreň. Svoju umeleckú zbierku zveľaďoval, 
s malými pauzami, až do konca života. Nadviazal tak na čes-
kú zberateľskú tradíciu, ktorú reprezentujú také osobnosti ako 
napríklad Vojtech Lanna ml. (1836 – 1909), ktorý ešte počas 
svojho života daroval veľkú časť zbierky Uměleckoprůmys-
lovému museu v Praze, za čo mu cisár František Jozef udelil 
šľachtický titul. Svojou zberateľskou vášňou inšpiroval nie-
koľko generácií českých zberateľov, ako boli Bohumil Bondy 
(1832 – 1907), bankár a obchodník so železom, Jaroslav Preiss 
(1870 – 1946), jeden z  najvplyvnejších mužov Českosloven-
skej republiky, riaditeľ Živnostenskej banky alebo Hugo Vav-
reška (1880 – 1952), novinár a diplomat. Tradíciu zberateľstva 
v Česku prerušil rok 1948.

Osudy zbierky
Justovu zbierku tvorila unikátna kolekcia meissenského porce-
lánu, skla, cínového a mosadzného riadu, zlatých mincí českej 
razby. Za necelé dve desaťročia sa R. Justovi podarilo vybudovať 
pozoruhodnú zbierku starožitností, ktorá prežila nielen kruš-
né vojnové časy, ale aj obdobie komunizmu. Koncom roku 1944 
bol Just zatknutý a poslaný do koncentračného tábora Kleinste-
in neďaleko Opole. Jeho prvá manželka Markéta Wahle (1902 
– 1966) bola deportovaná do  Terezína, ktorý ako jediná z  ro-
diny prežila. V tom čase ochraňovala Justovu umeleckú zbier-
ku uloženú v jeho pražskom byte Ľudmila Ottomanská, neskôr 
Justova druhá manželka. V apríli 1945 sa R. Justovi podarilo 
z koncentračného tábora ujsť, vrátil sa do Prahy, kde sa zapo-
jil do Pražského povstania. Počas bombardovania Prahy údajne 
požiadal nemeckých vojakov, aby uchránili od bômb jeho ulicu, 
čo sa aj stalo: dva domy i zbierka zostali nepoškodené. V roku 
1946 si dal R. Just zbierku, ktorá obsahovala 418 predmetov, 
ohodnotiť. Znalecká cena bola 305-tisíc korún. Následne zbier-
ku oficiálne prihlásil a dostal povolenie si ju ponechať. Zbierku, 
ktorú ďalej rozširoval, uchovával vo svojom byte, kde prijímal 
iba dôverných priateľov. 
Po  jeho smrti v  roku 1972 sa majiteľkou zbierky stala jeho 
druhá manželka Ľudmila. V  tomto období prišlo k  drobným 
predajom. V  roku 1990 sa Ľudmila v  Zürichu stretla so Se-
bastianom Kuhnom, riaditeľom oddelenia európskeho por-
celánu aukčnej siene Sotheby’s, no žiaden predaj sa nezreali-
zoval. V roku 1992 Ľudmila zomrela a krátko po jej smrti do-
šlo v Justovom dome, kde sa zbierka nachádzala, k  tragickej 
udalosti. Justov vnuk, ktorý sa po Ľudmilinej smrti do domu 
nasťahoval, prichytil v dome zlodejov, ktorí ho zabili. Po  tej-
to tragickej udalosti zostala zbierka dlhšie obdobie zamknu-
tá v byte. Medzičasom sa Sebastian Kuhn a Filip Marco, riadi-
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la odborná komisia; súdnoznalecký posudok zbierky vypraco-
vala Mgr. Marta Janovíčková. Zakúpených bolo 54 umeleckých 
predmetov, zvyšok zbierky bol legálne vyvezený do zahraničia 
a 11. decembra 2001 predaný v dražbe aukčného domu Sothe-
by´s v Londýne za 1 567 000 libier. 

Charakter kolekcie z Justovej zbierky 
v zbierkovom fonde SNM-Historického múzea
O kritériách výberu a podmienkach zakúpenia súboru predme-
tov z  umeleckej zbierky Rudolfa Justa do  zbierkového fondu 
SNM-HM bol publikovaný príspevok v zborníku História v ro-
ku 2003; autorky Andrea Kučerová a Daniela Kyselá boli v ča-
se získania zbierky kurátorkami v Historickom múzeu1 a autor-
kami výstavy prezentujúcej zakúpenú kolekciu z Justovej zbier-
ky2. Súčasťou ich príspevku je aj výberový katalóg získaných 
predmetov, ktoré môžeme podľa materiálu rozdeliť do štyroch 
skupín: predmety z fajansy a kameniny z obdobia 16. až 18. sto-
ročia (29 predmetov, prevažne džbány nemeckej a rakúskej pro-
veniencie, tiež habánske výrobky); výrobky zo skla z  obdobia 
17. až 18. storočia (najmä výrobky českej proveniencie); pred-
mety vyrobené z cínu zo 17. až 18. storočia (krstné misy s bib-
lickými výjavmi) a mosadzné misy zo 16. až 18. storočia (cecho-
vé kanvice a fľaše). Ďalšie štyri predmety – hracia skrinka z 18. 
storočia, dva drevené reliéfy s biblickým motívom a prachovnica 
zo 17. storočia obohatili zbierkový fond historického nábytku. 
Do zbierky porcelánu Historického múzea pribudol meissenský 
porcelánový tanier s  batalistickými scénami (okolo 1740). Sú-
bor umeleckých diel z Justovej zbierky predstavuje interesant-
né solitérne diela z hľadiska proveniencie, typológie a dekóru, 
ktoré vzhľadom na  vysokú umeleckohistorickú kvalitu nielen 
mimoriadne obohatili zbierkový fond SNM-Historického mú-
zea, ale sú aj predmetom ďalšieho bádania, napríklad vo vzťahu 
k charakteru zachovaných pamiatok na Slovensku, najmä mo-
sadzných výrobkov a fajansy.3 

Inšpirácia pre román
Osudom zberateľa Rudolfa Justa a jeho unikátnou zbierkou sa 
inšpiroval britský spisovateľ Bruce Chatwin (1940 – 1989) pri 
písaní svojho posledného románu Utz (1988). Jeho hrdina, bo-
hatý Kaspar Utz, takmer celý život ukrýval svoju zbierku por-
celánu, aby sa nedostala do rúk nacistov a neskôr komunistov. 
Chatwin sa s Justom zoznámil v Prahe v roku 1967, kedy sa ako 
mladý riaditeľ aukčnej siene Sotheby’s pokúšal od neho zakúpiť 
nejaké predmety. K uzavretiu obchodu nedošlo, no na stretnu-
tie so „zberateľom – maniakom“ , ako Justa Chatwin defi noval, 
nezabudol a o dvadsať rokov neskôr ho využil pri tvorbe svoj-
ho slávneho románu. Justova zbierka však nebola po zberateľo-
vej smrti zničená, ako sa píše v knihe, ale zmizla. Zbierku, ktorá 
prežila nacistickú okupáciu, štyridsať rokov komunistickej vlá-
dy, našli zanietení pracovníci aukčnej siene Sotheby’s v  Brati-
slave. V roku 2001, keď časť zbierky kúpila Slovenská republika 
a zvyšok bol predaný na aukcii, sa jej osud defi nitívne uzavrel. 

POZNÁMKy
1  KUČEROVÁ, A. – KySELÁ, D. Zo súkromného kabinetu staro-

žitností. Výber z pozostalosti Rudolfa Justa. In História. Zbor-
ník Slovenského národného múzea, 2003, r. XCVII, s. 95 -115.

2 Z  kabinetu starožitností. Výber z  pozostalosti Rudolfa Justa. 
Bratislavský hrad, 14. 6. – 20. 11. 2005

3 Napríklad obdobu mosadznej krstnej misy kruhového tvaru 
s výjavom Adama a Evy z Justovej zbierky sme našli v inventári 
evanjelického kostola a. v. v Lišove (repro in Gotika. Bratislava: 
Slovart, 2003 s. 192). 
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Obe významné kolekcie, o  ktorých budeme hovoriť, sa do-
stali do  SNM-Prírodovedného múzea (SNM-PM) po  šťast-
nej zhode okolností. Za získaním zbierok a ich spracovaním 
stojí známy slovenský ornitológ a múzejník RNDr. Branislav 
Matoušek, CSc., ktorý v minulosti zastával funkcie generál-
neho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM), ria-
diteľa SNM-Prírodovedného múzea, ale najmä počas celého 
aktívneho pracovného života bol a  ešte stále je zapáleným 
zoológom so zameraním na  ornitológiu a  históriu. Zaslúžil 
sa o  záchranu, získanie a  spracovanie rozsiahlych vertebra-

tologických kolekcií, ktoré sú nesmierne cenné, a  to z  his-
torického, aj odborného hľadiska. Koncom tohto roku sa B. 
Matoušek dožíva významného životného jubilea a tento člá-
nok by som mu chcel venovať ako spomienku a poďakovanie 
za množstvo vykonanej práce a získanie početných kolekcií, 
ktoré nám, nasledovníkom, zanechal v depozitároch Prírodo-
vedného múzea.
Popri akvizičnom zameraní a  činnosti veľkých inštitúcií, 
ako sú múzeá či galérie, existuje už od nepamäti fenomén 
osoby – zberateľa. Zapálenie pre určitú oblasť, napĺňanie 

Osudy významných zbierok 
v SNM-Prírodovednom múzeu
Ján Kautman, SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Th e fate of a signifi cant collection in the SNM-Natural History Museum 
What is often of interest is not only the content of the collection, but also the history of its formation, the exceptional life 
of the collector, as well as the way it has been included in the museum collections. All this supplements and gives an extra 
value to the collections and specimens. In the past, museum collections were regularly enriched by numerous collections from 
various fi elds of research, donated by or bought from outstanding collectors. Th us, the stories of two important ornithological 
collections of the SNM-Natural History Museum obtained from Ján Boroskay and Ladislav Erdős are also interesting.

Rybárik riečny 
(Alcedo atthis), 

preparát J. 
Boroskaya 
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Prevezená zbierka vtáčích vajec L. Erdősa v Betliari

osobných cieľov, túžba po poznaní ženie určitých ľudí, často 
z neodborných kruhov, k systematickému zbieraniu a spra-
covávaniu rôznorodého materiálu, vrátane prírodnín. Mno-
hí vášniví zberatelia majú vedomosti na  úrovni odborní-
kov a podarí sa im získať, často zachrániť a odborne spraco-
vať predmety veľkej historickej a vedeckej hodnoty. Pokiaľ 
sa takto budovaná zbierka nestane predmetom obchodo-
vania, ale počas života alebo po  smrti zberateľa nakoniec 
zostane neporušená a  dostane sa do  správy pamäťovej in-
štitúcie, môžeme konštatovať, že vynaložené úsilie zbera-
teľa nevyšlo nazmar a rozšírilo kultúrne či prírodné bohat-
stvo regiónu, krajiny či celého sveta. V  dnešnej dobe, keď 
sa zberateľstvo stále častejšie stáva komerčnou záležitosťou 
a ušľachtilé ciele upadli do zabudnutia, zmenšuje sa aj počet 
skutočných zberateľov. Nečisté úmysly, obchod a komercia 
vygenerovali množstvo nových obmedzení a zákonov, kto-
ré túto činnosť eliminujú a v mnohých prípadoch znemož-
ňujú či dokonca kriminalizujú. Z týchto príčin je dnes pra-
vý zberateľ prírodnín „druhom“ na vyhynutie a na výsled-
ky tých skutočných, za všetkých spomeňme aspoň Andreja 
Kmeťa, sa budeme pozerať čoskoro už len do histórie. Me-
dzi významných zberateľov – prírodovedcov patrili aj Ján 
Boroskay a Ladislav Erdős, ktorých celoživotné zberateľské 
kolekcie sa podarilo zachrániť a obohatiť tak zbierkový fond 
SNM-Prírodovedného múzea, ako nenahraditeľný zdroj po-
znania pre budúcnosť.

Zbierka prírodnín Jána Boroskaya (Boroškaya)
Ján Boroskay sa narodil 25. 8. 1841 v Brezne. Detstvo pre-
žil v  Čiernom Balogu, kde jeho otec hospodáril, furmančil 
a pltníčil ako pomocný robotník pri spracovaní dreva. Chu-
dobné pomery nemohli synovi zabezpečiť vzdelanie, ale už tu 
sa prejavila pevná vôľa a usilovnosť, a to v samoštúdiu a ne-
skôr v  riadnom absolvovaní gymnázií v  Levoči a  Rožňave, 
kde ukončil stredné vzdelanie. Zamestnal sa v obci Kozelník 
ako učiteľ, kde sa spoznal s  vdovou po  zemanovi Imrichovi 
Ostrolúckom, s ktorou sa zakrátko oženil. Sobáš a následné 

zlepšenie majetkových pomerov umožnili J. Boroskayovi stať 
sa mimoriadnym poslucháčom na lesníckej akadémii v Ban-
skej Štiavnici, a  tak prehĺbil svoje znalosti v  oblasti prírod-
ných vied, ku ktorým od  mala inklinoval. Akadémiu úspeš-
ne ukončil, no nedostatok miest v odbore a regióne spôsobi-
lo, že si Boroskay urobil notársku skúšku a stal sa notárom 
v Ostrej Lúke.
Napriek výhodnému miestu zvíťazil jeho záujem o  prírodu 
a v roku 1877 získal miesto mestského lesmajstra vo Zvolene. 
Až na tomto poste rozvíjal svoju lásku k prírode, stal sa váš-
nivým zberateľom, vynikajúcim preparátorom vtákov, ale aj 
miestnym znalcom geologicko-geografických pomerov. Zbie-
ral nerasty, fosílie, vtáky, ktoré sám preparoval, ich hniezda 
a vajíčka, jelenie a srnčie parožie, založil vlastný herbár, zo-
zbieral veľkú kolekciu hmyzu, najmä chrobákov, zo spoločen-
ských vied sa venoval numizmatike. Ján Boroskay však ne-
ostal na úrovni zberateľa, ale svoje znalosti, najmä v oblasti 
ornitológie, rozvíjal od roku 1885 v spolupráci s Ornitologic-
kou centrálou v  Budapešti, Maďarskou ornitologickou spo-
ločnosťou a Maďarským národným múzeom. 
V  roku 1906 časť svojej ornitologickej zbierky vystavoval 
v Budapešti, kde sa zoznámil s významnými prírodovedca-
mi a múzejníkmi Uhorska, napríklad s múzejníkom Ottom 
Hermannom, tiež rodákom z Brezna a zakladateľom múzea 
v Miskolci. O. Hermann neskôr Boroskaya navštívil vo Zvo-
lene s  poverením odkúpiť jeho ornitologickú zbierku. Bo-
roskay zbierku nepredal, no prisľúbil, že ju po smrti venuje 
Ornitologickej centrále do  Budapešti. Zvolenským lesmaj-
strom zostal Boroskay až do  začiatku prvej svetovej voj-
ny, kedy v roku 1914 odišiel do dôchodku. Zomrel 4. marca 
1923 vo veku 82 rokov a zanechal za sebou významné ko-
lekcie a odborné práce z oblasti prírodných vied, z ktorých 
najcennejší rukopis Vtáctvo Zvolenskej župy je pravdepodob-
ne nenávratne stratený. 
Vláda Československej republiky nedovolila vyviezť Bo-
roskayovu zbierku do  Maďarska a  tá bola dva roky uložená 
v nevhodných priestoroch, čo spôsobilo jej čiastočné znehod-
notenie. Zbierky hmyzu, vajec, hniezd a pravdepodobne aj her-
bár nenávratne zmizli vo zvolenských školách a dnes z nich už 
nič neexistuje. Zbierka parožia sa pravdepodobne rozkradla, 
no najcennejšie zbierky ornitologické, mineralogické a  pale-
ontologické sa zachránili vďaka príbuzným a najmä trom dcé-
ram rodiny Markovichovcov, ktoré počas druhej svetovej voj-
ny zbierku previezli pred blížiacim sa frontom. Zbierka bola dl-
ho považovaná za zničenú, pretože profesor O. Ferianc v roku 
1949 vo svojej práci Fauna zvolenského okresu napísal, že byt, 
kde bola zbierka uložená, zničila počas prechodu frontu zá-
palná bomba. To bola síce pravda, no profesor Ferianc netu-
šil, že prakticky nepoškodená a kompletná bola včas prevezená 
do Senice, kde zostala ukrytá v súkromí dcér Markovichových 
až do 70. rokov. Sestry sa nakoniec rozhodli zbierku odpredať 
do múzejnej inštitúcie, a tak sa postarali o jej zachovanie a bu-
dúcnosť, ktorú nedokázali v súkromí dlhodobo zabezpečiť. 
Kurátori zoologického oddelenia B. Matoušek a geologického 
oddelenia O. Belešová zabezpečili v  roku 1976 prevoz a kú-
pu tejto nesmierne hodnotnej zbierky do  SNM-Prírodoved-
ného múzea. Zoologická časť, pozostávajúca z  ornitologic-
kých preparátov, sa skladá zo 166 špičkových preparátov vtá-
kov vyskytujúcich sa na Slovensku, ktoré napriek veku, veď 
najstaršie z nich majú už 140 rokov, patria k najkrajším or-
nitologickým preparátom, aké možno v múzeách vidieť. Mi-
neralogická časť kolekcie pozostáva z  341 kusov vzoriek, 
pochádzajúcich zo slovenských aj  zahraničných lokalít. Pri 
niektorých mineráloch sa zachovali aj pôvodné etikety zbe-
rateľa, na ktorých je uvedené zrejme vlastné evidenčné číslo, 
názov minerálu, miesto nálezu a údaj o cene. Etikety sú písa-
né nemecky, názov lokality je niekde uvedený aj v maďarčine. 
Kolekcia obsahuje viaceré minerály z lokalít v okolí Zvolena, 
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nej je jedinou špeciálnou oologickou diplomovou prácou 
na Slovensku. L. Erdős sa počas štúdia na vysokej škole ože-
nil a mal aj syna, no manželstvo sa čoskoro rozpadlo, preto-
že jeho vášeň a  zanietenie pre ornitológiu bolo väčšie ako 
rodinné vzťahy. Ako nesmierne nadaný a rozhľadený príro-
dovedec dostal na univerzite miesto asistenta, no jeho zbe-
rateľská vášeň a  k  tomu potrebný čas mu robili problémy 
s  dodržaním požiadaviek, kladených na  zamestnanca vy-
sokej školy. Zamestnanie opustil a ďalších 25 rokov sa živil 
príležitostnými prácami, stal sa nepochopeným čudákom 
na okraji spoločnosti, ktorý všetok svoj čas zasvätil oológii. 
Jeho podlomené zdravie a zlá životospráva spôsobili že 8. 6. 
2000 v Rožňave zomrel. 
Po smrti L. Erdősa upozornil jeden z jeho blízkych priateľov 
pracovníkov múzea na  rozsiahlu oologickú zbierku v  polo-
rozpadnutom dome v Rožňave, v ktorom L. Erdős žil. V tom 
čase sa už o  zbierku začali veľmi intenzívne zaujímať súk-
romní zberatelia zo zahraničia. Vzhľadom na  prakticky ne-
zabezpečené uloženie hrozilo ukradnutie zbierky, prípadne 
zničenie. Pracovníci múzea urýchlene vyhľadali bývalú man-
želku L. Erdősa a  syna – dediča a  s  ich súhlasom previezli 
zbierku do bezpečia múzea v Betliari. Následne bola zbierka 
od syna odkúpená a prevezená do Bratislavy. 
No tu začína druhá časť zdanlivo ukončeného príbehu. Er-
dősovo neustále prenasledovanie bolo dôvodom špeciál-
nej druhovej evidencie a  kódovania pôvodu každého va-
jíčka. Celá zbierka bola uložená v 113 veľkých uhorkových 
a 50 zaváracích fľašiach. Všetky násady boli pomiešané, pri-
čom na každom vajíčku bolo množstvo rôznych špeciálnych 
kódov poznačených ceruzkou, pričom aj poloha a  orientá-
cia kódu mala svoj utajený význam. Našťastie Erdős si vie-
dol podrobnú kartotéku svojich nálezov, ktorá sa zachova-
la, ale i tá bola špeciálne členená, kódovaná a navyše písa-
ná v  maďarčine, takže spárovať ju s  vajíčkami sa zdalo zo 
začiatku nemožné. Tu patrí obrovská vďaka za detektívnu, 
systematickú a nekonečnú prácu RNDr. Branislavovi Mato-
uškovi, CSc., ktorý sa tejto neľahkej úlohy zhostil ako orni-
tológ na dôchodku a jeden z mála odborníkov na Slovensku 
so skúsenosťami v  oblasti  oológie. Nepoznám nikoho iné-
ho, kto by takúto prácu dobrovoľne podstúpil. Naučil sa ma-
ďarsky natoľko, aby postupne dešifroval Erdősove poznám-
ky, kódy a  kartotéku. Práca trvala viac ako 10 rokov, kým 
sa podarilo veľkú väčšinu zachovanej časti zbierky rozlúštiť 
a usporiadať podľa násad jednotlivých hniezd a druhov. Zá-
verom treba spomenúť, že Erdősova preparačná dokonalosť 
nemá obdobu v múzejných oologických zbierkach. Vyfuko-
vanie vajec cez jediný maličký otvor vo veľkosti často men-
šej ako špendlíková hlavička je tak ťažká a  pritom jemná 
práca, že to pochopí len ten, kto si to v praxi sám vyskúša. 
Kartotéka a  zápisníky Ladislava Erdősa obsahujú záznamy 
o  202 vtáčích druhoch, 10  116 násadách s  41  200 vajcami 
z 1 950 lokalít. Nikdy sme nezistili, čo sa stalo z násadami, 
ktoré v kolekcii chýbajú. Či ich L. Erdős venoval, predal, vy-
menil, boli umiestnené na neznámom mieste alebo skonfiš-
kované a zničené, to sa už asi nikdy nedozvieme, no napriek 
tomu zachovaná časť zbierky obsahuje 181 druhov, 6 219 ná-
sad s 18 413 vajcami a predstavuje jednu z najväčších zbierok 
vtáčích vajec v múzeách vôbec.

FOTO: autor
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Štiavnických vrchov a Kremnických vrchov. Vynikajúcej kva-
lity sú aragonity a celestín zo Španej Doliny, devillín z tej is-
tej lokality, euchroit a libethenit z Ľubietovej, hauerit z Víg-
ľašskej Huty – Kalinky, minerály z  Hodruše-Hámrov,  Ban-
skej Štiavnice a tiež vzorky zlata z Kremnice. Zo zahraničia sú 
v zbierke zastúpené významné lokality najmä z Rumunska, 
Rakúska, Kanady a iných krajín. V menšom počte sú zastúpe-
né aj brúsené kamene. 
Zbierke a  Jánovi Boroskayovi bola v  roku 1979 venovaná 
na  pôde SNM-Prírodovedného múzea samostatná výstava 
Ján Boroskay – významný slovenský zberateľ prírodnín.

Oologická zbierka Ladislava Erdősa 
Ladislav Erdős sa narodil 12. 8. 1932 v  Rožňave v  rodine 
stredoškolského profesora prírodopisu a zemepisu. Rodina 
sa presťahovala do  Kráľovského Chlmca, kde L. Erdős ab-
solvoval základnú školu a začal chodiť na gymnázium. Pro-
stredníctvom otca začal rozvíjať vzťah k  prírode a  jej spo-
znávaniu. Všetko však prerušila 2. svetová vojna, v  ktorej 
otec zomrel na ruskom fronte a v roku 1948 sa matka s deť-
mi vrátila do rodnej Rožňavy k svojej rodine (ktorá zakrát-
ko prišla vyvlastnením o  rodinnú firmu). L. Erdős dokon-
čil stredoškolské vzdelanie na rožňavskom gymnáziu v roku 
1951. V tom istom roku nastúpil na Prírodovedeckú fakul-
tu Karlovej univerzity v  Prahe, kam za  ním odišla aj jeho 
matka. Rodinné nešťastia a ťažký osud utvrdili mladého Er-
dősa v myšlienke emigrovať. Ešte v roku 1951 sa neúspeš-
ne pokúsil opustiť ČSR cez Šumavu. Bol zatknutý a  odsú-
dený. Trest si odpracoval v uránových baniach v Jáchymo-
ve a  v  uhoľných baniach na  Ostravsku, kde ťažko ochorel 
na tuberkulózu a zaprášenie pľúc. 
V  roku 1956 sa vrátil do  Rožňavy s  možnosťou získať len 
podradnú prácu. Všetky tieto okolnosti spôsobili Erdőso-
ve zatrpknutie. Príroda sa stala jediným miestom, kde na-
chádzal potešenie a uspokojenie. Stal sa vášnivým zberate-
ľom prírodnín, spomedzi ktorých jednoznačne víťazí zbie-
ranie vtáčích vajec. Táto voľba ho nechtiac odsunula ešte 
na väčší okraj spoločnosti, pretože pre konflikt záujmov pri-
šiel o  sľubné zamestnanie preparátora vo Východosloven-
skom múzeu v Košiciach. No ešte horšie bolo jeho trápenie 
s ochranármi, ktorí ho doslova prenasledovali po celý zvy-
šok jeho života. 
Erdős sa stal ešte viac uzavretým a komunikoval len s ma-
lou skupinou ľudí a s ornitológmi v Maďarsku. Na svoju vá-
šeň si sezónne zarábal ako strelmajster v  baniach. Na  jar 
a  v  lete sa výhradne venoval svojej záľube. Paradoxne sa 
stal robotníckym kádrom a  to mu v čase politického uvoľ-
nenia umožnilo v roku 1967 prihlásiť sa na Prírodovedeckú 
fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú 
úspešne za  päť rokov skončil vo svojich 40 rokoch. Diplo-
mová práca o  premenlivosti rozmerov vajec straky obyčaj-

Spracovaný materiál zo zbierky L. Erdősa
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SNM-Hudobné múzeum  
z pohľadu vybraných súborov 
zbierkových predmetov
Edita Bugalová – Miriam Das Lehotská – Mária Krajčiová – Danica Štilichová  
– Sylvia Urdová, SNM-HUDOBNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

SNM-Music Museum viewed by a selection of collection items 
In the introduction the contribution briefly illustrates the collection fund of the SNM – Music Museum, 
mainly from the point of view of its structuring. Right at the beginning of its existence, the Museum defined 
its conception as one of a wide spectrum collection activity, whereby the prime criterium for the acquisition 
of a collection item is its predicative value in relationship to the Slovak music past and present. The core of 
the article is devoted to a few chosen personal funds (heritage) which belonged to prominent personalities of 
Slovak music culture. 

Portrét Jána Levoslava Bellu, Mindeszenty Photo-Atelier, 
Bratislava 1933. Na pasparte je vytlačený autograf skladateľa 
a datovanie: „Ján Levoslav Bella, 4 / IX. 1933“ a slepotlačou 
vytlačený znak fotoateliéru. SNM-HuM, evid.č. MUS L 678, prír. 
č. 1974/00550

Delenie zbierkového fondu
Zbierkový fond SNM-Hudobného múzea v Bratislave (SNM-
-HuM) je možné členiť z viacerých hľadísk. 
Z hľadiska dokumentácie sa delí na 3 oblasti: 
-  staršie dejiny hudby (približne do začiatku 20. storočia), 
-  mladšie dejiny hudby (od začiatku 20. storočia), 
-   hudobné nástroje. 
Zbierkové predmety múzea z oblasti mladších hudobných dejín 
boli usporadúvané do súborov označovaných nielen ako zbierky, 
ale aj ako fondy1, ktoré sú ďalej špecifikované ako osobné fondy 
alebo fondy inštitúcií. Osobné fondy (vo väčšine prípadov ako 
osobné pozostalosti) sa vzťahujú k významným osobnostiam slo-
venskej hudby (skladatelia, interpreti, dirigenti, muzikológovia, 
hudobní pedagógovia atď.), fondy inštitúcií súvisia s inštitúciami 
slovenskej kultúry, ktoré vyvíjali hudobné aktivity v oblasti tvori-
vého umenia, interpretácie, organizácie, propagácie, školstva, vý-
skumu, divadla, galérií, múzeí, archívnej činnosti atď. 
Toto usporiadanie zbierkových predmetov vypovedajúcich 
o novších dejinách hudby do zbierok a osobných fondov, resp. 
fondov inštitúcií, súviselo s pôvodom a obsahovou štruktúrou 
samotných zbierkových predmetov v rámci tých-ktorých súbo-
rov. Zbierkové predmety v osobných fondoch a vo fondoch in-
štitúcií sú výsledkom činnosti zväčša jednej osoby alebo inšti-
túcie a túto činnosť dokumentujú v relatívne ucelenej a kom-
plexnej podobe. Zbierkové predmety, z ktorých boli utvorené 
zbierky, vznikli na základe činnosti rozličných (viacerých) in-
štitúcií či osôb alebo vznikali akvizičnou činnosťou SNM-Hu-
dobného múzea. Dokumentačné spracovanie zbierok a  osob-
ných fondov/fondov inštitúcií – ktoré predstavujú časti (sú-
bory) celého zbierkového fondu SNM-HuM – sa premietlo aj 
do vedeckovýskumných a prezentačných aktivít SNM-HuM.2 
Vychádzajúc z  materiálovej podstaty predmetov delíme fond 
múzea na viacero základných skupín: 
-  hudobné zbierky a osobné fondy, resp. fondy inštitúcií ar-

chívnej povahy, 
-  zbierka hudobných nástrojov, 
-  zbierky zvukových záznamov, 
-  ikonografické zbierky. 

Vznik a budovanie múzea
Zbierkové predmety k dejinám hudby a hudobného života bo-
li získané už za čias existencie Slovenského vlastivedného mú-
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zea (1924 – 1940), úsilie o  vznik samostatného hudobného 
špecializovaného múzea so sídlom v  dolnokrupskom kaštie-
li sa viaže na  obdobie pôsobenia prof.  Juraja Šimka-Juhása 
v  Slovenskom múzeu (1940 – 1961) v  rokoch 1955 – 1958. 
Z  toho obdobia sú zaznamenané prvé akvizície pochádza-
júce najmä zo zberov konfiškovaných šľachtických a  cirkev-
ných majetkov. Systematicky sa začal zbierkový fond budovať 
po  etablovaní samostatného hudobného oddelenia Historic-
kého odboru Slovenského národného múzea (SNM) (od roku 
1965), postupne sa rozrastal a nárast počtu zbierkových pred-
metov z oblasti dejín hudby a hudobného života viedol aj k od-
členeniu týchto zbierkových predmetov zo zbierkového fon-
du Historického múzea a k vzniku samostatného Hudobného 
múzea (1991). Múzeum od samého počiatku pôsobenia stano-
vilo koncepciu širokospektrálnej zbierkotvornej činnosti, kde 
sa prvoradým kritériom akvizícií stala výpovedná hodnota 
zbierkového predmetu vo vzťahu k hudobnej minulosti a sú-
časnosti Slovenska.
Zo starších hudobných dejín sa okrem priebežne nadobúdaných 
jednotlivín sústredilo v  Hudobnom múzeu viacero ucelených 
zbierok hudobnín pochádzajúcich z kostolných chórov rôznych 
lokalít Slovenska, rímskokatolíckej, v  menšej miere aj evanje-
lickej cirkvi augburgského vyznania (napr. Bratislava – ev. a. v., 
Dubnica nad Váhom, Ilava, Kežmarok, Košice – ev. a. v., Ľubi-
ca, Modra, Pruské, Púchov, Smolník, Spišské Podhradie, Šved-
lár, Trenčín), kláštorov (Bratislava – uršulínky), majetku riadite-
ľov chórov (F. P. Hrdina – Modra, L. Dušinský – Nitra), zo zvozu 
kaštieľa v Adamovciach i ďalšie zbery nadobudnuté výskumom, 
či už pracovníkov Hudobnovedného seminára Univerzity Ko-
menského alebo Ústavu hudobnej vedy SAV. Viaceré z  týchto 
zbierok hudobnín už boli získané skôr a  deponované v  iných 
inštitúciách alebo boli nadobudnuté aj akvizíciami Hudobného 
múzea, napr. korešpondencia Ľ. Gizyckej-Zamoyskej3 a iné. 

Pre možnosť orientovať sa v zbierkovom fonde bol stanovený 
systém označovania znakom MUS (označenie pre hudobné 
pamiatky v rámci akvizícii Historického ústavu). Signatúram 
pre zbierku hudobných nástrojov sa ku znaku priamo pri-
raďovali postupujúce čísla značené arabskou číslicou (napr. 
MUS 20). Členenie pamiatok tzv. „archívnej povahy“ do sa-
mostatných celkov rozlišuje  rímska číslica, po ktorej nasle-
duje arabská číslica; pre staršie pamiatky sa rezervovali sig-
natúry od MUS I do MUS XLIX (dosiaľ obsadené sign. MUS 
I – MUS XXXII). Od MUS L pokračuje signovanie pamiatok 
z oblasti novších hudobných dejín. 

Vybrané súbory 
Prvá signatúra z  oblasti novších hudobných dejín patrí vý-
znamnej kolekcii – pozostalosti J. L. Bellu, ktorú Bella daroval 
štátu a do roku 1965 bola deponovaná v hudobnovednom se-
minári Univerzity Komenského. 
Skladateľ, dirigent a hudobný teoretik Ján Levoslav Bella (Lip-
tovský Mikuláš 1843 – Bratislava 1936) bol najvýznamnejšou 
osobnosťou slovenskej hudobnej kultúry 19. storočia. Jeho 
tvorba predstavuje základný pilier novodobej slovenskej ná-
rodnej hudby – Bella sa skladateľsky konfrontoval so všetkými 
podstatnými dobovými hudobnými žánrami. Osobný fond J. 
L. Bellu pozostáva z 860 jednotiek. Vytváral sa postupne, prie-
bežnými akvizíciami (prevod, kúpa, dar) v rokoch 1965 – 1998. 
ťažiskové postavenie v  pozostalosti majú autografy a  odpisy 
skladieb J. L. Bellu (napr. symfonická báseň Osud a ideál, kto-
rá má zakladateľský význam pre slovenský orchestrálny sym-
fonizmus, či sláčikové kvartetá e mol a c mol, ktoré sú vrchol-
nými dielami svojho druhu v kontexte Uhorska poslednej tre-
tiny 19. storočia). V pozostalosti sú aj tlačené vydania, skice 
a fotokópie niektorých Bellových diel, rôzny písomný materiál, 
korešpondencia, osobné dokumenty skladateľa a jeho príbuz-
ných, programy, novinové výstrižky a časopisy s príspevkami 
J. L. Bellu a  článkami o  jeho tvorbe, fotografie a pod. Histo-
ricky a kultúrne veľmi cenný fond J. L. Bellu sa v rokoch 1999 
– 2001 stal predmetom digitálneho dokumentačného spraco-
vania vo forme elektronického obrazovo-textového katalógu. 
Výsledky tohto v súvislostiach slovenského hudobného múzej-
níctva priekopníckeho projektu sú verejnosti prístupné na in-
ternete: www.jlbella.sk. Digitalizácia napomáha ochrane Bello-
vej pozostalosti a jej sprístupneniu verejnosti. Zohráva taktiež 
podstatnú úlohu v prebiehajúcom vydávaní Súborného diela Já-
na Levoslava Bellu (Hudobné centrum Bratislava). 
Oblasť novších hudobných dejín v  zbierkovom fonde SNM-
-HuM zaznamenávala a  zaznamenáva najväčšie prírastky. 
K  dôležitým akvizíciám patrí osobný fond hudobného skla-
dateľa E. Suchoňa (MUS CL, získavaný od roku 1984). Popri  
skladateľskej, teoretickej a pedagogickej činnosti sa Eugen Su-
choň zaslúžil o rozvoj hudobného života aj ako verejný činiteľ. 
Patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudby 20. 
storočia. Jeho tvorba bola reprezentatívnym prejavom vzni-
kajúcej modernej slovenskej hudobnej kultúry. Sprostredkova-
la európskemu hudobnému svetu na vysokej umeleckej úrov-
ni všetky dôležité národné a sociálne hnutia v slovenskej spo-
ločnosti v pred- a povojnových rokoch a v neposlednom rade 
utvárala typický psychologický svet slovenského človeka. Prvú 
časť súboru nadobudlo múzeum v roku 1984. Jeho vnútorné 
chronologické členenie rešpektuje požiadavku samotného E. 
Suchoňa a obsahuje: autografy, skice, materiál k operám Krút-
ňava a Svätopluk, prvotlače, dokumenty k pedagogickej a orga-
nizačnej činnosti, novinové výstrižky, teoretické práce, doku-
menty a  písomnosti viažuce sa k  verejným funkciám, recen-
zie a kritiky. V ďalšej akvizícii sa fond rozšíril o dokumentačný 
materiál k operám, plagáty, ikonografický materiál a korešpon-
denciu. Po  smrti skladateľa sa z  pozostalosti dostali do  mú-
zea o. i. aj osobné doklady, dekréty, vyznamenania a  ďalšia  

Albrecht, Alexander: Drei Gedichte aus dem Marienleben: I. Geburt 
Mariae pre soprán sólo, miešaný zbor a organ (klavír), 1928. 
Partitúra, autograf, strana 2. SNM-HuM, evid. č. MUS LVI 97b, 
prír. č. HuM 1967/00765
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dokumentácia mapujúca jeho živý odkaz. Tento rozsiahly fond 
pozostáva z viac než 12 000 jednotiek.
Suchoňov pedagóg Frico Kafenda (Mošovce 1883 – Bratisla-
va 1963), koncertný umelec a skladateľ, sa radí k významným 
osobnostiam slovenských hudobných dejín vďaka jeho boha-
tým aktivitám v oblasti budovania a rozvoja hudobného škol-
stva. Vo funkcii riaditeľa (od  roku 1922) povýšil zo skrom-
ných pomerov Prvú hudobnú školu pre Slovensko na Hudob-
nú a dramatickú akadémiu (1927) a počas jeho vedenia bola 
škola poštátnená a premenovaná na Štátne konzervatórium 
(1941). Osobný fond F. Kafendu (MUS LVII), obsahujúci 
2 987 jednotiek, sa postupne vytváral v rokoch 1968 – 1989 
a zahŕňa aj pozostalosť jeho manželky, klaviristky a pedago-
gičky, Anny Kafendovej. Fond obsahuje okrem teoretických 
prác, prednášok, prejavov, písomných dokladov a bohatej ko-
rešpondencie s  významnými predstaviteľmi kultúrneho ži-
vota, dokumentujúcej rozvoj hudobného školstva na Sloven-
sku, aj autografy Kafendových skladieb, ktoré odrážajú jeho 
poňatie modernej virtuozity – zrejme aj pod vplyvom stálej 
koncertnej činnosti. Súbor dopĺňajú fotografie, vyznamena-
nia, diplomy, kritiky, plagáty, písomné doklady, čím vytvára 
významný prameň k štúdiu hudobného života na Slovensku 
od roku 1920.
Z  galérie významných predstaviteľov generácie skladateľov 
slovenskej hudobnej moderny je v  SNM-Hudobnom múzeu 
zastúpený osobným fondom MUS CLXXX aj Alexander Moy-
zes (Kláštor pod Znievom 1906 – Bratislava 1984), ktorý ako 
jeden z prvých profesionálne vzdelaných skladateľov zásadnou 
mierou prispel k profesionalizácii slovenského hudobného ži-
vota. Dokumentuje to jeho kompozičná tvorba, rozsiahle pe-
dagogické pôsobenie a  bohatá organizačná činnosť. Počtom 
rozsiahly a  obsahovo pestrý fond obsahuje 2  888 jednotiek. 
Autografy 12 symfónií (predovšetkým 1. symfónia D dur op. 4), 
ktorými položil základy slovenského symfonizmu, štyri sláči-
kové kvartetá, kde podobne, ako aj v symfonickej tvorbe, na-
plno uplatnil svoj výrazný typický hudobný prejav, predsta-
vujú vývojovú kontinuitu so staršou slovenskou a európskou 
hudbou a  osobitý štýl tvorby, spájajúci hodnoty ľudovej tra-
dície s hudobným jazykom 20. storočia. Rozsiahla činnosť A. 
Moyzesa s folklórnym materiálom a rozvíjanie poetiky sloven-
ských zbojníckych a  lúčnych piesní siaha od  úprav ľudových 
piesní pre SĽUK a  Lúčnicu, k  dielam programového charak-
teru (Jánošíkovi chlapci op. 21, Nikola Šuhaj op. 22, Váh op. 26) 
a  orchestrálnym suitám (Tance z  Pohronia op. 44, Tance z  Ge-
mera, dielo 57). V pozostalosti sa nachádza bohatá korešpon-
dencia A. Moyzesa s významnými predstaviteľmi kultúrneho 
a  spoločenského života, rôzne písomné dokumenty, progra-
my, plagáty, výstrižky, fotografie a iné, poukazujúce na pestrú 
organizačnú činnosť a významný podiel A. Moyzesa pri zrode 
a  formovaní mnohých hudobných inštitúcií, ako boli Česko-
-slovenský rozhlas, Vysoká škola múzických umení, Slovenská 
filharmónia, Slovenský ľudový umelecký kolektív a i. Predsta-
vujú A. Moyzesa aj ako významného pedagóga, ktorý vychoval 
v priebehu päťdesiatich rokov päť generácií skladateľov a mno-
hé významné osobnosti slovenského hudobného a kultúrneho 
života. V pozostalosti A. Moyzesa sa nachádzajú aj jeho úpravy 
skladieb jeho otca, hudobného skladateľa, pedagóga a organis-
tu Mikuláša Moyzesa (napr. Malá vrchovská symfónia, Missa so-
lemnis). Vlastný fond Mikuláša Moyzesa (MUS LXVI) obsahu-
je autografy a odpisy skladieb, skicáre, tlače, korešpondenciu, 
programy a osobné doklady, ktoré približujú život uznávaného 
skladateľa katolíckej duchovnej hudby, tvorcu skladieb ovplyv-
nených hudbou romantizmu (Sláčikové kvarteto), autora ľudo-
vých balád (Ctibor) a zberateľa i upravovateľa piesní.
K  najrozsiahlejším kolekciám patrí fond rodiny Albrechtov-
cov (MUS LVI). K  pôvodnej signatúre osobného fondu Ale-
xandra Albrechta (Arad 1885 – Bratislava 1958), hudobného 
skladateľa, pedagóga, dirigenta, regenschoriho a  organizá-

tora hudobného života najmä na  pôde bratislavského Cir-
kevného hudobného spolku, získavaného priebežne v  roz-
medzí rokov 1967 – 1991, sa v uplynulom desaťročí pričle-
nil materiál pochádzajúci z  niekdajšieho „Albrechtovského 
domu“ na  Kapitulskej ul. č. 1 v  Bratislave, kde intelektuál-
ne a umelecky zameraná rodina Albrechtovcov sídlila od 40. 
rokov 20. storočia. V priebehu času sa v tejto komunite pat-
riacej do  spoločenstva bratislavských patricijských rodín, 
ktoré zdôrazňovali hodnotu tradície a  vzájomne rešpekto-
vali názorovú, národnostnú, náboženskú rozličnosť v  har-
monickom spolunažívaní, zachovalo a  sústreďovalo množ-
stvo vzácnych pamiatok (obrazy, umelecké predmety, boha-
tá knižnica, cenná hudobná literatúra a pod.). Albrechtovskú 
genealógiu vytvárajú rodiny Jurenákovcov, Siebenfreundov-
cov, Vaszaryovcov, Fischerovcov, Lehnerovcov a  Messerov-
cov, mimoriadne štedré na umelecké talenty. Viacerí prísluš-
níci rodiny Vaszaryovcov – maliar János, herečka Piri, spiso-
vateľ Gábor, režisér Johann – ale aj Tomáš Messer, emeritný 
riaditeľ Guggenheimovho múzea v New yorku a violista Eu-
gen Lehner, člen Kolischovho kvarteta a  neskôr Bostonskej 
filharmónie, sú najznámejšími osobnosťami tohto ume-
leckého rodostromu. K  mnohým rodinným priateľom pat-
rili viaceré významné osobnosti v  európskom, ba i  sveto-
vom meradle, medzi inými i  Alexandrovi konškoláci z  bra-
tislavského gymnázia – Béla Bartók (1881 – 1945), Franz 
Schmidt (1874 – 1939) a Ernest Dohnányi (1877 – 1960) – 
neskôr významní maďarskí hudobní skladatelia. Skladate-
ľov syn, hudobný teoretik, pedagóg, violista, estetik a milov-
ník umenia Ján Albrecht (Bratislava 1919 – Bratislava 1996) 
udržiaval tradície spojené s rodinným prostredím, aj medzi-
národné kontakty s  rozvetvenou rodinou i  priateľmi. Vďa-
ka svojim mnohostranným aktivitám i  schopnosti sústre-
diť okolo seba veľké množstvo ľudí zaujímajúcich sa o hud-
bu – amatérov, študentov a  profesionálov – sa stal doslova 
dušou bratislavského hudobného života. Otcov notový ar-
chív začal rozširovať o fotokópie, odpisy a nové vydania vio-
lovej literatúry, podarilo sa mu vybudovať snáď najväčší vio-
lový archív v bývalom Československu. Konštantne však za-
obstarával i diela pre rozličné komorné zoskupenia – okrem 
klasicisticko-romantického repertoáru získaval dovtedy ne-
poznané diela gotiky, ars novy, renesancie, raného baroka, 
anglickej a  nemeckej polyfonickej hudby, až po  diela súčas-
ných skladateľov. Užívateľmi tohto pokladu svetovej hudby 
boli telesá formujúce sa z priateľov Jána Albrechta, resp. z je-
ho študentov. V  tomto prostredí sa zrodil aj najreprezenta-
tívnejší produkt domáceho muzicírovania – dnes už medzi-
národne známy súbor starej hudby Musica aeterna (1972). 
Tento rozsiahly rodinný archív, obsahujúci nielen staré ro-
dinné doklady, fotografie, bohatú knižnicu, fonotéku, pozo-
ruhodnú hudobnú literatúru, vzácnu korešpondenciu (me-
dzi inými list Richarda Wagnera), dokumentáciu bratislav-
ského hudobného života, ale aj rukopisné práce umeleckého 
či vedeckého charakteru, bolo potrebné postupne spracová-
vať na mieste samom. Niekoľkomesačná práca v teréne, dnes 
už nie tak frekventovaná ako v časoch záchranných zberov, 
sa stala ďalšou pozitívnou skúsenosťou mladších pracovní-
kov Hudobného múzea. Kolekciu predmetov obohatil i mobi- 
liár, po  inštalácii sprístupnený návštevníkom v  Pamätnej 
izbe rodiny Albrechtovcov (stála expozícia na  pracovisku 
SNM-HuM v dolnokrupskom kaštieli). Mimoriadne rozsiahly 
albrechtovský fond obsahuje viac než 27-tisíc jednotiek.
Okrem  pozostalostí hudobných skladateľov, z  ktorých spo-
meňme ešte aspoň Štefana Németha-Šamorínskeho (MUS 
XCVII), Ladislava Holoubka (MUS CXCII), Dezidera Kardoša 
(MUS CXCVIII), sú v  Hudobnom múzeu deponované fondy 
(pozostalosti) viacerých interpretov. 
Osobný fond klaviristky Kláry Havlíkovej (Martin 1931 – 
Bratislava 2007), poprednej reprezentantky slovenského in-
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terpretačného umenia (MUS LXXVII), sólistky Slovenskej fil-
harmónie, reprezentantky slovenského koncertného ume-
nia v zahraničí, bol získaný kúpou a darom v priebehu rokov 
1970 – 1997. Havlíková sa venovala predovšetkým interpre-
tácii hudby 20. storočia (Šostakovič, Hindemith, Stravinský, 
Honegger, Britten) a  prispela významne k  výchove nového 
koncertného poslucháča. Okrem koncertných predvedení na-
hrala viacero zvukových záznamov na LP platne, medzi iným 
aj kompletné klavírne dielo Eugena Suchoňa. Pozostalosť 
Kláry Havlíkovej (1 056 jednotiek) obsahuje dokumentačný 
materiál k jej bohatej umeleckej činnosti: koncertné progra-
my, plagáty, bulletiny, kritiky a  recenzie z početných vystú-
pení doma i v zahraničí, ikonografický materiál zo súkromné-
ho i umeleckého života, korešpondenciu a cestovný denník, 
ktorý si umelkyňa zaznamenala počas absolvovania turné 
po Španielsku. 
Pozostalosť zakladateľa modernej slovenskej husľovej školy 
Tibora Gašpareka (Bratislava 1913 – Bratislava 1991), kon-
certného umelca, sólistu Slovenskej filharmónie, pedagóga, 
organizátora hudobného života, bola získaná kúpou v  roku 
1992 (MUS CLXXXII). Pozostalosť, ktorá obsahuje 888 jed-
notiek, dokumentuje mnohostrannosť aktivít umelca. Zahŕ-
ňa osobné doklady, vysvedčenia, zmluvy, doklady z čias pô-
sobenia v  Slovenskej filharmónii a  na  Vysokej škole múzic-
kých umení, dokumentáciu koncertnej činnosti (programy, 
bulletiny, plagáty, novinové výstrižky od  roku 1933). Peda-
gogická a  publikačná činnosť je dokumentovaná študijnými 
plánmi, hodnoteniami i  dokumentáciou členstva v  rôznych 
porotách, súťažiach, konkurzoch a komisiách. Súčasťou fon-
du T. Gašpareka je bohatá korešpondencia s osobnosťami do-
mácej i zahraničnej hudobnej kultúry, nachádza sa v ňom aj 
súbor karikatúr a hosťovská kniha manželov Gašparekovcov 
s  podpismi významných osobností umeleckého života. Pri-
márny hudobný materiál tvoria autografy niekoľkých vlast-
ných skladieb, ako aj sólových partov koncertných skladieb 
A. Moyzesa a E. Suchoňa. 
Osobný fond opernej speváčky, sopranistky a  hudobnej pe-
dagogičky Márie Kišonovej-Hubovej (Láb 1915 – Bratislava 
2004) získalo Hudobné múzeum kúpou v  roku 1992 (MUS 
CLXXXVI). Po  absolvovaní štúdií na  viedenskom konzerva-
tóriu v 30. rokoch 20. storočia sa uplatnila ako sólistka Slo-
venského národného divadla (do roku 1978). K jej vrcholným 
herecko-speváckym kreáciám patrila Musetta v Bohéme, Gil-
da v  Rigolettovi, Violetta v  Traviate, Micaela v  Carmen, ale 
tiež Zuza v Cikkerovom Jurovi Jánošíkovi či Ľutomíra v Su-
choňovom Svätoplukovi. V súvislosti s jej pedagogickou pra-
xou pôsobila ako dlhoročná predsedníčka poroty Speváckej 
súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského. Fond M. Kišonovej-
-Hubovej (1 317 jednotiek) obsahuje dokumentačné materi-
ály z  hľadiska slovenskej vokálnej pedagogiky a  interpretá-
cie mimoriadneho významu. Je členený na  niekoľko tema-
tických skupín: osobné doklady (legitimácie, vysvedčenia, 
pracovné zmluvy, menovacie dekréty), dokumenty k  dlho-
ročnej pedagogickej činnosti (poznámkové zošity a rukopis-
né bloky s  hodnoteniami prác študentov), súbor pozvánok, 
programov, bulletinov, výstrižkov a kritík dokumentujúcich 
jej umeleckú činnosť, korešpondencia s  významnými osob-
nosťami českej a slovenskej kultúry a cenný fotografický ma-
teriál dokumentujúci priebeh umeleckého diania v  Sloven-
skom národnom divadle.
Pozostalosť Bohdana Warchala (Orlova, okr. Karviná 1930 – 
Bratislava 2000), huslistu, dirigenta, pedagóga, ktorý sa za-
slúžil o  založenie Slovenského komorného orchestra (SKO), 
zakúpilo múzeum v  roku 2004 (MUS CXCV). Jej súčasťou je 
aj dokumentácia činnosti komorného telesa. Tento, v kontex-
te slovenského interpretačného umenia významný umelecký 
súbor, prešiel prudkým umeleckým vývojom a získal si medzi-
národný ohlas na všetkých kontinentoch, nehovoriac o vystú-

peniach na  dôležitých európskych pódiách. Na  Slovensku sa 
popularita orchestra a  jeho dirigenta vyjadrovala skráteným 
pomenovaním – Warchalovci. Základom repertoáru telesa bo-
la baroková hudba, postupne sa dramaturgia rozširovala o die-
la slovenských autorov (Moyzes, Suchoň, Kardoš, Očenáš, Zel-
jenka, Burlas a  iné). Fond Bohdana Warchala a  Slovenského 
komorného orchestra počítajúci cca 2 800 jednotiek, obsahuje 
dokumentačné materiály zakladateľa SKO, ako aj činnosti jeho 
súboru – plagáty, programy, výstrižky, bulletiny, vyznamena-
nia, plakety, tiež mimoriadne cenné zvukové záznamy zo skú-
šok SKO i nahrávky súboru. 
Bohatý materiál je k  dispozícii bádateľom, každý proces po-
stupného hľadania informácií pomôže odkryť nové vzťahy, vy-
tvárať nepoznané kontexty a dopĺňať obraz vývoja hudobného 
života Slovenska.

FOTO: archív SNM-HuM

POZNÁMKy
1 Paragraf 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o  múzeách a  o  galériách 

a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slo-
venskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v  zne-
ní neskorších predpisov uvádza pojem Zbierkový fond ako súbor 
všetkých zbierkových predmetov a  zbierok múzea alebo galérie 
systematicky usporiadaný na  základe odborných kritérií, ktorý 
v komplexnosti vyjadruje zameranie a špecializáciu múzea alebo 
galérie. 

 V  našom prípade však ide aj o  pomenovanie časti zbierkového 
fondu múzea – súboru zbierkových predmetov.

2 KALINAyOVÁ-BARTOVÁ, J. (ed.) Sprievodca po zbierkovom fonde Hu-
dobného múzea Slovenského národného múzea I. Hudobné zbierky ar-
chívnej povahy. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2001, s. 41. 

3 Získaná v rámci pozostalosti Z. Nováčka.

Titulná strana bulletinu – Turné po Japonsku, máj – jún 1978, 
Slovenský komorný orchester, dirigent Bohdan Warchal. SNM-
HuM, evid. č. MUS CXCV 1640, prír. č. HuM 2004/00014
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Z  pozostalosti Milana Rastislava Štefánika
Eva Králiková, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA 

From the heritage of Milan Rastislav Štefánik
The author deals with the personal heritage of Milan Rastislav Štefánik, deposited mainly in the collections of the 
Slovak National Museum. Its stocktaking and identification, according to the preserved documentary records (a 1921 
heritage catalogue and relevant documentary materials deposited in the SNM Martin), is currently going on. 

Múzeá, ako fondové inštitúcie, ktoré chránia, dokumentujú 
a  prezentujú cenné pamiatky minulosti, majú nezastupiteľ-
nú funkciu v  sprostredkovaní ich výpovednej hodnoty. Platí 
to najmä o pozostalostiach významných osobností našich ná-
rodných dejín. Prostredníctvom týchto dokladov získavame 
možnosť spoznať ich majiteľov – osoby s ľudskou tvárou, bez 
zbytočnej glorifikácie či naopak hanobenia. Sú to reálie, ktoré 
človek nielen vytvoril, ale aj používal, boli súčasťou jeho kaž-
dodennej existencie. Aj preto majú zbierky múzeí takú čarov-
nú moc nad každým, kto s  nimi príde do  kontaktu. Sú pria-
mymi svedkami doby ich vzniku, a tiež autentickými dokladmi 
vkusu a životného štýlu výrobcov, nositeľov a užívateľov.
V  zbierkovom fonde Slovenského národného múzea (SNM) 
v  Martine sa nachádzajú bohaté zbierky takýchto osobných  
reálií – memorabílií, ktoré sa v priebehu viac ako jedného storo-
čia stali priamo alebo sprostredkovane vlastníctvom nás všet-
kých, ako unikátne dobové dokumenty. V  múzeu sú predme-
ty (prevažne jednotliviny, ale aj celé zbierky) viažuce sa k  viac 
ako 100 osobnostiam našej národnej minulosti. Táto unikátna, 
a mám za to, že aj dodnes ojedinelá kolekcia zbierok vo vzťahu 
najmä k našim starším dejinám, je obsahovo veľmi rôznorodá, 
datovaná od prvej polovice 19. storočia, až po 20. storočie. Jej 
výpovedná hodnota má pre nás ešte ďalšiu rovinu – je nezastu-
piteľná vo vzťahu k dejinám inštitúcie a najmä vzniku a formo-
vaniu jej zbierkového fondu. Nachádzajú sa tu artefakty prvého 
Múzea Matice slovenskej (1870 – 1875), cenné pamiatky Muze-
álnej slovenskej spoločnosti, ktoré našli svoje miesto ešte v Mú-
zeu Domu (1890 – 1908) a pre ktoré bola napr. v prvej budove 

SNM v Martine (1908) zriadená tajná miestnosť (kostrové os-
tatky Ľudovíta Štúra či pamiatky na Slovákov v USA). Práca s tý-
mito zbierkami (ich prvá komplexnejšia prezentácia bola v roku 
1999 na výstave Memorabilia – Neznáme pamiatky známych osob-
ností) je nielen zaujímavá, ale najmä prínosná, aj keď často veľmi 
náročná vzhľadom k ich identifikácii (najmä staršie zbierky s ne-
dostatočnou primárnou výpovednou hodnotou). Výsledky z tej-
to práce však často dokážu prekvapiť nielen odborníkov, pretože 
svojou výpovednou hodnotou sú vlastne určitým pokusom o oži-
venie tých, ktorí pre nás prostredníctvom skúmaných predme-
tov zanechali odkaz, často dôležitý a vo svojej podstate hlboko 
ľudský. Nechali po sebe niečo, čo by malo rezonovať aj v ďalších 
generáciách, niečo, čo vypovedá o ich živote, priateľoch, činoch, 
pre ktoré si ich nasledovníci vážia. Svojim spôsobom o tomto od-
kaze rozhodujeme aj my, pracovníci múzeí, ktorí máme jedineč-
nú možnosť sprostredkovať ho ďalším generáciám.
Ako som už spomínala, v  zbierkach Slovenského národného 
múzea v Martine sa nachádzajú nielen zbierky cenných histo-
rických reálií vo vzťahu k osobnostiam 19. storočia, ale postup-
ne, najmä v  druhej polovici 20. storočia, pribudli pozostalosti 
ďalších osobností, ktorých osudy súviseli s dejinami inštitúcie. 
Z tých najznámejších je to samozrejme výtvarná a osobná po-
zostalosť Martina Benku (Múzeum Martina Benku, dnes expo-
zícia SNM), Karola Plicku (Múzeum Karola Plicku, dnes expozí-
cia SNM), ďalej pozostalosť manželov Horákovcov (PhDr. Anna 
Gašparíková-Horáková a jej manžel, akademik Jiří Horák), v do-
me ktorých je v súčasnosti Múzeum kultúry Čechov na Sloven-
sku, z  tých rozsiahlejších napríklad pozostalosť Márie Petrov-

Pohľad 
do interiéru 

parížskeho bytu 
M. R. Štefánika
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skej, sestry známeho archeológa Šichmana Petrovského, ale aj 
prvého riaditeľa SNM, Jána Geryka, či prvého školeného kustó-
da národopisných zbierok, Andreja Polonca.
K najvýznamnejším a najrozsiahlejším však nesporne patrí po-
zostalosť Milana Rastislava Štefánika. Prvýkrát o nej na strán-
kach časopisu Múzeum písal dr.  Vladimír Zuberec (Múzeum 
roč. XIV, č. 4, 1969 ), súčasne aj autor prvej nerealizovanej expo-
zície v rodnom dome v Košariskách (1969) a druhej, slávnostne 
sprístupnenej v roku 1990. Bol vlastne prvý historik – múzej-
ník (ak neberiem do úvahy podkladové materiály pre expozíciu 
v roku 1941 v SNM v Martine, ktorých podstatnú časť pripra-
vila dr.  Mária Jeršová-Opočenská, archivárka SNM), ktorý sa 
systematicky zaoberal osudom pozostalosti a snažil sa o jej sprí-
stupnenie. V  predmetnom článku píše: „...písomnosti a  mate- 
riálne pamiatky súvisiace so životom M. R. Štefánika odovzda-
la francúzska vláda jeho priamym dedičom v ČSR, od ktorých ju 
odkúpil štát. Stali sa majetkom Ministerstva národnej obrany 
v Prahe a boli umiestnené a čiastočne inštalované v Památníku 
osvobození. Hneď po vzniku Slovenského štátu 15. marca po-
žiadala správa SNM v Turčianskom Svätom Martine Minister-
stvo národnej obrany v Bratislave o predisponovanie na Sloven-
sko, konkrétne do Martina...“ Predmetný článok veľmi obsažne 
tiež vyhodnocuje samotnú pozostalosť, pokúša sa o jej triedenie 
podľa charakteru do viacerých celkov, hodnotí je stav. V. Zube-
rec písal o pozostalosti v čase, keď bola ešte relatívne komplex-
ná, pripravovaná pre memoriálnu expozíciu v Košariskách, žiaľ, 
realizovanú až s odstupom viac ako 30 rokov.
Deväťdesiate roky minulého storočia v  súvislosti s  návratmi 
k osobnosti M. R. Štefánika znamenali aj opätovný návrat k pre-
hodnoteniu pozostalosti, ktorá, podobne ako jej majiteľ, bola 
zamlčovaná a  „odložená“ v  depozitároch viacerých fondových 
inštitúcií. Stala sa predmetom odborného spracovávania a ná-
sledne prezentácie najmä formou múzejných výstav. K  štúdiu 
jej pôvodného stavu (najmä vecných, trojrozmerných pamiatok) 
prispeli aj nové dokumenty, čiastočne umožňujúce jej identifi-
káciu vzhľadom k pôvodnému stavu v čase, keď bola prevezená 
z Paríža do Prahy. V súčasnosti sa SNM, ktoré vlastní najväčšiu 
zachovanú kolekciu zbierok z pôvodného stavu z parížskeho by-

tu, snaží aj na ich základe o identifikáciu podľa pôvodného evi-
denčného súpisu vyhotoveného v roku 1921 v Prahe (originál 
v Archíve SNM v Bratislave). V roku 2011 bol schválený projekt 
úlohy venovanej práve mapovaniu súčasného stavu pozostalosti 
M. R. Štefánika v relevantných fondových inštitúciách Sloven-
skej republiky (SR). Dokumenty uložené v  Archíve SNM nám 
umožňujú rozšíriť dosiaľ známe informácie o osude pozostalos-
ti, aj keď ich výpovedná hodnota je veľmi obmedzená a vzhľa-
dom k súčasnému stavu aj nepresná. 
Predmetný zoznam spísaný v júni 1921 za účasti prizvaných od-
borníkov (dr. Ladislav Štefánik, brat M. R. Štefánika, dr. Novot-
ný, zástupca Památníka odboje, kde boli zbierky uložené, dr. Ka-
rol Chotek, univerzitný profesor z Bratislavy, prof. Mušla, pro-
fesor českej techniky pre astronómiu, dr. Slavík, prof. Karlovej 
univerzity v Prahe pre mineralógiu, dr. Vávra, riaditeľ geologic-
kých zbierok Národního muzea) obsahuje 1 740 poradových čí-
siel (nie kusov predmetov) a 1 390 fotografií. Súpis podľa jed-
notlivých vedných disciplín, ktoré sú v pozostalosti zastúpené, 
zahŕňa pamiatky rôzneho charakteru – knihy, zbierky zoologic-
ké, mineralogické, bytový mobiliár, niektoré osobné veci (nie sú 
všetky podchytené, časť pri spisovaní prešla do vlastníctva rodi-
ny). Veci technického charakteru majú dodatočný zoznam. Sa-
mostatný zoznam vyhotovený na textílie (zbierka slovenských 
výšiviek) mal byť prílohou súpisu (v súpise sa uvádza iba v po-
známke). Neúplnosť zoznamu, jeho obsahová stručnosť s  ne-
dostatočným slovným komentárom pre bližšiu identifikáciu 
predmetov, veľa predmetov pod jedným evidenčným číslom 
(desiatky), to všetko sťažuje prácu s  identifikáciou predmetov 
v zbierke. Vzhľadom na to, aj počet kusov predmetov je v sku-
točnosti podstatne vyšší (napr. v zozname sa uvádza 378 kusov 
odtlačkov rôznych prác M. R. Štefánika bez bližšieho určenia, 
30 kusov „kožiek“ neurčených kolibríkov a pod.). Predmetný zo-
znam je napriek tomu v súčasnej etape prác spojených s identi-
fikáciu predmetov veľmi dôležitý a nenahraditeľný. Je jediným 
dokladom o stave pozostalosti po jej prevoze do Prahy a umož-
ňuje aspoň približnú predstavu o  tom, čo zbierka obsahova-
la. Samostatnou prílohou zoznamu z roku 1921 je aj súpis ve-
cí, ktoré si vybrala rodina (ide prevažne o veci osobnej potreby). 
Ešte pred návratom na Slovensko boli z pozostalosti tiež vyňa-
té drevorezy P. Gauguina, ktoré si M. R. Štefánik doviezol z Ta-
hiti. Dnes sú majetkom Národnej galérie v Prahe, na Slovensku 
neboli nikdy prezentované. Poznáme ich vlastne iba z novotla-
čí, ktoré vlastní Slovenská národná galéria v Bratislave, Šarišská 
galéria v Prešove a Slovenské národné múzeum v Martine.
V 20. rokoch minulého storočia chcel štát odkúpiť pozostalosť 
od príbuzných, ale problém bol v cene. Prvý návrh na milión 
korún bol aj z dnešného hľadiska veľmi poddimenzovaný, keď 
si uvedomíme, čo všetko obsahovala (napr. už spomínané uni-
kátne originály Gauginových drevorezov boli roku 1921 ohod-
notené na  80  000 čs. korún, rôzne exotiká, zbierka starých 
knižných tlačí a pod.). Nakoniec štát rodine vyplatil viac než 
2 milióny československých korún. 
Nie veľkú, ale zaujímavú časť pozostalosti tvoria zvyšky z tra-
gickej havárie z  roku 1919. Tie našli svoje miesto najskôr 
v Bratislave (časť z nich sa paradoxne v záujme „záchrany“ sta-
la predmetom krádeže), aby nakoniec boli prevezené do Pra-
hy a  sčasti následne do  Martina. Najnovší archívny výskum 
(Pozostalosť M. R. Štefánika, Archív SNM) naznačuje tragic-
kú anabázu aj týchto pamiatok, ktoré mali byť skôr pietnou 
spomienkou s adekvátnym uložením a následným zabezpeče-
ním, než predmetom politických intríg, ktoré mali spochybniť 
osobnosť Štefánika či jeho tragický koniec. 
Prevoz zbierky na Slovensko do SNM v Turčianskom Sv. Marti-
ne sa uskutočnil najmä vďaka správcovi Jánovi Gerykovi, kto-
rý sa už od roku 1938 snažil aj v súvislosti s prípravou expozí-
cií národnej histórie Slovenska v  novej budove SNM o  jej zís-
kanie. Po vzniku Slovenského štátu správa SNM požiadala 15. 
marca 1940 Ministerstvo národnej obrany o  presun pozosta-
losti na Slovensko. Snaha bola úspešná, skoro po 20 rokoch od  
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tragickej smrti sa M. R. Štefánik „vrátil“ späť domov, najskôr 
dočasne do  Bratislavy a  následne 26. septembra 1940 v  sláv-
nostne vyzdobenom poštovom vozni za pozornosti stovky hos-
tí v uliciach mesta do novej, dôstojnej budovy múzea v rodných 
Košariskách. Symbolický návrat národného hrdinu...
V priestoroch múzea bola už 1. júna 1941 sprístupnená expo-
zícia, približujúca interiér Štefánikovho parížskeho bytu. Bola 
dôstojná, autentická. Návštevníci, ktorí prechádzali jej priestor-
mi (salón, pracovňa či jednoducho vojensky zariadená spálňa 
plná pamiatok na  rodné Slovensko), mali pocit, že sú priamo 
v parížskom byte na Rue Leclerc č. 6. Mali možnosť si „priblí-
žiť“ Štefánika v jeho najintímnejšej podobe, ako človeka s boha-
tým citovým životom, ale tiež pragmatika, politika, či vojaka, 
nekompromisne kráčajúceho za vysnívaným cieľom. Žiaľ, s od-
stupom rokov pri príprave expozície v Košariskách v roku 2005 
nám stav pozostalosti neumožnil byť až tak autentický.
Zbierka po návrate mala podobný osud, ako jej pôvodný majiteľ. 
V 50. rokoch musela byť expozícia demontovaná, exponáty ulo-
žené v depozitároch a následne v záujme ich „ochrany“ čiastoč-
ne delimitovaná do špecializovaných múzeí. Jednoducho, bola 
rozkúskovaná, odsunutá do  iných fondových inštitúcií. Tech-
nické pamiatky, nábytok, osobný archív, iné písomnosti, knižná 
pozostalosť – ich odsun bol urobený často bez potrebných do-
kumentačných podkladov, pričom aj v súčasnosti často ich jedi-
ným identifikačným znakom zostáva index Š (označenie pôvod-
ného fondu v Prahe), pričom aj ten je vzhľadom k novému číslo-
vaniu v príslušnom múzeu často zmazaný, nečitateľný. Zbierky 
našli nové umiestnenie v Slovenskom technickom múzeu v Ko-
šiciach, časť nábytku v pôvodnom múzeu v Markušovciach, pí-
somná pozostalosť prešla kompletne do  Národného archívu 
Slovenskej republiky (Slovenský národný archív, SNA), knižná 
pozostalosť do  Matice slovenskej (Slovenská národná knižni-
ca, SNK). K podstatnému zásahu do pôvodnej zbierky došlo aj 
koncom 60. rokov, keď sa pripravovala nová expozícia v Koša-
riskách. Napriek tomu, že sa potom inovovala v roku 1990, vy-
požičané predmety zostali vo fonde SNM-Historického múzea 
v Bratislave. V súčasnosti sú spracované (aj na digitálnych no-
sičoch) fondy SNA (písomnosti, časť fotografickej pozostalosti) 
a knižná pozostalosť uložená v SNK, tiež v digitálnej podobe.
Pri práci s existujúcou zbierkou M. R. Štefánika (výstavy, expo-
zícia) máme okrem súpisu vyhotoveného v Prahe v roku 1921 
k dispozícii aj dokumentačné záznamy vyhotovené SNM v Mar-
tine. Tieto sú však tiež nekompletné, najmä z hľadiska súčas-
ných informačných údajov potrebných pre odborný múzejný 
popis. Obsahujú približne 1  500 evidovaných položiek (opäť 
pod jednotlivými položkami vedené aj viaceré predmety, čiže 
počet kusov je zatiaľ nevyčíslený). Lepšiu orientáciu umožňu-
jú pôvodné popisy so zachovaným indexom Š (zväčša zachované 
na predmetoch), aj keď následné interné presuny v rámci múzea 
do jednotlivých zbierok priniesli nové označenie. Ide napríklad 
o kolekciu slovenských výšiviek a čipiek obsahujúcu asi 170 ku-
sov rôznych odevných častí, ktorá bola včlenená do zbierky ľu-
dového odevu a  textilu, za pozitívum však možno označiť ich 
odborné určenie, či novovytvorenú zbierku cudzokrajnej etno-
grafie (60. roky 20. stor.), ktorej základom boli práve predmety 
M. R. Štefánika. V súčasnosti sa už ukazuje, že súpis vyhotove-
ný v Prahe (aj v porovnaní s existujúcimi zbierkami) je obsaho-
vo nekompletný a vzhľadom k uvedenému ho nedostatočne do-
pĺňajú dokumentačné záznamy v SNM. Zatiaľ sú však tieto evi-
dencie nenahraditeľným zdrojom informácií. 
V  pražskom zozname na  prvom mieste figurujú nábytkové 
solitéry, interiérové súčasti bytu, predmety osobnej potreby, 
predmety dokumentujúce osobné záľuby a záujmy M. R. Štefá-
nika, uniformy a súčasti vojenského výstroja, knižnica a foto-
grafická pozostalosť. Pri identifikácii ako porovnávací materi-
ál slúžia aj autentické fotografické zábery z interiéru parížske-
ho bytu. S precíznosťou zachytávajú dobový interiér svedčiaci 
o vyberanom vkuse svojho majiteľa, o jeho úsilí napriek všet-
kým prekážkam si užívať život, sprítomňujú nám množstvo 

predmetov dovezených z  ciest či predmety dennej potreby. 
Obrazom akoby zachytávali múzeum, pri prehliadke ktorého 
nás ovanie exotika vzdialených krajín, vstupujeme do vnútor-
ného sveta vzdelaného a kultivovaného človeka, estéta milu-
júceho život so všetkými radosťami i smútkom či neúspechmi. 
Najzaujímavejšou a  aj najzachovalejšou časťou pozostalosti je 
kolekcia exotík – pamiatok dovezených z ciest po svete. Pribli-
žujú nám krajiny Tichomoria, strednej Ázie, Ďalekého východu, 
tajomných zákutí Afriky. M. R. Štefánik sa zaujímal o  všetko. 
Počas svojich ciest, spojených s  vedeckým bádaním v  Španiel-
sku, Rusku, Turkestane, Alžírsku, Tunise, Brazílii, USA, Japon-
sku či na  Tahiti, bol nielen vedcom – astronómom, ale najmä 
pozorovateľom života. Jeho zberateľstvo nebolo cielené, malo 
podtext intuície, v snahe získať to, čo sa mu páčilo, čo mu pripo-
mínalo krajinu, ktorú navštívil. K najcennejším patrila kolekcia 
Gauguinových drevorezov, predmety kultového charakteru, ale 
čo je zvláštne, napríklad aj exotiká prírody (napr. unikátna ko-
lekcia kolibríkov z Ekvádoru či panciere korytnačiek z Galapág). 
Intimitu osobného života prezrádzajú predmety dennej potre-
by, časti odevov, ktoré hovoria, že to bol človek veľký činmi, aj 
keď menšieho vzrastu. Vojenské uniformy sú nemými svedka-
mi jeho bolestivej anabázy počas prvej svetovej vojny, torzá ná-
bytkových solitérov, rôznych úžitkových drobností svedčia o es-
tetickom cítení so zmyslom pre praktickosť. Steny parížskeho 
bytu zdobili originály od priateľov-výtvarníkov, v ktorých spo-
ločnosti sa počas pobytu v Paríži pohyboval. František Šimon, 
Július Strimpl či Otakar Španiel, ktorý zhotovil aj Štefániko-
vú posmrtnú masku spolu s  odliatkom rúk. Je dokonca auto-
rom dodnes neznámej posmrtnej masky matky M. R. Štefánika, 
ktorú sa podarilo identifikovať pri práci s existujúcou zbierkou. 
Torzá hvezdárskych prístrojov, ojedinelé doklady jeho neob-
vyklej zábavy – iluzionizmu či nemé zvyšky z tragickej havárie, 
aj tieto veci patrili k osobnosti, ktorej život nám ako nemí sved-
kovia sprostredkovávajú. Torzá predmetov sa zachovali aj vo 
vzťahu k Štefánikovej politickej, diplomatickej či vojenskej čin-
nosti – ukážky jeho návrhov zástav, vyznamenania, zbrane. 
Významnú časť kolekcie tvoria už spomínané pamiatky 
na  rodné Slovensko, ale najmä rozsiahla knižnica. Štefánik 
mal veľký vzťah k  literárnej tvorbe, jeho knižnica obsahuje 
odbornú literatúru z  oblasti  astronómie, vojenstva, aviatiky, 
techniky, ale aj  diplomacie. Vďaka svojim jazykovým schop-
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nostiam bol schopný čítať originály (francúzština, taliančina), 
čítal svetovú klasiku bez rozdielu, či išlo o poéziu, prózu alebo 
dramatickú tvorbu. Bol milovníkom hudby. Jeho blízkym pria-
teľom bol Mikuláš Schneider Trnavský, ktorého notové zázna-
my, ako aj záznamy Oskara Nedbala, boli súčasťou knižnice, 
podobne ako niektoré partitúry známych opier. 
Samostatnú, pomerne rozsiahlu časť zbierky, predstavujú ne-
gatívy fotografií. Ide o množstvo známych i menej známych zá-
berov, mapujúcich najmä cesty M. R. Štefánika po svete. Štefá-
nik fotografoval veľa, spomenieme portréty ľudí, zábery krajín 
s typickými prvkami architektúry, prírody, až po záhadný svet 
hviezd, ktorý ho zaujímal ako profesionála. Pomerne rozsiahly 
je aj archív záberov zachycujúcich M. R. Štefánika pri rôznych 
aktivitách, ktoré oživujú jeho tvár, krehkosť postavy, v rôznych 
spoločenských, ale aj pracovných chvíľach či počas vojny. Neo-
pakovateľné sú tiež zábery z Mont Blancu (ktoré on nafotil, ale 
aj na ktorých je zachytený), ktoré dnes prekvapujú technickou 
vybavenosťou účastníkov v konfrontácii s ľadovou krásou a ne-
dostupnosťou štítu.
Súčasná práca s identifikáciou pozostalosti je nesmierne nároč-
ná. Nielen vzhľadom na  nedostatočné záznamy, roztrúsenosť 
pôvodnej zbierky, často s nemožnosťou spätnej identifikácie, ale 
aj na neustále sa objavujúce nové fakty, prinášajúce často pre-
kvapujúce poznania. Je však potrebná, ako aj jej závery. 

Kde v  súčasnosti môžeme teda nájsť (nám známe) pamiatky 
po M. R. Štefánikovi? V rámci SR je to predovšetkým Sloven-
ské národné múzeum a  jeho organizačné zložky – Slovenské 
národné múzeum v Martine, Historické múzeum v Bratislave, 
Prírodovedné múzeum v  Bratislave, ďalej Slovenské technické 
múzeum v  Košiciach (technické pamiatky), Východoslovenské 
múzeum v  Košiciach (časť mobiliáru delimitovaného pôvodne 
do múzea v Markušovciach), Slovenský národný archív, Sloven-
ská národná knižnica. Samostatnou kapitolou je Balneologic-
ké múzeum v Piešťanoch, ktoré má aj expozíciu venovanú M. 
R. Štefánikovi. Ide zrejme o časť z pôvodnej kolekcie, ktorá sa 
vrátila rodine a následne prešla do  fondu múzea. Medzi iným 
múzeum vlastní napríklad aj originál detskej kolísky z Košarísk.
Napriek tomu, že sa priebežne objavujú informácie o tom, že 
v  zbierkach niektorých múzeí sa nachádzajú jednotliviny vo 
vzťahu k M. R. Štefánikovi (napr. Považské múzeum v Žiline, 
ktoré vlastní úlomok z drevenej konštrukcie havarovaného lie-
tadla – krídlo), dokumentačný výskum spojený s  identifiká-
ciou a kompletizáciou zbierky sa bude dotýkať najmä pôvod-
ného stavu z  roku 1921. Jeho definitívne poznanie je nielen 
prejavom úcty k  jednej z  najväčších osobností našich národ-
ných dejín, ale aj morálnou povinnosťou všetkých, ktorí s ňou 
prichádzali a prichádzajú do kontaktu. 

FOTO: archív SNM-MT

Zbierka fotografa Miroslava Dukáta 
v Slovenskom národnom múzeu
Mária Halmová, SNM V MARTINE

Miroslav Dukát’s photography collection in the Slovak National Museum
In 2012 the Slovak National Museum in Martin managed to obtain and include into its collection fund a large collection 
of film negatives by Miroslav Dukát, a native from Letovice in Moravia. As for the locality and time, the whole set can 
be divided into 3 sections: the first, the smallest, contains glass photography discs from the turn of the 19th and 20th 
centuries by a variety of authors. A part of the glass photo discs and celluloid negatives collection, taken in the years 
1918 – 1938, depicts Moravian small towns and villages but almost two thirds of the whole collection are images of 
towns and villages in the North-West of Slovakia taken in the period of 1924 – 1938.

Slovenské národné múzeum spravuje rozsiahly fotoarchív i sú-
bor zbierok národopisnej fotografie, ktorého základ tvorí fo-
tografická tvorba Karola Plicku, Martina Martinčeka, Karo-
la Skřipského a  ďalších autorov. Práve v  uplynulom roku bol 
zbierkový fond múzea obohatený o významnú akvizíciu. 
Získaná zbierka pozostáva z  1  519 negatívov (sklo, celu-
loid) s  rozmermi 6,5 x 9 cm, ktorých autorom je Miroslav  
Dukát,  ďalej šiestich sklených fotoplatní s  rozmermi 25,5 x 
21cm a  17 sklených fotoplatní s  rozmermi 16 x 12 cm. Šesť 
veľkorozmerných sklených fotoplatní zobrazuje Trenčianske 
Teplice, kaštieľ v Dubnici, Považský a Beckovský hrad a  Ilav-
ský zámok pohľadom neznámeho autora, resp. autorov, z 90. 
rokov 19. storočia. Môžeme iba predpokladať, že M. Dukát ich 
získal počas svojich potuliek po  Slovensku. Skupinu 17 skle-
ných fotoplatní s rozmermi 16 x 12 cm tvoria zábery Ladislava 
Víšku staršieho z Letovíc, ktoré sa k M. Dukátovi zrejme do-
stali prostredníctvom jeho priateľstva s Karlom Víškom. 
O Miroslavovi Dukátovi sa nám nateraz podarilo zistiť iba nie-
koľko základných údajov. Narodil sa 29. 10. 1891 v Letoviciach 
– Třebetíne. Jeho spolužiakom a priateľom, ktorý mal na neho 

veľký vplyv, bol veľký moravský vlastenec, architekt a  básnik 
Karel Víška, tiež rodák z Letovíc. Spoločne začali systematicky 
zaznamenávať miestne zvyky a obyčaje a zbierať „starožitnos-
ti“, z ktorých v roku 1913 v jednej prenajatej miestnosti zriadili 
prvé letovické „múzeum“1. Prvá svetová vojna a následné uda-
losti priateľov rozdelili. V roku 1924 prišiel M. Dukát na Sloven-
sko, kde pôsobil ako úradník zdravotnej poisťovne až do roku 
1939. Usadil sa aj s manželkou v Trenčíne a Trenčianskych Tep-
liciach, z ktorých realizoval cesty za poznaním bližšieho i vzdia-
lenejšieho okolia. Vážny záujem o  históriu a  ľudovú kultúru 
sprevádzal M. Dukáta od mladosti. Prejavil sa nielen v zriadení 
letovického „múzea“ a  jeho stálej, celoživotnej záľube vo foto-
grafickej dokumentácii krajiny, ale aj v činnosti v rôznych spol-
koch a kultúrnych ustanovizniach. Po príchode do Trenčína sa 
stal riadnym členom Vlastivednej spoločnosti múzea dr. Karola 
Brančíka.2 Počas vojny, po nútenom odchode zo Slovenska, žil 
krátko v Tábore. „...po válce dal jsem se přeložit sem, do Vsetí-
na, posledním místě před hranicemi Slovenska... abych byl co 
nejblíže milovanému Slovensku“.3 Tu aj v prvej polovici 50. ro-
kov 20. storočia zomrel. 
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Počas 15-ročného pobytu na Slovensku precestoval M. Dukát 
mestá a dediny dnešných okresov Trenčín, Považská Bystrica, 
Ilava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Byt-
ča, Púchov, Piešťany. Podľa dochovaných záberov išlo o nedeľ-
né výlety s manželkou a priateľmi za poznávaním prírodných 
krás a kultúrnych pamätihodností Slovenska. S osobitným zá-
ujmom M. Dukát fotografoval objekty ľudovej architektúry 
(Čičmany, Slopná, Horný Lieskov, Domaniža, Petrova Leho-
ta, Vršatské Podhradie, Zubák, Lysá pod Makytou, Čavoj...), 
zvlášť mlyny (Zliechov, Gápel, Beluša, Pružina, Vrchteplá...), 
stodoly (Petrova Lehota, Červený Kameň...), ďalej drobné prí-
cestné kaplnky,  kríže a  cintoríny so zaujímavými náhrobka-
mi (Trenčín, Opatová, Dobrá, Príles, Prejta, Klobušice, Koše-
ca, Nemšová, Pruské...). M. Dukátovi sa podarilo priam uni-
kátnym spôsobom zdokumentovať stavebnú kultúru uvedenej 
časti Slovenska v  období jej vrcholu, pričom sú mimoriadne 
cenné zábery technických stavieb a drobných sakrálnych sta-
vieb. Neveľká, ale veľmi zaujímavá skupina záberov zachy-
táva rómske obydlia (Podhorie, Košeca, Záskalie, Dubnica n. 
Váhom, Moravské Lieskové...). Osobitná časť zbierky je veno-
vaná  dokumentácii hradov (Beckov, Trenčín, Vršatec, Tema-
tín), kostolov a  zvoníc (Trenčianska Teplá, Beluša, Visolaje, 
Pružina, Omšenie, Pominovec, Lednické Rovne, Púchov, Ha-
luzice...) a kaštieľov (Klobušice, Slavnica, Horovce, Zamarov-
ce, Rakoľuby, Brunovce...). Samostatnú tematickú skupinu 
v zbierke tvoria zábery ľudového odevu, predovšetkým z Tren-
čianskej Teplej a jej okolia, pričom osobitnú pozornosť venoval 
autor svadobnému a detskému odevu.
Obrazová dokumentácia Považia, oblasti od Piešťan po Žilinu, 
tvorí dve tretiny uvedenej zbierky, jednu tretinu predstavujú 
zábery prevažne ľudovej architektúry z  oblasti Malej Hanej, 
napr. z lokalít Letovice, Želivsko, Roubanina, Velké Opatovice, 
Jevíčko, Třebetín, Kladruby, Knínice a iné.

Mimoriadnu hodnotu zbierky umocňuje skutočnosť, že všetky 
zábery sú presne datované a detailne popísané s určením loka-
lity, vo väčšine prípadov aj s uvedením popisného čísla objektu 
či menami zobrazených osôb.
Osobnosť a fotografická tvorba Miroslava Dukáta je odbornej 
verejnosti čiastočne známa, predovšetkým vo fotoarchíve Mu-
zea Boskovicka je uchovaná zbierka jeho negatívov, ktorá bo-
la prezentovaná, hlavne s  dôrazom na  ľudovú architektúru, 
na výstave Poklady Muzea Boskovicka – Etnografie v roku 2009.4 
Zbierka 1 542 fotoplatní, ktorú získalo do svojho fotoarchívu 
Slovenské národné múzeum v Martine, je však prakticky ne-
známa, našla sa priam náhodne u posledných majiteľov, ktorí 
z nej poskytli na zverejnenie iba niekoľko záberov, týkajúcich 
sa mesta Trenčín.5

Tešíme sa na  postupné spracovanie zbierky a  jej prezentáciu 
formou výstavy či samostatnej publikácie.

FOTO: archív SNM-MT
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Kolekcia divadelných plagátov 
Dramatického odboru Vinohradskej obce
Hana Zelinová, SNM V MARTINE-MÚZEUM KULTÚRy ČECHOV NA SLOVENSKU, MARTIN

Collection of theatre posters of the Vinohrady Drama Department 
The collection fund of the SNM in Martin Museum of Czech Culture in Slovakia has been systematically built up 
since its origin in 1999. Despite a rather late date, it documents precious evidence on the way of life of the Czech 
community in Slovakia, which contributes to a better understanding of Slovak history as well. One of the examples 
to prove this statement is a collection of theatre posters of the Vinohrady Drama Department, a neighbourhood in 
the area of the present Koliba – Nové mesto, which is part of Bratislava. 

Slovenské národné múzeum kultúry Čechov na  Slovensku 
(SNM-MKČ) vzniklo v roku 1999 a prakticky od nasledujú-
ceho roku začalo budovať svoj zbierkový fond. Okrem zís-
kaných jednotlivín dokumentujúcich spôsob života českej 
komunity na  Slovensku, sú mimoriadne cenné zbierky ve-
nované významným osobnostiam českého pôvodu. Spome-
dzi nich je potrebné spomenúť zbierku exlibrisov a  drob-
ných grafík Jaroslava Vodrážku v počte 68 prírastkových čí-
siel (69 zbierkových predmetov /ZP/) získanú darom v roku 
2000, pozostalosť českého umeleckého knihára Jana Vrtíl-
ka v počte 39 prírastkových čísiel (139 ZP), doplnenie zbier-
ky venovanej Jaroslavovi Vodrážkovi o  súbor ex librisov 
v počte 205 prírastkových čísiel (223 ZP) zrealizované v ro-
ku 2011 a výtvarnú pozostalosť významného knižného gra-
fika Roberta Broža získanú v roku 2012 v počte 278 prírast-
kových čísiel (290 ZP). 
Významné miesto patrí zbierke divadelných plagátov do-
kumentujúcich aktivity Dramatického odboru Vinohrad-
skej obce, pôsobiacej pri pôvodne železničiarskej kolónii 
v  dnešnej lokalite Bratislava-Koliba. Súbor 35 kusov diva-
delných plagátov sa zachoval zásluhou pána Jána Malého, 
ktorý sa v tejto časti Bratislavy narodil a vyrastal. Jeho ro-
dičia pochádzali z  južných Čiech, z okolia mesta Tábor. Už 
od mladosti sa zaujímal o históriu a kultúru Koliby, zazna-
menával ju písomne, priebežne získaval fotografie, a  tak 
prirodzene vytváral aj kolekciu plagátov z divadelných pred-
stavení miestneho dramatického krúžku. Od istého času za-
čal riešiť uchovanie tejto kolekcie a následne ju po konzul-
tácii s Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku po-
núkol SNM-Múzeu kultúry Čechov na Slovensku. 
Koliba – miestna časť bratislavskej mestskej časti Nové 
mesto vznikla v  lokalite pôvodne nazývanej Slamená búda, 
podľa hostinca Strohhutte (Slamená búda), ktorý tu stál už 
pred 1. svetovou vojnou (a stále stojí). V okolitých záhradách 
a vinohradoch stáli „domčeky chudobného vzhľadu“. Počas 1. 
svetovej vojny tu bolo postavených 20 barakov pre núdzové 
ubytovanie rakúsko-uhorského vojska, neskôr využívaných 
na ubytovanie zajatých ruských vojakov a po ich odchode ako 
vojenská infekčná nemocnica. Novú kapitolu začala táto lo-
kalita písať po vzniku československého štátu. 
Na  osídlenie tejto mestskej časti a  vznik Koliby spomína 
pán Malý, pôvodný majiteľ kolekcie divadelných plagátov 
nasledovne: „K osídleniu Koliby dopomohla náhoda. Po prí-
chode čs. armády do Bratislavy začiatkom roku 1919 všet-
ci železničiari maďarskej národnosti odišli do  Maďarska.1 

Slovenských železničiarov bolo veľmi málo, preto bolo po-
trebné presunúť (pozvať) sem železničiarov z Čiech a Mora-
vy. Vtedy boli železnice ešte pod vojenskou správou. Týchto 

železničiarov ubytovali vo vozatajských kasárňach na  Kra-
jinskej ulici a vo vojenských barakoch na miestach terajšej 
Železničiarskej ulice. Medzi železničiarmi bolo veľa býva-
lých legionárov, ktorí si založili organizáciu Zväz bojovníkov 
za slobodu, ktorý sa o svojich členov staral po stránke kul-
túrnej i  sociálnej. Výbor zväzu pod predsedníctvom Aloisa 
Myšnera založil stavebné družstvo a  začal rokovať so sta-
vebným odborom vtedajšej Legiobanky. Družstvo si vy-
hliadlo rozsiahly stavebný pozemok na  niekdajšom vojen-
skom cvičisku medzi Bratislavou a vtedajšou Dynamitkou. 
Bezpečnostné orgány tam však kvôli Dynamitke výstav-
bu nepovolili. Preto Legiobanka kúpila celý komplex bý-
valých vojenských barakov i  so záhradami, teda prakticky  

Plagát k predstaveniu Na rodné hroudě
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celú terajšiu Kolibu. Pre budúcich obyvateľov zorganizova-
la Legiobanka v septembri v tamojších záhradách legionár-
sku slávnosť. Poloha miesta a krásne okolie všetkých očarili 
a miesto prijali za svoj nastávajúci domov. Ešte do zimy ro-
ku 1920 tam postavili 5 rôznych typov rodinných domčekov 
ako vzory. Z nich si železničiari mohli vybrať podľa svojho 
želania a finančných možností. Stavebníci dostali štátnu 
podporu. Okrem toho železničná správa z  vlastných pros-
triedkov ponúkla železničiarom bezúročnú pôžičku 10-tisíc 
korún, ktoré splácali z  príspevkov na  byt, vyplácaných že-
lezničiarom každý štvrťrok. Iné úrady a organizácie v tomto 
smere nevyšli v ústrety svojim zamestnancom, a tak sa sta-
lo, že o výstavbu rodinných domov na Kolibe mali záujem 
iba železničiari, z ostatných občanov iba tí, ktorí mali vlast-
ný základný kapitál. Neskôr pribrali aj väčší počet železni-
čiarov zo stavebného družstva štátnych železničných za-
mestnancov. V roku 1921 sa už na Kolibe stavalo vo veľkom 
a do konca roku bolo hotových 58 rodinných domov. Prvá 
bola osídlená západná časť Koliby, jej východnú časť posta-
vili v roku 1922 a   rozšírili o ďalších 70 rodinných domov. 
Počet obyvateľov Koliby vzrástol na  650. Návrh na  teraj-
šie pomenovanie tejto časti mesta podal výbor stavebného 
družstva. Pomenovanie Slamená búda sa občanom nepáči-
lo, a tak predseda stavebného družstva Alois Myšner navr-
hol názov „Koliba“. Pravda, skutočná koliba s  bačom, va-
lachmi a ovcami tam nikdy nestála, iba na najvyššom kopci 
Koliby. Na  skalke pôvodní chudobní obyvatelia pásli kozy. 
Ovce sa tam ukázali iba ojedinele.“
Vodovod na  Kolibu zaviedlo stavebné družstvo z  vlast-
ných nákladov v roku 1925, zavedenie elektrického prúdu 
schválil zastupiteľský zbor mesta Bratislavy v  roku 1926. 
Cesty spájajúce Kolibu s Bratislavou boli vybudované v ro-

ku 1934, od tohto času začala fungovať aj pravidelná auto-
busová doprava. 
Deti z  Koliby, ktoré sa narodili ešte v  Čechách, dochádza-
li do  školy vzdialenej približne 2,5 km, budova školy bola 
na Kolibe sprístupnená 20. septembra 1931. 
O vzniku divadelného spolku opäť pán Malý: „Dňa 19. má-
ja 1922 sa zišlo na námestíčku 39 kolibských občanov, za-
ujímajúcich sa o  lepšiu budúcnosť Koliby a  jej obyvateľov. 
Väčšinou to boli sokolskí a predvojnoví národnícki pracov-
níci, pričom tretina z nich boli legionári. Na schôdzi schvá-
lili návrh na ustanovenie spolku, ktorý si vytýčil program 
– udržiavať priateľské styky a dvíhať kultúrnu úroveň ko-
libčanov. Organizácii dali názov Kultúrny a osvetový spo-
lok Vinohradská obec na Kolibe. Na čele Vinohradskej obce 
stál richtár. Užší výbor tvorili prvý až štvrtý radný, ostatní 
členovia výboru sa nazývali „obecní starší“, ďalej to bol jed-
nateľ, obecný berný, správca domu a revízori účtov. Členo-
via sa medzi sebou oslovovali „sused“ a „susedka“. Prvým 
richtárom Vinohradskej obce sa stal Karel Bluďovský, jed-
nateľom Alois Myšner. V  dome po  plukovníkovi Jonášovi 
sa schádzali viaceré záujmové krúžky Vinohradskej obce. 
Tu tiež bývali schôdzky výboru Vinohradskej obce, preto 
domčeku dali názov Rychta. Neskôr sa výbor Vinohradskej 
obce rozhodol na tento účel adaptovať vlastnú Rychtu, kto-
rá už bola riadne prevedená do majetku Vinohradskej ob-
ce. Aby si výbor Vinohradskej obce uľahčil prácu, zvolil si 
zábavný výbor, ktorý sa výlučne venoval iba divadlu a prí-
prave zábav. V  rámci spolku Vinohradská obec tak vzni-
kol dramatický krúžok. Pre jeho potreby si Vinohradská 
obec v  hostinci Slamená búda prenajala priestrannú kôl-
ňu, v  čase nepriaznivého počasia používanú na posedenie 
nedeľných hostí. Javisko vybudovala svojpomocne, aj vďa-
ka trámom zo starých vojenských barakov, ktoré získala 
od Legiobanky. Na javisko sa muselo chodiť oknom – ináč 
to nešlo. Prvú divadelnú hru, Románek na horách, odohra-
li v  jeseni roku 1923. Hra mala neobyčajne veľký úspech. 
Preto ochotníci Vinohradskej obce nacvičovali ďalšie a ďal-
šie divadelné hry. Dokonca sa odvážili aj na operetu Z čes-
kých mlýnů. V tom čase mala Vinohradská obec už vlastnú, 
5-člennú hudbu.“
Okrem divadelného krúžku pôsobila na Kolibe aj TJ Sokol, 
o  ktorej pán Malý konštatoval, že začala pôsobiť „praktic-
ky ihneď“, t. j. hneď v prvých rokoch existencie tejto mest-
skej časti. Sokoli spolupracovali s divadelným odborom nie-
len na  príprave divadelných predstavení, ale aj pri organi-
zovaní plesov a zábav. Sokolovňa bola na Kolibe postavená 
v roku 1930. 
Do  histórie každého českého subjektu pôsobiaceho na  Slo-
vensku sa nepriaznivo zapísalo obdobie 2. svetovej vojny. 
Školská budova na  Kolibe bola výmerom mestského notár-
skeho úradu v Bratislave „odobraná pre účely nemeckej bran-
nej moci“. Vyučovanie sa však neprerušilo, rodičovské zdru-
ženie zabezpečilo náhradné priestory v spolkových miestnos-
tiach Vinohradskej obce na Rychte. Už v rokoch 1938 – 1939 
veľká časť pôvodného obyvateľstva Koliby (podľa pána Ma-
lého až 80 %) bola nútená opustiť územie tzv. Slovenského 
štátu. Domy, ktoré vybudovali, urýchlene predávali, prípadne 
ich predaj organizovali až z Čiech. 
Napriek tomu, že Dramatický odbor Vinohradskej obce pô-
sobil od  roku 1924, zachované plagáty sú len z  rokov 1931 
– 1957. Toto obdobie je však potrebné rozdeliť na dve časti, 
prvú prelínajúcu sa s obdobím 1. Československej republiky, 
kedy reprezentoval aktivity českej komunity na  Slovensku, 
druhú na obdobie po roku 1945, kedy stratil charakter aktivi-
ty určitej národnostnej menšiny. 
Analyzované plagáty sa z obsahového hľadiska delia na tzv. 
výtvarné a programové, pričom výtvarné obyčajne obsahujú 
určitý motív súvisiaci s uvádzanou hrou, oznamujú len zák-
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ladné informácie, teda uvádzaný divadelný titul, jeho auto-
ra a   miesto uvedenia. Programové plagáty pozostávajú len 
z textu zobrazeného rôznou technikou na rôznom podklade, 
uvádzajúceho podrobné informácie o uvádzanom titule, vrá-
tane osôb, obsadenia a prípadných ďalších poznámok. Často 
uvádzajú počet dejstiev, resp. obrazov, ich charakteristiku 
a údaj o tom, kde sa dej hry odohráva. Súčasťou programo-
vých plagátov sú aj poznámky, napr. o tom, že miestnosť, kde 
bude divadelné predstavenie uvedené, je vykúrená, alebo že 
po divadelnom predstavení bude nasledovať tanečná zábava. 
V  zbierke sa zachovali aj plagáty kombinované, uplatňujú-
ce aj výtvarný motív aj podrobné informácie o okolnostiach 
uvedenia divadelného predstavenia.
Dramatický odbor Vinohradskej obce bol mimoriadne ak-
tívny. Napriek tomu, že kolekcia plagátov z  rokov 1924 – 
1937 obsahuje „len“ 35 plagátov, o jeho aktivite svedčí aj to, 
že v apríli roku 1937 bolo uvedené jubilejné 100. vystúpe-
nie súboru. 
Divadelné hry nacvičené Dramatickým odborom Vinohrad-
skej obce (ďalej DO VO) boli pravidelne uvádzané pri príle-
žitosti výročia vzniku Československej republiky, čo je vzhľa-
dom ku genéze osídlenia mestskej časti Bratislava-Koliba 
zákonité, registrujú však napríklad aj jubileum vzniku čes-
kej hymny. Pravidelnou príležitosťou uvedenia divadelného 
predstavenia bývalo obdobie fašiangov a Silvester. Okrem to-
ho sa konali aj predstavenia, ktoré neboli viazané k žiadnej 
politickej či spoločenskej udalosti. 
Príležitosti uvedenia zodpovedal aj repertoár. Kým výročia 
vzniku československého štátu boli oslavované hrami hero-
izujúcimi český, resp. československý národ od českých au-
torov, hlavne hry uvádzané na  Silvestra skôr zodpovedali 
ľahšiemu žánru a  mali komický charakter. Aj vďaka kape-
le si DO  VO trúfol aj na  operetu a  v  jednotlivých uvádza-
ných predstaveniach uplatnil aj tanečné a hudobné vložky, 
pri ktorých spolupracoval s Telovýchovnou Jednotou Sokol, 
Bratislava III. Dramaturgia zdôrazňovala spolupatričnosť 
s českou kultúrou, texty plagátov obsahovali aj informáciu, 
v ktorých známych pražských divadlách boli hry už uvede-
né. Ak boli predpísanými kostýmami české, resp. moravské 
kroje, členovia dramatického odboru si ich požičiavali od fi-
riem pôsobiacich v  českej časti Československej republiky, 
čo bolo vždy na  plagátoch uvedené. V  rámci činnosti dra-
matického odboru Vinohradskej obce sa výrazne uplatnili aj 
ženy, nielen ako herečky, ale aj ako autorky či režisérky uvá-
dzaných titulov. Jazykom plagátov, a  teda zrejme aj jazy-
kom uvádzaných hier, je v rokoch 1931 – 1937 jazyk český. 

Popis zbierky
Najstarší zachovaný plagát je z  roku 1931 (DC 415). Je to 
výtvarný plagát zobrazujúci troch mužov v  dobovom ode-
ve sediacich za stolom, každého s pohárom červeného vína. 
Na plagáte je text: Veselí tři mušketýři. Opereta. 7. II. 1931. 
Signovaný je nečitateľným podpisom.
Z  roku 1932 sa zachoval len jeden plagát (DC 426). Je to 
plagát programový, na  výkrese prírodnej farby je voľne 
rukou čiernym tušom písaný text: „Dramatický odbor V. 
O (Vinohradskej obce) na Kollibě sehraje dne 1. X. 1932 o ½ 
20 hod. na  Rychtě divadelní představení Na  rodné hroudě. 
Drama o 4 dějstvích. Napsal S. F. Karas, režie P. Ohnůtek.“ 
Text plagátu ďalej obsahuje osoby a obsadenie divadelného 
predstavenia, cenu lístkov a informáciu o predpredaji. Text 
je po celom obvode plagátu rámovaný linkou červenej a fia-
lovej farby. 
Z roku 1933 sa zachovali 4 plagáty. Dva z nich sú zobrazené 
na  výkrese ručne písaným písmom, dva sú vytvorené tech-
nickým písmom zrejme s  použitím šablóny na  ozalitovom 
papieri. Prvý plagát je venovaný divadelnej hre Osvobození 

(DC 421/1 ), uvedenej dňa 28. októbra 1933 pri príležitosti 
15. výročia vzniku republiky. Plagát je programový, na oza-
litovom papieri je pomocou šablóny čiernym tušom písaný 
text: „Na oslavu 15ti letého trvání naší samostatnosti sehraje 
Dramatický odbor V. O na Kolibě za spoluúčinkování Sokola 
Bratislava III. na  Rychtě 28./10. 1933 divadelní hru „Osvo-
bození“ drama o 4 jednáních. Napsala: Kačerová – Fischero-
vá, režie: A. Hanke.“ Ďalej sú na plagáte uvedené osoby a ob-
sadenie. K tomuto plagátu sa zachoval aj variant vytvorený 
voľnou rukou na výkrese (DC 427/1) s prakticky identickým 
textom. Plagáty sú dôkazom, že na  ich výrobe sa podieľali 
viacerí členovia dramatického odboru a realizovali ich podľa 
svojich schopností a možností. 
Tretí plagát je taktiež vyrobený na ozalitovom papieri (DC 
414) a obsahuje text písaný ručne technickým písmom pro-
stredníctvom šablóny: „Dramatický odbor Vinohradské ob-
ce za  spoluúčasti Sokola Bratislava III. na  Kolibě sehraje 
dne 18. /XI. 33 na Rychtě Manžel putička a neb /:manželská 
zeď:/2 veselohra ve 3 jednáních. Napsal: Ruda Mařík. Režie: 
J. Menčík a B. Pechová.“ Ďalej je uvedené obsadenie jednot-
livých rolí. Písaným písmom je rukou dopísaný text: „Začá-
tek přesně v 8 hod. večer.“ 
Štvrtý z  plagátov (DC 424) je viazaný k  silvestrovskému 
predstaveniu. Obsahuje text písaný na  výkrese ručne čier-
nym tušom: „Dramatický odbor V. O. „na  Kolibě“ sehra-
je 31. XII. 1933 na Silvestra „na Rychtě“ o 20. hod. veselo-
hru o  4 jedn. To dokáže Lemlíček. Napsala Karla Lužanská. 
Režie: Ohnůtková – Veselá.“ Na plagáte je uvedená aj infor-
mácia: „Ide o Repertoriálnu hru Burianového divadla v Pra-
ze. Sedmdesátkrát opakováno“ a text: „Kroje zapůjčí firma 
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Šustr z Náchoda.“ Zaujímavé sú aj informácie: „Sál vytopen“ 
a „Po divadle taneční zábava“. 
Najväčší počet – 6 plagátov – sa zachovalo z roku 1934. Dňa 
20. januára bola uvedená hra Strakonický dudák. K predstave-
niu boli vyrobené 2 verzie plagátov. Výtvarná (DC 413) ob-
sahuje maľbu mladého muža s  gajdami v  juhočeskom kroji. 
Maľba je doplnená textom: „Strakonický dudák od J. K. Tyla 
sehraje se 20. ledna 1934 k oslavě 10 let trvání dramatické-
ho kroužku Obce Vinhradské na Kolibě. Režie: Veselý. Zpěv, 
tanec, hudba.“
Programový plagát (DC 423) je výhradne textový , dramatic-
ký kus však uvádza ako „národní hru“, uvádza osoby a obsa-
denie a definuje jednotlivé obrazy v celkovom počte 9. Text 
tohto plagátu je doplnený poznámkou: „Žádá se P. T. obecen-
stvo aby v čas zaujalo svá místa! Začíná se přesně!“
Dňa 7. apríla 1934 uviedol DO  VO predstavenie Hlava 
ve  smyčce autora J. Bradleyho (DC 430). Po  prvý krát obsa-
huje programový plagát predtlačenú hlavičku, používanú až 
do roku 1937 (Dramatický odbor „Vinohradské obce“ na Koli-
bě, dne... sál „Na Rychtě“). V dolnej časti je taktiež predtlače-
ný text s informáciou o cene vstupného, predpredaji a hodine 
začiatku predstavenia. Predtlač je doplnená textom písaným 
rukou čiernym tušom uvádzajúcim názov hry, autora, režisé-
ra, osoby a obsadenie. 
Pri príležitosti 15. výročia vzniku Československej republi-
ky bolo 28. októbra uvedené predstavenie Pánem na  rodné 
hroudě. Plagát k  tomuto predstaveniu (DC 425) je kombi-
novaný. Na  papieri bledozelenej farby je v  hornej a  dolnej 
časti uplatnená predtlač, v strednej časti plagátu je zrejme 
pôvodnou divadelnou spoločnosťou (Lidové umění Praha) 
poskytnutý univerzálny text doplnený obrázkom dvoch ob-
jektov českej ľudovej architektúry, pričom na priečelí každé-
ho je umiestnená československá zástava. V popredí sú dve 
mužské postavy v  českom ľudovom odeve. Text tejto časti 
plagátu je: „Sehraje se svolením „Lidového umění“ v  Pra-
ze XVII dne 28. X. 1934 veselohru z  našeho života Pánem 
na  rodné hroudě (Svorností k  svobodě). Napsal Karel Fořt, 
režie J. Veselý.“ K tlačenému textu sú rukou dopísané oso-
by a obsadenie. 
Dňa 18. novembra uviedol DO VO rozprávkovú hru pre deti 
Honzíček z malované chaloupky. Programový plagát k tomuto 
predstaveniu sa zachoval v troch farebných variantoch – bé-
žovom, oranžovom a  zelenom (DC 416/1, 2, 3). Na  plagáte 
je v hornej a spodnej časti uplatnená predtlač, k nej je rukou 
dopísané: „Honzíček z malované chaloupky. Pohádka se zpěvy 
a tanci o 3. Jedn. Napsal: Richard Branald. Režie: Jan Veselý.“ 
Rukou sú dopísané aj osoby a obsadenie a poznámka, že kro-
je dodala fi. Štandera – Prostějov.
Dňa 15. decembra uviedol DO VO „Oslavu 100ho výročí vzni-
ku naší národní hymny – obraz ze života skladatele hymny J. 
Škroupa autora H. G. Lounského“. Na plagáte (DC 420/1,2), 
zachovanom v  dvoch exemplároch, je na  papieri oranžovej 
farby formou predtlače uplatnená hlavička doplnená rukou 
čiernym tušom písaným textom obsahujúcim údaje o mieste 
a čase konania, osobách a obsadení. Text je doplnený infor-
máciou, že kroje na predstavenie dodala firma Šustr z Nácho-
da a vstupné je dobrovoľné. 
Na Silvestra bolo uvedené divadelné predstavenie Španělská 
muška. Zachovali sa dve farebné verzie (zelená a žltá) typo-
grafického plagátu (DC 417/1, 2). Predtlačená hlavička je do-
plnená rukou modrým atramentom písaným textom: „31. 
XII. 1934 na Silvestra. Španělská muška /:čtyři na jednu je...:/ 
Fraška o 3 jedn. Napsal: Fr. Arnold a A. Bach. Režie: A. Han-
ke.“ Okrem osôb a obsadenia obsahuje rukou písaná časť pla-
gátu aj text: „Hráno s  velkým úspěchem více než 50 kráte 
v  divadle Vlasty Buriana v  Praze“, a  oznam: „Po  divadle ta-
neční zábava.“ 

Z roku 1935 sa zachovali plagáty k štyrom divadelným pred-
staveniam. Dňa 9. februára bolo uvedené predstavenie Šen-
kýřka u zelené žáby. Zachovali sa k nemu dva temer identic-
ké exempláre typografického plagátu (DC 419/1, 2). Obidva 
sú vyrobené na papieri oranžovej farby, na ktorom je okrem 
predtlačenej hlavičky text písaný čiernym tušom rukou: „Šen-
kýrka u zelené žáby. Veselohra o 3. jedn. napsal V. Franěk. Re-
žie: B. Ohnůtková.“
Dňa 13. apríla bolo uvedené predstavenie Dobrodružství 
v horské chatě. Typografický plagát (DC 428/1,2) je zachovaný 
v  dvoch farebných verziách (žltá, oranžová). K  predtlačenej 
hlavičke je rukou čiernym tušom dopísaný text: „Dobrodruž-
ství v horské chatě. Veselohra o 3. dějstvích. Napsal: O. Pospí-
šil. Režie: J. Veselý a osoby a obsadenie. 
O  mesiac neskôr, 18. 5., bola uvedená hra Omlazený děde-
ček. Typografický plagát je realizovaný na  zelenom podkla-
de, k  predtlačenej hlavičke je rukou čiernym tušom dopísa-
ný text: „Omlazený dědeček. Fraška o 3. jedn. Napsal J. Piskoř. 
Režie: J. Veselý.“ Okrem osôb a obsadenia je na plagáte infor-
mácia: „Repertoriární hra divadla „Uránia“ v Praze.“ 
Štvrtým predstavením uvedeným v roku 1935 bola veselohra 
Srdce na uzdě, uvedená 23. decembra. K tomuto predstaveniu 
sa tiež zachoval typografický plagát (DC 434), na  podklade 
oranžovej farby je okrem predtlačenej hlavičky technickým 
písmom prostredníctvom šablóny čiernym tušom napísaný 
text: „Srdce na uzdě. Veselohra o 3 jednáních. Hráno v měst-
ském divadle na Kr. Vinohradech. Napsal Werner, režie Vese-
lý, osoby a obsadenie.“
Z  roku 1936 sa zachovali plagáty k  štyrom predstaveniam, 
všetky typografické s predtlačenou hlavičkou a pätou. 
Dňa 25. januára bola uvedená hra Jindra. Plagát (DC 431) 
je na  oranžovom podklade s  predtlačou doplnenou ru-
kou modrým atramentom písaným textom: „Jindra. Hra 
o  4. dějst. Dle románu G. Klicpery. Režie a  scéna J. Vese-
lý.“ Okrem informácie o  osobách a  obsadení je tu aj text: 
„Hráno s  velikým úspěchem na  všech předních pražských 
scénách. Scénická hudba. Taneční vložka. Kroje dodala fi V. 
Třešňák, Pardubice.“ 
Dňa 16. mája bolo uvedené predstavenie Jeho poslední čundr. 
Na typografickom plagáte žltej farby (DC 429) je okrem pred-
tlače rukou modrým atramentom písaný text: „Jeho poslední 
čundr. Fraška o 3. jednáních. Napsal O. Špelec. Režie J. Ohnů-
tek.“ Informácia o  osobách a  obsadení je doplnená textom: 
„Při této výborné frašce otřásalo se denně Burianovo divadlo 
nevázaným smíchem.“ 
Pri príležitosti výročia vzniku Československej republi-
ky bola 24. októbra uvedená divadelná hra Matka Kráčmer-
ka. Na typografickom plagáte (DC 433) je predtlač doplnená 
rukou modrým atramentom napísaným textom: „(DO VO – 
HZ) sehraje na oslavu státního svátku, za spoluúčasti těl. jed-
noty Bratislava III. Matka Kráčmerka. Veselá hra o dobrých li-
dech o 5. obrazech. Napsal: Fr. Gimler. Režie: B. Ohnůtková.“ 
Súčasťou písaného textu sú osoby a obsadenie. 
Posledným predstavením uvedeným v roku 1936 bolo predsta-
venie Ryba a host na  třetí den. Plagát je opäť typografický (DC 
418), na  zelenom podklade, hlavička a  päta predtlačená, ru-
kou modrou tzv. „tintovou“ ceruzou písaný text: „Sylvestr. Ryba 
a host třetí den. Veselohra o 3. jednáních. Napsal: M. Kareš. Re-
žie: J. Veselý.“ Pod informáciou o osobách a obsadení je uvedený 
doplňujúci text: „Repertor. hra Burianova divadla v Praze. Po di-
vadle taneční zábava. Oblíbená hudba „Nár. gardy“. 
Z roku 1937 sa zachovali 2 plagáty. Prvý (DC 432), progra-
mový realizovaný na žltom podklade s uplatnením predtlače 
obsahuje rukou ceruzkou písaný text: „27.X. 1937 k 19. vý-
ročí založení našeho státu K poctě zbraň! Lidová hra o 3 jedn. 
od  B. Rajské – Smolíkové. Režie: J. Veselý.“ Text pokračuje 
uvedením osôb a obsadenia. 
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Druhý z  plagátov (DC 430) je venovaný jubilejnému 100. 
predstaveniu dramatického odboru Vinohradskej obce. Pred-
stavenie bolo uvedené v licencii spoločnosti „Lidové umění“ 
v Prahe, ktorá poskytla aj tlačený bianco plagát realizovaný 
firmou Kobosil – Smíchov. Plagát je kombinovaný, na podkla-
de prírodnej farby je v hornej časti zobrazená ženská posta-
va „Cigánečky“ v  príslušnom kostýme. Predtlačený text „se 
svolením „Lidového umění“ v Praze XVII“ veselou operetu Ci-
gánečka. Napsal J. L. Doudlebský, hudbu složil R. Frey. Ope-
reta Cigánečka patří k  nejoblíbenějším zpěvohrám poslední 
doby. Má krásný děj, melodickou hudbu a  všude neobyčej-
ný úspěch“ je doplnený aktuálnymi údajmi: „DO VO dne 17. 
dubna 1937 v  sále na  „Rychtě (uvádza) operetu Cigánečka“ 
„režie (scéna a zpěvy) J. Veselý, 8 členný orchestr pod vede-
ním p. Honsy.“ 
V rámci kolekcie práve tento – jubilejný plagát venovaný 100. 
predstaveniu dramatického odboru Vinohradskej obce – uza-
tvára významnú a plodnú kapitolu činnosti tohto umelecké-
ho kolektívu viazanú na  obdobie 1. Československej repub-
liky. Je možné predpokladať, že jej aktivity ešte krátky čas, 
v priebehu roka 1938, pokračovali, no určite boli prerušené 
v  dôsledku udalostí 2. svetovej vojny. České obyvateľstvo, 
v rámci neho aj obyvatelia Bratislavy – Koliby, bolo postup-
ne odsúvané z územia Slovenska. O zmenách, ktoré v živo-
te tejto bratislavskej mestskej časti i v kolektíve členov dra-
matického odboru nastali, nepriamo vypovedajú aj plagáty 
k  predstaveniam dramatického odboru, neskôr divadelného 
krúžku uvádzaným v neskorších rokoch. Zachovali sa však už 
v oveľa menšom počte. Vzhľadom k ich obmedzenému poč-
tu nie je možné činnosť tohto kolektívu analyzovať, ani de-
finovať jeho dramaturgiu. Český prvok však v činnosti tohto 
kolektívu od roku 1938 absentuje, čoho dokladom je aj fakt, 
že jazykom plagátov z  tohto obdobia už je jazyk slovenský. 

Napriek tomu, že ďalšiu činnosť subjektu nie je možné pova-
žovať za prejav kultúry českej komunity na Slovensku, spo-
menieme aspoň stručne plagáty reprezentujúce druhú etapu 
činnosti kolektívu, ktorého základ položili uvedomelí a ume-
lecky aktívni českí obyvatelia Bratislavy – Koliby. 
Druhú etapu reprezentujú už len 4 plagáty. Prvý z  nich (DC 
436) svedčí o  kontinuite aktivít Dramatického odboru Vino-
hradskej obce aj počas trvania Slovenského štátu a po oslobo-
dení. Viaže sa k predstaveniu uvedenému 7. marca 1942 zrej-
me v zmysle politických názorov zakladateľov divadelného ko-
lektívu v  deň  výročia narodenia prezidenta T. G. Masaryka. 
Plagát prírodnej farby je programový, typografický. Viaže sa 
k „ľudovej hre so spevmi v 3 dejstvách Ej, horička zelená“. Auto-
rom libreta a scenára bol český autor Jarko Elen (obč. menom 
Jaroslav Kaiser), režisérkou osvedčená B. Pechová. 
Ďalšie plagáty sú až z roku 1944. Obidva sa viažu k predsta-
veniu Matka autora Júliusa Barča Ivana, uvedenému pri prí-
ležitosti 20. výročia dramatického odboru v  dňoch 4. a  5. 
marca 1944. Plagát DC 422 je výtvarný, realizovaný na veľ-
korozmernom výkrese. Okrem rukou písaného textu so zák-
ladnými údajmi o čase a mieste predstavenia obsahuje kresbu 
staršej ženy, v  popredí s bodákom (?), v pozadí s loďou. Dru-
há verzia plagátu (DC 439) je programová, kompletne písaná 
rukou, čiernym tušom písaným písmom.
Na  plagáte (DC 441, rozmery: 100 x 70 cm) k  divadelnému 
predstaveniu opäť českého autora Julia Zeyera, Radúz a Ma-
hulena, je názov kolektívu už zmenený na Divadelný krúžok pri 
O. B (osvetovej besede – pozn. autorky). Je to plagát progra-
mový, realizovaný na ryse prírodnej farby, ručne čiernym tu-
šom písaným textom. 
Posledný z  plagátov (DC 440) bol zrealizovaný k  divadelnej 
hre Kubo autora J. Hollého, uvedenej 6. apríla 1947. Aj ten-
to plagát je programový, realizovaný na ryse prírodnej farby, 
s textom písaným ručne červeným a čiernym tušom. 
Bohatá kultúrna história Bratislavy-Koliby a  vôbec pove-
domie okolností sprevádzajúcich jej vznik je väčšine jej 
dnešného obyvateľstva neznáma. Pojem Vinohradská obec 
a rychta už rezonuje len v povedomí príslušníkov najstaršej 
generácie. Fakt, že pri jej vzniku stálo české obyvateľstvo 
prichádzajúce na  Slovensko v  prvých rokoch spoločného 
štátu Čechov a Slovákov, je významným a málo známym bo-
dom histórie písanej touto entitou na Slovensku. O to viac 
je záslužná činnosť pána Malého a zbierka zachovaných di-
vadelných plagátov, ktoré o tejto kapitole života českej ko-
munity na Slovensku vypovedajú. 

FOTO: archív SNM-MT

POZNÁMKy
1  Štátoprávne zmeny roku 1918 boli prevažne maďarskými za-

mestnancami železníc prijaté negatívne. Českí železničiari 
na územie Slovenska najprv, v decembri 1918, prišli spolu s čes-
koslovenským vojskom, neskôr vo februári 1919 ako náhra-
da za železničiarov maďarskej národnosti zapojených do štraj-
ku, ktorým sa železničiari bývalej MÁV snažili ochromiť dopra-
vu. Ilustráciou situácie môže byť článok z Národných novín zo 
dňa 25. 2. 1919: „Všeobecný obdiv vzbudzuje sebaobetavosť 
a  horlivosť českých železničiarov, úradníkov a  zamestnancov 
došlých na výpomoc Slovensku, kde maďarskí železničiari ešte 
stále štrajkujú. V Bratislave, Žiline, Košiciach atď. českí železni-
čiari za 3 dni boli v službe, bez oddychu pracovali vo dne, v no-
ci, aby prevádzku ako-tak udržali. Českí strojníci s popálenými 
a  do  handier okrútenými rukami opravovali maďarskými za-
mestnancami schválne pokazené a prepálené stroje, ktorých len 
v Bratislave bolo do 50. S podobnou bezpríkladnou horlivosťou 
pracujú i českí úradníci pri pošte, telegrafe a telefóne.“ (Národné 
noviny 25. 2. 1919). 

2  Prepisy textov plagátov sú doslovným prepisom, vrátane grama-
tických chýb.

Plagát k predstaveniu Cigánečka
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Z histórie Archívu Slovenského 
národného múzea
Elena Machajdíková, ARCHÍV SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA, BRATISLAVA

From the history of the Archive history of the Slovak National Museum
The history of the Archive of the Slovak National Museum is closely connected with the history of the whole institution 
going back to the establishment of the Slovak Museum Society and the Slovak National Museum in Martin. The author 
gives information on the history of the archive and its present activity. 

História Archívu Slovenského národného múzea (ďalej len 
„Archív SNM“) je spätá s dejinami celého Slovenského ná-
rodného múzea (ďalej aj „SNM“), siaha až do obdobia vzni-
ku Muzeálnej slovenskej spoločnosti (ďalej aj „MSS“) a Slo-
venského národného múzea v Martine. Vtedy tvoril archív 
piate oddelenie múzea a sústreďoval prvé dokumenty k de-

jinám Slovenska a  Slovákov. Záujem o  využívanie tých-
to archívnych dokumentov bádateľmi bol dôvodom na  ich 
odborné spracovávanie a   sprístupňovanie verejnosti. Po-
zornosť sa v  tom čase venovala najmä pozostalostiam vý-
znamných osobností, ktoré spracúvalo postupne niekoľko 
pracovníkov. 

Erbová listina pre Juraja Turčányho (Turcsányiho), 
Leopold I., Viedeň 24. júla 1669. Armáles bol 
publikovaný na zasadnutí sédrie Šarišskej stolice 
25. septembra 1669. 
Archív SNM v Bratislave, Zbierka erbových listín
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Archív ochraňoval aj dokumenty Slovenskej národnej rady 
(31. 10. 1918 – 4. 1. 1919), Slovenského oddelenia Česko-
slovenského národného výboru (1918) a Klubu slovenských 
poslancov (1919 – 1920). Rozmanitosť archívneho materiá-
lu vystihovalo členenie fondov a zbierok na časti – topogra-
fickú, genealogickú a kultúrnych a literárnych dejín. Súčas-
ťou topografie boli pramene k hospodárskym a regionálnym 
dejinám obcí (fondy cechov, stolíc a žúp, najmä Turčianskej, 
Trenčianskej a  Liptovskej), zatiaľ čo do  genealogickej čas-
ti boli zaradené početné fondy feudálnych rodov a panstiev 
(Benický, Jesenský, Just, Kubíni /Kubínyi/, Lehotský, Med-
vecký, Podmanický, Rakovský, Révai /Révay/, Turzo /Thur-
zo/, Velič, Zmeškal a  ďalší). Pramene ku kultúrnym a  lite-
rárnym dejinám tvorila korešpondencia osobností sloven-
ského verejného života (A. Bernolák, M. Čulen, J. Francisci, 
A. Halaša, M. Hamuliak, A. Hlinka, M. M. Hodža, Ján a Sa-
mo Chalupkovci, Š. Moyzes, P. Mudroň, V. Pauliny-Tóth, A. 
Pietor, F. Sasinek, Ľudovít a  Dionýz Štúrovci, S. H. Vajan-
ský, J. Záborský, G. Zechenter-Laskomerský a ďalší) a pozo-
stalosti (napríklad A. Kmeť, J. M. Hurban, P. Križko, neskôr 
M. R. Štefánik a ďalší).
Z pergamenových listín rôznej proveniencie z rokov 1255 – 
1865, ktoré v tom čase patrili k najcennejším na Slovensku, 
vytvorila M. Jeršová zbierku. Bádateľskej verejnosti ju sprí-
stupnila lístkovým katalógom. Na  bádateľské a  publikač-
né účely zaviedla a  využívala od  roku 1932 aj fotografova-
nie listín. Rovnako významná bola Zbierka rukopisov rozličnej 
proveniencie a  povahy zo 16. až 20. storočia, ktorá obsahova-
la vyše 1 020 rukopisov. K zbierke bol vyhotovený autorský 
zoznam. Rukopisy autorov, ktorých sa jej nepodarilo iden-
tifikovať, boli uvedené v  heslovitom zozname. Okrem lite-
rárnych diel zbierka obsahovala aj rukopisy literárnej (mis-
cellanea), historickej, národopisnej a filologickej povahy, ru-
kopisné slovníky a pod. Utvorila aj všeobecnú zbierku máp, 
zbierku banských máp, Zbierku máp z archívu Prílesky – Ostro-
lúcky (sprístupnenú lístkovým katalógom), Zbierku pečatidiel 
a cechových pečatidiel (sprístupnenú inventárom), Zbierku pe-
čatí a odtlačkov pečatidiel (sprístupnenú osobným a miestnym 
registrom), Zbierku rukopisných kancionálov a hudobnín (sprí-
stupnenú lístkovým katalógom), Zbierku pohrebných veršov 
a príležitostných vinšov (sprístupnenú lístkovým zoznamom), 
Zbierku kázní, Zbierku patentov a  nariadení, zbierku rôznych 
tlačív a zbierku fotografií. 
Archivárka k  odborne spracovaným archívnym fondom 
a zbierkam v roku 1936 vydala Inventár Archívu SNM po ar-
chívnych fondoch. Obsahoval údaje o  dejinách fondov, edí-
ciách, literatúre a  podrobný opis archívnych dokumentov. 
V rámci fondu bolo dodržané delenie archívnych dokumen-
tov aj podľa diplomatických druhov. Prvá časť inventára vy-
šla v Prahe v roku 1938, práce na druhom zväzku prerušili 
vojnové udalosti v rokoch 1938/1939 (vyšiel až roku 1953 
vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v Bratislave). M. 
Jeršová tak položila základy práce archivára s  archívnymi 
fondmi. 
V roku 1938 vyšiel aj prvý Sprievodca sbierkami múzea, kto-
rého autormi boli odborní kustódi SNM. Archív spracova-
la M. Jeršová (v poradí druhý zväzok vyšiel až o dve desať-
ročia neskôr a obsahovo sledoval povinnú reinštaláciu stá-
lych expozícií v rokoch 1950 – 1952). V tomto roku archív 
získal nové priestory v novopostavenej druhej múzejnej bu-
dove, vybavený špičkovými špeciálnymi oceľovými skriňa-
mi. V rámci akvizičnej činnosti sa podarilo obohatiť archív 
o  pozostalosť generála M. R. Štefánika, Pavla Križka, ne-
skôr pribudol aj rodinný archív rodu Kubíni, fondy spolku 
Živena aj Turčianskej stolice.
Po  vyhlásení Slovenského národného povstania M. Jeršo-
vá evakuovala najstarší a  najcennejší stredoveký materiál 
do  Banskej Bystrice. Z  dostupných dokumentov z  obdobia  

Archív SNM patrí medzi najstaršie organizačné zložky SNM 
a počas svojho vývoja ostávalo nezmenené jeho pracovné za-
meranie i poslanie. Prvé samostatné archívne pracovisko so 
systemizovaným miestom archivára zriadila Muzeálna slo-
venská spoločnosť od 1. júna 1929. Archivárkou sa stala Má-
ria Jeršová-Opočenská (1899 – 1978), jedna zo zakladateľ-
ských osobností moderného slovenského archívnictva. Po-
čas tridsaťročného pôsobenia vybudovala archív, významom 
presahujúci inštitucionálny, aj regionálny rozmer. Odborne 
spracované archívne fondy a zbierky sprístupňovala bádate-
ľom prostredníctvom inventárov alebo katalógov v tlačenej, 
prípadne strojopisnej podobe. 
Mária Jeršová bola absolventkou pražskej Karlovej univerzi-
ty (odbor história) a Štátnej školy archívnej. Spočiatku pôso-
bila v Prahe (1923), neskôr absolvovala štipendijný pobyt vo 
vatikánskych archívoch v Ríme (1924 – 1925). Vo výskume 
slovacikálnych prameňov pokračovala aj neskôr v  Štátnom 
archíve vo Viedni (1926 – 1928). Záujem o dokumenty k slo-
venským dejinám zavial M. Jeršovú na Slovensko. Spočiatku 
pracovala v  Mestskom archíve v  Košiciach (1926), avšak jej 
celoživotným pôsobiskom sa stalo Slovenské národné múze-
um a mesto Martin. 
Právne postavenie Archívu SNM zabezpečili platné normy, 
štatút a bádateľský poriadok. Určili sa tým zásady archívnej 
práce a zameranie – zachraňovať archívne dokumenty, odborne 
spracovávať a vedecky skúmať v slovenských a zahraničných ar-
chívoch a najmä za  istých podmienok sprístupňovať bádateľom. 
Archív SNM od roku 1907 sídlil v prvej budove múzea (Mú-
zeum Andreja Kmeťa, dnes súčasť SNM-Múzeí v  Martine) 
a organizačne podliehal priamo pod správu múzea. Základ je-
ho archívneho bohatstva vytvorila svojou zberateľskou čin-
nosťou ešte Muzeálna slovenská spoločnosť. 
Spracované fondy sprístupňovala M. Jeršová aj formou publi-
kovanej pramennej edície a sprievodcov. V Sborníku Muzeál-
nej slovenskej spoločnosti v rokoch 1931 – 1936 uverejňova-
la Slovenský diplomatár, ktorý obsahoval listiny miest a mes-
tečiek, obcí a  zemianskych rodín z  Turca a  blízkeho okolia 
(Liptovský Trnovec, Turany, Slovenská Lupča, Varín a rodové 
listiny Záborských zo Záboria a Veličovcov z Lehôtky, Bodov-
cov z Bodovíc). Do diplomatára boli zaradené aj listiny z oko-
lia Martina a Žiliny, ktoré však ostali v rukopise. Jeho ďalšie 
vydávanie bolo z finančných dôvodov pozastavené. M. Jeršo-
vá publikovala na stránkach rôznych periodík (Zborník Mati-
ce slovenskej, Časopis MSS, Sborník MSS a iné) štúdie, člán-
ky a recenzie, v ktorých prezentovala najmä výsledky svojich 
výskumov, vyjadrovala sa k otázkam slovenského archívnic-
tva aj múzejníctva. 
Základným fondom Archívu SNM bol fond Muzeálnej slo-
venskej spoločnosti a Slovenského národného múzea, ale aj 
fondy miest, cechov, rodov a spolkov (napríklad Matice slo-
venskej, Martinského hasičského spolku, ženského spolku 
Živena) alebo redakcia Národných novín, slovenské gymná-
ziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom a ďalšie. Vý-
znamnú časť tvorili archívy rodov a  rodín, najmä zemian-
skych rodín z Turca. Niektoré z nich boli ešte pred vznikom 
prvej Československej republiky odvezené do Budapešti. Po-
dobný osud stihol aj archív Ivankovcov z Jordánu a Dražko-
viec, ktorý bol v  roku 1895 prevezený do  Maďarského ná-
rodného múzea (Magyar Nemzeti Múzeum) v  Budapešti. 
Úsilie M. Jeršovej o  záchranu a  návrat týchto historických 
prameňov späť do Turca bolo neúspešné, podarilo sa jej zís-
kať len fotokópie. Dejiny tejto zemianskej rodiny z obdobia 
rokov 1251 – 1547 M. Jeršová vydala v  historicko-genealo-
gickej monografii Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec (1937). 
Súčasťou publikácie bol diplomatár rodu (listiny turčianskej 
a  novohradskej vetvy), súpis rukopisov necpalského rekto-
ra a spisovateľa Samuela Ivanka, ako aj genealogické tabuľky 
a mapy (územia Jordánu a Turčianskej stolice). 
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prvej svetovej vojny a  Slovenskej národnej rady vytvori-
la dokumentačnú zbierku nazvanú Archív národného oslo-
bodenia. Zozbieraním dokumentačného materiálu (tlače, 
tlačív a  fotografií) sa jej podarilo vytvoriť početnú zbier-
ku o  Slovenskom národnom povstaní a  oslobodzovaní Slo-
venska, ktorou sa Archív SNM v  Turčianskom Sv. Marti-
ne neskôr stal dokumentačným centrom nielen pre vý-
skum protifašistického odboja, ale aj najvyhľadávanejším 
zdrojom prameňov pre výstavnú, publikačnú a  prednáš-
kovú činnosť. Výstavu z  týchto dokumentov o  ilegálnom 
hnutí a odboji počas povstania otvorilo SNM už 25. augus-
ta  1945 pri príležitosti prvého výročia Slovenského národ-
ného povstania. M. Jeršová sa  angažovala v  Zbore pre otáz-
ky spojené s reštitúciou kultúrneho materiálu ako zapisovateľka 
a členka archívnej pracovnej skupiny. Zasadzovala sa najmä  
o návrat pamiatok z  Turca, archívov veľkostatkov zo stred-
ného Slovenska, archívov rodov, ako napríklad Révai-Hurban 
z  Mošoviec, Révai zo Štiavničky, Benický z  Rakova a  iných. 
Stála aj pri založení Slovenskej historickej spoločnosti, bola 
členkou jej prvého výboru (1946 – 1950). 
V  povojnovom období a  začiatkom 50. rokov malo SNM 
aj  MSS existenčné ťažkosti. Okrem nedostatku finanč-
ných prostriedkov muselo múzeum ubrániť svoje vlasti-
vedné zameranie. Vecnou argumentáciou o vzniku a vývoji 
zbierok, na ktorej sa podieľala aj M. Jeršová, ho obhájilo 
na medzikrajskej porade múzejných pracovníkov v Krem-
nici roku 1952. 
V 50. rokoch sa archívu darilo získavať nové vzácne prírast-
ky, napríklad viaceré rodinné a konfiškované archívy z úze-
mia bývalej Turčianskej župy, ako archív časti strečnianske-
ho hradného panstva pochádzajúci z  bývalého majlátovské-
ho veľkostatku v Gbeľanoch a ďalšie. Archív participoval tiež 
na expozíciách a výstavách, napríklad M. Jeršová bola autor-
kou časti novej expozície venovanej obdobiu Veľkej Moravy 

a feudalizmu, spolupracovala aj na výstave venovanej Turcu 
a mestu Martin. 
Archívna práca je založená na vedeckom výskume prameňov, 
M. Jeršová skúmala v 50. rokoch najmä pramene k dejinám 
poddanstva, šoltýskeho práva, venovala sa národopisnému 
výskumu Slovenska (dejinám rybárstva a rybnikárstva, hrn-
čiarstva a  keramiky, plátenníctva, súkenníctva) a  pod. Vý-
sledky svojich výskumov zverejňovala v  Historických štúdi-
ách, Sborníku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave – Historica alebo vo Vlastivednom zborníku Po-
važia. 
Prvoradou úlohou archívnictva v  polovici 50. rokov bo-
lo zriadenie vrcholnej celoslovenskej inštitúcie. Na základe 
vládneho nariadenia s funkciou zákona č. 29/1954 Zb. o ar-
chívnictve zo 7. mája 1954 vznikol 1. októbra 1954 Štát-
ny slovenský ústredný archív ako právny nástupca Sloven-
ského ústredného archívu (vyhláška č. 192/1952 Ú. v. z 29. 
decembra 1952). Jeho hlavnou úlohou bola ochrana a  na-
dobúdanie archívnych dokumentov celoslovenského výz-
namu. V  súvislosti s  napĺňaním tejto koncepcie bola deli-
mitovaná väčšina fondov z  Archívu SNM. Legislatívne de-
limitáciu medzi Povereníctvom vnútra a  Povereníctvom 
školstva a kultúry (medzi archívmi a múzeami) riešilo uzne-
senie Zboru povereníkov č.  92/1959 Zb. z  2. apríla 1959. 
V  súlade s  jeho závermi museli múzeá archívom odovzdať 
dokumenty archívnej povahy, napríklad pergamenové listi-
ny, knihy, archívy cechov, archívy spolkov a  spoločenstiev, 
mapy a plány, kroniky a pamätné knihy, pečatidlá, osobné 
archívy. Archívy mali na  základe tohto uznesenia zase re-
cipročne múzeám vrátiť materiál múzejnej povahy, teda troj-
rozmerné pamiatky. Delimitácia sa uskutočnila na prelome 
rokov 1959 a  1960 a  Archív Slovenského národného mú-
zea v Martine prišiel o väčšinu archívnych fondov a zbierok, 
ktoré sa podarilo za 30 rokov sústrediť a spracovať. Bol zru-

Výučný list pre Jakuba Rotha vydaný mäsiarskym cechom v Levoči, 24. februára 1803. 
Archív SNM v Bratislave, Zbierka mäsiarskeho cechu v Levoči  
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šený s  platnosťou od  1. januára 1960. Jeho fondy a  zbier-
ky prevzali niektoré štátne archívy – Štátny ústredný ar-
chív v  Bratislave (dnes Slovenský národný archív), Štátny 
oblastný archív v Bytči (dnes Štátny archív v Bytči), Štátny 
okresný archív v Martine (dnes Štátny archív v Žiline, po-
bočka Martin) a Literárny archív Matice slovenskej v Mar-
tine (dnes Archív literatúry a umenia SNK v Martine). Deli-
mitáciou a odchodom M. Jeršovej do dôchodku sa ukončila 
jedna etapa dejín Archívu SNM. Archív pričlenili ku kniž-
nici. Zostávajúci materiál bol rozčlenený na  registratúru 
MSS a SNM, archív MSS, národopisný a folkloristický materiál 
z Matice slovenskej, výskumné a cestovné správy. So systemi-
zovaným miestom archivára sa nepočítalo. V  rokoch 1967 
– 1968 niektoré archívne práce vykonávali viacerí pracov-
níci. Archívne fondy a  zbierky sa začali opäť systematicky 
doplňovať až v roku 1977, keď bolo obsadené systemizova-
né miesto archivára. V  tom čase už archív získal pozosta-
losti významných osobností, napríklad Martina Benku, Má-
rie Jeršovej a jej manžela V. J. Jeršova, Jána Geryka, Andre-
ja Polonca, Anny Horákovej-Gašparíkovej a iné dokumenty 
k národopisným zbierkam múzea. 
  
Začiatky archívu v Zemědělském muzeu 
v Bratislave (1924 – 1940)
Zriadenie archívu sa očakávalo aj v  novobudovanom Ze-
mědělském muzeu v  Bratislave. Architekt Milan Michal 
Harminc naprojektoval depozitár archívu do  suterénu bu-
dovy. Správca (neskôr riaditeľ) Miloš Jurkovič začal budo-
vať archív podľa vzoru M. Jeršovej. Vďaka jeho bohatým 
skúsenostiam v múzejníctve a širokému záberu polyhistora, 
získal do archívu zaujímavé a hodnotné pramene. Niektoré 
dodnes tvoria základ archívnych fondov a zbierok Archívu 
SNM v  Bratislave. Budovanie archívu v  Zemědělském mu-
zeu v tom čase nebolo však koncepčné, ani legislatívne do-
riešené, hoci sa mu pozornosť venovala aj naďalej. Podob-
ne archívnu činnosť (aj registratúrnu) v Slovenskom múzeu 
a neskôr Slovenskom národnom múzeu v Bratislave postup-
ne vykonávalo viacero pracovníkov popri svojom hlavnom 
zameraní. 

Archív Slovenského národného múzea 
v súčasnosti
O archíve v modernom zmysle slova môžeme hovoriť opäť 
od  roku 1974, kedy rozhodnutím Archívnej správy MV 
SSR č. 1117/24-74 (predchodca dnešného Odboru archí-
vov a  registratúr MV SR) sa nanovo úradne konštituoval 
Archív SNM so sídlom v Bratislave. Začala sa ďalšia etapa 
jeho činnosti so systematickým odborným spracovávaním 
a  sprístupňovaním archívneho fondu. Archív SNM patrí 
v sieti archívov na Slovensku do skupiny špecializovaných 
verejných archívov Slovenskej republiky. Jeho hlavným 
cieľom je  budovať a všestranne ochraňovať archívne fon-
dy, archívne zbierky a súbory archívnych dokumentov, od-
borne a vedecky ich spracovávať a sprístupňovať na vedec-
ké a iné účely. 
Organizačne sa archív člení na ústredie so sídlom v Bratislave 
a pobočky, zriadené v niektorých špecializovaných múzeách 
SNM: SNM-Múzeá v Martine (1976); SNM-Múzeum Červe-
ný Kameň v Častej (1979 – 1991; 1. 5. 1995); SNM-Múzeum 
Betliar v Betliari (1. 7. 1996); SNM-Múzeum Bojnice v Bojni-
ciach (30. 6. 1988 – 31. 12. 1991; 1. 7. 1996); SNM-Spišské 
múzeum v Levoči (1. 4. 2002). 
Základným fondom archívu je fond SNM, ktorý vznikol 
a  stále sa dopĺňa z  registratúrnych záznamov trvalej his-
torickej hodnoty pochádzajúcich z  činnosti SNM a  špecia-
lizovaných múzeí SNM, ktoré sa vo vyraďovacom konaní 
posúdia ako archívne dokumenty (všeobecné archívne do-

kumenty, archívne dokumenty hospodárskeho a  ekono-
mického charakteru, archívne dokumenty z výskumnej, vý-
stavnej, zbierkotvornej, kultúrno-výchovnej a propagačnej, 
publikačnej a edičnej činnosti, technická a projektová doku-
mentácia budov, ale aj negatívy, diapozitívy, videozáznamy, 
zvukové záznamy a pod.). Archívne zbierky vznikajú z akvi-
zícií účelovým výberom dokumentárne cenných záznamov 
cudzieho pôvodu (proveniencie). 
Archív SNM v  Bratislave riadi, metodicky usmerňuje, koor-
dinuje a  kontroluje aj správu registratúry SNM v  registra-
túrnych strediskách špecializovaných múzeí SNM a  v  prí-
ručných registratúrach SNM. Jeho referátom je tiež regis-
tratúrne stredisko SNM, v ktorom sa sústreďuje a spracúva 
registratúra bratislavských pracovísk. Podrobný prehľad jed-
notlivých vecných druhov záznamov pochádzajúcich z  čin-
nosti SNM a  špecializovaných múzeí SNM so stanovením 
lehoty uloženia a  znakom hodnoty podáva platný Registra-
túrny plán SNM, ktorý je súčasťou Registratúrneho poriad-
ku SNM. Archívne dokumenty sa získavajú do Archívu SNM 
v  Bratislave a  jeho pobočiek v  špecializovaných múzeách 
SNM prevodom spisov po vyraďovacom konaní z registratúr-
neho strediska SNM alebo jeho pobočiek v špecializovaných 
múzeách SNM, špeciálnych registratúr (technickej, účtovnej 
a utajovanej), prevodom z organizačných útvarov SNM alebo 
darom a kúpou. Archív SNM v Bratislave zabezpečuje vyra-
ďovanie spisov za Slovenské národné múzeum a špecializo-
vané múzeá SNM v spolupráci s Odborom archívov a regis-
tratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave. 
Sídlo Archívu SNM je v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici č. 
18 v Bratislave a archívne fondy mimobratislavských špecia-
lizovaných múzeí SNM sú z priestorových a manipulačných 
dôvodov uložené v  priestoroch príslušného špecializované-
ho múzea SNM. Jeho hlavným zameraním je všestranná sta-
rostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spra-
covanie a sprístupnenie, ako aj využívanie na vedecké, študij-
né a prevádzkové účely.

Sprístupňovanie archívnych dokumentov
Archív SNM sprístupňuje archívne fondy a zbierky ich spracú-
vaním a  vyhotovovaním archívnych pomôcok k  nim. Okrem 
inventárov, inventárnych súpisov či zoznamov, prípadne ka-
talógov, vydalo SNM Sprievodcu po archívnych fondoch Archívu 
Slovenského národného múzea (Bratislava 2008). Na  obozna-
movanie verejnosti o  archívnom bohatstve sa využíva publi-
kačná, prednášková a výstavná činnosť. Archív SNM sa podie-
ľal na  výstavách požičiavaním archívnych dokumentov alebo 
vlastnou výstavnou prezentáciou. Takou bola pôvodná výsta-
va o živote a diele Miloša Jurkoviča sprístupnená pri príleži-
tosti 95. výročia jeho narodenia (1995) v sídelnej budove SNM 
v  Bratislave alebo malá panelová výstava v  rámci medziná-
rodného projektu UNESCO v Paríži k bombardovaniu budovy 
SNM na Vajanského nábreží v Bratislave počas druhej sveto-
vej vojny (1995). Výstava venovaná architektovi M. M. Har-
mincovi, autorovi troch účelových budov SNM, bola sprístup-
nená v  priestoroch Liga pasáže v  Bratislave (1995). V  roku 
2005 Archív SNM pripravil výstavu Slovensko na mapách v 16. 
– 20. storočí. Sprístupnená bola v predvečer medzinárodnej ve-
deckej konferencie Historické mapy 16. marca 2005. Výstava 
získala prestížne ocenenie revue Pamiatky a múzeá v kategó-
rii expozícia – výstava (Skalica 2006). Archívne dokumenty 
Archívu SNM, ústredia či pobočiek v Martine, Betliari a Boj-
niciach sa často vystavujú na výstavách SNM alebo iných pa-
mäťových inštitúcií. K tým najvýznamnejším podujatiam pat-
rila nepochybne výstava Národné kultúrne pamiatky v archívoch 
Slovenskej socialistickej republiky v roku 1989, kde sa SNM a je-
ho archív prezentovali dvomi vzácnymi dokumentmi národ-
ných dejín – Memorandom národa slovenského z  roku 1861  
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a  Rukopisom rezolúcie zhromaždenia 1. mája v  Liptovskom 
Mikuláši z  roku 1918. Výrazným spôsobom pomohli doku-
menty výstave o Bratislavskom umeleckom spolku (Kunstve-
rein), spoločnej výstave Múzea mesta Bratislavy, Slovenskej 
akadémie vied a  Galérie mesta Bratislavy. Archív spolupra-
voval na  výstave Alfréd Piffl – Navzdory času, otvorenej v  ro-
ku 2007 a mnohých ďalších. Na výstavách sa podieľajú aj po-
bočky archívu, napríklad v Martine archivári pripravili výstavu 
s názvom Zemianske pamiatky v zbierkach Slovenského národné-
ho múzea v Martine (2009) inštalovanú v areáli MSD v Jahod-
níckych hájoch, v spolupráci sa podieľali na výstave Neznáme 
dokumenty (ne)známych dejín (2009) v  SNM-Múzeu kultúry 
Čechov na Slovensku, výstave M. R. Štefánik – človek a legenda 
(2009) a iných. Propagáciu archívu a jeho archívnych fondov sa 
Archív SNM snaží vykonávať i prostredníctvom webovej strán-
ky SNM, prípadne mediálnymi výstupmi, prednáškovou čin-
nosťou a pod. 
Archív SNM nemusí len s nostalgiou spomínať na bohatstvo 
archívnych fondov a zbierok z obdobia pôsobenia M. Jeršo-
vej, pretože aj v súčasnosti vlastní archívne fondy a zbierky 
a vytvára stále nové. Akvizičnú činnosť koordinuje Archívna 
rada – poradný orgán generálneho riaditeľa SNM. 
Fondy a zbierky kompletne uvádza vyššie spomínaný sprie-
vodca. Prevládajúcu zložku Archívu SNM tvoria archívne 
fondy k dejinám vlastnej inštitúcie a múzejníctva, fondy je-
ho právnych predchodcov (Zemědělské muzeum, Slovenské 

múzeum, Slovenské vlastivedné múzeum, Lesnícke múze-
um, predchodcovia špecializovaných múzeí pred obdobím 
začlenenia do  SNM), fondy múzejných, kultúrno-umelec-
kých a odborných spolkov a spoločností (Muzeálna sloven-
ská spoločnosť 1890 – 1962, Zväz slovenských múzeí 1939 
– 2004, fond ženského spolku Živena 1900 – 1930 a ďalšie. 
Osobné fondy a pozostalosti významných osobností tvoria 
významnú časť archívneho bohatstva, napríklad Milan Mi-
chal Harminc (1935 – 50. roky 20. storočia), Dušan Jurko-
vič (1883 – 1946), Miloš Jurkovič (1918 – 1986), Ľudmila 
Kraskovská (1904 – 1994), Ilja Okáli (1960 – 1996), Alfréd 
Piffl (1948 – 1972), Jozef Vlachovič (1952 – 1970), Pavol 
Socháň (1880 – 1940), Ladislav Šášky (1927 – 1993), Vla-
dimír Zuberec (1970 – 1990), v  martinskej pobočke: An-
drej Kmeť (1860 – 1908), Ján Geryk (1892 – 1978), Pavol 
Križko (1857), Karol Plicka (1878 – 1987), Andrej Polonec 
(1906 – 1984), Pavol Socháň (1879 – 1941), Václav Vraný 
(1899 – 1920), Martin Benka (1908 – 1971), Ivan a Marína 
Oľga Horváthovci (1903 – 1939), Mária Jeršová-Opočenská 
a Vladimír Jonovič Jeršov (1894 – 1978), Jiří Horák a Anna 
Horáková-Gašparíková (1896 – 1987) a iní.
Popri archívnych fondoch vlastní archív aj archívne zbierky. 
Ide zväčša o  umelo vytvorené zbierky z  dokumentov získa-
ných do  SNM kúpou alebo darom. Nepochybne však patria 
k vzácnym dokladom minulosti. V Bratislave sa nachádza na-
príklad zbierka cechových dokumentov z obdobia rokov 1604 
– 1872, zbierka listín z rokov 1485 – 1803, zbierka erbových 
listín z rokov 1654 – 1760, zbierka historických máp a plánov 
od roku 1616 do 60. rokov 20. storočia, zbierka kalendárov 
z konca 14. storočia až do 20. storočia, zbierka urbárov z 18. 
storočia, zbierka obecných kníh z rokov 1792 – 1871, zbierka 
hudobnín (14. – 15. storočie), zbierka testamentov z obdobia 
rokov 1780 – 1808, niekoľko zbierok plagátov od 40. rokov 
20. storočia po  súčasnosť, ďalej zbierka pohľadníc od  kon-
ca 19. storočia, zbierka sklených negatívov z  prvej polovice 
20. storočia, zbierka medailí (od  roku 1963), zbierka pečia-
tok (od roku 1925) a pod. Zbierku Národných kultúrnych pa-
miatok (NKP) tvoria dva dokumenty: Memorandum národa 
slovenského z roku 1861 a Rukopis rezolúcie zhromaždenia  
1. mája v Liptovskom Mikuláši z roku 1918. 
Zbierka máp a  plánov obsahuje zaujímavé kartografic-
ké diela, k najstarším patrí mapa Uhorska (Landkarten des 
Königreiches Ungarn von Martin Stier) vydaná v  Norimber-
gu v roku 1679 (asi 2. vydanie). Z obdobia tvorby Samuela 
Mikovíniho je mapa Uhorska (Tabula nova inclyti Regni Hvn-
gariae justa nonnullas Observationes), ktorá vyšla v Bratisla-
ve v roku 1753. Jej autorom bol žiak S. Mikovíniho Andre-
as Erico Fritsch. Zaujímavým kartografickým dielom je At-
las menší, impérií, kráľovstiev a  provincií Nemecka (Atlas 
minor praecipua Orbis terrarum Imperia, Regna et Provincias 
Germaniae potissimum tabelli(s) exacte delineatis sistens usui 
militiae ducum ac peregrinantium maxime accommodatus ope-
ra Tobiae Conradi Lotteri chalcographi et geographi Aug(ustae) 
Vind(elicorum) obsahujúci súbor 22 mapových listov sve-
tadielov a  krajín Európy. Bol vydaný Tobiasom Conradom 
Lotterom v Augsburgu, asi medzi rokmi 1764 až 1777. Po-
dobne pôsobivým je atlas s  názvom Neues Kriegs-Theater 
oder Sammlung der Merkwürdigsten Begebenheiten des Gege-
nwaertigen Krieges zwischen den Russen und Türcken in accu-
raten in Kupfer gestochenen Vorstellungen, nebst einem Aver-
tissement, Leipzig 1773 (Nové vojnové javisko alebo zosta-
va pozoruhodných udalostí súčasnej vojny medzi Ruskom 
a Tureckom v detailnom zobrazení, vrytom do medi a s úvo-
dom). Atlas tvorí súbor 9 mapových diel, každá mapa je cen-
ným prameňom k prelomovým vojnovým udalostiam, ktoré 
sa odohrali počas piatej rusko-tureckej vojny (1768 –1774). 
Atlas vyšiel v Lipsku v roku 1773 a jeho autorom bol Micha-
el Stock. Do mapovej zbierky sú zaradené aj niektoré plány, 

Memorandum národa slovenského, 1861. Archív SNM v Bratislave, 
Zbierka Národné kultúrne pamiatky
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napríklad plány regulácie polí a  lúk (Plan eines regulierten 
Dorf) vo vzorovej dedine s výsadbou stromov a parceláciou 
lúk od Samuela Tešedíka (1777 – 1821), významného učen-
ca slovenského pôvodu, vydané v prvej štvrtine 19. storočia 
v Bratislave a mnoho ďalších. Archív SNM vlastní málopo-
četnú zbierku erbových listín, ktorými panovníci darovali 
alebo potvrdzovali erbové znamenie za rôzne zásluhy. Pod-
robný súpis armálesov na Slovensku vedie Slovenská gene-
alogicko-heraldická spoločnosť. SNM vlastní transumpt lis-
tiny pre rodinu Pohoráni (Pohorányi) vydaný Spišskou kapi-
tulou v roku 1654, erbovú listinu od Leopolda I. pre Juraja 
Turčániho (Turcsányi) vydanú vo Viedni v roku 1669, erbo-
vú listinu Juraja Cornelia Fremdla od Márie Terézie z roku 
1741 a  erbovú listinu pre Godfrieda Habermayera vydanú 
tiež Máriou Teréziou v Bratislave v roku 1760. Archív SNM 
vo svojej Zbierke kalendárov ochraňuje nástenné jednolis-
tové a  knižné kalendáre, cirkevné i  ľudové od  14. storočia 
do  súčasnosti. Zbierka sa stále dopĺňa novými akvizícia-
mi. K najstarším kalendárom patria kalendárové fragmen-
ty z misálov z konca 14. a začiatku 15. storočia. Fragmenty 
sa zachovali aj z nástenných a knižných kalendárov zo 16. 
storočia zväčša nemeckej (Ausgburg, Norimberg) alebo ra-
kúskej proveniencie (Viedeň). 
Je všeobecne známe, že cechy združovali remeselníkov alebo 
drobných obchodníkov v  stredovekých mestách a  zohrali vý-
znamnú úlohu v ochrane remesla i obchodu. Artikuly, listiny, vý-
učné listy, vandrovné knižky, knihy príjmov a výdavkov a pod. 
takmer z celého územia Slovenska, od začiatku 17. storočia až 
do zrušenia cechov v roku 1872, sú súčasťou Zbierky cechových 
dokumentov. Počtom dokumentov sú rozsiahlejšie zastúpené ce-
chy garbiarov z Liptovského Mikuláša, čižmárov z Veľkých Le-
vár, ševcov z Ratkovej, debnárov z Nového Mesta nad Váhom, 
mäsiarov zo Spišskej Novej Vsi atď. Ostatné remeslá sú zastú-
pené skromnejšie. Najstaršie zachované cechové dokumenty 
sú z cechu mäsiarov zo Spišskej Novej Vsi (1604), ševcov z Rat-
kovej (1612), kožušníkov z Liptovského Mikuláša (1630), hrn-
čiarov zo Skalice (1633) a Senice (1634). Vzácne sú dokumen-
ty ševcov z Jelšavy (1658), Piešťan (1687 – 1872), ako aj listina 
pezinských vinohradníkov z roku 1666. Najstaršou pamiatkou 
v zbierke cechových dokumentov je listina poľského kráľa Žig-
munda III. s privesenou pečaťou z roku 1604, ktorou panovník 
potvrdzuje a schvaľuje artikuly cechu mäsiarov v Spišskej Novej 
Vsi. Zaujímavé sú cechové dokumenty z Ratkovej, obsahujú ar-
tikuly, menoslovy členov, ale aj listiny cechu, výučné listy a po-
dobne. Prvé artikuly ševcovského cechu v Ratkovej sú zachova-
né z roku 1612 a pod. Cechové dokumenty v archívnej pobočke 
SNM-Múzeá v Martine dokumentujú výskyt a činnosť cechov 
najmä z regiónu Turca z obdobia 18. – 19. storočia.
Plagáty môžu byť umeleckými dielami, ale aj dokumentujú 
rozličné podujatia či aktivity. Ich obsah je dôležitým delia-
cim kritériom pri vytváraní zbierky. V archíve sa nachádzajú 
zbierky plagátov napríklad zo slovenských múzeí, ale aj Pla-
gáty s protižidovskou tematikou. Zbierka dokumentuje protiži-
dovský a antisemitický nátlak na židovské obyvateľstvo v ob-
dobí Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojny. 
Možné je hovoriť aj o  ďalších archívnych fondoch a  zbier-
kach, napríklad o  zbierke urbárov, zbierke testamentov, 
zbierke medailí, zbierke nazvanej Korešpondencia židov odvle-
čených zo Slovenska do koncentračných táborov (1942 – 1945) 
alebo o  zbierke Dokumenty k  dejinám židovstva, k  pracovným 
táborom židov na  Slovensku (1940 – 1942) atď. Kurióznou 
zbierkou, viac múzejnou ako archívnou, je napríklad aj zbier-
ka odznakov slovenských múzeí (20. storočie). 
Dobové pohľadnice sú vhodným obrazovým prameňom s do-
kumentačnou hodnotou. Zbierka obsahuje najmä pohľadnice 
objektov SNM v Bratislave a Martine, ale aj exteriéry a inte-
riéry hradných múzeí, ako hrad Krásna Hôrka, kaštieľ Bet-

liar, hrady Modrý Kameň, Červený Kameň, Bojnický zámok, 
Spišský hrad, od konca 19. storočia do súčasnosti. 
V Zbierke sklených fotonegatívov sa nachádzajú napríklad vzác-
ne zábery zo železnice Poprad – Veľká (Felka) – Tatry z prvej 
polovice 20. storočia. Väčšina sklených fotonegatívov má iden-
tifikovateľné zábery zbierkových predmetov zo slovenských 
múzeí, napríklad z hradu Krásna Hôrka, Lesníckeho a drevár-
skeho múzea vo Sv. Antone, Múzea hl. mesta SR Bratislavy, 
Liptovského múzea v Ružomberku, Oravského múzea v Dol-
nom Kubíne, Gemersko-malohontského múzea v  Rimavskej 
Sobote, Stredoslovenského múzea v  Banskej Bystrici a  pod. 
Početná zbierka sklených negatívov významného výtvarníka, 
fotografa a  etnografa Pavla Socháňa, ktorá je súčasťou jeho 
osobného fondu, ešte čaká na odborné spracovanie. 
V Martine sa dnes v porovnaní s  jeho slávnou minulosťou 
nachádzajú iba pomerne malé zbierky, zamerané prevažne 
na etnografiu. Za zmienku stoja aj zbierky rukopisov rozlič-
nej povahy a proveniencie (1662 – 1881) alebo zbierka hu-
dobnín, ktorá obsahuje notové zápisy cirkevnej hudby, pa-
šie, pohrebné verše a kázne z 18. a 19 storočia. Stále sa bu-
duje rôznorodá zbierka plagátov a  letákov (od  roku 1876 
po súčasnosť), ako aj  zbierka parte, ktorá obsahuje predo-
všetkým smútočné oznámenia o  úmrtí martinskej verej-
nosti a popredných osobností z oblasti etnografie (od 1902 
po  súčasnosť, menný katalóg). Z  ostatných je možné me-
novať napríklad zbierku novoročných pozdravov (1962 – 
1995) či zbierku máp a plánov z 19. až 20. storočia. Najroz-
siahlejšou a  bádateľsky najvyhľadávanejšou je „dokumen-
tačná“ zbierka dotazníkov k  ľudovým zvykom a  tradíciám. 
Vznikala postupne od 30. rokov 20. storočia do roku 1975 
výskumnou činnosťou etnografov, ako aj rozposielaním do-
tazníkov vedeniu obcí či miestnym kronikárom. Zbierku 
tvoria dotazníky o výročných a príležitostných zvykoch (na-
príklad prvé oranie, zvyky pri žatve, nadprirodzené bytosti, 
povery, pranostiky, svadobné i pohrebné zvyky, zvykoslovie 
spojené s Vianocami a Veľkou nocou a pod.), zoradené pod-
ľa jednotlivých obcí aj samotných zvykov. Významnou sú-
časťou archívneho fondu v Martine je tiež technická a pro-
jektová dokumentácia hmotných pamiatok ľudovej archi-
tektúry z  celého Slovenska a  vytvorenie múzea v  prírode 
– Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. 
Archív SNM vykonáva koordinačnú, odbornú poradenskú, 
metodickú a školiteľskú činnosť v odbornej archívnej a pred- 
archívnej praxi v SNM, participuje na vedeckovýskumných 
úlohách, realizuje zberateľskú, dokumentačnú a  v  nepo-
slednom rade aj prezentačnú prácu. V  dejinách SNM zo-
hral významnú úlohu a svoje nezastupiteľné miesto má aj 
v  sieti archívov na  Slovensku. Jeho archívne dokumenty 
sú nositeľmi autentických, jedinečných a  hodnoverných 
informácií o  dejinách SNM, významných osobnostiach 
a dejinách múzejníctva na Slovensku a na jeho území žijú-
cich ďalších národností. Sú súčasťou národného kultúrne-
ho bohatstva Slovenska prístupného pre prevádzkové po-
treby SNM a jeho organizačných útvarov, ako aj pre verej-
nosť na vedecké a študijné účely. 
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Viliam Malík 1912 – 2012
Storočie intenzívneho dokumentovania

Zuzana Koblišková, MÚZEUM DIVADELNÉHO ÚSTAVU, BRATISLAVA

Viliam Malík 1912 – 2012. A century of intensive documentation 
The photography exhibition by Viliam Malík was yet another of a  series of one man shows of prominent 
photographers. Viliam Malík documented everyday life and, therefore, the exhibition devoted to his life‘s work was 
mainly a document. There were no surprises but, more importantly, there was no disapointment. The presentation 
of photographs in the Slovak National Art Gallery was done at a high standard especially thanks to the curators of 
the photography collection Aurel Hrabušický and Lucia Almášiová.
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Retrospektívnu výstavu k autorovým nedožitým stým naro-
deninám, Viliam Malík 1912 – 2012, pripravil Aurel Hrabušic-
ký a  katalóg k  nej je súčasťou projektu Osobnosti slovenskej 
fotografie, na  ktorom spolupracuje Slovenská národná galé-
ria s Photoportom a vydavateľstvom Slovart. Spolu s knihou 
„Obrazy porúch a úpadku“ o fotografovi Antonovi Podstran-
skom tak Filip Vančo graficky upravil aj publikáciu „Fotogra-
fický pracovník“ o Viliamovi Malíkovi s odborným komentá-
rom Aurela Hrabušického.
Výstava nás previedla veľmi plodným životom jedného fo-
toamatéra. Nazvať však dnes tohto významného predsta-
viteľa slovenskej modernistickej fotografie amatérom je 
z  nášho pohľadu prinajmenšom zvláštne. Už ako dvadsať-
päťročný sa stal veľmi vplyvným slovenským fotografom, 
ktorého dokonca rešpektovali aj v  pražskom centre česko-
slovenskej fotografie. V  30. rokoch, kedy začal fotografo-
vať, sa za profesionálnych fotografov označovali len tí, kto-
rí pracovali v ateliéroch a nie tí, ktorí radi experimentovali 
a svoje námety si vyberali v exteriéri a v prírode. Malík bol 
od roku 1943 až do začiatku päťdesiatych rokov 20. storo-
čia náčelníkom monopolného združenia fotoamatérov na-
zývaného Fotozbor Klubu slovenských turistov a  lyžiarov. 
Neskôr sa stal aj vďaka tejto funkcii podpredsedom orga-
nizácie Zväzu československých klubov fotografov amaté-
rov. Po februárovom prevrate v roku 1948 sa vytratil z po-
litických aj kultúrnych centier a  bol poverený starať sa 

o  „politický a  odborársky život“ pacientov liečební v  Tat-
rách. Ako lektor Spoločnosti pre šírenie politických a  ve-
deckých poznatkov zorganizoval asi 4 000 prednášok a be-
sied spojených s premietaním vlastných farebných diapozi-
tívov z ciest po východnej Európe pre pacientov, rekreantov 
a školákov. Na jeho tvorbu sa postupne zabudlo, až kým sa 
v  roku 1984 nedostal k  jeho práci Jozef Sedlák pri výsku-
me ku svojej diplomovej práci o Združení fotoamatérov YM-
CA a KSTL v Bratislave. V rámci festivalu Mesiac fotografie 
sa v roku 1995 dostal do programu vďaka Sedlákovi spolu 
s Milošom Dohnánym (1904 – 1944) aj Viliam Malík. Vte-
dy 85-ročný Viliam Malík nabral druhý dych a začal znovu 
veľmi intenzívne fotiť. Jeho fotografie sa stávali stále čas-
tejšie súčasťou mnohých výstavných projektov zameraných 
na  30. a  40. roky. (Len nedávno to bola aj v  SNG divácky 
veľmi úspešná výstava Nové Slovensko.)
Jeho fotografie majú zväčša pokojnú atmosféru a  len výni-
močne zachytávajú kulminačný bod prebiehajúceho deja. Ho-
ci vedel využiť aj modernistické fotografické postupy, prefe-
roval poctivý dokument, v ktorom vecne zachytil, čo ho za-
ujalo bez zbytočného presadzovania vlastných štýlových 
ambícii. Skôr sa zameriaval na  sociálne kritickú fotografiu, 
keďže sám pochádzal z  chudobných pomerov. Nezastával 
žiadne radikálne politické názory, svoje postoje vyjadroval 
cez fotografiu veľmi nenápadne prostredníctvom premysle-
nej kompozície a svetelnej réžie. Veľmi často fotil z mierneho 

Následky kalamity vo Vysokých Tatrách,  
Viliam Malík, 2005. Foto: archív SNG
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Organizátor výstavy: Slovenská národná galéria
Trvanie: 19. 4. – 14. 7. 2013
Miesto konania: Slovenská národná galéria, Esterházy-
ho palác
Autor výstavy: Aurel Hrabušický
Grafický dizajn: Filip Vančo

nadhľadu alebo podhľadu a kompozície zbytočne neprepĺňal 
prvkami, ktoré neboli pre zobrazovanú tému dôležité. Foto-
grafie si tak udržiavali odstup od aktérov aj divákov, čím bo-
la ešte viac zvýraznená osamelosť zobrazovaných ľudí, najmä 
v období po vojne a počas nej.
Zaujímavou a  veľmi často objavujúcou sa fotografiou je zá-
ber z otvorenia obchodného domu Bohuslav Brouk (dnes ob-
chodný dom a kultúrne centrum Dunaj) v roku 1936. Nezvy-
čajne zachytil práve kulminačný bod zhromaždenia ľudí tes-
ne pred otvorením. S vtedajšou technikou dlhej expozície to 
nebola práve jednoduchá úloha.
Po  vzniku slovenského štátu sa preslávila jeho fotografia 
Hydrocentrála v Ladcoch. Hoci nebolo jeho cieľom vytvárať 
fotografie s propagandistickým obsahom, táto fotografia bola 
v tom čase často publikovaná ako symbol nového a moderné-
ho nahrádzajúceho staré.
V roku 1936 sa stal spolu s Jozefom Cincíkom prvým ex-
terným fotografom pre slovenskú pobočku Českosloven-
skej tlačovej kancelárie. Malíka vždy viac zaujímal pro-
ces premeny ako dokončený stav, a  tak svoje kompozície 
umiestňoval do  viacerých plánov s  výraznými opornými 
bodmi. V  30. a  40. rokoch dokumentoval premenu mes-
ta, výstavbu nových moderných budov, a  tiež reakcie ľu-
dí na ne, čím sa vlastne stal prvým slovenským dokumen-
taristom v  pravom slova zmysle. Znamenalo to pre neho 
hlavne systematické dokumentovanie meniaceho sa sveta 
– hlavne Bratislavy.
Jeho snaha zachytiť tú istú vec z  rôznych perspektív a  ná-
sledných časových úsekoch ho priviedla aj k filmovej tvorbe, 
ktorá bola na Slovensku priekopnícka. Súčasťou výstavy Vi-
liam Malík 1912 – 2012 bolo aj 8 videí, ktoré prezentujú túto 
časť jeho tvorby. Najpútavejším bol pre návštevníkov film do-
kumentujúci osadenie pamätníka Milana Rastislava Štefáni-
ka, ktorý dopĺňali aj fotografie z danej akcie. Film mal 48 mi-
nút, bol to ojedinelý kinematografický pokus zosnímaný mo-
dernistickým prístupom, avšak jednotlivé obrazy boli vlastne 
zaujímavejšie ako celok. Ako 97 ročný zdokumentoval Malík 
aj osadenie pamätníka na jeho terajšie miesto na nábreží pri 
obchodnom centre Eurovea v Bratislave.
Výstava bola radená chronologicky a  tematicky. Neutrálne 
šedé pozadie dalo vyniknúť fotografiám inštalovaným veľmi 
klasickým spôsobom v jednej línii. Návštevníci tak mohli pre-
chádzať z jednej miestnosti do druhej a podrobne si prezrieť 
každú z fotografií.
Jednou z hlavných charakteristík Malíkových fotografií je to, 
že napriek tomu, že boli často fotené z diaľky, sú tak kvalitné, 
že detaily na nich zostávajú ostré aj po zväčšení. Ľudia na je-
ho fotografiách sú ako malé nepodstatné kamienky v kozme, 
ich marginalita vzbudzuje nostalgiu. V Malíkovom ponímaní 
mohol byť aj minimálne zaujímavý objekt fotogenický.
Prvá miestnosť výstavy bola venovaná jeho portrétom a do-
kumentu z cyklu Fotografi (Slovensko 2011), v ktorom au-
tor sám hovorí o  svojej tvorbe. Po  jeho znovuobjavení sa 
stal na Slovensku priam celebritou. Pravidelne fotil na festi-
vale Art Film v Trenčianskych Tepliciach, keďže tam s man-
želkou na dôchodku žil. Tak, ako on fotografoval celebrity, 
fotili aj jeho mnohí fotografi ako neobvyklý úkaz slovenskej 
fotografie.
Cez dokumenty starej Bratislavy zobrazenej svojskou opti-
kou, z  ktorých mnohé už návštevníci SNG veľmi dobre po-
znajú z výstavy Nové Slovensko, sa v ďalšej miestnosti pozor-
nosť presunula na  výdobytky modernizácie a  nové spôso-
by prepravy. Ďalším predstaveným tematickým celkom boli 
takzvané „plickovské cvičenia“. Fotenie ľudí v  krojoch bola 
v  podstate vlastenecká úloha, hoci vtedy ešte ľudia bežne 
chodili v krojoch. Malík posúval takéto fotenie do inej roviny 
ako Karol Plicka. Sústredil sa na kroj ako na hmotu odrážajú-
cu hru svetla a tieňa.

Zaujímavým momentom výstavy je aj dvojica fotiek Ženy 
z Jablonice. Jednu vyvolal sám Malík v roku 1936 a druhá 
bola vyvolaná z  toho istého čiernobieleho filmu pri príle-
žitosti jeho prvej výstavy v roku 1995 (od 90. rokoch jeho 
filmy zväčšovali viacerí známi fotografi). Je na  nich vidno 
rozdielny prístup fotografov. Kým Jozef Sedlák, vyvoláva-
júci fotografiu v roku 1995, uprednostnil jemnejší kontrast 
a  väčšiu rovnováhu tónov, Malík nechal viac vyniknúť sil-
ný kontrast. Kontrast bol dôležitý aj v  jeho veľkej sérii fo-
tografií zbombardovanej Bratislavy. Mnohé z nich pôsobia 
ako skrumáže, nahromadené prvky na nich vytvárajú priam 
abstraktné obrazy, hoci neboli fotené nijakým špeciálnym 
spôsobom.
Po  tom, ako sa utiahol v  50. rokoch do  Tatier, fotil najmä 
prírodu a  namiesto samostatných čiernobielych negatívov, 
väčšinou štvorcových formátov, začal používať farebné ki-
nofilmy širokého až panoramatického rozpätia. V novembri 
2004 po kalamite vo Vysokých Tatrách sa znovu vydal do hôr 
a  zdokumentoval zdevastovanú a  úplne zmenenú krajinu. 
Fotografie z Tatier boli jeho posledným veľkým cyklom a uza-
tvorili jeho tvorbu rovnako, ako aj výstavu v SNG.
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Kolana Vojenného 
víťazného kríža 
a hviezda s mečmi 
Foto: autor

Slovenské vyznamenania

Pavol Marciš,  SLOVENSKÁ FALERISTICKÁ  
 SPOLOČNOSť, ŠAĽA

Slovak distinctions
The SNM-Museum of History and the Slovak Faleristic 
Society have launched the first ever exhibition devoted 
to faleristics at the Bratislava Castle. Chosen orders, 
decorations and badges from the 1939-1945 Slovak 
Republic as well as those awarded in the present-day 
Slovak Republic are displayed. 

SNM-Historické múzeum a Slovenská faleristická spoločnosť pri-
pravili na Bratislavskom hrade výstavu venovanú faleristike. Vy-
stavované boli vybrané rady, dekorácie a odznaky Slovenskej re-
publiky z rokov 1939 – 1945 a súčasnej Slovenskej republiky. Cie-
ľom výstavy bolo oboznámiť návštevníkov s  faleristikou oboch 
Slovenských republík a predstaviť tak menej známu pomocnú ve-
du historickú, ktorá má svoje miesto aj na Slovensku. Celkovo sa 
vo vitrínach nachádzalo viac ako 200 kusov vyznamenaní, z kto-
rých veľká väčšina sa nachádza len v súkromných zbierkach a bo-
la vystavovaná vôbec po prvýkrát.
Na výstave Slovenské vyznamenania boli predstavené civilné a vo-
jenské rady, dekorácie a odznaky z rokov 1939 – 1945, ktoré sú 
doplnené vyznamenaniami súčasného obdobia. Už vznikom mla-
dého štátu v marci 1939 vznikol vojenský konflikt s Maďarskom 
a o pár mesiacov neskôr, v septembri, sa začalo vojenské ťaženie 
do Poľska po boku nemeckej armády. Tieto dve udalosti donútili 
Ministerstvo obrany k vydaniu prvých slovenských vyznamena-
ní – vyznamenanie „Za hrdinstvo“ a pamätná medaila „Za obra-
nu Slovenska v marci 1939“. Vyznamenania sa vojakom udeľova-
li za statočnosť v boji (Za hrdinstvo) alebo za účasť v obrannom 
boji proti Maďarsku a ťaženie proti Poľsku (Za obranu Slovenska 
v marci 1939). Vzhľadom na nepokojný prvý rok existencie štátu 
vznikli štátne rady až v roku 1940 – „Rad kniežaťa Pribinu“ a „Rad 
Slovenského kríža“. Zatiaľ čo Rad kniežaťa Pribinu bol udeľova-
ný zahraničným osobám, Rad Slovenského kríža zväčša občanom 
Slovenskej republiky. Pretože bolo potrebné oceniť aj spojenecké 
armády, ale aj vojakov slovenskej armády, už koncom roka 1939 
bol vytvorený Slovenský vojnový víťazný kríž, ktorý časom pre-
šiel viacerými etapami, až sa jeho názov zjednotil na „Vojenný ví-
ťazný kríž“. Najvyššia trieda u všetkých radov bola kolana – re-
ťaz. Pri Rade kniežaťa Pribinu a Rade Slovenského kríža bola re-
ťaz vyhotovená zo 14 karátového zlata, no do dnešných dní nie 
je známy ani jeden kus, hoci vieme, že kolana Radu kniežaťa Pri-
binu bola udelená bulharskému cárovi Borisovi I., rumunskému 
kráľovi Michalovi I. či nemeckému ministrovi zahraničných vecí 
Joachimovi von Ribbetropovi. Kolana Vojenného víťazného kríža 
bola celá vyrobená zo striebra a pozlátená, celkovo bolo vyrobe-
ných 5 kusov, z toho práve jedna sa nachádzala aj v expozícii. Me-
dzi dekorovanými bol napríklad chorvátsky bán, prezident Jozef 
Tiso či nemecký maršál Hermann Göring, ktorého kolana bola 
zväčšená práve pre jeho robustnú postavu a je vystavovaná v lon-
dýnskom múzeu. Veľkou zvláštnosťou slovenskej faleristiky toho 
obdobia sú symbolické náhradky, ktoré boli vytvorené za účelom 
zjednotenia ako bývalých legionárov, tak bývalých cárskych voja-
kov v jednej spoločnej, slovenskej armáde. Za týmto účelom boli 
vytvorené – „Pamätný kríž“, „Kríž svetovej vojny“ a „Kríž odboja“, 
všetky vo viacerých stupňoch. Priestor na ocenenie štátnych ob-
čanov, ktorí nespĺňali kritéria na udelenie štátneho radu, vyplnil 
„Záslužný kríž obrany štátu“ v jednom stupni. Popri štátnych vy-
znamenaniach existovalo viacero vojenských aj civilných odzna-

kov pre príslušníkov určitých skupín, napr. odznaky OAP – od-
dielu armádnych pretekárov, odznak Vysokej vojennej školy pre 
absolventov či letecké odznaky pre pilotov. Pomerne rozmanitú 
sústavu vyznamenaní a odznakov rozšírili ešte zmeny po potla-
čení Slovenského národného povstania v roku 1944, keď prišlo 
k reorganizácii pod nátlakom nového ministra národnej obrany 
Štefana Haššíka. Viacero vyznamenaní sa malo prestať udeľovať 
a boli zriadené nové vyznamenania – „Občiansky záslužný kríž“ 
pre civilné osoby a  „Za osobnú statočnosť“ pre vojenské osoby. 
Obe vyznamenania sú veľmi vzácne, vzhľadom na  veľmi nízky 
počet udelení a dobu existencie.
Výrobcom všetkých vystavovaných vyznamenaní je Mincovňa 
Kremnica. Jedinou výnimkou sú kolany radov, ktoré spraco-
vala a  vyrobila firma Sandrik v  Dolných Hámroch. Spojením 
vtedy špičkovej práce kremnickej mincovne a umeleckého vku-
su autorov, ako boli Fraňo Štefunko, Ladislav Majerský a Voj-
tech Ihriský, vznikli jedny z najkrajších a zberateľsky najvzác-
nejších vyznamenaní toho obdobia.
Záujem odbornej i laickej verejnosti o výstavu potvrdilo viac 
ako 36-tisíc návštevníkov.

2013_08_muzeum_03_06.indd   38 11. 9. 2013   9:13:11



Prezentačná činnosť • múzeum 3 / 2013   39

V
Ý

S
T

A
V

AZberateľstvo, zberatelia, zbierky
Simonne Jurčová, ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM, TRNAVA

Collecting, collectors and collections 
The West Slovakian Museum in Trnava has launched a new exhibition called „Collecting, Collectors and Collections“, 
as part of the Night of the Museums event. The authors have selected collections of items owned by the museum as 
well as those owned by private collectors and created an exhibition dealing with the history of collecting and its 
present form. It covers mainly the Trnava region and well known regional collectors. 

ky z  nápojov, vrchnáky z  fliaš, nálepky na  fľaše, fotografie 
spevákov a hercov s podpismi, recepty, z hračiek najmä autíč-
ka – „angličáky“ a vláčiky a samozrejme céčka. Najvzácnejšie 
v zbierke boli mnohokrát zahraničné kusy.
Zberateľstvo v  klasickej podobe býva niekedy dosť ná-
kladným koníčkom, ktorému sa venuje čoraz menej ľudí. 
Dnes sa medzi  mládežou dostávajú do  popredia záujmu 
skôr technické novinky a spôsob ich komunikácie a tráve-
nia voľného času sa v porovnaní so staršou generáciou ra-
dikálne zmenili. Zberateľstvo možno v budúcnosti prežije 
iba v  kruhoch bohatej skupiny zberateľov, ktorí zhodno-
cujú svoje financie v umení, či v iných krásnych a hodnot-
ných predmetoch.
Výstava Zberateľstvo, zberatelia, zbierky predstavuje temati-
ku v  širšej podobe a  z  viacerých pohľadov. V  úvode sa zao-
berá históriou zberateľstva v minulosti vo svete v súvislosti 
so známymi zberateľmi od panovníkov, cez bohatých a vplyv-
ných šľachticov až po zbierky šľachtických rodín z okolia Tr-
navy. Ako ukážka takýchto zbierok slúži kolekcia grafických 
listov s  poľovníckou tematikou doplnená trofejami. Na  vý-
stave sa spomínajú najznámejšie zbierky a  zberatelia v  sú-
vislosti s Trnavou: Ján Sambucus (zbierky Trnavskej univer-
zity), Štefan Pavel Munkáči, Pavol Jedlička a  už spomínaný 
Štefan Cyril Parrák.
Výstava sa stručne venuje vzniku múzeí, ktoré ako inšti-
túcie sprístupnili zbierky verejnosti a  cez históriu múzeí 
v Trnave sa dostáva k Západoslovenskému múzeu. Osobit-
ne predstavuje niektoré väčšie zbierky, ktoré boli začlene-
né do zbierkového fondu múzea v rámci jeho takmer šesť-
desiatročnej existencie (1954). Sú to napr. zbierky od Šte-
fana Cyrila Parráka (kolekcia mažiarov, hoblíkov a  hoblíc, 
ukážka z  kolekcie plastík), Heřmana Landsfelda (zbier-
ka hrnčiarskych výrobkov a  nástrojov), Borisa Bálenta (ex 
librisy) a Severína Zrubca (známky). Fotografická reportáž  

Západoslovenské múzeum v  Trnave otvorilo v  rámci podu-
jatia Noc v  múzeu novú výstavu pod názvom Zberateľstvo, 
zberatelia, zbierky. Zámerom výstavy je predstaviť tematiku 
zberateľstva z pohľadu súkromného zberateľa i z pohľadu in-
štitúcie, akou je múzeum. Aj pri zrode Západoslovenského 
múzea v Trnave stála jedna súkromná kolekcia – zbierka Šte-
fana Cyrila Parráka.
Známy trnavský zberateľ sa zaoberal najmä slovenským ľu-
dovým umením, ale jeho zbierka sa postupne rozširovala aj 
o  historické predmety domácej i  zahraničnej proveniencie. 
V  roku 1935 si zriadil vo svojej cukrárni v  Trnave súkrom-
né múzeum, ktoré postupne rozširoval. Časom sa už sám ne-
dokázal oň postarať, a  tak sa v  roku 1951 rozhodol ponúk-
nuť zbierku štátu. Štát ju od neho odkúpil tesne pred meno-
vou reformou v  roku 1953 a  Parrákova keramická zbierka 
v Trnave bola začlenená do Slovenského múzea v Bratislave. 
Sám zberateľ ostal jej správcom až do roku 1954, kedy sa táto 
zbierka stala základným fondom novozriadeného Krajského 
múzea v Trnave. Š. C. Parrák bol jej kustódom až do svojho 
odchodu do dôchodku v roku 1962.
Zberateľstvo je stále aktuálna téma, pretože i dnes tvorí bež-
ný koníček mnohých detí i  dospelých. Niektoré súkromné 
zbierky sú dokonca veľmi dôkladne budované a triedené, no 
zriedkakedy či len príležitostne bývajú vystavené verejnosti. 
Zostávajú potešením majiteľa – jednotlivca alebo úzkej sku-
piny zberateľov, ktorí medzi sebou komunikujú.
V  internetovej diskusii, kde ľudia písali, čo zbierajú, sa naj-
častejšie opakovalo: známky, mince, podložky pod pivo, po-
hľadnice, servítky, kalendáriky, zápalkové škatuľky a  po-
dobne. U  detí sú populárne zberateľské zošity na  vlepova-
nie kartičiek s tematikou hokejistov a futbalistov, či kartičky 
z  animovaných filmov. Okrem vyššie uvedených predmetov 
sa zbierali aj odznaky, vlajočky, nálepky, žuvačky a ich obaly, 
obrázky a vtipy balené v žuvačkách, obaly z čokolád, plechov-

Kolekcia stoličiek a kresiel Foto: T. Vlček
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o polychrómovanej drevenej plastike madony sprostredkuje 
návštevníkovi cestu predmetu od prijatia do zbierok múzea, 
cez dokumentáciu, uloženie a  ošetrenie (reštaurovanie) až 
po jeho prezentáciu na výstave.
Autorky výstavy predstavili výber z  niekoľkých zaujíma-
vých kolekcií zo zbierkového fondu múzea: kolekcie šálok, 
pohárov, fliaš, cínového a  medeného riadu, hodín, fajok, 
kolekciu vychádzkových paličiek, bábik a  plyšových med-
vedíkov. Nechýba ukážka zo zbierky motýľov a chrobákov, 
minerálov, fotoaparátov, chladných zbraní, kalendárov, 
ex librisov a  pod. Z  kolekcií, ktoré sú ešte aj v  súčasnos-
ti zberateľsky zaujímavé je vystavený špecializovaný vý-
ber mincí (toliarov) a papierových peňazí (maďarské a ne-
mecké inflačné bankovky veľkých nominálnych hodnôt). 
V súčasnosti sú medzi zberateľmi vyhľadávaným artiklom 
pohľadnice. Vystavený je výber príležitostných pohľadníc 
(galantné pohľadnice, pozdravy a  vianočné pohľadnice) 
a pohľadníc Trnavy. 
Záver výstavy patrí tzv. novodobému zberateľstvu s  ukáž-
kami niekoľkých zaujímavých súkromných kolekcií súčas-
ných zberateľov – zbierka známok, nálepiek na  zápalkové 
škatuľky, odznakov a vlajočiek, nálepiek na pivové fľaše (len 
z bývalého trnavského pivovaru), zbierka servítok, či gom-
bíkov. Vystavená je aj časť zbierky tehál – ukážka produkcie 
trnavských tehelní. Jednotlivé kolekcie sprevádza stručný 
text o histórii skupiny predmetov, ich výrobe v našich kra-
jinách, výrobcoch, niekde i  s  uvedením   známych značiek. 
Pre Trnavčanov je lákavou i skupina upomienkových a pro-
pagačných predmetov futbalového klubu Spartak Trnava – 
fotografie, vlajky, bulletiny, odznaky a pod. V samostatnej 
miestnosti je nainštalovaná ukážka z depozitára historické-
ho nábytku múzea – kolekcia päťdesiatich stoličiek a kresiel 
z rôznych období.

Názov výstavy: Zberateľstvo, zberatelia, zbierky
Organizátori výstavy: Trnavský samosprávny kraj, Zápa-
doslovenské múzeum v Trnave
Trvanie: 18. 5. 2013 – 30. 4. 2015
Miesto konania: Západoslovenské múzeum v Trnave – 
klariský kláštor
Autori výstavy: PaedDr. Simonne Jurčová, Mgr. Lucia 
Duchoňová
Architektonicko-výtvarné riešenie: PaedDr. Simonne 
Jurčová, Mgr. Lucia Duchoňová, Tomáš Vlček
Grafický dizajn: Tomáš Vlček
Spoluautori: PhDr. Daniela Čambálová (jazyková korektúra)
Realizačný tím: Mgr. Aneta Cintulová, Mgr. Milan Ševčík, 
Mgr. Blažej Kováč, Mgr. Anita Repášová, RNDr. Miroslav 
Hornáček, Mgr. Elena Zlatošová
Spolupracovali: konzervátorky Ing. Ľubica Remenárová, 
Eva Hornáčková za spolupráce Viery Ohrablovej a Milady 
Fajnorovej, technici výstav Dušan Bestvina a Peter Rehák
Zbierkové predmety zapožičali: súkromní zberatelia

Zbierka v  múzeu a  zbierka súkromného zberateľa sa lí-
šia najmä rozsahom a záberom. Múzeum (pokiaľ nie je úz-
ko špecializované) buduje zbierku istého druhu predmetov 
tak, aby malo zastúpenie z  jednotlivých vývojových obdo-
bí a rôznych typov predmetov. Pokiaľ potrebuje dokumen-
tovať vývoj v  rámci istého druhu predmetov, malo by mať 
v  kolekcii zastúpené dôležité typy. Zberateľ jednotlivec si 
môže dovoliť budovať zbierku detailnejšie, mnohokrát za-
chytí aj kuriozity či anomálie a jeho zbierka býva spravidla 
obsiahlejšia. Časom sa mnohé takéto súkromné zbierky do-
stanú aj do múzeí.

POZVÁNKA 

www.vucbb.sk
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Názov výstavy: Deravá skala, jaskyňa dávnych obradov
Organizátor výstavy: SNM-Archeologické múzeum
Trvanie: predbežne do konca roka 2013
Miesto konania: SNM-Výstavný pavilón Podhradie
Autori výstavy: Zdeněk Farkaš, Jiří Vitáloš
Architektonicko-výtvarné riešenie: Jiří Vitáloš
Grafický dizajn: Jiří Vitáloš
Spolupracovali: Alena Šefčáková
Zbierkové predmety zapožičali: Mestské múzeum Pe-
zinok, SNM-Archeologické múzeum, SNM-Prírodovedné 
múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva Liptovský Mikuláš

Deravá skala, jaskyňa dávnych obradov

Vladimír Turčan, SNM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Holey rock, an ancient rituals cave 
The exhibition „Holey Rock, an Ancient Rituals Cave“ displayed in the exhibition pavilion of the SNM in Bratislava 
presents the results of the archaeological research in the Holey Rock Cave in Záhorie. The author highlights the non-
traditional presentation of the finds and the interior design. 
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Jaskyne patria k  najpríťažlivejším prírodným fenoménom 
nielen pre prírodovedcov, ale aj pre archeológov. Osídľova-
né boli už od paleolitu, väčšinou ako sezónne alebo dočasné 
útočiská. Pre kultúrne horizonty, ktoré tu vznikali, treba pre-
to pri archeologickom výskume používať špecifické metódy, 
takpovediac chirurgicky oddeľovať všetky vrstvičky. Jednou 
z jaskýň, ktoré sú známe aj vďaka archeologickým nálezom, 
je Deravá skala (pred zásahom jazykovedcov známa pod ná-
zvom Dzeravá skala, ako ju dodnes volajú miestni obyvate-
lia), nachádzajúca sa v tzv. Plaveckom krase v Malých Karpa-
toch, v katastri obce Plavecký Mikuláš.
Jaskyňa bola predmetom záujmu rôznych zberateľov už 
od počiatku 20. storočia. Pre zaujímavosť, je to práve sto ro-
kov, ako vtedajší významný paleontológ a  archeológ z  čias 
monarchie Jenő Hillebrand uskutočnil v jaskyni prvý výkop, 
ktorý by snáď bolo možné nazvať archeologickou sondou. 
Od tej doby sa v nepravidelných intervaloch vracali do jasky-
ne viacerí archeológovia, posledne v rámci tímového výsku-
mu aj Zdeněk Farkaš (pracovník SNM-Archeologického mú-
zea), ktorý je spoluautorom predmetnej výstavy.
Výstava bola realizovaná s  podporou neziskovej organizá-
cie BARBORA a spomenúť treba predovšetkým Jiřího Vitá-
loša, ktorý ju výtvarne navrhol, sponzoroval a z veľkej časti 
aj zrealizoval. Výstava bola premiérovo otvorená 7. 9. 2012 
v  Mestskom múzeu v Pezinku, kde sa stretla s veľkým zá-
ujmom kultúrnej verejnosti. Keďže vôbec prvý krát boli 
na výstave sústredené zbierkové predmety z viacerých mú-
zejných inštitúcii, navštívili ju aj viacerí archeológovia a jas-
kyniari.
Úspech výstavy, vrátane jej veľmi netradičnej, ale príťažlivej 
inštalácie, viedol k  dohode o  realizácii výstavy aj v  priesto-
roch Slovenského národného múzea, Výstavného pavilónu 
na  Žižkovej ul. Pre inštaláciu výstavy bola vybraná zadná, 
podzemná miestnosť, považovaná za  výstavne nie prí-
liš vhodnú. Aj táto výstava však potvrdila, ako niektoré iné 
pred ňou, že tento priestor môže byť vhodným výstavným 
priestorom, ak je použité náležité priestorové riešenie. Nápa-
ditá, originálna realizácia je v jasnom protiklade s architekto-
nicky necitlivo riešenou výstavou Najstaršie dejiny Slovenska, 
cez ktorú treba do „Deravej skaly“ prejsť.
Už pri vstupe do výstavy sa návštevník ocitne akoby v inom 
svete. Vstupuje do prechodu dokonale imitujúcom atmosfé-
ru jaskyne, takže sa prenesie „in medias res“ do autentické-
ho priestoru. Do takto vyvolanej atmosféry sú vkompono-
vané vitríny a postery nasvietené tak, aby umocňovali efekt 
jaskyne.
Samotná výstava je samozrejme postavená na  trojrozmer-
ných exponátoch, predovšetkým keramike, bronzových ar-
tefaktoch a dokladoch spracovania kosti. Súčasťou prezen-
tácie sú antropologické a  paleoarcheozoologické nálezy 
(vedecky i  výstavne je bez pochýb atraktívny detský hrob 
skrčenca privalený plochým kameňom), doklady dobovej 

fauny a pod. Napriek tomu, že vitríny a postery sú v pod-
state rytmicky rozložené, rekonštrukcie obydlí a  celkové 
interiérové riešenie navodili efekt „neorganizovanosti“, čo 
dotvára aj nezvyčajný, ale s témou výstavy korešpondujúci 
systém osvetlenia. To všetko je inštalované akoby v jaskyn-
nom priestore, vytvorenom úpravou stien a stropu. Chlad, 
ktorý je v  tomto priestore väčšinou vnímaný ako nedosta-
tok, dotvára celkový zážitok. Vďaka spôsobu realizácie i do-
tiahnutých detailov sa návštevník ocitne aspoň „virtuálne“ 
v jaskyni.
Celková inštalácia výstavy pomáha návštevníkovi vytvoriť 
dosiaľ najkomplexnejšiu predstavu o  antropogénnom i  prí-
rodnom vývoji lokality od paleolitu až do recentej doby, aká 
nie je ani printovo publikovaná.1

POZNÁMKA
1 V čase odovzdania príspevku do redakcie časopisu bola už v tlači 

rozsiahla štúdia Zdeňka Farkaša o výsledkoch archeologického 
výskumu na spomínanej lokalite.

Záber z výstavy 
Foto: I. Choma
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Zvolen – odkrývanie histórie
Tatiana Figurová,  LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM, ZVOLEN

Zvolen – disclosing the history 
On the occasion of the 770th anniversary of municipal privileges renewal there were several events in the Forestry and Timber 
Museum in Zvolen. An exhibition of items from museum collections called „Zvolen – Disclosing the History“ was launched 
in its premises, there was a competition for the most valuable objects of cultural value associated with Zvolen history and 
a programme devoted to the most significant cultural deeds implemented within the borders of the city of Zvolen.
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Unikátny, doteraz neznámy pohľad na stanicu Zvolenská 
železiareň – pri továrni Union, 1919. Foto: M. Hrková

Zvolen je historicky staré mesto, jedno z najstarších na Sloven-
sku. Tento rok oslávilo významné jubileum – 770. výročie ob-
novenia mestských výsad a do programu osláv v dňoch 31. 5 –  
2. 6. 2013 prispelo aj Lesnícke a  drevárske múzeum, ktoré 
v  tomto meste sídli, tromi podujatiami. Ich prostredníctvom 
rozvinulo pred očami zvolenskej verejnosti časť z  klbka zvo-
lenských dejín a  zároveň jej pripomenulo svoje základné po-
slanie fondovej inštitúcie. Treba na tomto mieste pripomenúť, 
že vznik múzea vo Zvolene sa priamo viaže na oslavy obnove-
nia mestských výsad začiatkom 40. rokov 20. storočia a vyvr-
cholili ním viacročné múzejné aktivity tunajších obyvateľov. 
Súčasné špecializované lesnícke a  drevárske múzejné praco-
visko vo Zvolene vyrástlo aj na  týchto základoch a zvolenskí 
múzejníci majú aj preto k tejto významnej historickej udalosti 
veľmi srdečný vzťah.
Príspevok múzea k oslavám mesta niesol pomenovanie Zvo-
len – odkrývanie histórie a  ten istý názov niesla aj výstava 
slávnostne sprístupnená 31. mája 2013. Vo výstavnej miest-
nosti múzea sa ocitol výber zo zbierkových predmetov, ktoré 
múzeum nadobudlo počas svojej vyše 70 ročnej dokumentač-
nej činnosti sústredenej na Zvolen. Zvlášť však boli zvýraz-
nené predmety získané od posledných osláv obnovenia mest-

ských privilégií v roku 1993. Exponáty reprezentovali viaceré 
oblasti, ktoré sa v priebehu dejín v meste rozvinuli – hospo-
dárstvo s  remeslami a obchodom, život mesta, jeho správu, 
obyvateľstvo, korporácie a  organizácie na  jeho pôde. Časť 
predmetov bola pripomienkou na predstaviteľov šľachty a jej 
vplyvu na vývoj mesta, napríklad erby či militárie. Pôvab vý-
stavy umocňovali predmety každodennej potreby i exponáty 
z oblasti výtvarného umenia, ku ktorým môžeme zaradiť aj 
predmety sakrálneho umenia. Keďže svoje pevné miesto si 
vo Zvolene vždy vedeli vybojovať aj reprezentanti vzdelania 
a kultúry, časť výstavy patrila exponátom s väzbou na tieto 
oblasti života v  meste. Osobitnú kapitolu tvorili predmety 
z archeologického fondu nadobudnuté v posledných dvadsia-
tich rokoch – tu mohli návštevníci obdivovať napríklad navi-
nutý zlatý drôt z Borovej Hory či súbor bronzových sekeriek 
ako jednu z posledných akvizícií múzea.
Ďalšie podujatia v  réžii múzea boli súťaž Nevídané zvolenské 
starožitnosti a program, ktorý niesol názov Stopa v dejinách.
Súťaž Nevídané zvolenské starožitnosti oslovila majiteľov staro-
žitných predmetov s väzbou na Zvolen. V sobotu 1. júna po-
stupne prinášali do  priestorov múzea predmety, o  ktorých 
boli presvedčení, že môžu zaujímať prizvaných znalcov z ob-
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lasti histórie, umenia, numizmatiky, archeológie, etnológie, 
dejín techniky, dejín drevárstva a lesníctva. Predmety hodno-
tili kurátori múzea Želmíra Šípková, Mária Šorecová a Marek 
Vanga spolu s  prizvanými kolegami – Máriou Čelkovou, Má-
riou Šorecovou, Rastislavom Drábom, Jánom Beljakom a La-
dislavom Klímom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – Fotogra-
fia a Trojrozmerný predmet a písomný dokument. Znalci bo-
li pripravení zhodnotiť predmet a  s ním aj príbeh, ktorý ten 
ktorý predmet mohol sprevádzať. Treba povedať, že k slovu sa 
dostali znalci zo všetkých uvedených odborov. Medzi prinese-
nými artefaktmi boli skutočne zaujímavé zábery na historické 
časti Zvolena, písomný materiál dokumentujúci vývoj remes-
la a živností, výtvarné diela – plastiky a obrazy, mapy, knihy, 
predmety technického charakteru a pod. Nakoniec znalci urči-
li víťaza v každej kategórii. Ocenená bola unikátna fotografia, 
ktorá zachytáva pohľad na stanicu Zvolenská železiareň z roku 
1919 pri niekdajšej továrni Union. Fotografia vznikla v atelié-
ri Márie Jandlovej, pravdepodobne prvej zvolenskej fotograf-
ky. V  kategórii Trojrozmerný predmet a  písomný dokument 
získala ocenenie zavinovačka pre novorodenca zo začiatku 
20. storočia. Znalci ocenili, že reprezentuje detský historický 
textil, ktorý sa v teréne vyskytuje len sporadicky. Jej hodno-
tu znásobila informácia, že v nej v roku 1913 niesli na krst bu-
dúceho rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvole-
ne (dnes Technická univerzita) Pavla Višňovského. Majiteľky 
oboch ocenených predmetov dostali finančnú odmenu.
Stretnutie s názvom Stopa v dejinách pripravila odborná pracov-
níčka múzea Želmíra Šípková. Na  pôde múzea sa  stretli vedú-
ci pracovníci a  zamestnanci zvolenských kultúrnych, školských 
a vedeckých inštitúcií a predstavili sa so svojim najvýznamnejším 
úspechom alebo mimoriadne pozitívnym výsledkom práce z ob-
dobia posledných dvadsiatich rokov. Ich obrazové prezentácie 
pracovníci múzea zaradili do fondu ako trvalú stopu v dejinách. 
Bol tak aspoň čiastočne splnený jeden z cieľov múzea v oblasti do-

Názov výstavy: Zvolen – odkrývanie histórie
Organizátor výstavy: LESy SR, štátny podnik, Lesnícke 
a drevárske múzeum
Trvanie: 31. 5. 2013 – 31. 8. 2013
Miesto konania: Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen
Autori výstavy: Mgr. Tatiana Figurová, Mgr. Ľubica Mi-
ľanová
Architektonicko-výtvarné riešenie: PaedDr. Tatiana 
Harachová
Grafický dizajn: Františka Švandová, ferragrafik Zvolen

kumentácie najnovšieho obdobia. Na programe s múzeom spolu-
pracovali Technická univerzita vo Zvolene, Národné lesnícke cen-
trum, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Krajská knižnica Ľu-
dovíta Štúra, Podpolianske osvetové stredisko, Stredná odborná 
škola drevárska a Základná škola, Námestie mládeže vo Zvolene. 
Prezentácie a  informácie sústredené takýmto spôsobom v  jed-
nom čase a priestore boli až neočakávane pôsobivé a inšpiratívne.
Na záver musíme dodať, že uvedené podujatia neboli jediným prí-
spevkom múzea k oslavám mesta. Tri roky sa jeho pracovníci ak-
tívne zúčastňovali na  príprave veľkej monografickej publikácie 
o meste Zvolen. Mesto, ako jej vydavateľ, ju predstavilo verejnos-
ti počas prvého dňa osláv 31. mája 2013. Monografiu s rozsahom 
cca 450 strán tvoria informácie o prírode, dejinách a súčasnosti 
mesta a podpísal sa pod ne autorský kolektív vytvorený z pracov-
níkov vysokých škôl, vedeckých pracovísk, fondových a pamäťo-
vých inštitúcií, organizácií samosprávy a pod. Pracovníci Lesníc-
keho a drevárskeho múzea patrili k  iniciátorom vydania mono-
grafie, štyria z nich sa na nej podieľali ako autori vybraných statí 
a dvaja ako členovia prípravného koordinačného tímu. Kolektív 
múzea verí, že monografia sa stane vítaným zdrojom nových in-
formácii a posunie naše poznanie zas o trochu dopredu.

POZVÁNKA 
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Výročné správy múzeí  
na Slovensku za rok 2012
Barbora Vašková, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Annual museum reports in Slovakia for the year 2012
The Museological Cabinet of the Slovak National Museum has published the 47th edition of Annual Museum 
Reports in Slovakia in 2013. The aim of the Cabinet is to include into the material all annual reports by museums 
entered in the Register of Museums and Art Galleries of the SR which is administered by the Ministry of Culture of 
the SR. The annual reports have statistical data of 103 museums out of the total number of 112 museums.

Tab. 1 Sieť múzeí na Slovensku
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Banskobystrický kraj 3 5 5 3 1 0 17
Bratislavský kraj 13 4 1 4 4 0 26
Košický kraj 2 0 4 1 0 1 8
Nitriansky kraj 1 1 5 2 1 0 10
Prešovský kraj 3 1 7 1 1 0 13
Trenčiansky kraj 2 1 2 3 0 0 8
Trnavský kraj 0 1 6 1 0 0 8
Žilinský kraj 2 1 4 4 1 0 12
Spolu 26 14 34 19 8 1 102

Tab. 2 Počet prírastkov zbierkových predmetov
Rok Počet kusov
2008 266 073
2009 114 853
2010 66 139
2011 56 607
2012 74 077

Tab. 3 Celkový počet zbierkových predmetov

Rok Celkový 
počet kusov

Spoločenské 
vedy

Prírodné 
vedy

2008 15 092 025 10 412 570 4 582 765
2009 15 671 591 10 478 789 5 192 802
2010 15 737 730 10 532 559 5 205 171
2011 15 828 385 10 666 200 5 063 332
2012 15 885 796 10 710 036 5 076 191

Tab. 4 Náklady na nákup zbierkových predmetov
Rok Náklady 
2008 8 835 tis. Sk
2009 332 861,61 €
2010 433 041,23 €
2011 375 687,68 €
2012 483 196,05 €

Tab. 5 Celkový počet návštevníkov  
Rok Celkový počet návštevníkov
2008 3 868 120
2009 3 951 228
2010 3 923 315
2011 4 239 947 
2012 4 409 577

Tab. 6 Príjem zo vstupného
Rok Vstupné 
2008 150 445 tis. Sk
2009 4 733 071,47 €
2010 4 341 769,26 €
2011 5 002 716,02 € 
2012 5 036 557,74 €

Tab. 8 Výstavy
Rok Celkom z toho vlastné
2008 1 298 598
2009 1 273 616
2010 1 253 603
2011 1 205 458
2012 1 292 560

Tab. 7 Expozície  
Rok Celkom z toho nové
2008 510 44
2009 520 43
2010 551 23
2011 500 35
2012 507 19

Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea SNM 
vydáva v roku 2013 už 47. ročník Výročných správ o činnos-
ti múzeí na  Slovensku. Hoci cieľom SNM je zahrnúť do  ma-
teriálu podklady všetkých múzeí, ktoré sú zapísané v Registri 
múzeí a galérií Slovenskej republiky (SR), vedenom Minister-
stvom kultúry SR (ďalej „Register“), múzeá poskytujú údaje 
do výročnej správy na princípe dobrovoľnosti. K 31. decembru 
2012 bolo v Registri zapísaných 112 múzeí, vrátane 18 špecia-
lizovaných múzeí SNM. Výročné správy obsahujú štatistické 
údaje 103 múzeí. Štatistické údaje pre výročné správy získal 
Muzeologický kabinet prostredníctvom aktualizovaného sys-
tému AMSIS 3. Aj tento rok poskytovali pracovníci Muzeolo-
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Tab. 9 Celkový počet pracovníkov
Rok Spolu z toho VŠ
2008 1 886 786
2009 1 924 738 
2010 1 907 834
2011 1915 884
2012 1 900 907

Tab. 10 Elektronické spracovanie zbierok 

 

Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom

počet 
prírastkových 

čísel

počet kusov 
zbierkových 
predmetov

počet 
evidenčných 

čísel

počet kusov 
skatalogizovaných 

predmetov

Počet 
záznamov 
v CEMUZ

Celkový počet 1 246 697 12 454 954 1 113 262 7 965 578 343 363 1 986 460

Tab. 11 Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie
Počet 
kusov

Finančné 
náklady

Vlastnými prostriedkami 41 156 53 193,06 €
Dodávateľsky 2 117 495 992,69 €
Spolu 43 273 549 185,75 €

Tab. 12 Sumárny prehľad údajov o činnosti múzeí

Kategória údajov Vykazovaný 
rok

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni 
evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku: 26 855

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni 
evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 74 077

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni 
evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 42 624

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni 
evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 63 335

Celkový počet kusov neskatalogizovaných 
zbierkových predmetov: 10 742

Celkový počet kusov zbierkových 
predmetov skatalogizovaných elektronicky: 7 965 578

Celkový počet odborne ošetrených 
zbierkových predmetov v múzeu: 43 273

Celkový počet kusov zbierkových 
predmetov v danom roku 15 885 796

Celkový počet expozícií 507
z toho nové expozície: 19
Celkový počet výstav 1 292

z toho

vlastné 560
prevzaté 335
dovezené 
zo zahraničia 51

vyvezené do 
zahraničia 33

reprízy 167
Celkový počet kultúrno-vzdelávacích 
podujatí: 10 965

Celkový počet návštevníkov 4 409 577

z toho

expozície 
a výstavy 3 522 103

kultúrno-vzdelávacie 
podujatia: 887 474

Celkový počet pracovníkov 1 900
z toho VŠ 907
Bežný transfer 28 720 715,84 €
Vlastné výnosy 10 983 625,44 €

Poznámka:
Výročné správy o činnosti múzeí Slovenskej republiky za rok 2012 bo-
li spracované výhradne podľa údajov poskytnutých múzeami do infor-
mačného systému AMSIS. Muzeologický kabinet za obsah dodaných in-
formácií nezodpovedá.

gického kabinetu SNM konzultácie pri vyplňovaní formulárov 
výročnej správy v snahe dosiahnuť úplnosť a presnosť údajov.
Muzeologický kabinet zároveň spracováva aj Ročný výkaz 
o  múzeu KULT 9-01, ktorý sú múzeá povinné zasielať SNM. 
Spracované údaje zo štatistického výkazu sú následne zasie-
lané MK SR. Muzeologický kabinet porovnával údaje v oboch 
výkazoch a usiloval sa o odstránenie nezrovnalostí v oboch vý-
kazoch v záujme ich kompatibility.
Pri spracovaní dodaných údajov sa vyskytovali nasledovné 
problémy:
1. Múzeá vykazovali informácie v oboch formulároch rozdiel-

ne napriek tomu, že išlo o rovnaké údaje. Spracovateľ šta-
tistík tak musel preverovať pravdivosť údajov.

2. Múzeá sa neriadia metodikou k jednotlivým výkazom, ne-
posielajú požadované výkazy v stanovenom termíne, resp. 
ich posielajú nekompletné. Mnohé múzeá museli byť do-
datočne vyzvané na zaslanie formulárov.

Rozdiely medzi Ročným výkazom o múzeu KULT 9-01 a Vý-
ročnou správou múzeí SR:
1. Výstupy z AMSISu (sumárne tabuľky) nie sú zhodné s vý-

stupmi z KULTu 9-01 kvôli nerovnakému počtu múzeí, t. j. 
nie všetky múzeá poskytli údaje do oboch typov výkazov.

2. Rozdiely v  celkovej výške návštevnosti sú spôsobené jed-
nak počtom vykazujúcich múzeí, jednak tým, že návštev-
nosť lektorátov sa v Ročnom výkaze o múzeu KULT 9-01 
nevykazuje.

3. Návštevnosť kultúrno-výchovných a  vzdelávacích aktivít 
usporiadaných múzeom:
•	 niektoré múzeá zahŕňajú návštevníkov týchto poduja-

tí aj do celkovej návštevnosti múzea, čím sa údaje zná-
sobujú

•	 kým v Ročnom výkaze o múzeu KULT 9-01 sa uvádza-
jú iba aktivity usporiadané múzeom, vo Výročnej sprá-
ve múzeí SR sa uvádzajú aj aktivity, na ktorých múzeá 
participovali.

Údaje do  Výročných správ SR za  rok 2012 neposkytli: Hon-
tianske múzeum a  galéria Ľ. Simonyiho v  Šahách, Múzeum 
kolies ETOP v  Trenčíne, Múzeum národov a  kultúr v  Nitre 
(výmaz z Registra múzeí a galérií SR k 22. 3. 2013), Múzeum 
obchodu v Bratislave, Múzeum regiónu Údolie Gortvy v Hode-
jove, Múzeum Slovenského Červeného kríža v Martine (výmaz 
z Registra múzeí a galérií SR k 13. 5. 2013), Obecné Myšľanské 

múzeum v  Nižnej Myšli, Slovenské sklárske múzeum v  Led-
nických Rovniach a  SNK – Slovanské múzeum A. S. Puškina 
v Brodzanoch.
V roku 2012 boli do Registra múzeí a galérií SR zapísané tri 
nové múzeá: Múzeum Andreja Sládkoviča v  Krupine (k  8. 2. 
2012), ktorého zriaďovateľom je Mesto Krupina; Múzeum 
regiónu Údolie Gortvy v  Hodejove (k  21. 11. 2012), ktorého 
zriaďovateľom je Obec Hodejov a  Židovské komunitné mú-
zeum v  Bratislave (k  3. 12. 2013), ktorého zriaďovateľom je 

2013_08_muzeum_03_06.indd   45 11. 9. 2013   9:13:16



46   múzeum 3 / 2013 • Informačné zdroje

Galérie na Slovensku  
v roku 2012 v číslach

Zlatica Adamčiaková, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, BRATISLAVA

Art galleries in Slovakia in 2012 in numbers
The Slovak National Art Gallery monitored the activities of art galleries entered in the Register of Museums and Art 
Galleries of the Slovak Republik also in 2012. Although it is no longer in charge of publishing the Annual Reports on 
the activities of Slovak art galleries, it has the statistical data at its disposal.  

Aj v roku 2012 monitorovala Slovenská národná galéria čin-
nosť galérií zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej 
republiky a hoci už nevydáva Výročné správy o činnosti galé-
rií na Slovensku, má k dispozícii štatistické údaje o galériách 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Tab. 1 Sieť galérií na Slovensku
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Bratislavský kraj 3 1 0 2 0 4 23
Trnavský kraj 2 0 2 0 0 1 5
Trenčiansky kraj 2 0 1 1 0 0 3
Nitriansky kraj 3 0 2 1 0 0 7
Žilinský kraj 6 0 5 1 0 4 21
Banskobystrický kraj 3 0 1 1 1 0 4
Prešovský kraj 4 0 3 1 0 0 4
Košický kraj 3 0 2 1 0 0 8
Spolu 26 1 16 8 0 9 75

Tab. 2 Celkový stav zbierkových predmetov
Počet prírastkových čísiel 165 847
Počet kusov 172 141

Tab. 3 Akvizičná činnosť galérií
Rok Spolu Kúpa dar Prevod
2010 1 159 778 369 12
2011 784 391 393 0
2012 1 538 252 1 281 5

Tab. 4 Finančné zdroje na nákup zbierok v roku 2012
Vlastné: 27 781 €
Granty: 69 600 €

 
Tab. 5 Výstavná činnosť galérií
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2010 502 382 55 23 42 22
2011 465 364 51 21 31 30
2012 446 354 46 21 25 15

Tab. 6 Návštevnosť expozícií a výstav
Rok Počet návštevníkov Z toho neplatiacich
2010 414 323 185 401
2011 420 371 163 974
2012 386 557 175 050

Židovská náboženská obec. Z Registra múzeí a galérií SR bo-
lo v roku 2012 vymazané Múzeum Moravské Lieskové (výmaz 
z Registra múzeí a galérií SR k 26. 11. 2012).
V  roku 2012 múzeá vykázali 74  077 kusov prírastkov zbierko-
vých predmetov, pričom najviac sa rozširovali zbierkové fondy 
o predmety získané prevodom (23 351 ks), vlastným výskumom 
(22 833 ks), kúpou (15 778 ks) a darom (12 519 ks). Celkové ná-
klady na nákup zbierkových predmetov predstavujú 483 196,05 €,  
z toho 289 314,62 € bolo použitých z kapitálových výdavkov.
V  slovenských múzeách je spolu 15  885  796 kusov zbierko-
vých predmetov (2 146  992 prírastkových čísiel). Skatalo-
gizovaných je spolu 13  661  346 kusov zbierkových predme-
tov, z toho 63 335 kusov bolo skatalogizovaných v roku 2012. 
Úbytok v danom roku predstavuje 2 587 kusov.
Na reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových 
predmetov boli za vykazované obdobie použité finančné pros-
triedky vo výške 549 185,75 €. Ošetrených bolo spolu 43 273 
kusov zbierkových predmetov.

Počet expozícii v roku 2012 bol 507, z toho 19 nových a pre-
vládali spoločenskovedné expozície – 366. Múzeá zorganizo-
vali 1 292 výstav, z čoho 560 bolo vlastných. Počet vedecko-
výskumných úloh bol 924 a vydaných bolo 406 edičných ti-
tulov.
Expozície, výstavy a  kultúrno-vzdelávacie podujatia v  ro-
ku 2012 navštívilo spolu 4  409  577 návštevníkov, z  toho 
1  577  807 bolo neplatiacich. Podujatí kultúrno-vzdelávacej 
činnosti v  roku 2012 bolo 10  965, z  toho 2  917 lektorátov 
a zúčastnilo sa ich spolu 887 474 návštevníkov, z toho 64 818 
návštevníkov lektorátov (týchto je potrebné vykazovať oso-
bitne a nezarátavať k návštevnosti expozícií a výstav, nakoľ-
ko niektoré múzeá ich majú započítané aj v celkovej návštev-
nosti).
Múzeá vykázali 72 knižníc s počtom 1 171 821 kusov kniž-
ničných jednotiek k  31. 12. 2012. V  slovenských múzeách 
pracovalo 1 900 pracovníkov, z  toho 907 s vysokoškolským 
vzdelaním.
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Múzeum roka 2012  
a Cena Andreja Kmeťa

Milan Buday, MINISTERSTVO KULTÚRy SLOVENSKEJ REPUBLIKy, BRATISLAVA

The Museum of the Year 2012 and Andrej Kmeť Prize 
On the occasion of the International Day of Museums Marek Maďarič, the Minister of Culture of the SR, gave 
awards to prominent personalities and institutions working in the area of cultural heritage protection, especially 
those working in museums and art galleries.  The ceremonial event of awards giving (The Museum of the Year 
2012 and Andrej Kmeť Prize) took place on 22 May 2013 in the Hall of the Ministry of Culture of the Slovak 
Republic.  

Súťaž Múzeum roka 2012
Udeľovanie titulu Múzeum roka sa konalo už po jubilejný de-
siatykrát. Po  tretí raz prebiehala súťaž podľa štatútu a  pra-
vidiel platných od roku 2010, ktoré pre jej účastníkov urču-
jú náročné kritériá. Múzeá a galérie musia dosiahnuť mimo-
riadne výsledky vo všetkých piatich predmetoch súťaže:

•	 akvizícia zbierkového predmetu alebo zbierky, ktorá 
významne zhodnocuje zbierkový fond múzea alebo 
galérie,

•	 vedeckovýskumná činnosť vykonávaná zamestnancami 
účastníka zameraná na preskúmanie novej lokality, na-
dobudnutie vedecky, historicky a umelecky hodnotných 
zbierkových predmetov, získanie nových objavných ale-
bo sumarizujúcich poznatkov alebo zameraná na  skú-
manie ucelenej zbierky alebo časti zbierkového fondu 
alebo na zhodnotenie výtvarného umenia určitého ob-
dobia, ktorej výsledkom sú nové, objavné alebo suma-
rizujúce poznatky vo vedných disciplínach participujú-
cich na činnosti múzea/galérie,

•	 bezpečnosť, odborná ochrana zbierkových predmetov – od-
borné uloženie zbierkových predmetov v depozitároch 
alebo odborné ošetrenie zbierkových predmetov,

•	 prezentácia a interpretácia zbierkových predmetov, zbie-
rok a  predmetov kultúrnej hodnoty prostredníctvom 
nových expozícií, prierezových výstav, edičných aktivít 
múzea/galérie vychádzajúca najmä z odborného zhod-
nocovania a  vedeckého skúmania zbierkového fondu 
múzea/galérie,

•	 nové formy práce s verejnosťou, webová a mediálna pro-
pagácia, aktivity rozvíjajúce a uplatňujúce múzejnú pe-
dagogiku v činnosti múzea/galérie.

Základom hodnotenia bola kvalita predložených predmetov 
súťaže, súlad s odborným zameraním a špecializáciou mú-
zea alebo galérie a dodržiavanie etických princípov múzej-
nej praxe.
Do  súťaže Múzeum roka 2012 sa prihlásili traja účastníci. 
Do prvej kategórie – špecializované múzeá a galérie s celoštát-
nou pôsobnosťou sa neprihlásilo žiadne múzeum alebo galé-
ria. V  druhej kategórii – regionálne, mestské a  miestne mú-
zeá, regionálne, mestské a miestne galérie súťažili jedno mú-
zeum a dve galérie. Predložené prihlášky spolu s priloženou 
dokumentáciou (tlačoviny, CD, DVD) posudzovala odborná 
porota vymenovaná ministrom kultúry na základe nominá-
cií Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Slo-
venského národného múzea a  sekcie kultúrneho dedičstva 
Ministerstva kultúry SR. Porota rozhodla, že v  druhej ka-
tegórii – regionálne, mestské a miestne múzeá, regionálne, 
mestské a miestne galérie navrhuje udeliť titul Galéria roka 
2012 Galérii mesta Bratislavy.
Galéria mesta Bratislavy  (GMB) získala ako jediná in-
štitúcia počas desiatich rokov súťaže titul už po  tretí raz 
(Galéria roka 2007 a 2010). Do súťaže sa prihlásila s týmito 
predmetmi súťaže:
akvizícia zbierkového predmetu alebo zbierky, ktoré význam-
ne zhodnocujú zbierkový fond múzea alebo galérie – získanie 
diel Michal Kern: Zrkadlenie I., Michal Kern: Zrkadlenie II., 
Michal Kern: Hľadanie tieňa,
vedeckovýskumná činnosť – grafické diela zo zbierky Enea Gra-
ziosa Lanfranconiho v  Galérii mesta Bratislavy, publikácia 
Koloman Sokol 100 nepublikovaných diel, monografia Ro-
bert Bielik,
bezpečnosť, odborná ochrana zbierkových predmetov – zrekon-
štruovanie miestnosti a vytvorenie podmienok na uloženie 

Tab. 7 Kultúrnovýchovné a vzdelávacie aktivity galérií
Rok Počet podujatí Návštevnosť
2010 4 366 115 993
2011 7 546 158 487
2012 5 969 151 312

Tab. 8 Reštaurovanie zbierok

Rok Celkovo 
ošetrených diel

Kompletne 
reštaurovaných

2010 358 81
2011 634 48
2012 676 71

Tab. 9 Edičná činnosť
Rok Počet vydaných titulov z toho periodických
2010 133 8
2011 151 8
2012 107 12

Tab. 10 Hospodárenie

Rok Príspevok na 
činnosť Tržby Výdavky na 

činnosť
2010 8 322 552 € 595 532 € 8 781 125 €
2011 7 393 638 € 756 277 € 9 504 706 €
2012 7 631 880 € 761 464 € 9 396 833 €
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ohrozených zbierkových predmetov, zreštaurovanie zbierko-
vého predmetu Mária ochrankyňa padlých a mŕtvych,
prezentácia zbierkových predmetov – Mučenícke legendy – výber 
zo zbierok Galérie mesta Bratislavy,
nové formy práce s verejnosťou – Umenie zblízka 4 – Celosloven-
ský vzdelávací program GMB pre školy.
Celkové poradie v 10. ročníku súťaže Múzeum roka bolo pod-
ľa získaných bodov v  druhej kategórii – regionálne, mestské 
a miestne múzeá a galérie nasledovné:
1. Galéria mesta Bratislavy – 201 bodov
2. Nitrianska galéria Nitra – 195 bodov
3. Východoslovenské múzeum Košice – 154 bodov
Súťažiaci mohol získať maximálne 225 bodov, od každého čle-
na deväťčlennej poroty po 25 bodov.

Charakteristika účastníkov súťaže  
Múzeum roka 2012
Galéria mesta Bratislavy je významnou kultúrnou inštitúciou 
mesta Bratislavy. Sídli v dvoch palácoch, ktoré sa nachádzajú 
v historickom centre Bratislavy – Mirbachov palác je na Fran-
tiškánskom námestí, Pálffyho palác na  Panskej ulici. Zbier-
ku starého umenia GMB tvoria maliarske a  sochárske diela 
od  obdobia gotiky do  konca 19. storočia. Najpočetnejšie sú 
diela stredoeurópskej proveniencie, s  dôrazom na  bratislav-
ský okruh, z obdobia baroka a 19. storočia. V galerijnej zbier-
ke starého umenia sa nachádza aj unikátna kolekcia šiestich 
anglických gobelínov z prvej tretiny 17. storočia s námetom 
tragickej lásky Héró a Leandra. Zbierka starej kresby a grafi-
ky je druhou najpočetnejšou zbierkou galérie. Zo zberateľské-
ho hľadiska bol už od jej vzniku kladený dôraz predovšetkým 
na diela so vzťahom k Bratislave. Vznikla tak unikátna kolek-
cia nielen bratislavských vedút, ale aj výjavov z  korunovácií 
uhorských kráľov z rokov 1563 – 1830. Vo svojich zbierkach 
má mimoriadne rozsiahlu zbierku grafiky a ilustrácie 20. sto-
ročia. V zbierke umenia 20. storočia sa nachádza reprezenta-
tívny prehľad tvorby uhorských umelcov po rok 1918, kolek-
cia diel z  medzivojnového obdobia, ako aj diel zakladateľov 
slovenskej moderny.
Nitrianska galéria bola založená v  roku 1965. V  súčasnosti 
sídli v budove bývalého župného domu a disponuje aj ďalší-
mi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály prezentujú vý-
znamné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, 
kurátorské výskumné úlohy, a tiež súborné autorské výsta-
vy. Salón je určený komorným autorským prezentáciám. Ga-
léria mladých mapuje tvorbu študentov i  absolventov vyso-
kých škôl výtvarného zamerania. Priestor pre alternatívne 
umenie BUNKER poskytuje študentom, výtvarníkom a mla-
dým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými 
prejavmi umenia či už výtvarného, divadla alebo hudby. Fa-
rebná galéria je priestor na  prezentáciu edukačných aktivít 
galerijného pedagóga. V roku 2010 galéria založila na svojej 
webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej 
pravidelne predstavuje bohatý zbierkový fond od najnovších 
prírastkov postupne i  diela staršieho dáta z  oblastí maľby, 
plastiky, kresby, grafiky a  iných médií. Zároveň je aj akousi 
náhradou za chýbajúce stále expozície.
Východoslovenské múzeum so sídlom v  Košiciach je jedným 
z  najvýznamnejších a  najstarších múzeí na  Slovensku. Bo-
lo založené ako Hornouhorské múzeum v  roku 1872 na po-
pud košického rodáka a  člena Uhorskej akadémie vied Imri-
cha Henszlmanna, ktorý po svojej smrti v roku 1888 daroval 
múzeu vyše 3  000 zberateľských kúskov. V  roku 1901 bola 
do užívania odovzdaná dnešná hlavná budova múzea, posta-
vená v reprezentatívnom neorenesančnom štýle. Vyše 140 ro-
kov existencie múzea je obdobím jeho úspešného napredova-
nia. V súčasnosti múzeum spravuje približne 500 000 zbier-
kových predmetov vo viacerých expozíciách. V  tomto roku, 
keď sú Košice Európskym hlavným mestom kultúry, je Výcho-

doslovenské múzeum neoddeliteľnou súčasťou programov 
a podujatí v meste, ako aj projektu Košického samosprávneho 
kraja Terra Incognita.
Aj uplynulý ročník súťaže Múzeum roka ukázal, že sloven-
ským múzeám a  galériám nechýba nápaditosť, kreativita 
a  príťažlivosť podujatí, ktoré sa tešia záujmu širokej verej-
nosti. Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov je 
však obmedzujúcim faktorom realizácie aj ďalších zákonom 
stanovených odborných činností múzea, a tým splnenia všet-
kých predmetov súťaže.
Na  slávnostnom podujatí minister kultúry vyhlásil ďalší 
už 11. ročník súťaže Múzeum roka, ktorý bude príležitos-
ťou pre múzeá a  galérie získať prestížny titul Múzeum ro-
ka 2013 alebo Galéria roka 2013. Hodnoteným obdobím je 
1. január 2013 až 31. december 2013. Prihlášky do  súťaže 
musia múzeá a  galérie zapísané v  registri zaslať v  termíne 
do 28. februára 2014 na Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky. Víťazi súťaže získajú osvedčenie o  udelení titulu, 
vecnú cenu – artefakt symbolizujúci súťaž a finančnú odme-
nu 2  000 eur. Podrobné informácie o  súťaži sú uverejnené 
na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republi-
ky www.mksr.sk, kde je publikovaný štatút a pravidlá súťa-
že, prihláška a spôsob hodnotenia.

Cena Andreja Kmeťa
Bola obnovená v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia úmr-
tia zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa. Ude-
ľuje sa významným osobnostiam z oblasti múzeí, galérií, fol-
kloristiky a etnografie za celoživotnú, mnohoročnú odbornú 
prácu pre rozvoj múzeí a galérií na Slovensku, za významné 
vedecké počiny a aktivity prispievajúce k  ochrane, uchovaniu 
a  využívaniu kultúrneho dedičstva. Minister kultúry udeľu-
je cenu na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady 
galérií Slovenska, Rady na ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva a sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky.
V roku 2013 bolo nominovaných 12 významných osobností, 
ktoré prispeli k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kul-
túrneho dedičstva, k rozvoju múzeí a galérií, etnografie a fol-
kloristiky.
O návrhu na udelenie ceny rozhodovala deväťčlenná porota, 
ktorú vymenoval minister kultúry na  základe návrhov Zvä-
zu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska a  sekcie kul-
túrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Na základe poznatkov, zdôvodnenia návrhov uvedených v no-
minačných listoch a hodnotenia jednotlivými členmi, porota 
odporučila udeliť Cenu Andreja Kmeťa v  roku 2013 šiestim 
kandidátkam:
Schnitzerovej Kataríne, akad. mal. (Galéria mesta Brati-
slavy) – za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho 
dedičstva v oblasti reštaurovania,
Šípkovej Želmíre (Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvole-
ne) – za  celoživotné dielo pri ochrane a  obnove kultúrneho 
dedičstva v oblasti múzejníctva a etnografie,
Ďurišovej Anne, RNdr. (SNM-Prírodovedné múzeum v Bra-
tislave) – za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrne-
ho dedičstva v oblasti múzejníctva a prírodných vied,
Janovíčkovej Marte, Mgr.  (Múzeum mesta Bratislavy) – 
za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedič-
stva v oblasti múzejníctva,
Kostrovej Zite, Mgr. – za celoživotné dielo pri ochrane a ob-
nove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení,
Loviškovej danici, Phdr. (Galéria Miloša Alexandra Bazov-
ského v Trenčíne) – za celoživotné dielo pri ochrane a obnove 
kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení.
Víťazovi súťaže Múzeum rok 2012 a nositeľom Ceny Andreja 
Kmeťa vyslovujeme úprimné blahoželanie.
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Dňa 18. mája 2013 sme sa už po deviatykrát zapojili do európ-
skej iniciatívy La Nuit européenne des musées a tohto roku sym-
bolicky v jeden deň a jednu noc upozorňovali na dôležitosť a ne-
zastupiteľnosť múzejných a galerijných inštitúcií pri uchovávaní 
a ochrane kultúrneho dedičstva. Vo vyše 80 mestách a obciach 
Slovenska mali možnosť návštevníci nahliadnuť do  expozícií, 
aktuálnych výstav, zúčastniť sa na rôznych tvorivých dielňach či 
zažiť netradičnú nočnú atmosféru objektov ukrývajúcich mno-
ho odhalených i neodhalených tajomstiev o dobách minulých.
Neutíchajúci, podľa údajov o  návštevnosti dokonca v  prípade 
mnohých múzeí a  galérií stále rastúci záujem verejnosti o  toto 
podujatie je dôkazom toho, že príprave a koordinácii aktivít Noci 
múzeí je potrebné venovať náležitú pozornosť. Pozitívne ohlasy 
verejnosti na Noc..., by sme sa mali pokúsiť využiť nielen na do-
siahnutie cieľa danej iniciatívy – šírenie povedomia o existencii 
a činnosti našich inštitúcií, ale aj na jemné a nenápadné „vychová-
vanie“ našich návštevníkov. Isto si mnohí spomínate na príspev-
ky o Noci múzeí a galérií 2012, v ktorých sme viacerí apelovali 
na udržanie podujatia v únosnej miere. Do pozornosti sme tak-
tiež dávali nutnosť jednoznačnejších signálov zo strany zapájajú-
cich sa inštitúcií a dôraznejšej snahy o naplnenie cieľov iniciatívy. 
Spomínali sme tiež zostavovanie programov v kontexte so zame-
raním a hlavnou činnosťou zapojených múzeí a galérií, a najmä 
potrebu odolania trendom masívnej komercializácie. Na základe 
skúseností z priebehu Noci... vo viacerých veľkých múzeách sme 
začali nadobúdať dojem, že zvýhodneným vstupným, masívnou 
reklamnou kampaňou a  masami návštevníkov, mnohokrát keď 
nie devastujúcimi, tak dehonestujúcimi cenné artefakty s odkaz-
mi našich predkov a aktivitami pripravovanými na dané poduja-
tie, sa dobrovoľne uberáme cestou lacných výpredajov...
Netuším, či pomohli diskusie na túto tému, alebo sme si via-
cerí začali uvedomovať, že lámať rekordy v  návštevnosti po-
čas jedinej noci v roku – to nie je tá správna cesta. Isté je, že 
oveľa väčšie množstvo múzeí a  galérií do  svojich programov 
v rámci IX. ročníka Noci múzeí a galérií zaradilo aktivity, ktoré 
ostávajú v bežnom režime pred návštevníkom utajené. Ukážky 
konzervovania a reštaurovania, prísne dozorované nahliadnu-
tie do miest trvalého uloženia zbierok, či ohodnocovanie pred-
metov kultúrnej hodnoty – aktivity, ktoré našli svoje miesto 
v programovej skladbe našich inštitúcií 18. mája 2013. Nega-
tívom Noci múzeí na Slovensku ostáva absencia snahy o spo-
ločnú koordináciu aktivít múzeí a galérií v rámci väčších miest. 
Okrem Bratislavy, hoci tohto roku boli trochu rozpačité poku-
sy o spoločnú kampaň, stále zlepšujúcich sa Košíc a čiastočne 
aj Trenčína, sa múzeá a galérie v rámci jedného mesta nesna-
žia o spoločnú prípravu, a následne aj spoločnú marketingovú 
kampaň. Ostáva tak nevyužitý priestor na vyjadrenie spoloč-
ného záujmu daných inštitúcií smerom k verejnosti.
Aj tohto roku na seba úlohu celoslovenského koordinátora Noci 
múzeí a galérií prevzal Zväz múzeí na Slovensku, jediné profe-
sijné združenie slovenských múzejníkov. Počas príprav na celo-
slovenskú Noc múzeí komunikoval nielen s členskými múzeami 
Zväzu, ale so všetkými inštitúciami, ktoré mali záujem sa k pod-
ujatiu pripojiť a otvoriť svoje brány pre širokú verejnosť. Z člen-

ských príspevkov 68 múzeí Zväzu múzeí na  Slovensku sa po-
darilo vyčleniť financie na aktualizáciu a prevádzku webstránky 
www.nocmuzei.sk, ako databázu podujatí pripravovaných všet-
kými zapojenými inštitúciami a  reklamné spoty na  rádiu Ex-
pres, vysielané od 10. 5. 2013. Opäť môžeme konštatovať, v prí-
pade „skalných“, zlepšenie disciplíny pri dodržiavaní termínov 
a predpísaných foriem dodávania informácií o pripravovaných 
programoch. Slabšie je to s dotiahnutím záležitostí súvisiacich 
s Nocou aj po jej ukončení. Aj keď údaje o návštevnosti jednot-
livých zapojených inštitúcií naozaj nie sú dôkazom kvality pod-
ujatia, musíme ich považovať za  určitý signál zo strany verej-
nosti, ktorý tiež treba pri príprave ďalších ročníkov brať do úva-
hy. Preto, aj na  tomto mieste, apelujeme na  kontaktné osoby 
v jednotlivých inštitúciách, aby zaslaním požadovaných údajov 
o priebehu Noci po jej uskutočnení, vyjadrili určitú formu soli-
darity za množstvo času, ktoré celoslovenskej koordinácii venu-
jú Zväzom a Slovenským národným múzeom poverené osoby.
Kým v  roku 2012 sme v  91 múzeách a  galériách (na  úze-
mí mesta Bratislava aj neregistrovaných) privítali cca 109  080  

Noc múzeí a galérií 2013

Zuzana Šullová, SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, KOŠICE

The night of museums and art galleries 2013
The majority of Slovak museums and art galleries joined the 9th year of the European initiative La Nuit européenne 
des musées on 18 May 2013. More than 80 towns and villages in Slovakia had drafted various activities for the 
public taking place in museums and art galleries into late night hours for this occasion.

Plagát k Noci múzeí a galérií 2013. Foto: Archív ZMS
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návštevníkov, špeciálne aktivity k IX. ročníku podujatia realizo-
valo 129 múzeí, galérií, múzejných zariadení, a to vo vyše 170 po-
bočkách a objektoch. Relevantný údaj o návštevnosti sa, napriek 
viacerým výzvam adresovaným zapojeným inštitúciám, najmä 
galériám a  neregistrovaným múzeám na  území Bratislavy, ne-
podarilo sumarizovať. V mimobratislavských múzeách a v 5 z 20 
galérií (vrátane mimobratislavských pobočiek SNG), ktoré svoje 
programové aktivity zverejnili prostredníctvom Zväzom zabez-
pečovanej webstránky nocmuzei.sk, evidovali cca 53 800 návštev-
níkov, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2012.
Aj tohto roku sa podarilo sústrediť fotodokumentáciu z priebe-
hu podujatia na celom Slovensku. Výber fotografií, ako aj zopár 
postrehov a pripomienok k tohtoročnej Noci múzeí a galérií náj-
dete vo verejne zdieľanom picasaweb albume na adrese https://
picasaweb.google.com/zsullova/NocMuzeiAGalerii2013.
Na záver, dovoľte, zopár odporúčaní. Viacero ročníkov Noci mú-
zeí na Slovensku stráca na svojom účinku dosť oneskorenou prí-
pravou samotnej koordinácie. Bolo by vhodné rozbiehať koor-
dináciu v rámci Slovenska už v prvom štvrťroku. Model koordi-

nácia bratislavských inštitúcií Slovenských národným múzeom 
– koordinácia mimobratislavských inštitúcií Zväzom múzeí 
na Slovensku sa ukazuje, v dnešných podmienkach, ako jediné 
riešenie. Aj keď viacero rokov hovoríme o snahe vyhlasovania 
spoločnej témy podujatia, spoločného vizuálu atď., pri realizá-
cii samotného podujatia sa pod vplyvom „naháňania termínov“ 
a neustálych a neprekonateľných informačných šumov už k na-
plneniu týchto predstáv nedostávame... Uverejňovanie všet-
kých informácií na webstránkach koordinujúcich inštitúcií, ako 
aj Zväzu múzeí na Slovensku, má svoje opodstatnenie. Ostáva 
už len na zapájajúcich sa múzeách a galériách tieto informácie 
aj sledovať a aktívne ich vyhľadávať. Samotné zapojené inšti-
túcie by sa mali príprave programových aktivít, ak sa zmien-
ky o nich majú dostať aj mimo regiónu sídla danej inštitúcie, 
venovať s dostatočnou pozornosťou, vždy so zreteľom na cieľ 
iniciatívy.
Zriadenie webovej stránky nocmuzei.sk sa ukazuje ako neoce-
niteľný zdroj informácií, nielen pre potenciálnych návštevní-
kov podujatia, ale aj pre všetkých participujúcich koordináto-
rov pri posúvaní informácií smerom k médiám alebo aj jednot-
livcom pátrajúcim po špecifikách podujatia. Nezabúdajme tiež 
na mieru únosnosti objektov, v ktorých sídlia naše inštitúcie, 
a najmä kolegov a dobrovoľníkov, ktorí sa Noci zúčastňujú ako 
tvorcovia aktivít alebo len ako dozor.
Deväť ročníkov Noci múzeí na Slovensku, rastúci záujem verej-
nosti, zvyšujúce sa čísla návštevnosti, a aj naše skúsenosti s urči-
tým percentom návštevníkov, vnímajúcich Noc ako lacný výpre-
dajový hit – to všetko sú predpoklady a dôvody na zmenu poňa-
tia celého podujatia. Noc múzeí je formátom, kde možno popustiť 
uzdu fantázii, nabrať odvahu a koncipovať podujatie nielen ako 
prehliadku všetkých expozícií a výstav múzea, či galérie, doplne-
nú prípadne tvorivou dielňou alebo interaktívnym programom 
pre deti. 10. ročník podujatia v roku 2014 je dobrou príležitosťou 
na začiatok novej Noci múzeí na Slovensku – s dôrazom na jed-
noznačný cieľ podujatia, ale s koncipovaním aktivít tak, aby si ich 
užil nielen návštevník, ale najmä múzejný a galerijný pracovník...

Podujatie, ktoré sa stalo nielen tradičným, ale hlavne príjem-
ným neformálnym stretnutím múzejníkov, sa konalo už de-
viatykrát, tohto roku v dňoch 17. – 18. júna 2013 v Košiciach. 
Zväz múzeí na  Slovensku (ZMS) a  dve najvýznamnejšie mú-
zejné inštitúcie v meste, Slovenské technické múzeum (STM) 
a Východoslovenské múzeum (VSM), pripravili opäť užitočné 
stretnutie, organizované za účelom výmeny skúseností, získa-
nia zaujímavých inšpirácií a načerpania potrebnej energie.
Zorganizovanie festivalu v meste Košice nebolo náhodné. Ob-
dobie finišovania projektov Európskeho hlavného mesta kultú-
ry – Košice 2013 (EHMK) malo účastníkom festivalu priniesť 
pestré informácie o možnostiach uplatnenia aj múzejných inšti-
túcií v rámci kultúrneho turizmu a centrách kultúrneho diania.
Hlavná časť programu sa konala na nádvorí Slovenského tech-
nického múzea. Pri slávnostnom otvorení sa prítomným pri-

Slovenské 
technické 
múzeum 
Košice. Foto: 
B. Cisár

Festival múzeí Slovenska 2013
Uršula Ambrušová, VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM, KOŠICE

The festival of Slovak museums 2013
The contribution gives information about an event entitled the Festival of Slovak Museums 2013 which took place 
in Košice, the European Capital of Culture 2013, this year. The festival was run by the Union of Slovak Museums in 
cooperation with the Slovak Technical Museum and the East Slovakian Museum in Košice. 

hovorili hostia – Monika Lopušanová, Ministerstvo kultú-
ry Slovenskej republiky; Luděk Beneš, Asociace muzeí a  ga-
lerií České republiky; Ondrej Bernát a  Jana Kováčová, Úrad 
Košického samosprávneho kraja; Peter Hyross, Zväz múzeí 
na  Slovensku; Deme Péter, Pulszky Társaság – Magyar Mú-
zeumi Egyesület; Eugen Labanič, Slovenské technické múze-
um. Do odborného programu boli zaradené štyri prezentácie. 
Umelecký riaditeľ EHMK – Košice 2013 Vladimír Beskid pred-
niesol príspevok Košice – EHMK 2013 v polčase.1 Ďalší referát 
s názvom Košice – EHMK 2013 a turizmus v zastúpení Ivety Ni-
ňajovej, výkonnej riaditeľky organizácie Košice – Turizmus, 
odprezentovala Ivana Takácsová.2 Košice – EHMK 2013 a mú-
zeá vo svojich referátoch predstavili Robert Pollák, riaditeľ Vý-
chodoslovenského múzea v Košiciach3 a Eugen Labanič, gene-
rálny riaditeľ Slovenského technického múzea Košice.4
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Odborný program už tradične uzatvárala prezentácia víťaza 
národnej súťaže Múzeum roka. Titul Galéria roka 2012 v ka-
tegórii regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie získala 
Galéria mesta Bratislavy. Výstupy odborných činností v roku 
2012, ktoré galéria prihlásila do súťaže, vo svojej prezentácii 
bližšie predstavila Žófia Kiss-Szemán, kurátorka zbierky maľ-
by a sochy 20. storočia.5

Priestor na  voľnú prezentáciu aktivít a  činností počas prvé-
ho dňa festivalu využilo 27 z  33 prihlásených múzeí.  Propa-
gačnými materiálmi sa účastníkom festivalu prezentovali aj 
Asociace muzeí a  galerií České republiky, Pulszky Társaság – 
Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest a  samozrejme hosťu-
júce Slovenské technické múzeum a Východoslovenské múze-
um. Celkovo sa tak na festivale stretlo vyše 150 slovenských 
múzejníkov, spolu so zástupcami MK SR a hosťami z partner-
ských organizácií z Česka a Maďarska.
V  prvý deň festivalu ponúkalo STM účastníkom aj prehliad-
ky svojich interaktívnych expozícií – Sieň elektrických výbojov, 
Energetické oddelenie Aurela Stodolu, banského interiéru vybu-
dovaného priamo v podzemí múzea a špecializovaného zariade-
nia Planetária. V  poobedňajších hodinách sa konala prehliadka 
centra mesta so známym turistickým sprievodcom Milanom Kol-
cunom. Účastníci tak mali možnosť prezrieť si Dóm svätej Alžbe-
ty, Kaplnku svätého Michala, hradby pri Dolnej bráne, Zvonársku 
ulicu so synagógou, Mlynskú ulicu a areál Katovej bašty. Na Hrn-
čiarskej ulici pokračovala vo večerných hodinách v  sprievode 
Roberta Polláka, riaditeľa VSM, prehliadka zrekonštruovaného 
Pamätného domu Františka II. Rákocziho, Rodošto, ktorý patrí 
Východoslovenskému múzeu (otvorený bol 13. 6. 2013). Kaze-
maty a Dom remesiel predstavil Dárius Gašaj, archeológ VSM 
(výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel bola realizo-
vaná v rámci projektu Otvorené zóny č. 7 – Ulička remesiel v rám-
ci projektov EHMK – Košice 2013). Po náročnom programe si 
účastníci festivalu oddýchli pri spoločnej večeri v  príjemnom 
prostredí nádvoria Katovej bašty VSM.
Nasledujúci deň bol program venovaný prehliadkam význam-
ných investičných projektov EHMK – Košice 2013. Aj keď len 
zvonka, účastníci zhliadli výsledok komplexnej rekonštruk-
cie objektu starej krytej plavárne Kunsthalle/Halu umenia. 
Ďalšou zastávkou bola obhliadka exteriéru  účelovej budo-
vy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru. 
V  rámci prehliadky VSM mali účastníci možnosť prezrieť si 
expozície s názvom Storočia v umení a Príroda Karpát. Tí naj-
vytrvalejší si prezreli aj 59,7 metrov vysokú severnú vežu 
Dómu svätej Alžbety s  možnosťou vyhliadky na  mesto pod 
správu Rímsko-katolíckeho farského úradu, kaplnku svätého 
Michala postavenú v druhej polovici 14. storočia či Urbanovu 

vežu – Múzeum voskových figurín s  osobnosťami spojený-
mi s dejinami Košíc. Poslednou zastávkou voľného programu 
festivalu bola prehliadka Slovenského technického múzea – 
Múzea letectva, na  letisku v Košiciach. Každý, kto navštívil 
unikátnu expozíciu letectva a  leteckej techniky, určite neo-
ľutoval.
Deviaty ročník festivalu slovenských múzeí v  roku 2013 sa 
niesol v  znamení slnka,  dobrej nálady a  rodinnej atmosféry. 
Vyslúžil si aj niekoľko prvenstiev – prvýkrát bolo  stretnutie 
dvojdňové, festivalu sa mohli zúčastniť aj nečlenské múzeá 
ZMS a múzejníci prekročili tradičné témy svojej profesie a ve-
novali sa problematike európskych hlavných miest kultúry.6

Organizátorom i zúčastneným ešte raz ďakujeme za príjemne 
strávené dva dni v Košiciach a už dnes sa tešíme na 10. jubilej-
ný ročník Festivalu múzeí Slovenska.

POZNÁMKy
1 Príspevok predstavil víziu transformácie mesta cez kultúru, no-

vé modely kultúrnych inštitúcií a  investičné projekty uskutoč-
nené v rámci EHMK – Košice 2013.

 Viac informácií nájdete na http://www.kosice2013.sk/projekty/.
2 Košice – Turizmus je prvý mestský klaster cestovného ruchu 

na  Slovensku, ktorý od  augusta 2010 združuje samosprávu 
a  podnikateľov v  službách. Podporuje Európske hlavné mesto 
kultúry – Košice 2013 zahraničným marketingom a  servisom 
pre návštevníkov mesta.

3 Príspevok informoval o  stavbe novej účelovej budovy pre Vý-
chodoslovenské múzeum. Projekt budovy bol spracovaný tak, 
aby poskytol priestory nielen na  stále expozície a  výstavy, ale 
aj na kancelárie a pracoviská zamestnancov, dielne, depozitáre 
a technické priestory. Ďalej predstavil projekt Ostrovy kultúry – 
Otvorená zóna 7 Ulička remesiel.

4 Riaditeľ STM informoval o snahe vybudovať Vedecko-technické 
centrum pre deti a mládež (VTC) ako viacúčelové centrum, kto-
ré formou expozícií vytvorí vzdelávací priestor pre prezentáciu 
vedy a techniky. Expozícia využije interaktívne a moderné pre-
zentačné formy a metódy. Okrem klasickej expozície bude slúžiť 
ako informačný priestor pre školskú mládež.

5 Múzeá alebo galérie, ktoré sa uchádzali o titul, museli dosiahnuť 
výnimočné výsledky vo všetkých 5 bodoch súťaže, od akvizície, 
cez vedecko-výskumnú činnosť, bezpečnosť a odbornú ochranu 
zbierkových predmetov, až po prezentáciu a interpretáciu zbier-
kových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, interneto-
vú a mediálnu propagáciu.

6 Viac fotografií z  Festivalu múzeí Slovenska 2013 sa nachádza 
na: https://picasaweb.google.com/zsullova/FestivalMuzeiSlo-
venska2013.

Slávnostné otvorenie festivalu Foto: B. Cisár
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Medzinárodná spolupráca  
Zväzu múzeí na Slovensku

Attila Agócs, HRADNÉ MÚZEUM, FIĽAKOVO

The international cooperation of the Union of Slovak Museums 
The Union of Slovak Museums (ZMS) has been cooperating with the Association of Museums and Art Galleries in 
the Czech Republic (AMG ČR) since 2001 and since 2002 with the Hungarian Museum Society Pulszky Társaság – 
Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Society – The Hungarian Museum Association), which registers the staff of 
Hungarian museums on an individual basis. The Festival of Slovak Museums in Košice in June 2013 provided an 
opportunity for the signing of an agreement on cooperation between ZMS and Pulszky Society. The chairman of the 
AMG ČR also took part in the negotiations and in the conclusion to the tripartite meeting there was a discussion 
about the possibilities of wider international cooperation in the area of European projects implementation. 

Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) spolupracuje s Asociáciou mú-
zeí a  galérií v  Českej republike (AMG ČR) na  základe dohody 
o  vzájomnej spolupráci podpísanej v  roku 2001, ktorá okrem 
iného zabezpečuje aj bezplatný vstup zamestnancom členských 
múzeí dvoch profesijných združení do členských inštitúcií part-
nera. K tejto dohode bol v máji 2013 predsedami oboch združe-
ní – Luděkom Benešom za AMG ČR a Petrom Hyrossom za ZMS 
– podpísaný dodatok, ktorý upresňuje užívanie členských preu-
kazov na bezplatný vstup do členských inštitúcií partnerského 
národného profesijného združenia. Bezplatný vstup je pre za-
mestnancov členských múzeí ZMS a členov ZMS v členských in-
štitúciách AMG ČR limitovaný vstupom jednej osoby na jeden 
predložený platný preukaz ZMS a opačne. V dodatku sa záro-
veň dohodlo vzájomné poskytnutie platných vzorových preuka-
zov v digitálnej podobe a aktuálnych zoznamov členských inšti-
túcií oboch združení. Komunikácia medzi dvoma združeniami 
je nepretržitá. Naposledy sa predseda ZMS zúčastnil 17. mája 
2013 slávnostného zahájenia IX. ročníka českého Festivalu mú-
zejných nocí v Jindřichovom Hradci a 17. júna 2013 predseda 
AMG ČR Festivalu múzeí Slovenska v Košiciach.
Už pred vyše desiatimi rokmi ZMS nadviazalo kontakty 
aj   s  maďarskou múzejnou spoločnosťou Pulszky Társaság – 
Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszkého spoločnosť – Maďar-
ské múzejné združenie) združujúcou zamestnancov maďar-
ských múzeí na  individuálnej báze. Prvé stretnutie vedení sa 
odohralo v roku 2002 v Ostrihome. V rokoch 2008 – 2011 bol 
v rámci vnútrozväzovej úlohy prehlbovania spolupráce s orga-
nizáciami združujúcimi múzeá v  zahraničí Predstavenstvom 
ZMS poverený Jozef Csütörtöky, riaditeľ Podunajského mú-
zea v Komárne, aby pripravil zmluvu o spolupráci s Pulszkého 
spoločnosťou. Medzičasom nastali zmeny vo vedeniach oboch 
združení a od konca roka 2011 pokračoval v rokovaniach Atti-
la Agócs, riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove, ktorý sa v ro-
ku 2012 s príspevkom zúčastnil aj valného zhromaždenia a vý-
ročnej konferencie Pulszkého spoločnosti v Paksi. Na Festiva-
le múzeí Slovenska v Košiciach sa po jedenástich rokoch opäť 
stretli členovia vedenia ZMS (Peter Hyross – predseda ZMS 
a riaditeľ Múzea mesta Bratislavy, Zuzana Šullová – podpred-
sedkyňa ZMS zo Slovenského technického múzea v Košiciach, 
Ľubica Miľanová – tajomníčka ZMS a  riaditeľka Lesníckeho 
a  drevárskeho múzea vo Zvolene, Magdalena Sombathyová 
– zapisovateľka ZMS zo Slovenského banského múzea a ďal-
ší členovia Predstavenstva ZMS Attila Agócs – riaditeľ Hrad-
ného múzea vo Fiľakove a  Iveta Kaczarová – riaditeľka No-
vohradského múzea a  galérie v  Lučenci) a  Pulszkého spoloč-
nosti (predseda Deme Péter, výkonná predsedkyňa Erdődyné 

Csorba Csilla – generálna riaditeľka literárneho múzea Petőfi 
Irodalmi Múzeum v Budapešti, generálny tajomník Sári Zsolt 
– vedecký riaditeľ skanzenu Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
v Szentendre, podpredseda Kiss Imre – riaditeľ múzea obcho-
du Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum v Buda-
pešti, podpredsedníčka Szűcsné Zomborka Márta – referent-
ka oddelenia pamäťových a  osvetových inštitúcií Mestského 
úradu vo Váci a čestný predseda Matskási István – generálny 
riaditeľ prírodovedného múzea Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum v  Budapešti). Predsedovia načrtli aktuálny stav 
múzejníctva na Slovensku i v Maďarskej republike i postave-
nie svojich združení s dôrazom na ich akceptáciu zo strany do-
tknutých ministerstiev – účasť na  grantových a  výberových 
komisiách, pripomienkovanie v rámci legislatívneho procesu, 
spolupráca pri udeľovaní cien Múzeum roka atď. Po  výmene 
základných informácií bola podpísaná dohoda o spolupráci vy-
hotovená v štyroch rovnopisoch, z  toho dva rovnopisy v slo-
venskom jazyku a dva rovnopisy v maďarskom jazyku. Každý 
z účastníkov obdržal jednu slovenskú a jednu maďarskú verziu 
dohody. Dokument vychádzal z dohody podpísanej s AMG ČR. 
Účastníci dohody sa zaviazali podporovať spoluprácu pri:

•	 vzájomnej účasti na  odborných a  vzdelávacích progra-
moch,

•	 účasti na  spoločných vedeckovýskumných a  iných od-
borných projektoch,

•	 iniciovaní a  podpore vzájomnej výmeny výstavných 
programov,

•	 tvorbe a realizácii spoločných projektov v oblasti múzej-
nej komunikácie,

•	 výmene skúseností a  poznatkov smerujúcich k  rozvoju 
múzeí, múzejníctva a ochrane kultúrneho dedičstva

Keďže však Pulszkého spoločnosť združuje zamestnancov mú-
zeí ako jednotlivcov, bezplatný vstup zamestnancov členských 
múzeí ZMS do maďarských múzeí a individuálnych členov Pul-
szkého spoločnosti do členských inštitúcií ZMS nemohol byť za-
hrnutý do bilaterálnej dohody. Rokovania sa zúčastnil aj Luděk 
Beneš, predseda AMG ČR. V  závere trojstranného stretnutia 
diskutovali účastníci o  možnostiach širšej spolupráce na  po-
li implementácie projektov, ktoré by mohli byť v nasledujúcom 
období pripravené do grantovej schémy Medzinárodného vyše-
hradského fondu, prípadne priamo do bruselských fondov Eu-
rópskej Únie, ktoré sú vytvorené na  podporu multilaterálnej 
spolupráce národných odborných združení. Spoločnou platfor-
mou by mohla byť multiperspektívna historiografia a  výučba 
dejín i vymedzenie a riešenie úloh pamäťových inštitúcií na vy-
tváraní spoločnej stredoeurópskej kolektívnej identity.
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LOKÁLNY OBSAH 
V EUROPEANA CLOUd: 

32 partnerov z 28 krajín spúšťa pro-
jekt LoCloud Best Practice Network 
Projekt LoCloud sa usiluje o vývoj cloud technológie a služieb 
na  pomoc malým a  stredným lokálnym inštitúciám zoskupiť 
ich digitálny archív a sprístupniť ho na internete prostredníc-
tvom Europeana.eu – Európska knižnica, múzeum a  archív. 
Bude skúmať potenciál infraštruktúry cloud technológií pre 
zhromažďovanie obsahu lokálnych inštitúcií. Taktiež bude vy-
víjať niekoľko mikro služieb ponúkajúcich geolokáciu a oboha-
covanie metadát, viacjazyčné slovníky lokálnej histórie a  ar-
cheológie, historický miestopisný zoznam a  Wikimedia apli-
káciu pre zaobchádzanie s relevantným „crowdsourcingovým“ 
obsahom. Výsledkom LoCloud aktivít bude prístup k viac ako 
4  000  000 objektov v  rámci digitálneho obsahu prístupnom 
na Europeana.eu (http://www.europeana.eu/portal/).
Europeana.eu poskytuje prístup k zdigitalizovanému obsahu 
európskych galérií, knižníc, múzeí, archívov a audiovizuálnych 
zbierok. Momentálne obsahuje viac ako 26 000 000 kníh, foto-
grafi í, obrazov, fi lmov, zvukových záznamov a archívov z viac 
ako 2200 inštitúcií zo všetkých európskych krajín. Viac infor-
mácií na http://www.europeana.eu/portal/.
LoCloud je jeden so sprievodných projektov, fi nancovaných 
Európskou Komisiou, pre rozvíjanie Europeana a na zveľaďo-
vanie jej obsahu. Bude skúmať potenciál cloud technológií pre 
Europeana, so zameraním na malé a stredne veľké inštitúcie. 
Ofi ciálna web stránka projektu LoCloud bola spustená kon-
com apríla na www.locloud.eu.
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Interdisciplinarita vo vedeckom výskume 
pri ochrane kultúrneho dedičstva
Tomáš Žinčák, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Interdisciplinary research in the development of cultural heritage preservation
On 20 – 22 February 2013 a  scientifi c conference „Interdisciplinary research in the development of cultural heritage 
preservation“, took place in the premises of the Exhibition Pavilion Podhradie in Žizkova Street, Bratislava. Its aim was to 
present new knowledge and results in the fi eld of conservation science, achieved especially through interdisciplinary research and 
procedures focusing on the conservation of diff erent elements of cultural heritage. It was also aimed at the strengthening of the 
interdisciplinary approach and exchange of knowledge and experiences in the preservation of this heritage.

Vedecká konferencia CSTI 2013 Interdisciplinarita vo vedeckom 
výskume pri ochrane kultúrneho dedičstva bola spoločným pro-
jektom Slovenského národného múzea (SNM) a  Slovenskej 
technickej univerzity (STU) – Fakulty chemickej a potravinár-
skej technológie. Cieľom konferencie CSTI 2013 bolo prezen-
tovať nové poznatky konzervačnej vedy z oblasti interdiscipli-
nárnych výskumov a postupov pri ochrane jednotlivých súčas-
tí kultúrneho dedičstva a  posilniť interdisciplinárny prístup 
a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva. 
Odbornými garantmi konferencie boli prof. PhDr. Dušan Ka-
tuščák, PhD. a PhDr. Gabriela Podušelová.
Konferencia nadväzovala na prvý ročník odbornej konferencie 
CSTI 2011 Konzervačná veda a  technológie pre ochranu kultúr-
neho dedičstva. Konzervačná veda alebo veda o  dedičstve nie 
je len jednoduchým súčtom poznatkov súvisiacich vedných 
disciplín (história, archeológia, chémia, biológia, fyzika, mate-
riálové inžinierstvo, konzervovanie, reštaurovanie, informač-
né technológie atď.). Význam existencie integrovaných vied, 
medzi ktoré konzervačná veda patrí, spočíva v objavovaní no-
vých interdisciplinárnych rozhraní, dosiaľ známych vedných 
disciplín. Interdisciplinárny systém metód a vedomostí v prí-
pade konzervačnej vedy slúži okrem iného na vytváranie mos-
tov medzi humanitnými a exaktnými vedami, pričom ich pod-
poruje, aby sa vzájomne posilňovali a kooperovali.
Program trojdňovej konferencie bol rozdelený do blokov, v kto-
rých odzneli príspevky odborníkov z rozličných špecifi ckých ob-
lastí konzervačnej vedy, výskumu a  praxe ochrany kultúrneho 
dedičstva. Svoje príspevky prezentovalo viac ako tridsať odbor-
níkov zo Slovenska, päť odborníkov z Českej republiky a pozva-
nie na konferenciu prijali aj rakúsky ministerský radca Federálne-
ho ministerstva pre školstvo, umenie a kultúru Bruno Maldoner 
a profesor na univerzite v Bologni Mazzeo Rocco. Okrem predná-
šok boli k dispozícii aj postery rôznych inštitúcii a fi riem, ktoré 
boli vhodným doplnkom k jednotlivým prednáškam. Prednášky 
aj postery boli zamerané na nové technológie, materiály a metó-
dy a interdisciplinárne aspekty vo vzdelávaní a v praxi konzervač-
ného vedca/odborníka („conservation scientist“). Okrem odbor-
ných vedeckých príspevkov bola súčasťou konferencie Diskusia 
za okrúhlym stolom na tému „Príklady a skúsenosti fi nancova-
nia a manažmentu výskumu – trendy a budúcnosť“, na ktorej sa 
zúčastnili aj zástupcovia viacerých dotknutých rezortov. Účastní-
kom konferencie boli celkovo k dispozícii vedecké a odborné refe-
ráty, možnosti účasti na odborných diskusiách, postery, prezen-
tácie fi riem a  možnosť prezrieť si aktuálne výstavy a  expozície 
múzeí SNM sídliacich na Žižkovej ulici v Bratislave.
Na  konferencii sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov zo Slovenska 
i zo zahraničia. Boli to hlavne zamestnanci fondových a pamäťo-
vých inštitúcii (SNG, SNK, SNA, PÚ, SAV a ostatných múzeí a ga-
lérií v SR), pedagógovia a študenti Slovenskej technickej univer-
zity, pedagógovia českých univerzít, zástupcovia Ministerstva 
kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, zástupcovia sponzorských fi riem.

Výsledky konferencie boli zosumarizované na stretnutí progra-
mového a  organizačného výboru, ktoré sa uskutočnilo 15. 4. 
2013. Na tomto stretnutí sa vyjadrila spokojnosť s priebehom 
konferencie a jej organizovaním zo strany generálneho riadite-
ľa SNM. Medzi menšie negatíva konferencie patrili hlavne ma-
lé množstvo účastníkov z múzeí a galérií a výška účastníckeho 
poplatku. Po  spoločnej diskusii sa programový a  organizačný 
výbor dohodli na  organizovaní ďalšieho ročníka konferencie, 
ktorá sa uskutoční v  roku 2015. Výsledkom konferencie bude 
zborník zostavený z  jednotlivých príspevkov prezentovaných 
na konferencii, a ktorý bude v elektronickej podobe zverejnený 
na internete. Bližšie informácie o konferencii, programe a jej zá-
veroch nájdete na stránke http://www.snm.sk/?vedecka-konfe-
rencia-csti-2013.
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Vedeckovýskumná činnosť je jednou zo základných múzej-
ných odborných činností. Realizuje sa s  cieľom nadobúdať 
zbierkové predmety, vedecky ich skúmať a využiť ich vedeckú 
hodnotu na poznávanie prírody a vývoja spoločnosti, skúmať 
postupy a metódy pri odbornom ošetrení zbierkových pred-
metov, ako aj prinášať a rozvíjať nové poznatky a informácie, 
v súlade so zameraním a špecializáciou múzea.
Situácia na Slovensku si vyžaduje zvýšenie aktivity v oblasti 
vedeckovýskumnej činnosti realizovanej múzeami, v zmysle 
stanovenia zmysluplných a relevantných zámerov vedeckého 
výskumu, ako aj podnietiť nárast počtu vedeckovýskumných 
úloh s  riešiteľskými tímami so zastúpením odborných pra-
covníkov z  rôznych inštitúcií. Preto sa Predstavenstvo Zvä-
zu múzeí na Slovensku (ZMS) rozhodlo zorganizovať v dňoch 
16. – 17. 4. 2013 v Múzeu Slovenského národného povsta-
nia v Banskej Bystrici odborné sympózium Vedeckovýskumná 
činnosť v  múzeách. Jeho cieľom bola prezentácia informácií 
a  diskusia o  problematike realizácie vedeckovýskumnej čin-
nosti v  múzeách, s  dôrazom na  výber vedeckovýskumných 
úloh a výstupov vedeckovýskumnej činnosti (VVČ). Podpore-
né bolo financiami z dotačného systému Ministerstva kultú-
ry Slovenskej republiky.
Dvojdňový program sympózia bol členený do  blokov, pred-
nášky boli doplnené diskusnými časťami. Organizátori sa pre 
pomerne malý časový priestor rozhodli prednášky zabezpečiť 
priamo, prihlásiť bolo možne len posterové prezentácie, kto-
ré boli k dispozícii počas celého trvania sympózia.
V prvý deň odzneli úvodné príspevky k téme, zhrňujúce zá-
kladné východiská VVČ – Špecifiká vedeckovýskumnej činnos-
ti v múzeách (Viera Majchrovičová, Slovenské národné múze-
um), Vedeckovýskumná činnosť v prírodovedných múzeách (Ján 
Kautman, SNM-Prírodovedné múzeum), Vedeckovýskumná 
činnosť v oblasti etnomuzeológie na pôde SNM v Martine (Marta 
Pastieriková, SNM-Múzeá v Martine), Vedeckovýskumná čin-
nosť v  múzeách s  archeologickými zbierkami na  príklade SNM-
-Archeologického múzea (Zdeněk Farkaš, SNM-Archeologické 
múzeum), Reálny pohľad na  vedeckovýskumnú činnosť v  mú-
zeu v súčasnosti na základe skúseností z Múzea mesta Bratisla-
vy (Marta Janovíčková, Múzeum mesta Bratislavy). Po pred-
náškach pokračovali účastníci v  odborných diskusiách 
v  rámci piatich organizovaných skupín, vytvorených podľa 
vedného odboru/témy – 1. získavanie zbierkových predme-
tov prírodovedného charakteru, 2. formy vedeckovýskumnej 
činnosti v  súčasnej múzejnej praxi, 3. tvorba zbierkových 
fondov v  múzeách so zbierkovými predmetmi v  oblasti ar-
cheológie, 4. aktuálne úlohy vedeckovýskumnej činnosti et-
nológov v múzeách na Slovensku a problémy pri ich riešení, 
5. výskum a múzejná edukácia – interpretácia zbierok, spo-
lupráca, celoživotné vzdelávanie. Témy jednotlivých diskus-
ných skupín boli zverejnené pred konaním sympózia, takže 
si účastníci mohli vopred premyslieť, ktorá téma ich zaujíma.
Druhý deň začal program blokom na  tému Vedeckový-
skumná činnosť v odborných múzejných činnostiach – To-
pografia zbierok z  oblasti dejín vedy, výroby a  techniky v  mú-
zeách na Slovensku (Dagmar Lobodová, Slovenské technické 

múzeum), Vykonávanie odbornej evidencie na  základe odbor-
ného zhodnotenia a  vedeckého skúmania zbierkových predme-
tov (Magdalena Sombathyová, Slovenské banské múzeum), 
Realizácia výskumu pri odbornej ochrane zbierkových predme-
tov v  SNM-Historickom múzeu (Nina Lalíková, SNM-Histo-
rické múzeum), Výskumná činnosť ako jedno z východísk pre-
zentačnej práce múzea (Želmíra Šípková, Lesnícke a drevár-
ske múzeum).
Prezentácie vybraných vedeckovýskumných projektov pri-
niesli mnoho zaujímavých informácii z praxe. Odzneli Šľach-
tický rod Raisz – majitelia hradu Ľubovňa (1825 – 1880) (Da-
libor Mikulík, Ľubovnianske múzeum), Organizace vědy a vý-
zkumu ve Slezském zemském muzeu (Antonín Šimčík, Slezské 
zemské muzeum), Interdisciplinárny výskum v  oblasti ochra-
ny objektov kultúrneho dedičstva a jeho aplikácia v praxi (Kata-
rína Vizárová – Milena Reháková, Slovenská technická uni-
verzita), Zmeny jaskynnej fauny na hranici pleistocén – holocén 
– významná vedeckovýskumná úloha SNM v Martine-Múzea A. 
Kmeťa (Andrej Bendík, SNM-Múzeum Andreja Kmeťa), Voj-
nové roky v slovenských dejinách (Juraj Lepiš, Múzeum Sloven-
ského národného povstania). Najmä príspevok pána riaditeľa 
Slezkého zemského múzea bol pre prítomných vzácny a veľ-
mi inšpiratívny.
V záverečnom bloku programu vedúci diskusných skupín pre-
zentovali v krátkosti priebeh a závery z práce skupín, prítom-
ní mali taktiež možnosť diskutovať o  všetkých príspevkoch 
sympózia. Vzhľadom na význam vedeckovýskumnej činnosti 
v múzeách a nepriaznivý stav jej zabezpečovania a podpory, 
vydali účastníci sympózia záverečné odporúčania.
Odporúčajú:
1. Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) v spolupráci so Sloven-

ským národným múzeom vypracovať štandardy základ-
ných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. 
o  múzeách a  o  galériách a  o  ochrane predmetov kultúr-
nej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o múzeách a galériách“) a zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, ktorých súčasťou bude aj určenie pod-
mienok podporujúcich štandardizáciu výkonu vedeckový-
skumnej činnosti.

2. ZMS iniciovať zmenu v  dotačnom systéme Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky pre podporu celého procesu 
vedeckovýskumnej činnosti múzeí a galérií.

3. Múzeám prijať koncepcie ich vedeckovýskumnej činnos-
ti v súlade s odborným zameraním, špecializáciou a mož-
nosťami s  cieľom efektívne nastaviť a  aplikovať systém 
organizácie vedeckovýskumnej činnosti a pravidelne tieto 
koncepcie aktualizovať.

4. Múzeám v  rámci realizácie vedeckovýskumnej činnosti 
zriadiť vedeckú radu zloženú aj z odborníkov z externého 
(mimomúzejného, napr. akademického) prostredia.

5. ZMS rokovať so zriaďovateľmi múzeí o možnostiach vy-
tvárať podmienky na  výkon vedeckovýskumnej činnos-

Vedeckovýskumná činnosť v múzeách
Gabriela Kochanová, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Research in museums 
On 16 – 17 April 2013 the Board of the Union of Slovak Museums (ZMS) ran a professional symposium „Research in Museums“ 
in  Banská Bystrica, which was part of the professional programme at the Annual General Assembly of the ZMS. The aim of the 
symposium was the presentation of information and a discussion on the issue of museum research, with emphasis on research 
tasks selection and research outcomes. 
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ti múzeí (fi nančné podmienky na  realizáciu vedecko-
výskumných úloh a  prezentáciu ich výstupov, podpora 
a posilnenie odborných kapacít) v súlade s plánom vedec-
kovýskumnej činnosti múzea.

6. Múzeám informovať verejnosť o  plánoch a  realizácii ve-
deckovýskumnej činnosti (napr. prostredníctvom webo-
vej stránky múzea).

7. Múzeám realizovať aj spoločné projekty spojením rie-
šiteľov z  viacerých inštitúcií a  prezentovať ich výsledky 
v spoločných výstupoch (výstavy, publikácie...).

8. Riešiteľom vedeckovýskumnej činnosti po ukončení úlo-
hy spolupracovať s múzejnými pedagógmi na výstupoch 
pre rôzne cieľové skupiny.

9. Predstavenstvu ZMS vytvárať priestor pre prácu v skupi-
nách a podporovať realizáciu ich výstupov.

10. Predstavenstvu ZMS pokračovať v organizovaní Valného 
zhromaždenia ZMS spojeného s  odbornou časťou, napr. 
vo forme sympózií.

Spojenie sympózia s  Valným zhromaždením ZMS sa uká-
zalo ako správne rozhodnutie, a možno i  to prinieslo po-
vzbudivú účasť viac ako 130 účastníkov v prvý deň, druhý 
deň viac ako 100. Väčšina prítomných taktiež pozitívne 
hodnotila formu práce v  diskusných skupinách. Možnos-
tí na rozpravu o téme sympózia, ale i všetkom ostatnom, 
viac či menej dôležitom, bolo dostatok, spoločenský ve-
čer v  prvý deň sympózia bol už len príjemným bonusom 
úspešného podujatia.
Výstupom zo sympózia je elektronický zborník príspev-
kov (uverejnený na  stránke ZMS, na  požiadanie zaslaný aj 
na CD). Taktiež v časopise MÚZEUM č. 4/2013 budú uverej-
nené informácie zo sympózia a  názory k  predmetnej téme, 
keďže hlavnou témou tohto čísla je vedeckovýskumná čin-
nosť v múzeách.

Pozvánka
Zväz múzeí na Slovensku
Etnologická sekcia ZMS 
Múzeum mesta Bratislavy
vás pozývajú na odbornú konferenciu  
s medzinárodnou účasťou

XvII. ročník Etnológ a múzeum

1. – 3. októbra  2013
Inštitút pre verejnú správu, Bratislava

MUŽ A ŽENA  
– VZŤAHOVÉ 
SÚVISLOSTI  

V KONTEXTE  
MÚZEJNÝCH 

ZBIEROK

Výkladový slovník exotických 
materiálů používaných 
v uměleckém řemesle
Slanina Ondřej 

Vydala Grada Publishing, a. s., Praha, 2012, 103 s., ISBN 978-80-247-3313-5

A dictionary of exotic materials applied in handcraft
Slanina Ondřej 

Published by Grada Publishing, j.s.c., Praha, 2012, 103 p., ISBN 978-80-247-
3313-5
Lexicological works of Czech and Slovak production have always attracted high 
attention. Although it does not surpass the average standard in any way, 369 
entries in alphabetical order supplemented by a pictorial enclosure on 63 pages 
will surely please a fresh collector or an antiquities lover.

Objavenie sa každého lexikálneho diela na  knižnom trhu 
vzbudí mimoriadnu pozornosť, a tak je to aj u diela historika 
umenia a fi lmového publicistu Ondřeje Slaninu.
Úvodnú časť publikácie tvorí poďakovanie, stať venovaná exo-
tickým materiálom v  dejinách umeleckého remesla (autor 
Doc. PhDr. Jiří Dvorský, CSc.) a poznámka k práci s knihou. 
Vlastný slovník na 81 stranách obsahuje 369 abecedne rade-
ných hesiel a 190 odvolávok rozčlenených podľa povahy mate-

riálu na antropologické materiály, kovy, nerasty, rastliny, tex-
til a materiály živočíšneho pôvodu. Tretiu časť publikácie tvorí 
obrazová príloha na 63 stranách prezentujúca v prevažnej mie-
re diela umeleckého remesla dražené Aukčným domom Meiss-
ner Neumann s. r. o. Praha. Nechýba zoznam literatúry, legen-
da vysvetľujúca skratky použité v  texte a register rozčlenený 
podľa povahy materiálu, kde autor predpokladá, že čitateľ vie, 
v ktorej kategórii má hľadať napr. hyacint.
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Cieľom práce bolo vyhodnotiť a zverejniť doteraz nepubliko-
vané depoty železných predmetov z včasnostredovekých hra-
dísk, ktoré sú uložené v SNM-Archeologickom múzeu v Bra-
tislave (ďalej aj SNM-AM).
Publikácia pozostáva okrem úvodu z troch kapitol (Katalóg, 
Vyhodnotenie, Analýza predmetov z depotov), zoznamu lite-
ratúry, obsahuje resumé v nemeckom jazyku a 93 celostrano-
vých kresebných tabuliek predmetov.
V  časti nazvanej Katalóg sú charakterizované depoty zo 
siedmich lokalít, ktoré sú deponované v  SNM-AM. Okrem 
Bojnej s viacerými depotmi to boli dva depoty z Bíne, potom 
nálezy z Divinky, Horných Plachtiniec, Veľkého Klíža, Vrbo-
vého a zo Zemianskeho Podhradia. Tieto nálezy nepochádza-

jú z regulárnych archeologických výskumov a pri ich vyzdvih-
nutí nebol prítomný archeológ, čo znižuje ich vypovedaciu 
hodnotu. Avšak aj takýmto spôsobom získané predmety mô-
žu rozšíriť doterajšie poznatky.
Vyhodnotenie obsahuje nasledujúce podkapitoly: Depoty 
ako archeologická kategória, K  dejinám výskumu včasnostredo-
vekých depotov, Nálezové okolnosti a situácie, Geografické pros-
tredie, Zloženie depotov, Dôvody tezaurácie a K otázke datovania 
depotov.
Počet hromadných nálezov sa výrazne zvýšil v  posledných 
dvoch desaťročiach. V  súčasnosti je v  pamiatkových inšti-
túciách uložených vyše 60 depotov. Mnohé z nich boli obja-
vené náhodne, bez prítomnosti archeológa. Takže často nie 

Depoty z Bojnej 
a včasnostredoveké hromadné 
nálezy železných predmetov 
uložené v zbierkach  
SNM-Archeologického múzea
Turčan Vladimír 

Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia – Supplementum 6
Vydalo SNM-Archeologické múzeum, Bratislava. 2012, 170 s., ISBN 978-
80-8060-295-6

Hoards from Bojná and bulk early medieval finds of iron objects 
deposited in the collections of the SNM-Archaeological Museum
Turčan Vladimír 

Proceedings of the Slovak National Museum – Archaeology – Supplement 6 
Published by the SNM-Archaeological Museum, Bratislava, 2012, 170 p., ISBN 978-80-8060-295-6

The author of the publication tried to evaluate and publish the research of the hitherto undisclosed hoards from early 
medieval hill-forts, in particular from Bojná, which are deposited in the SNM-Archaeological Museum in Bratislava. The 
information on these hoards gives a better picture of the settlement in the contemporary land. 

Pretože u všetkých takýchto kompilačných publikácií je prob-
lematické hodnotiť vecnú správnosť, úplnosť, resp. roz-
sah jednotlivých hesiel a kvalita práce vždy závisí od použi-
tých informačných prameňov a znalostnom vybavení autora, 
chceli by sme sa aspoň v krátkosti venovať zameraniu publi-
kácie vo všeobecnosti.
Pod pojmom materiál si poväčšine predstavujeme nejakú ho-
mogénnu formu hmoty vyznačujúcu sa špecifickými vlast-
nosťami. Niekedy sa na označenie materiálu používa aj výraz 
„látka“, ktorý si však nemožno zamieňať so synonymom pou-
žívaným na označenie textilu. Textil, textília, tkanina je výro-
bok z textilných vláken, v prípade predmetnej publikácie, prí-
rodného materiálu, ktorý je potrebné ďalej spracovať tkaním, 
pletením, háčkovaním atď. Získavanie textilných vláken a ich 
spracovanie na ďalšie použitie je jedna oblasť činností a vlast-
ná výroba tkaniny druhá. Podobnú nepresnosť možno autoro-
vi vytknúť aj pri heslách venovaných kovom, pretože mosadz 
nie je materiál, ale zliatina dvoch materiálov – medi a zinku.
Druhú výhradu mám k použitiu výrazu „exotický“ – cudzo-
krajný. Exotický materiál znamená materiál vyznačujúci sa 

vlastnosťami, ktoré ho v očiach obyvateľov iných krajín ro-
bia zvláštnym a nezvyčajným. Pre obyvateľa Čiech je teda 
neobvyklé označiť bronz, brezu, český granát, hranostaja, 
smalt, tekvicu a podobne za exotický materiál, resp. zdroj 
exotického materiálu. Neobstojí ani autorovo prehlásenie, 
že „niektoré naše (české pozn. aut.) materiály sú svetovým 
unikátom a pre okolitý svet teda exotikom“. Exotičnosť sa 
vždy odvíja od  priestorovej vzdialenosti od  miesta výsky-
tu, resp. výroby a bryndzové halušky budú exotickým po-
krmom pre Japonca a nie Slováka, aj keď sú svetovým uni-
kátom.
Jednotlivé heslá sú spracované skôr z  historiografického 
hľadiska použitia jednotlivých „materiálov“. Sú rozsahom 
nevyvážené, napr. farebné kovy zvládol autor na 14 riad-
koch a na bavlnu potreboval 61 riadkov (s. 20-21). Priná-
šajú iba málo, často neúplných a nie celkom presných in-
formácií.
Kniha, aj keď nevybočuje z priemeru, určite poteší začínajú-
ceho zberateľa alebo milovníka starožitností.

TIBOR DÍTE
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sú známe ich nálezové okolnosti. resp. sa len ťažko dajú re-
konštruovať. Najviac depotov bolo nájdených v  juhozápad-
nej časti Slovenska, čo potvrdzujú aj najnovšie objavy z toh-
to územia.
Depoty na Slovensku možno rozdeliť do siedmich skupín. 
Dve skupiny patria do  predveľkomoravského obdobia, 
konkrétne zo Záhoria a z oblasti Veľkého Krtíša. Ostatné 
depoty bádatelia všeobecne datujú do  veľkomoravského 
obdobia. Z  nich najsevernejšie je situovaná žilinsko-tur-
čianska skupina, potom sem patrí skupina zistená na dol-
nom toku Hrona a Žitavy. Piatu skupinu predstavujú nále-
zy z Bratislavy. Ďalej k nim zaraďujeme skupinu na stred-
nom Považí a  posledná, siedma skupina, bola zistená 
na strednom Ponitrí.
Najväčší počet depotov na  jednej lokalite bol zistený pre-
važne na  hradiskách, kým na  otvorených sídliskách bolo 
zistené len po  jednom depote. Ďalšie boli uložené pozdĺž 
obchodných ciest. Pokiaľ ide o  materiál predmetov, depo-
ty na Slovensku obsahovali železné predmety, nie predmety 
z farebných kovov.
Tezaurácia majetku zrejme súvisela hlavne s  vojenskými 
udalosťami. Depoty boli ukladané do zeme z rôznych dôvo-
dov, ktoré možno označiť ako sakrálne a profánne príčiny. 
Ich značný počet obsahujúci aj poľnohospodárske náradie 
na  hradiskách a  v  niektorých prípadoch tiež na  kultových 
miestach mohol súvisieť s predstavou obyvateľov aj zo šir-
šieho okolia o vysokej garancii ochrany predmetov na tých-
to miestach.
Čo sa týka absolútnej chronológie depotov, ako zdôrazňuje 
autor, ich precíznejšie datovanie je zložité. Niektoré staršie 
predmety, vyskytujúce sa v  nálezoch len po  jednom kuse, 
mohli byť výsledkom zberu vtedajších obyvateľov a v depo-
toch sa vyskytujú ako druhotná surovina. Prvýkrát je hori-
zont depotov doložený na  Slovensku už v  8. storočí. Ďalší 
horizont depotov pochádza z prelomu 8. a 9. storočia a na-
sledujúci je potom datovaný do 9. storočia. Pokiaľ ide o vý-
skyt viacerých chronologicky preukázateľných predmetov 
v  jednom depote, ich prítomnosť umožňuje datovať depot 
s väčšou pravdepodobnosťou. Ale takýchto prípadov je len 
veľmi málo.
V kapitole Analýza predmetov z depotov sú nálezy rozčle-
nené do  skupín: Hrivny, Poľnohospodárske náradie, Remesel-
nícke náradie, Militáriá a  súčasti jazdeckého výstroja a  na  ko-
niec Predmety denného použitia.

Hrivny sekerovitého typu boli najčastejšie deponovaným 
predmetom v  období včasného stredoveku, a  to nielen 
na  Slovensku, ale aj na  Morave. Nachádzajú sa v  centrálnej 
časti Veľkej Moravy a v depotoch sa často vyskytujú ako ich 
jediná zložka, čo u  iných predmetov bolo zistené len výni-
močne. V niektorých depotoch bolo nájdených dokonca nie-
koľko sto kusov hrivien. Z viacerých hradísk poznáme viace-
ré hromadné nálezy, ktorých obsahom boli len hrivny. V hro-
boch sa hrivny takmer nenašli, a ak áno, išlo skôr o druhotné 
nálezy. Autor publikácie analyzuje v  tejto časti tiež význam 
a funkciu sekerovitých hrivien.
Do skupiny Poľnohospodárske náradie autor zaradil zo skú-
maných depotov tieto typy predmetov: radlice, čerieslo, ko-
su, kosák, kosákovitý nôž, motyku a otku.
V podkapitole Remeselnícke náradie skúmal lyžicovitý vrták, 
obojručný nôž, nožíkovitý nástroj, klinovitý sekáč, kladivo, 
pílku, česák, hoblíkovitý nôž a sekeru.
V  časti Militáriá a  súčasti jazdeckého výstroja opisuje tieto 
nálezy z depotov: sekery, hroty oštepov i šípov, ostrohy, str-
mene, botky kopijí, prevliečkové kovania, rozdeľovače reme-
ňov, ako aj komponenty lamelového panciera.
Predmety denného použitia predstavujú kovové súčasti ve-
dierka, závesné kruhy a oko, kľúče, nože, perové nožnice, re-
tiazky, pracky, zákolesníky (poistné kolíky), zvoncovité pred-
mety, rukoväť z naberačky, keramické črepy a rôzne neidenti-
fikovateľné predmety.
V rámci štruktúry publikácie by azda bolo vhodnejšie, keby časť 
Analýza predmetov z depotov bola zahrnutá do druhej kapitoly, 
kde sa nachádzajú aj ostatné analýzy a ich výsledky. Vyhodnote-
nie s príslušnými podkapitolami mohlo nasledovať po nej. A tiež 
býva zvykom, že katalóg nasleduje až na záver publikácie.
Napriek týmto menším nepresnostiam je publikácia dô-
ležitým prínosom k  problematike depotov na  Slovensku 
z  obdobia včasného stredoveku. Doteraz nepublikované 
depoty z  Bojnej, ako aj z  ďalších lokalít dotvárajú obraz 
osídlenia a poskytujú dôležité informácie odbornej verej-
nosti. Detailné kresby, rozmery aj hmotnosť jednotlivých 
publikovaných predmetov z  depotov môže plne poslú-
žiť bádateľom k ďalším analýzam, a to bez toho, aby mu-
seli siahnuť k  originálom. Treba vyzdvihnúť, že autor sa 
v  publikácii nevenoval len sprístupneniu depotov, ale aj 
širšej problematike, ktorá s nimi súvisí – síce stručne, ale 
výstižne aj s príslušnou literatúrou.

IVONA VLKOLINSKÁ

POZVÁNKA 
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Informácie o autoroch
Rastislav Púdelka, Paeddr. 
Je generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea (SNM). 
V SNM pôsobí od roku 2001. Špecializuje sa na osobnosť Milana Rasti-
slava Štefánika. V rokoch 2003 – 2010 bol riaditeľom SNM-Múzea Slo-
venských národných rád (SNR) v Myjave. Je spoluautorom stálych ex-
pozícii v Múzeu SNR v Myjave a Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách.

Stanislav Očka, Mgr.
Pracuje v SNM v Martine-Múzeu Andreja Kmeťa, ako kurátor – botanik.

Katarína Škovirová, Mgr.
Bola botaničkou v  SNM v  Martine-Múzeu Andreja Kmeťa. V  súčas-
nosti je na dôchodku.

Alena Piatrová, Phdr., Phd. 
Pracuje v  SNM-Historickom múzeu  v  Bratislave. Je historička umenia, 
kurátorka zbierky umeleckého remesla (od  2012). Pedagogicky pôsobi-
la na Katedre dejín umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (FiF 
TU) (2000 – 2011), bola riaditeľkou Inštitútu kresťanskej kultúry FiF TU 
(2006 – 2011) a kurátorkou Galérie Trnavskej arcidiecézy v Trnave (2011 
– 2012). Venuje sa problematike sakrálneho a liturgického umenia.

Edita Bugalová, Phdr., Phd.
V súčasnosti zastáva funkciu riaditeľky SNM-Hudobného múzea v Bra-
tislave. Ako muzikologička sa zaoberá regionálnymi hudobnými deji-
nami, osobnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského, výraznými osob-
nosťami slovenskej nonartificiálnej hudby prvej polovice 20. storočia 
a venuje sa problematike zvukových záznamov. Je autorkou publikácie 
Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský, Trnava: SSV, 2011. 

Miriam das Lehotská, Mgr.
V súčasnosti pracuje v SNM-Hudobnom múzeu v Bratislave ako kurá-
torka. Venuje sa hudobnej histórii a v tejto oblasti aj publikuje.

Mária Krajčiová, Mgr. art. 
Pracuje v SNM-Hudobnom múzeu v Bratislave ako kurátorka zbierok 
z obdobia novších dejín hudobného umenia na Slovensku. Svoju prá-
cu zameriava na výskum a budovanie zbierok významných osobnosí, 
inštitúcií a telies z tohto obdobia.
 
danica Štilichová, Phdr. 
Pracuje v SNM-Hudobnom múzeu v Bratislave od roku 1983 ako ku-
rátorka. Venuje sa dejinám  hudby 20. a 21. storočia. Pôsobila ako zá-
stupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia odborných činností a dodnes za-
stáva funkciu predsedu komisie pre tvorbu zbierok SNM-HUM. Z jej 
publikačnej činnosti možno spomenúť Podmanený svet, vyd. Mladé le-
tá, Bratislava, 1981; Peter Dvorský, vyd. Tatran, Bratislava, 1991; Krút-
ňava vo svete/Krútňava in der Welt, /slov. nem./ vyd. SNM- Hudobné 
múzeum v edícii Museaum Musicum, Bratislava, 1993; Život plný hud-
by, vyd. Mladé letá, Bratislava, 2005, Katalóg k výstave Eugen Suchoň, 
/slov. angl./vyd. Hudobné múzeum SNM, Bratislava, 2008; Denník 
z notovej osnovy, vyd. Perfekt, Bratislava, 2012

Sylvia Urdová, Mgr., Phd.
V súčasnosti pracuje v SNM-Hudobnom múzeu v Bratislave na pozí-
cii kurátor. Je vedúcou Oddelenia výskumu, spracovania a prezentácie 
zbierkových fondov. Venuje sa stredovekým hudobným prameňom. 
Publikuje v oblasti stredovekých hudobných prameňov a dejín hudby.

Anna Oláhová, Mgr.
Od roku 1993 pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Martine ako 
kurátorka zbierkového fondu Múzea Martina Benku. Venuje sa pre-
zentácii životného diela a pamiatky Martina Benku a prostredníctvom 
odborných článkov, štúdií a  početných výstavných aktivít sa orien-
tuje zvlášť na študijný materiál a úžitkovú tvorbu tohto umelca. Svo-
jou prácou (zostavovanie publikácií, textová dokumentácia výtvarných 
diel Martina Benku) prispela k tomu, že zbierkový fond Múzea Marti-
na Benku sa stal súčasťou viacerých autorských monografií zameraných 
na celoživotné výtvarné dielo Martina Benku.

Ján Kautman, Mgr.
Je riaditeľom SNM-Prírodovedného múzea v Bratislave. Ako kurátor 
zoologických zbierok stavovcov sa zameriava na  oblasť ichtyológie, 
batrachológie, herpetológie.

Mária Halmová, Phdr.
Etnografka, v múzejníctve pôsobí od roku 1979, v Slovenskom národ-
nom múzeu  od roku 1987. Od roku 2000 je riaditeľkou Slovenského 
národného múzea – Múzeí v  Martine. Je autorkou a  spoluautorkou 
odborných príspevkov a  prezentačných podujatí, zameraných na ma-
povanie dejín Slovenského národného múzea v Martine. 

Hana Zelinová, Phdr. 
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Je vedúcou SNM-
-Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Ako kurátorka, etnografka sa 
venuje múzejnej dokumentácii  kultúr národnostných menšín, s dôra-
zom na české etnikum. 

Eva Králiková, Phdr. 
Je dlhoročná pracovníčka Slovenského národného múzea v Martine, 
kde pripravila ako autorka či spoluautorka niekoľko výstavných pro-
jektov vo vzťahu k  M. R. Štefánikovi a  knižnú publikáciu z  jeho fo-
tografickej tvorby. Po  odchode na  dôchodok pracovala v  SNM-Mú-
zeu Slovenských národných rád v Myjave, v súčasnosti pracuje v SNM 
v Bratislave a rieši inventarizáciu fondu M. R. Štefánika.  

Elena Machajdíková, Phdr.
Je vedúcou Archívu Slovenského národného múzea. Okrem profe-
sionálnej archívnej činnosti sa venuje najmä dejinám Slovenského 
národného múzea, historickým mapám, kalendárom a  pod. Publi-
kuje v odborných periodikách v oblasti archívnictva i múzejníctva, 
je autorkou Sprievodcu po  Archíve Slovenského národného múzea 
(2008).

Zuzana Koblišková, Bc.
V súčasnosti pracuje v Múzeu Divadelného ústavu vo funkcii kurátor-
ka – správkyňa zbierok muzeálnej a galerijnej hodnoty a zároveň do-
končuje magisterské štúdium na  Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v  Bratislave, na  Katedre Dejín a  teórie umenia. V  diplo-
movej práci sa venuje stálym expozíciám Slovenskej národnej galérie. 
V Múzeu Divadelného ústavu sa venuje metodike spracovania meta-
dát scénografík pre digitalizačnú kampaň OPIS 2.

Pavol Marciš, Mgr.
Vyštudovaný právnik v súčasnosti študuje na Inštitúte numizmatiky 
a dejín peňazí na Viedenskej Univerzite. Venuje sa faleristike na na-
šom území a  numizmatike, o  čom publikoval viacero článkov. V  ro-
ku 2010 bol spoluzakladateľom Slovenskej faleristickej spoločnosti 
a od jej založenia aj predsedom. Autor vystupuje na viacerých odbor-
ných konferencií doma i v zahraničí a momentálne sa venuje výskumu 
faleristiky a numizmatiky v 20. storočí na Slovensku.

Simonne Jurčová, Paeddr.
V súčasnosti pracuje v Západoslovenskom múzeu v Trnave na pozí-
cii vedúcej prezentačného oddelenia, zároveň je kurátorkou umeleckej 
zbierky múzea. Zaujíma sa o výtvarné umenie a históriu, robí kurá-
torku výstav súčasných umelcov. Publikuje články v odborných peri-
odikách zamerané na históriu a výtvarné umenie a populárne články 
v regionálnej tlači. Je členkou Slovenského syndikátu novinárov ako 
publicistka a tajomníčkou Združenia výtvarných umelcov západného 
Slovenska ako teoretička.

Vladimír Turčan, Phdr.
Pracuje v SNM-Archeologickom múzeu v Bratislave ako kurátor. V ob-
lasti výskumu a  publikačnej činnosti sa venuje dobe rímskej a  dobe 
slovanskej. Je autorom mnohých odborných a  vedeckých článkov, 
spoluautorom rôznych publikácii a autorom publikácie Depoty z Boj-
nej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predemtov ulože-
né v zbierkach SNM-Archeologického múzea (2012).
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Bronzový kotlík s krížovými atašami, 11. – 9. 
stor. pred n. l., Obišovce. Zbierka J. Janošíka. 
SNM-Archeologické múzeum v Bratislave, evid. 
č. AP 75995, prír. č. 2008/077/A
Foto: J. Bartík

Bronze cauldron with cross attachments, 11th – 9th 
century BC, Obišovce. J. Janošík‘s collection. SNM-
Archaeological Museum in Bratislava, reg. number 
AP 75995, nat. number 2008/077/A
Photo: J. Bartík
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Zbierka semien Andreja Kmeťa. SNM v Martine 
Múzeum Andreja Kmeťa, evid. č. B39, prír. č. 
10/88 
Foto: S. Očka

Collection of seeds by Andrej Kmeť. SNM in Martin 
Andrej Kmeť Museum, 
reg. number. B39, nat. number 10/88 
Photo: S. Očka
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Tatiana Figurová, Mgr.
V súčasnosti pracuje v  štátnom podniku LESy Slovenskej republiky, 
v  Lesníckom a  drevárskom múzeu vo Zvolene na  pozícii kurátorka-
-historička. Zaujíma sa o  dejiny lesníctva a  dejiny mesta Zvolen. Je 
spoluautorkou publikácií Významné lesnícke miesta na  Slovensku I. 
(2010) a monografie Zvolen (2013). Publikuje v oblasti dejín lesníctva 
a dejín Zvolena.

Barbora Vašková, Mgr.
Pracuje v  Slovenskom národnom múzeu v  Muzeologickom kabinete 
ako metodička. Vyštudovala odbor klasické jazyky na Fakulte huma-
nistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Pre potreby MK SR a Štatistic-
kého úradu SR spracováva informácie o činnostiach múzeí SR.

Zlatica Adamčiaková, Mgr.
Od  roku 1979 pracovala ako metodička pre regionálne galérie, pat-
rila k zakladajúcim členom Rady galérií na Slovensku a roky bola jej 
tajomníčkou,   spracovávala a  vydávala pre interné potreby Výročné 
správy galérií na Slovensku. V súčasnosti pracuje v Slovenskej národ-
nej galérii v Bratislave na oddelení CEDVU a digitálne zbierky ako me-
todička pre centrálnu evidenciu, spracováva štatistické výkazy galérií 
a spravuje Centrálny katalóg zbierok galérií.

Milan Buday, Ing.
V súčasnosti pracuje na odbore múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúr-
neho dedičstva Ministerstva kultúry SR. Niekoľko rokov je riaditeľom 
súťaže Múzeum roka a tajomníkom poroty Ceny Andreja Kmeťa.

Zuzana Šullová, Mgr.
V súčasnosti pracuje v Slovenskom technickom múzeu vo funkcii ná-
mestníčky GR pre odbornú činnosť. V  múzejníctve pôsobí od  roku 
1998. Venuje sa problematike priemyselného dedičstva v  kontexte 
múzejných zbierok. V súvislosti s pôsobením v Predstavenstve Zväzu 
múzeí na Slovensku zabezpečuje koordináciu spoločných celosloven-
ských prezentačných podujatí.

Uršula Ambrušová, Paeddr., Phd.
Pracuje vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach ako odborná pra-
covníčka. V oblasti výskumu sa venuje dejinám cechov a farmácie. Jej 

publikácie sa zameriavajú na remeselnú výrobu, cechy, rukopisné po-
zostalosti a dejiny farmácie. Vydala Dejiny zlatníckych cechov v Koši-
ciach a  ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského mú-
zea. Katalóg cechových písomností zlatníckeho a  striebrotepeckého 
cechu v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach.

Attila Agócs, Mgr.
Od roku 2007 je riaditeľom Hradného múzea vo Fiľakove a externým 
doktorandom Katedry etnológie a  muzeológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu interetnic-
kých vzťahov Novohradu a Gemera a zaujíma sa aj o dejiny remesel-
níctva a priemyslu regiónu. Je autorom niekoľkých publikácií z histó-
rie múzejníctva Novohradu. 

Tomáš Žinčák, Mgr.
Pracuje v  Slovenskom národnom múzeu v  Muzeologickom kabinete 
ako metodik. Vyštudoval odbor história na  Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave. V magisterskom ročníku sa sústre-
ďoval hlavne na obdobie vlády Napoleona Bonaparte a obdobie Napo-
leonských vojen.  

Gabriela Kochanová, Mgr.
Pracuje v  Slovenskom národnom múzeu v  Muzeologickom kabinete 
ako metodička odborných múzejných činností. Je tiež redaktorkou 
časopisu MÚZEUM. Taktiež pôsobí ako členka Predstavenstva Zväzu 
múzeí na Slovensku.

Tibor díte, Paeddr.
Pracuje ako externý spolupracovník na Katedre etnológie a muzeoló-
gie Filozofickej fakulty Univerzity v  Bratislave. Venuje sa tezaurácii, 
katalogizácii, elektronickému spracovania. 

Ivona Vlkolinská, Phdr., CSc.
V  súčasnosti pracuje v  Archeologickom ústave SAV v  Nitre. Venuje 
sa obdobiu včasného a vrcholného stredoveku a keramike. Publikuje 
v archeologických periodikách, napr. Torzo stredovekej dediny v Be-
luši. In Slovenská archeológia 55, 2007, s. 23.107 či K problematike 
značiek na dnách nádob  z Nitry-Lupky. In Archaeologia historica 37, 
2012, s. 235-250.
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