Múzeá pod viacerými strechami
Museums under several roofs

Marianna Janoštínová, MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY, ZUBEREC
Múzeá v prírode sú definované ako vedecké zbierky rôznych variantov konštrukcií a usporiadania, umiestnené vo voľnej prírode, ktoré ako konštrukčné a funkčné jednotky objasňujú súvislosti vzniku a vývoja historického sídelného prostredia, obydlí,
hospodárenia a výroby. V podstate to znamená, že v múzeách
v prírode sú sústredené stavby prenesené z pôvodného prostredia (prípadne ich kópie alebo vedecké rekonštrukcie) a umiestnené spôsobom, ktorý naznačuje vzťahy objektov navzájom
a väzby na pôvodnú sídelnú situáciu. Dôležitým prvkom v múzeách v prírode je reliéf a formovanie terénu s naznačením vonkajších prostredí, ktoré súvisia so spôsobom obživy. Často sa využíva agroexpozícia (pestovanie tradičných plodín) a zooexpozícia (chov domácich zvierat). V neposlednom rade je pôvodná
skutočnosť vyjadrená zariadením objektov. Týmto spôsobom, aj
keď nejde o kópiu pôvodného sídla, návštevník dokáže pochopiť
funkciu objektov a vzťahy medzi nimi, logiku ich umiestnenia
v teréne i spôsob života v minulosti.
Reálne koncepcie múzeí v prírode na Slovensku vznikli v 60. rokoch 20. storočia ako spôsob záchrany ľudovej architektúry, ktorej pamiatková ochrana v teréne sa v súvislosti s veľkým stavebným rozvojom povojnových desaťročí ukázala ako problematická.
Postupne vzniklo desať múzeí v prírode, z toho osem múzeí ľudovej architektúry: Bardejov, Svidník, Humenné, Stará Ľubovňa,
Pribylina, Martin, Zuberec a Nová Bystrica – Vychylovka, expozícia v prírode pri Slovenskom poľnohospodárskom múzeu (Nitra),
zameraná predovšetkým na hospodárske stavby, a múzeum technického charakteru, zamerané na baníctvo (Banská Štiavnica).
Múzeá v prírode majú špecifiká prakticky vo všetkých základných múzejných činnostiach. Napriek tomu, že v praxi bojujú s množstvom problémov s údržbou a prevádzkou, majú
mimoriadne prednosti v oblasti prezentácie a komunikácie
s návštevníkom. Prostredníctvom rekonštrukcie pôvodného
prostredia dokážu návštevníkom vyrozprávať príbeh o predchádzajúcich generáciách.
Legislatívne ošetrenie ochrany objektov v múzeách v prírode má v každej krajine svoje osobitosti, často však spadá pod
oblasť pamiatkovej starostlivosti. Aj keď na Slovensku múzeá
v prírode vznikali s cieľom záchrany ľudovej architektúry, paradoxne sa do nového zákona o ochrane pamiatkového fondu
z roku 2002 nedostali, a stratili tak celkom legislatívnu oporu. Až zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty z roku 2009 bol rozšírený o ustanovenie, že
„Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.“ Možno teda povedať, že objekty v múzeách
v prírode sú chránené „in fondo“ – v múzeách ako fondových
inštitúciách. Do sféry pamiatkovej starostlivosti zas patria
objekty chránené „in situ“ – na pôvodnom mieste. Rozdielne
spôsoby ochrany týchto dokladov minulosti často spôsobujú
zmätok v terminológii, odbornú muzeologickú literatúru nevynímajúc. Dovolím si preto zastavenie pri tejto téme.
Pobavenie švédskych kolegov nad termínom „skanzen“ na našich
dopravných značeniach je pochopiteľné. Vo svete je totiž švédsky
Skansen iba jedným z mnohých múzeí v prírode, zatiaľ čo u nás sa
ako „skanzen“ označujú nielen múzeá v prírode, ale aj akékoľvek
skupiny ľudových stavieb či iných pozostatkov ľudskej činnosti.
Múzeá v prírode boli charakterizované v úvode tohto príspevku. Objekty s pamiatkovou hodnotou na pôvodnom mieste sú
chránené ako nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (NKP).

Druhovo sa členia na archeologické náleziská, pamiatky architektúry a urbanizmu, pamiatky histórie, ľudové staviteľstvo,
výtvarné pamiatky, pamiatky vedy, výroby a techniky a historickú zeleň. Pamiatkové územia, teda sídelné alebo krajinné
územné celky sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a nálezísk, sú chránené ako pamiatkové
rezervácie alebo pamiatkové zóny.
V mnohých prípadoch sú správcami NKP alebo vybraných objektov v pamiatkových rezerváciách a zónach múzeá, ktoré ich
sprístupňujú aj formou expozície. Napríklad v správe Múzea
mesta Bratislavy je, okrem iného, archeologické nálezisko Gerulata, ktorej časť – kastel – je NKP. Múzeum má v areáli výstavnú sieň, kde sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.
Na archeologickej lokalite Liptovská Mara – Havránok (NKP),
v správe Liptovského múzea v Ružomberku, je vytvorený expozičný areál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov. To isté múzeum je správcom
roľníckeho domu s expozíciou vo Vlkolínci, ktorý je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Podobne je to s expozíciou Záhorského múzea v Skalici v Habánskom dome vo Veľkých Levároch (v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry
Habánsky dvor) či expozíciou Tekovského múzea v Brhlovciach
(v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Skalné obydlia
v Brhlovciach). Spomedzi technických pamiatok možno uviesť
NKP – komplex Solivaru v Prešove a Hámor v Medzeve. Obidve
pamiatky (so zachovanou technickou funkčnosťou) sú v správe
Slovenského technického múzea v Košiciach.
Už z uvedených príkladov je zrejmé, že máme dostatok pojmov na označovanie súčastí nášho kultúrneho dedičstva. Ich
presným používaním môžeme problematiku objasniť aj laickej
verejnosti. Preberaním laických výrazov môžeme v odbornej
terminológii vyvolať iba zmätok.
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Rázcestia múzeí v prírode
Juraj Langer – Jaroslava Langrová, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Crossroads of open air museums
Three basic concepts of open air museums appeared when the first ones had been built in Europe: 1.
supplementing the set of historical objects by transferred buildings (Lund, 1882), 2. transferring the settlements
as representatives of folk culture of individual regions (Stockholm 1885 – 1891) and 3. reconstructing the
settlement environment by transfer of buildings from a single region arranged according to social structure
(Lillehammer 1904). The majority of the almost one thousand currently existing open air museums followed
the Stockholm model, although it was often based on a pragmatic need to rescue the historical objects of folk
architecture from destruction. In the former Czechoslovakia the heritage care at first made it possible to keep the
buildings on their original sites as well as keep their so-called original matter, even though their surroundings had
changed beyond recognition and the matter had lost its original architecture. However, in the 1960’s, open air
museums with the concept of rescuing not only folk architecture but also historical urbanism by transferring it to
the natural environment and implementing the method of partial or complete reconstruction of both phenomena
were being built Slovakia. This impetus was also spread in the Czech Republic but there they have recently stopped
respecting the peculiarities of open air museums, as a result of the unitarian museological methodology, which is
also supported by the absence of the phenomenon of open air museums in legal regulations and often even leads
to the liquidation of some outcomes of work by previous generations.

Tri základné koncepcie
Už na prelome 19. a 20. storočia vznikali na európskom kontinente prvé múzeá v prírode, a to s rozličnými koncepciami.
Georg J. Karlin (1859 – 1939) v roku 1882 založil múzeum
v juhošvédskom Lunde. Skombinoval dve panské sídla ako
pamiatky a do ich parku prenášal, kopíroval a rekonštruoval
mestské domy ako reprezentantov národnej kultúry, a napokon aj drobné dedinské stavby ako „odvar“ národnej kultúry.
Bolo to v strede mesta a predpokladalo sa, že objekty poslúžia aj študentom slávnej starej univerzity.
Najznámejším múzeom v prírode je dielo filológa Artura Hazelia (1833 – 1901) na stockholmskom ostrove, v minulosti
využívanom na obranu mesta vo vojnách, a preto nazvanom
Skansen – hradby či valy. A. Hazelius bol výborný organizátor. V roku 1872 založil múzeum všetkých severských krajín
– Nordiska museet a chcel na ostrov preniesť sedliacke dvory najcharakteristickejšie pre jednotlivé kraje (podľa členenia
správy kráľovstva). Ovplyvnili ho svetové výstavy v rokoch
1851 v Londýne, 1873 vo Viedni s deviatimi prenesenými
obydliami. V roku 1878 v Paríži sám prispel demonštráciou
životnosti ľudovej kultúry, keď namiesto figurín v krojoch
priviedol zo Švédska živých ľudí, ktorí v diorámach severskej prírody znázorňovali charakteristické pracovné činnosti.
Podobným spôsobom boli oživené expozície výstavy v roku
1883 v Amsterdame a v roku 1885 v Budapešti už vystavili
24 dedinských stavieb z celého Uhorska s oživenými interiérmi. Vtedy dal A. Hazelius preniesť prvú usadlosť z kraja Dalarna na hornú časť Skansenu, a keď v roku 1891 múzeum
sprístupnil, malo sedem stavieb. Dnes ich v ňom stojí 150
a areál má rozlohu 33 ha. Každý dvor má okolo seba charakteristické prírodné prostredie s domácimi zvieratami a ľudí
prezentujúcich gazdovanie a domáci život. Súčasťou múzea
je zoologická záhrada so severskou faunou, aj zbierka hornín popri lesnej ceste. Skansen sa stal najnavštevovanejším
múzeom v prírode v Európe a Hazeliovu metódu regionálnej
prezentácie prebrali prvé takéto múzeá na kontinente.
Autor tretej koncepcie bol zubný lekár Anders Sandvig (1862
– 1950), ktorý si z vlhkých fjordov prišiel liečiť tuberkuló2

zu do Lillehammeru v kraji Gudbransdal. Ako zubár chodil
za pacientmi na kopanice a dôverne poznal ich radosti a bolesti. Vyjadril ich najprv v poéme Maihaugen, no chcel ich
znázorniť aj hmotou, preto začal prenášať stavby na svoju záhradu a neskoršie na poľanu v hore nad mestom. Inšpirovaný
Skansenom svoje múzeum na 6 ha otvoril v roku 1904. Dnes
má múzeum vyše sto stavieb na 40 ha. A. Sandvig neprevzal
od A. Hazelia geografickú typológiu, ale vytvoril koncepciu
podľa štruktúr sociálnych, profesijných a rodinných. Sám sa
vyjadril, že múzeum v prírode by sa malo vnímať ako pútavá
kniha, román, v ktorom sú opísané všetky stránky života niekoľkých generácií kopaničiarov.
Treba pripomenúť, že aj Národopisná výstava českoslovanská
v roku 1895 v Prahe bola pokusom o vytvorenie múzea podobného Hazeliovmu. Koncipoval ju riaditeľ Národného divadla v Prahe František Adolf Šubert (1849 – 1915) poučený
tak svetovými výstavami, ako aj Hazeliovým dielom. Do svojej výstavy vložil mnohé divadelné prvky kulisovej funkcie architektúry a mnohé teatrálne vystúpenia s prejavmi folklóru
a krojov demonštrujúcich národnú svojbytnosť.

Múzeá v prírode a pamiatková starostlivosť
Ak sa rozhliadneme po dnešných európskych múzeách
v prírode, nenájdeme iné koncepcie, než rozvíjajúce uvedené tri severské. V celom bývalom Československu múzeá
v prírode vznikali s funkciou záchrannou, v rámci koncepcií
pamiatkovej starostlivosti. Pamiatkari neprijali princíp prenášania objektov, kládli dôraz na tzv. pôvodnosť prostredia
chránenej stavby, a to aj vtedy, keď sa natoľko zmenilo, že
stratilo kultúrne znaky súvisiace so stavbou. Na otázku, čo
treba chrániť, nebola odpoveď, okrem tzv. pôvodnosti hmoty. Dochádzalo k paradoxom: hmota jadra stavby ostávala,
ale vonkajšia architektúra sa súrnymi opravami zmenila.
Múzejný prístup hodnotil prvky architektúry ako rozhodujúce kultúrne hodnoty pre zachovanie a tiež potrebu navracať pôvodné prostredie (prírodné aj stavebné) metódami
výskumu a rekonštrukcie, čo mohli poskytnúť len podmienky múzeí v prírode.
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Situácia na Slovensku sa líšila od českých krajov tým, že v 50.
rokoch 20. storočia malo Slovensko nepomerne viac tradičnej
architektúry v intaktnom sociálnom prostredí. V roku 1961
sa pristúpilo k riešeniu ochrany kostola preneseného v roku
1926 z Mikulášovej do Bardejovských kúpeľov formou vybudovania múzea v prírode v jeho tesnom susedstve, sprístupneného v roku 1965. V Martine bol už v roku 1893 zámer vytvoriť dielo inšpirované Skansenom, ale konkrétnu podobu
dostalo až v roku 1962. Rýchlejší spád podnietila až pamiatkarská koncepcia Múzeum v prírode ako jedna z metód záchrany ľudovej architektúry na začiatku 60. rokov. Vtedy ju v kandidátskej práci obhájil riaditeľ stredoslovenského pamiatkového strediska, Stanislav Dúbravec. Múzeum malo vzniknúť
v každom regióne. Keďže Oravské múzeum v Oravskom Podzámku malo už riadny fond dokumentácie ľudovej architektúry, S. Dúbravec začal zámer realizovať tam. Bol vzdelaním
urbanista a mal pochopenie pre rekonštruovanie modelu historického sídla, vrátane sociálneho a prírodného prostredia.
Pozn. J. Langer: V roku 1966 pri dokončovaní urbanistickej štúdie (M. Slováková – J. Langer) som sa náhodou dostal do rumunského Sibiu, kde architekt Paul Niedermeier dokončoval vynikajúcu štúdiu pre 200-hektárový areál múzea v prírode, a odniesol
som si cenné skúsenosti. Keďže som sa v 50. rokoch zaoberal sociálnymi vzťahmi na Orave, vnášal som do koncepcie rekoštruovaného sídla, aj jednotlivých obydlí, ich sociálne funkcie (neskoršie
tiež do výskumu a štúdií pre niektoré ďalšie múzeá).
Múzeum oravskej dediny bolo založené v roku 1967 (sprístupnené v roku 1975) a začala sa rozbiehať výstavba aj ďalších – v Martine, Banskej Štiavnici, Nitre, Pribyline, Vychylovke, Starej Ľubovni a Humennom.
Na území Čiech a Moravy v roku 1925 otvorili Valašské muzeum v přírodě. Svoj urbanizmus vyriešilo pre 60-hektárové
územie v roku 1968 a v 70. rokoch budovalo areál Valašskej
dediny a neskoršie Mlynskej doliny, a to viac podľa koncepcie
Sandvigovej, než pôvodne požadovanej typologickej. Veľkosť
kopcovitého areálu umožnila riešiť geografický princíp niekoľkými osadami v členitom prírodnom prostredí. Aj strážnické
múzeum takto postupovalo, v Chanoviciach v Pošumaví ostali na začiatku výstavby, v Přerove nad Labem, žiaľ, začali svoj
areál rozvíjať pod sídelnou terasou a nevyužili ani možné spojenie s vtedajšou dedinou a rybníkom. Väčšina múzeí vznikala ako pamiatkové rezervácie na pôvodnom mieste (Ostroh,
Příbram-Březové Hory, Třebíz, Zubrnice, Vysočina, Rymice,
Příkazy) a v Kouřimi podľa štúdie P. Fuchsa a M. Novákovej začali pamiatkari budovať na 4 ha víziu Národopisnou výstavou
českoslovanskou vytúžený tzv. český skanzen s pomýlenou geografickou koncepciou. V tesnom nahustení stavieb by sa podľa tejto koncepcie dostával do spoločného dvora napríklad tzv.
dom hanácky s domom sudetským a pod. Realizovala sa len regionálna časť juhovýchodu stredných Čiech, ale jednu usadlosť
tam pamiatkari preniesli zo severných Čiech.
Aj keď sme boli do roku 1974 celkom izolovaní od koncepčného diania v Európe, predsa len jednotlivci prinášali informačné materiály z celého kontinentu a začali nás aj zo zvedavosti navštevovať zahraniční kolegovia. Už vtedy sa stal
Jaroslav Štika z Rožnova pod Radhoštěm členom Asociácie
európskych múzeí v prírode. V rámci Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry Karpát a Balkánu sme v roku 1972 založili pracovnú skupinu pre múzeá v prírode,
ktorá v Československu umožňovala formulovanie vzťahov
k zásadám pamiatkovej starostlivosti, aj k vtedajšej muzeológii, vymedzenie špecifík múzeí v prírode, rýchlu výmenu
náhľadov na nové problémy, skúseností, informácií, a tiež
experimentovanie. To viedlo k formulácii zásad – Národopisná muzea v přírodě – teoretická a metodická východiska k realizaci – vydaných v roku 1981. Tie boli na Slovensku prijaté
Ministerstvom školstva a kultúry SSR ako záväzná norma.

Vtedy sa začali rozchádzať otvorené slovenské možnosti
od postavenia múzeí v prírode v Českej republike, kde nie
sú po právnej stránke brané na vedomie doposiaľ. Dokázal
to naposledy seminár o poslaní funkcie metodického centra
pre múzeá v prírode konaný 13. 5. 2013 v Hlinsku.

Vzťah k zásadám muzeológie
Na konci 20. storočia sa zdalo, že rozvoj a nezastupiteľnosť
špecifických funkcií múzeí v prírode má u nás otvorené výhľady do budúcnosti. Lenže na začiatku 21. storočia sa začali
kopiť nové problémy. Nastala generačná výmena a prichádzali absolventi štúdia muzeológie naučení len na činnosť tzv.
kamenných múzeí a nerešpektovali špecifiká múzeí v prírode. Keďže riaditelia sú často vyberaní nadriadenými orgánmi
s ilúziou manažérskej odbornosti pre ich funkciu, nepoznajúc príslušné zásady budovania vlastnej inštitúcie, nie všetci sa vedia zorientovať. Novým pracovníkom chýba syntetické chápanie prezentácie spôsobu života v minulosti, budované na základe vedeckého výskumu, a často nerešpektujú východiskovú potrebu vzdelávať sa v tomto smere. Sústredia sa
na špecializáciu, na určitý druh zbierky a tú študujú vedecky
do hĺbky. Pre múzeum v prírode to nie je podstatné a funkčne účelné. Akvizície a prvotné ošetrenie predmetov z terénu by sa mali vykonávať prednostne podľa potrieb expozície
v prírode na základe historicko-etnografického výskumu a jeho výstupov, v oponovaných štúdiách a scenároch, nie však
podľa nárokov na typologické dopĺňanie zbierky príslušného
druhu (to je úloha až druhoradá). Informačný systém by mal
slúžiť najprv na rýchle vyhľadávanie všetkých nosičov informácií, k ich sústredeniu pre tvorbu scenára expozície v prírode, to značí fotografie, zamerania stavieb, kresby, excerptá z archívnych dokumentov, zbierkové predmety, záznamy
z terénu nielen o stavbe, ale aj o spôsobe života a gazdovania,
a iné (v rožnovskom múzeu takýto systém fungoval, ale bol
zrušený). Povinné uloženie dát o zbierkových predmetoch či
iných muzeáliách v múzeách v prírode nestačí.
Nedostatok rozpočtovaných financií núti riaditeľov obmedzovať niektoré múzejné funkcie a činnosti. Zväčša prvé bývajú likvidované lektorské služby, ďalej starostlivosť o exponáty, až po samé upratovanie v expozíciách. Niekde dochádza
k premene expozície z dôvodu zjednodušenia údržby alebo
z naučenej požiadavky na obmenu expozícií, a to bez základnej znalosti, že v múzeu v prírode je expozícia výsledkom výskumu spôsobu života konkrétnych historických osôb, čo je
možné len zdokonaľovať na základe nových vedeckých poznatkov, ale nie meniť ich len pre prezentáciu exponátov. Aj
starostlivosť o agroexpozíciu a poľnohospodárske práce pred
očami návštevníkov sa často obmedzujú, zmenšuje sa sortiment biologických prvkov v expozícii. Muzeológia si zvyká
na metodické kombinácie s pamiatkovou starostlivosťou, ale
dnes ešte zaostávajú nároky na niektoré metódy arborét.
Najnebezpečnejšie je rušiť staršie databázy, vyraďovať z evidencie nielen zbierkové predmety, ale aj pomocné nosiče informácií len pre nedostatok miesta, znižovať počet zamestnancov zabezpečujúcich ošetrenie alebo finančné náklady
na dokumentáciu. Dochádza tak k zhateniu práce hoci aj nežijúcich kolegov, zmysel ktorej by sme mali najprv dobre poznať. Nie je jednoduché obsiahnuť poznanie o živote dvoch
generácií nie tak dávno minulých, ale v našej múzejnej práci máme aj zodpovednosť voči našim predkom, že ich stopy v životoch dnešnej mladej generácie dokážeme zachovať
a rozšifrovať.
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Technické pamiatky a ich využitie
na múzejné účely na príklade pamiatok
v správe Slovenského technického múzea
Zuzana Šullová, SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, KOŠICE
Technological monuments and their use for museum purposes on the example of monuments
administered by the Slovak Technical Museum
Monuments of production, technology and science constitute a significant as well as a specific part of cultural
heritage. Currently this group, called technological monuments and registered in the Central List of Monuments of
the Slovak Republic, contains 582 monuments, out of which 38 are state-owned. Their condition and their use are
diverse. The article illustrates the use of technological monuments for museum purposes and the different ways of
their presentation on the example of the monuments administered by the Slovak Technical Museum.
Pamiatky technickej vyspelosti ľudstva tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva. V podmienkach Slovenska
bola v počiatkoch organizovanej starostlivosti o pamiatky pozornosť venovaná najmä stavebným pamiatkam, a to
hlavne sakrálneho charakteru. Po roku 1945 sa záujem posunul na drevenú architektúru, vrátane svetskej, a zároveň
sa zvýšil záujem o ochranu a zachovanie technických pamiatok, najmä hnuteľných. Dôkazom toho je i v roku 1947
vznik samostatného špecializovaného technického múzea
s celoslovenskou pôsobnosťou v Košiciach (dnes Slovenské
technické múzeum).
Technickými pamiatkami vo všeobecnosti nazývame diela vytvorené v úžitkovej sfére záujmov ľudstva, pričom rozhodujúcim faktorom pre ich vznik a využitie je ich technické vybavenie, resp. funkčnosť. Pre prisúdenie pamiatkovej
hodnoty je teda rozhodujúca ich technická hodnota. V zásade
rozlišujeme tri základné typy technických pamiatok, a to pamiatky výroby, pamiatky techniky a pamiatky vedy.
Pamiatky výroby sú zdrojom a zároveň výsledkom technickej
práce. Ich hodnota spočíva v ich vybavení (stroje, technológie). Ich ďalšie členenie závisí od vzťahu k jednotlivým výrobným odvetviam (baníctvo, hutníctvo, energetika, strojárstvo,
potravinárstvo, chemická, textilná výroba, výroba stavebných hmôt a iné) a stupňa zavedenej výroby (domáca výroba
a remeslo, manufaktúra, továrenská výroba).
Hodnota pamiatok techniky, ako výsledkov technickej práce,
je odvodzovaná od množstva technickej práce a náročnosti
technologického postupu pri ich budovaní. Ide o inžinierske
stavby a diela. V tomto prípade rozlišujeme pamiatky dopravy, pamiatky vodného hospodárstva, signalizačné pamiatky.
Pamiatkami vedy sú pracoviská vybavené rôznou vedeckou
aparatúrou a prístrojmi. Konkrétne môžeme hovoriť o astronomických pozorovateľniach, hvezdárňach, meteorologických staniciach, rôznych laboratóriách atď.
Špecifickou podskupinou technických pamiatok sú ľudové technické pamiatky. V tomto prípade ide o stavby spojené s ľudovou výrobou a remeslom, dopravou a vodným hospodárstvom. V základnej typológii rozlišujeme ľudové technické pamiatky na báze stroja (napr. mlyny, píly, hámre,
lisovne a iné) a na báze dielne (kováčska, hrnčiarska, garbiarska a iné).
Keďže v celej skupine technických pamiatok ide o komplexy,
pri ktorých vnímame ich vonkajšiu podobu a vnútorné vybavenie ako dve autonómne zložky, pri ich ochrane a obno4

Hámor v Medzeve, po rekonštrukcii v roku 2011. Foto: B. Cisár

ve je nutný prístup v dvoch líniách. K stavebným objektom,
najmä pri industriálnych pamiatkach, je pristupované v rámci ochrany ako ku stavebným pamiatkam. Ochrana technologického vybavenia, teda rozhodujúceho prvku pre prisúdenie pamiatkovej hodnoty a pre jej druhové zaradenie, vyžaduje špecifický prístup, znalosti a zručnosti technických
profesií. V každom prípade ideálom zachovania je udržanie
funkčnej celistvosti pamiatok a ochrana in situ. Rozoberanie
a premiestnenie súčastí pamiatky je prijateľné len vtedy, ak
je sanácia stavebného objektu nutná kvôli neprekonateľným
ekonomickým či spoločenským podmienkam. V tomto prípade sú však nutné ďalšie dokumentačné úkony za účelom čo
najvýpovednejšieho informačného postihnutia väzieb medzi,
v tomto prípade technologickým či strojovým vybavením objektu, stavebným objektom a zároveň vonkajším prostredím
(charakter lokality z rôznych aspektov).
V súčasnosti je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
zapísaných 9 807 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) a 14 781 hnuteľných národných kultúrnych
pamiatok. V rámci nehnuteľností ide konkrétne o 15 406 pamiatkových objektov a hnuteľné pamiatky predstavuje spolu
33 163 pamiatkových predmetov. Ich využitie, ako aj súčasný
stav, sú rôzne.

múzeum 2 / 2014 • Hlavná téma

2014_05_muzeum_02_04.indd 4

17. 6. 2014 21:28:53

Kraj

NKP
spolu

Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

1 772
2 646
2 006
1 289
3 918
1 099
1 183
1 694

Z toho

Tab. 1 Nehnuteľné kultúrne pamiatky k 13. 6. 2013
v správe štátu
Vlastnícky vzťah
Príspevková Rozpočtová
organizácia organizácia
73
86
110
50
168
42
29
28
35
108
50
32
26
31
26
20

K 28. 2. 2014 bolo v samostatnej skupine pamiatok vedy, výroby a techniky evidovaných 582 pamiatok. Celkový počet
pamiatkovo chránených objektov zďaleka nevystihuje množstvo objektov s potenciálnou hodnotou pamiatky vedy, výroby alebo techniky. Aj keď je Slovensko všeobecne vnímané
ako krajina s poľnohospodárskymi tradíciami, naše územie
je späté s rozvojom viacerých priemyselných odvetví. Bohaté tradície najmä ťažby a spracovania rúd sú dôvodom existencie množstva objektov, ktorým sa dá prisúdiť pamiatková
hodnota, no k dnešnému dňu nie sú zapísané v ústrednom
zozname pamiatok.
Z celkového počtu pamiatok vedy, výroby a techniky zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je v správe štátu 38 pamiatok. Konkrétne ide o výpravnú budovu Bývalej uhorskej centrálnej železnice v Bratislave; rušňové depo
čiernovážskej železnice; kamennú cestu v obci Stakčín; objekt

v obnove

vyhovujúci

dobrý

narušený

dezolátny

v obnove

9 10 8

dezolátny

narušený

dobrý

582

Vlastnícky vzťah
Príspevková
Rozpočtová
organizácia
organizácia
30
8
stav pamiatky
vyhovujúci

Slovensko

NTP
spolu

Z toho

Tab. 2 Nehnuteľné kultúrne pamiatky – Pamiatky vedy,
výroby a techniky k 28. 2. 2014 v správe štátu

2

1

4

1

2

1

0

hámra a jeho technologické vybavenie v Medzeve; vysokú pec
– Karlovu hutu vo Vlachove; kováčsku dielňu vo Veľkom Lome; Solivar s areálom v Prešove – konkrétne objekty četerne,
dielne, gápeľ, klopačka, sklad soli, výrobňa soli, strojovňa, úzkorozchodná železnička medzi skladmi; klopačku v Banskej
Štiavnici; hradné studne v Bojniciach, Krásnohorskom Podhradí a Zvolene; hradný most v Častej; jazero a hradný most
v Bojniciach; dve delá, dva mosty a rumpálovú studňu v Betliari; veternú studňu v Mužle; stanicu lanovky s observatóriom
Tatranská Lomnica-Lomnický štít; Observatórium v Hurbanove; elektrický mlyn v Kühmayerovej továrni v Bratislave, vodný Schaubmarov mlyn v Pezinku; kamenný most v Poprade; tzv. Krajinský most v Piešťanoch; trafostanica v Nitre;
zamestnanecký dom v Komárne a kartúnku v pôvodne renesančno-barokovom kaštieli v Šaštíne-Strážach.
Oficiálne prisúdenie pamiatkovej hodnoty však tiež nie je
zábezpekou adekvátnej ochrany. Napriek legislatívne stanoveným povinnostiam vlastníka, často aj stav pamiatkového
fondu vo vlastníctve štátu odráža skutočnosť, že medzi priority dnešnej slovenskej spoločnosti zďaleka nepatrí uchovanie a systematická ochrana kultúrneho dedičstva. Príkladom
môže byť aj objem financií smerovaných do ochrany nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe Slovenského technického múzea (STM).
Pokiaľ ide o nehnuteľné technické pamiatky (NTP; k dnešnému dňu ich má vo svojej správe STM štyri), od roku 2008 bolo do ich obnovy investovaných celkovo 171 594 eur, z toho
až 146 834 z vlastných zdrojov STM. Nezanedbateľnú časť finačného objemu pritom predstavujú položky na vyhotovenie
projektových dokumentácií. Samozrejme prioritným okruhom záujmu múzejnej inštitúcie sú hnuteľné pamiatky a následne ich ochrana in fondo. V prípade múzeí, dokumentujúcich vývoj vedy, výroby a techniky, dochádza však vyňatím
mnohých artefaktov dokladujúcich technickú vyspelosť ľudstva k značnému ochudobneniu ich výpovednej hodnoty. Najmarkatnejšími sú najmä doklady vývoja technológií a technologických postupov rôznych druhov výroby, najmä počnúc
priemyselnou revolúciou. O uvedomení si týchto skutočností svedčí aj zintenzívnenie záujmu o dokumentáciu nehnuteľných technických pamiatok, a to aj múzejnými inštitúciami. Konkrétne Slovenské technické múzeum už v roku 1957
(vtedy Technické múzeum) vyvíjalo aktivity s cieľom výskumu, súpisu, záchrany a využitia nehnuteľných technických
pamiatok. Znovuobrodením týchto aktivít, ako aj prejavom
vzrastajúcej potreby evidencie a uchovania pamiatok industriálnej spoločnosti, prioritne spadajúcich do kompetencie
Pamiatkového úradu, bolo aj zriadenie Sekcie ochrany priemyslového dedičstva pri STM v roku 1994, ktorého činnosť,
podľa zachovaných zápisov, bola zameraná na evidenciu,

z toho

Tab. 3 Financie vynaložené na ochranu pamiatkového fondu v správe STM
Zdroj: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu KULT 1-01
Rok
Financie spolu (€)
Z toho na technické pamiatky
štátny rozpočet
0
2013
0
vlastné zdroje
0
štátny rozpočet
0
2012
0
vlastné zdroje
0
štátny rozpočet
61 800
štátny rozpočet
2011
84 565
22 765
z toho
vlastné zdroje
22 765
vlastné zdroje
štátny rozpočet
0
2010
0
vlastné zdroje
0
štátny rozpočet
194 779
štátny rozpočet
2009
271 638
97 064
z toho
vlastné zdroje
76 859
vlastné zdroje
štátny rozpočet
89 500
štátny rozpočet
2008
89 500
51 675
z toho
vlastné zdroje
0
vlastné zdroje

0
0
0
22 765
0
24 760
72 304
0
51 675
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Huta Karol, Vlachovo. Foto: D. Lobodová

využívanie a propagáciu minulej výrobnej priemyselnej činnosti s jej technickou, technologickou, architektonickou,
umeleckou alebo sociálnou štruktúrou. Poslednou významnou aktivitou STM bola snaha o vytvorenie koncepcie ochrany priemyselného dedičstva, predložená v roku 2004 Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.

Prezentácia technických pamiatok
Samostatnou kapitolou je využitie, resp. prezentácia technických pamiatok. Vo všeobecnosti za ideálnu považujeme
prezentáciu pamiatky v dynamickom stave, t. j. prípad, kedy
vhodnou formou ochrany a prípadnej renovácie nedošlo k porušeniu funkčnej celistvosti pamiatky. Úspechom je tiež prezentácia vo forme prehliadkových objektov s prezentovanou
pôvodnou funkciou alebo prezentácia napr. súčastí technologického vybavenia ako statických, ale funkčne schopných exponátov, či už na mieste ich pôvodného používania alebo ako
súčastí múzejných expozícií mimo miesta ich pôvodnej funkcie. Ďalšou možnou formou je sprístupnenie exteriéru pamiatkového objektu s nekompletným alebo modernizovaným zariadením a interiérom so zmenenou, nevýrobnou funkciou,
kde ťažiskom prezentácie je exteriér. V nespolednom rade častým spôsobom je v prípade uchovania in situ aj prezentácia vo
forme sprístupnenia torza pamiatky vybavenej informačnými
tabuľami, v lepšom prípade ako súčasti náučných chodníkov
alebo turistických trás.
V súčasnosti STM spravuje štyri technické pamiatky viažuce sa k histórii baníctva, hutníctva a riečnej dopravy na Slovensku. Unikátom, minimálne stredoeurópskeho významu,
je NKP Solivar v Prešove. Ide o komplex technologických objektov na ťažbu soľanky a varenie soli. Verejnosti bol sprístupnený v plnom rozsahu v roku 2003, po vybudovaní stálej expozície Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare v jednom
z objektov – Varni František. Celý komplex dnešnej NKP Solivar (výrobňa soli s areálom) bol za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený 18. 3. 1970. Pozostáva zo šachty Leopold
s gápľom – konským ťažným zariadením, rezervoárov soľanky (četerne), skladov soli (komore), varne soli (huta), klopačky (tureň), vodnej nádrže (mindžala). Pôvodne boli súčasťou
komplexu aj soľné kúpele, kaplnka (kaplička) a kostol sv. Jána Krstiteľa (Baňaský kostol). Do správy STM sa NKP Solivar

dostala v roku 1972 po prevzatí od Rudných baní, š. p. Banská Bystrica, závod Solivary – Prešov.
NKP Solivar je príkladom prezentácie pamiatky formou prehliadky jej objektov so zachovanou pôvodnou funkciou.
Z pôvodného komplexu STM momentálne sprístupňuje objekt gápľa, v ktorom dominuje pôvodná technológia na ťažbu
soľanky, zároveň je návštevníkom sprístupňovaná modernizovaná časť technického riešenia čerpania soľanky. Ďalším objektom sú četerne a klopačka, ktoré sú tiež vyhliadkovými objektmi, v prípade četerní s prezentáciou pôvodnej
technológie. Varňa František, oproti predchádzajúcim objektom, je príkladom objektu bez zachovaného technického zariadenia a inventára, a zároveň ju môžeme označiť za príklad
stavebnej obnovy technickej pamiatky s využitím na typické múzejné účely. V upravenom interiéri objektu sa nachádzajú expozičné priestory – Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare (2003) a výstavné priestory. Časť objektu je prispôsobená
na technické zázemie personálu a správcu objektu, zároveň
z dôvodu nedostatočnej kapacity priestorov pre trvalé uloženie zbierok STM využíva časť priestorov Varne ako depozitár. Samostatnou kapitolou je objekt Sklad soli, architektonicky najimpozantnejší objekt celého solivaru, ktorý v roku
1986 vyhorel. Napriek obrovskému úsiliu sa ho nedarí obnoviť. Veľkou nádejou je dopytovo orientovaný projekt Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov, realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja Investícia do vašej
budúcnosti. Schválený príspevok vo výške 2 486 156 eur pokrýva finančné náklady na komplexnú revitalizáciu pamiatky s interiérovým vybavením pre expozičné a výstavné účely,
ako aj realizáciu rôznych druhov kultúrno-vzdelávacích aktivít. V mesiaci september 2014 mala byť obnova pamiatky
ukončená, k dnešnému dňu však neboli začaté ani prípravné
stavebné práce.
Návštevnícku prevádzku na 44 872 m2 plochy, z toho 4 088 m2
zastavanej, STM personálne pokrýva dvoma odbornými zamestnancami. Objekt Solivaru je sprístupnený celoročne,
v zimnom a letnom režime. Okrem tradičných prehliadok technických objektov a expozície, sú v komplexe pravidelne realizované výstavy rôzneho zamerania. Významným prvkom je
dlhoročná spolupráca so Soľnobanským čipkárskym cechom,
kontinuálnym nasledovníkom soľnobanských čipkárov, ktorých počiatky podľa tradovaných informácií siahajú do polovice 18. storočia. Vznik soľnobanskej čipky, úzko previazaný
s baníctvom v Soľnej Bani (predchodca dnešného Solivaru, ako
mestskej časti Prešova), činnosťou pôvodne rozvíjanou baníckymi rodinami s cieľom zlepšenia životných podmienok, najmä keď zárobok mužov pri varení soli nepostačoval na uživenie mnohopočetných rodín, sa darí posledných päť rokov
každoročne pripomínať festivalom paličkovanej čipky. V pamiatkovom komplexe je taktiež každoročne pripravovaný
program v rámci celoslovenských podujatí ako je Noc múzeí,
Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Festival vedy a techniky a iné. Okrem iného o záujme verejnosti o tento objekt svedčí aj návštevnosť. V priemere predstavuje cca 10 % celkovej
návštevnosti všetkých pobočiek STM.
Ďalšou významnou technickou pamiatkou v správe STM
od roku 1967 je Hámor v Medzeve, pôvodne tzv. Tischlerov
hámor. Predstavuje typ jednokladivového dvojohniskového
hámra. Ide o kombinovanú stavbu (kameň – drevo) z 2. polovice 19. storočia. Snahou STM je uchovať ho ako živú technickú pamiatku, múzejný doklad konštrukcie, stavby a technológie kovania železa. Vplyvom hydrologických zmien

Tab. 4 Návštevnosť NKP Solivar

Návštevnosť STM celkovo
Z toho návštevnosť NKP Solivar
6

2008
92 017
9 034

2009
69 450
9 935

2010
72 040
7 193

2011
75 415
8 160

2012
84 619
8 282

2013
90 411
9 613
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v danej lokalite boli porušené predpoklady pre prevádzkovateľnosť hámra, čo znemožnilo prezentáciu pôvodnej funkčnosti technickej pamiatky. Po dlhoročných snahách o získanie
financií na renováciu objektu prebehla v rokoch 2008 – 2010
komplexná rekonštrukcia, v prvej fáze zameraná na obnovu
funkčnosti objektu. Realizované boli stavebné exteriérové
úpravy, zabezpečená inžinierska činnosť, oprava drevených
dĺžkových stien, vstupných otvorov, oprava krovu a šindľovej strechy. S cieľom zabezpečenia prívodu vody, nevyhnutnej pre predchádzanie výrobného procesu pôvodnej technológie, bola vyrobená a osadená drevená vodná nádrž (stavadlo).
Následne boli v roku 2009 do činnosti uvedené technické a technologické zariadenia. V rámci interiérových úprav
prebehla oprava ohnísk a dúchadlových komôr. Súbežne boli reštaurované súčasti technického vybavenia – hámornícke
kladivo, brúska, nákova. Z dôvodu úplnej degradácie pôvodných vodných kolies boli vyrobené a sfunkčnené ich repliky.
V rámci exteriérových prác bola realizovaná obnova vodnej
hate (rezervoára) hámra a riešený prívod vody. V konečnej
fáze komplexnej obnovy objektu STM inštalovalo v interiéri
hámra autentické náradie, nástroje a pomôcky, ako aj finálne výrobky medzevských hámorníkov, ktoré múzeum získalo v rámci akvizičnej činnosti. Napriek úsiliu hámor nepatrí
medzi najvyhľadávanejšie objekty v správe STM. Príčinou bude jednak dlhodobé uzatvorenie objektu v predchádzajúcom
období a zároveň výskyt viacerých druhovo príbuzných technických pamiatok v danej lokalite. V súčasnosti je v Medzeve
za NKP vyhlásených päť hámrov. Problémom hámra v správe STM ostáva udržanie aspoň čiastočnej funkčnosti, ktorá sa
dosiahla komplexnou obnovou v rokoch 2008 – 2011. Objekt
STM sprístupňuje na požiadanie, pričom prehliadky zabezpečuje lektorská služba (1 pracovník). Zároveň zabezpečuje návštevnícku prevádzku i vo vysunutej expozícii STM, v Múzeu
kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve.
Tab. 5 Návštevnosť vysunutých expozícií STM v Medzeve

Rok
Návštevnosť*

2010
298

2011
341

2012
540

2013
1011

* Návštevnosť vykazovaná spoločne za expozíciu fotografickej a kinematografickej techniky v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a Hámor v Medzeve
V rámci skupiny technických pamiatok tvoria osobitnú kapitolu pamiatky hutníckej výroby – huty a vysoké pece. Aj keď
STM má v priamej správe iba jednu takúto nehnuteľnú pamiatku – vysokú pec železiarne vo Vlachove, vyvíja veľké úsilie
v oblasti dokumentácie jednak ich lokalizácie v rámci celého
územia SR, a súčasne dokumentácie v nich používaných technológií výroby a spracovania železa. Huta Karol z roku 1870
dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového
železa na drevnom uhlí, okrem toho púta aj svojím architektonickým prevedením. Vysoká pec bola naprojektovaná na výšku 12 m a objem 28 m2. Dúchadlo poháňali dve vodné kolesá, požadovaná teplota sa dosahovala spaľovaním drevného
uhlia. Výkonnosť pece bola taká vysoká, že iba časť produkcie sa spracúvala v priľahlých hámroch (dva). Zvyšok surového železa bol predajným artiklom. Napríklad v roku 1884 sa tu
vyrobilo 5 162 ton surového železa. V správe STM je však iba
samotná vysoká pec, ostatné zachované stavebné objekty železiarní sú v súkromnom vlastníctve. Momentálne sú využívané súkromnou firmou zaoberajúcou sa drevovýrobou. To značne sťažuje všetky aktivity vyvíjané s cieľom obnovy pamiatky a jej prípadného využitia na múzejné účely. Od roku 2008
je spracovaný projekt komplexnej revitalizácie objektu vysokej pece, do dnešného dňa sa STM nepodarilo získať financie
na jeho realizáciu.

V roku 2013 prevzalo múzeum do svojej správy NKP Remorkér Šturec, pôvodným menom „Štúr“. Za hnuteľnú národnú
kultúrnu pamiatku, ako poslednú historickú loď nachádzajúcu sa na území SR, bol vyhlásený v roku 2012. Plavidlo bolo
postavené v roku 1937 v Škodových závodoch Komárno ako
motorová tanková loď. Dlhé roky bolo ako vyradené plavidlo
bývalej Československej plavby dunajskej zakotvené v severnom bazéne bratislavského zimného prístavu. So strojným výkonom 1000 k, dĺžkou lodného telesa 56 m, šírkou 9 m a ponorom 1,45 m patrilo vo svojej dobe medzi moderné plavidlá.
V roku 1944 bol Štúr medzi loďami, ktoré boli počas bombového útoku v bratislavskom prístave potopené. V rokoch 1951
– 1952 bolo plavidlo zrekonštruované v Slovenských lodeniciach v Komárne z tankovej motorovej lode na vlečný remorkér a premenované na Šturec. V súčasnosti je loď nekompletná, v značne degradovanom stave. Zámerom STM je plavidlo
komplexne obnoviť a adaptovať na lodné múzeum, zamerané na tematiku riečnej dopravy a lodnej prepravy na Slovensku. V súčasnosti sú realizované prvé konkrétne kroky projektu pod odbornou gesciou Slovenského plavebného kongresu, s účasťou odborného poradenstva plavebnej spoločnosti
Slovenská plavba a prístavy a štátnych orgánov v oblasti vodnej dopravy. Po komplexnej obnove plavidla bude v interiéri
inštalovaná expozícia zameraná na históriu plavby na Dunaji,
ale aj históriu plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy od jej vzniku v roku 1922.

Záver
Sumarizácia stavu NKP – pamiatok vedy, výroby a techniky
v správe STM potvrdzuje, že zámery obnovy takýchto pamiatok a následné využitie na múzejné účely nie sú jednoduchou
záležitosťou. Ideálnym stavom je ich prezentácia vo funkčnom
stave. To však z veľkej časti závisí od zachovanosti technického vybavenia danej pamiatky a samozrejme zámerov a finančných možností jej vlastníka. Vo veľmi ojedinelých prípadoch sa
pamiatky vedy, výroby a techniky po strate ich pôvodnej úžitkovej funkcie zachovajú v kompletnom a autentickom stave.
Najmä pamiatky výroby sú často radikálne modernizované.
Lepším prípadom sú najmä v zahraničí časté obnovy technických pamiatok s cieľom ich premeny na objekty s nevýrobnými funkciami. Zachovanie objektov a ich funkčnej celistvosti, t. j. aj vybavenia, je skôr raritou. V prípade všetkých technických pamiatok v správe STM je cieľom múzea prezentovať
ich pôvodnú funkciu a využitie čo možno najdôveryhodnejšou formou. V prípade chýbajúcich súčastí vybavenia (prípad
hámra v Medzeve, vysokej pece vo Vlachove či remorkéra Šturec) múzeum aj prostredníctvom akvizičnej činnosti má šancu
toto vybavenie doplniť, prípadne formou výroby dôveryhodných náhrad objektom aspoň za účelom čiastočnej prezentácie
ich pôvodných funkcií a využitia vrátiť „život“.
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Vznik a budovanie celoslovenského
múzea v prírode
Katarína Očková, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM V MARTINE-MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY
The origin and the building up of the pan-Slovakian open air museum
Many years have passed between the initial thoughts and the implementation of the pan-Slovakian open air
museum. The museum, as designed in its concept, has not been completed until today. Several approaches have
shown in its preparatory stages and implementation, typical for the theoretical and practical level of knowledge
in individual periods from the 1930’s until today. The Martin museum is currently solving several unfinished
investment projects but also important tasks of professional and methodological nature, science and research,
exhibition issues and cultural, educational and presentational activity.

Zimný pohľad na región Orava. Michal Pišný, 2005. Foto: archív SNM-MT, č. NG 161994

Od prvých myšlienok až po realizáciu celoslovenského múzea
v prírode prešlo veľa rokov, počas ktorých sa zmenili základné
prístupy k budovaniu múzeí v prírode na Slovensku aj v Európe. Dokumentácia ľudového staviteľstva, tradičnej stavebnej kultúry a spôsobu života bola cieľom Muzeálnej slovenskej spoločnosti (MSS) už od jej založenia (1893). Slovenská
odborná tlač vyzývala na záchranu objektov staviteľstva realizáciou múzeí v prírode už začiatkom 20. storočia.1 Tieto snahy sa zintenzívňovali následne v medzivojnovom období, kedy
dochádzalo k čoraz častejším zmenám v technologických stavebných postupoch na vidieku, k zmene charakteru sídiel, až
k zániku jedinečných typov objektov na pôvodnom mieste.2

Počiatky a zámery
Prvý konkrétny návrh na zriadenie národnej zbierky ľudového staviteľstva a tradičnej stavebnej kultúry so sídlom v Martine so zastúpením najtypickejších objektov z celého Slovenska
predstavil Valnému zhromaždeniu MSS organizátor tejto úlohy
za Slovenské národné múzeum jeho správca Ján Geryk v roku

8

1931.3 Na ideovom zdôvodnení tohto návrhu sa podieľali Dušan Jurkovič, Jozef Vydra a Karel Chotek. Zámerom bolo vybudovať „živé múzeum“ s dôrazom na jednotlivé regionálne špecifiká Slovenska a Moravského Slovácka, až do roviny prezentácie tradičného staviteľstva a spôsobu života Slovákov žijúcich
v zahraničí, pričom okrem samotnej expozície malo byť využitie areálu orientované aj na rekreačno-komerčné účely s výnosmi pre múzeum. Prístupy a plány stvárnenia múzea nadväzovali na zviditeľnenie národných, etnických a regionálnych špecifík
podľa vzorov prvých múzeí v prírode. Objekty mali obývať pôvodní obyvatelia, ktorí mali vykonávať bežné každodenné činnosti či ukážky výrobných postupov.
D. Jurkovič, inšpirovaný škandinávskymi múzeami a obzvlášť
nórskym Oslo, navrhoval tento projekt v Martine koncipovať
s perspektívou vytvorenia nového kultúrneho centra, v lokalite
Opleto, v blízkosti dnešného Národného cintorína, martinského amfiteátra, dnešnej 2. budovy Slovenského národného múzea v Martine (SNM v Martine) na Malej hore a Strednej zdravotnej školy (bývalý Štefánikov ústav). Projekt predpokladal vytvorenie vodnej priehrady na základoch menších existujúcich
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Plán múzea v prírode v lokalite Opleto. Ján Dérer, 1961.
Foto: archív SNM-MT, č. NG 20379

tokov v tejto časti pre vodné technické stavby (mlyny, valchy)
s rybárskymi domami a člnmi. Areál mal byť využívaný v lete
na plávanie a člnkovanie, v zime na korčuľovanie.
Odborná kritika tento variant neodporúčala realizovať. Toto riešenie nepodporovala ani politická garnitúra, ktorá mala
podporiť financovanie projektu. Okrem toho, v tom čase bolo prioritou dokončiť výstavbu „reprezentatívnej“ budovy4
(1932, dnešná budova SNM v Martine na Malej hore) a realizácia jej národopisných expozícií. Návrh bol ešte spresnený
v roku 1938, následne však do vývoja zasiahli udalosti 2. svetovej vojny a tento veľký projekt sa opäť nerealizoval.
Potreby záchrany ľudovej architektúry sa po 2. svetovej vojne
orientovali na ochranu objektov na pôvodnom mieste – in situ.5 Deklarácia ICOM (1957) odporúčala budovať múzeá v prírode ako druhú alternatívu ochrany pamiatok ľudového staviteľstva a stanovila hlavné zásady výstavby a prevádzky týchto špecifických múzejných inštitúcií: „1. Múzeá v prírode majú
za úlohu vyberať, rozoberať, prenášať, znovupostaviť a udržiavať – a to vo vhodnom primeranom umiestnení a s kompletným pôvodným vybavením – architektonické celky alebo ich
časti charakteristické pre spôsob života, bývania, poľnohospodársku činnosť, remeslá atď. kultúr, ktorým hrozí zánik; 2. Takéto múzeá, ak sú vybudované na základe osvedčených metód,
majú prvoradý vedecký, výchovný a rekreačný význam a zabezpečujú zachovanie jednej z najcennejšíich častí dedičstva
národov.“6 Riešenie otázky v celosvetovom meradle sa prenieslo aj na odborné diskusie k nám.7 Kvôli chápaniu kultúrnej politiky na Slovensku, spojenému s veľkým dôrazom na ľudovú
kultúru, bolo možné v Martine pokračovať v ideách D. Jurkoviča, J. Geryka, aj prostredníctvom ich následovníkov Andreja
Polonca, Štefana Mruškoviča, Jozefa Turza a ďalších.

Prístupy a realizácia
Realizáciu múzea v prírode ako bezprostrednej súčasti národopisných expozícií SNM v Martine, v zmysle jeho pôsobenia ako
celoslovenského múzejného strediska dokumentácie hmotného kultúrneho dedičstva8, schválila Slovenská národná rada
v apríli 1964. Išlo o štátnu úlohu, ktorá bola vládnymi predstaviteľmi pravidelne monitorovaná, a do ktorej sa pre myšlienku
budovania jedinečného celoslovenského centrálneho múzea
ľudovej architektúry investovalo množstvo energie, odborného úsilia, ale aj finančných prostriedkov.
Do tohto obdobia sa u nás uvažovalo len o jednom múzeu ľudovej architektúry s celoslovenskou pôsobnosťou. Napriek tomu sa začali zakladať aj regionálne múzeá ľudovej architektúry v prevažne severnej a severovýchodnej časti Slovenska
a múzeá v prírode špecializovaných múzeí – Poľnohospodárskeho múzea v Nitre či Banského múzea v Banskej Štiavnici.

Etnografická koncepcia múzea v prírode v Martine bola spracovaná v roku 1965. Následne vznikali návrhy urbanistickej štúdie
a prvý výber objektov na základe stanovených kritérií klasifikácie
a typológie objektov ľudového staviteľstva, ktorý bol navrhovaný
do 10 hlavných oblastí z celého územia Slovenska.9 Definitívne
bola stanovená lokalita múzea v Jahodníckych hájoch (vzdialené cca 1 km od centra Martina), ktorá disponovala vhodnou členitosťou terénu a lesným porastom v porovnaní s prvotne navrhovaným Opletom. Súbežne sa realizovalo spracovanie príslušnej
dokumentácie, výkup objektov, ich zariadenia, transfer a opätovné postavenie v novom areáli pripravovaného múzea.10 V rokoch
1972 – 1984 bol v SNM v Martine realizovaný rozsiahly výskum
ľudového staviteľstva na Slovensku a na základe výsledkov sa
upresňoval pôvodný výber objektov.11 Súbežne v rokoch 1976 –
1980 riešilo SNM v Martine, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Národní ústav lidové kultury v Strážnici
štátnu úlohu Národopisné múzeum v prírode – výskumná a teoretická príprava podkladov pre realizáciu12, ktorá vo všeobecnosti nasto-

Výstavba Múzea ľudovej architektúry v Jahodníckych hájoch.
Miroslav Juran, 1970. Foto: archív SNM-MT, č. NG 65785

Hospodársky dvor za budovou SNM-MT. Ján Dérer, 1971. Foto:
archív SNM-MT, č. NG 73174

lila teoretické a metodické východiská pre vznik a prevádzkovanie múzeí v prírode vo vtedajšom Československu.
V tomto období sa v Martine pristúpilo k realizácii múzea spôsobom modelovania komplexnej historicko-sídelnej krajiny
s hlbšími sociálno-ekonomickými a historickými súvislosťami
a prírodným prostredím na rozdiel od dovtedy budovanej zbierky solitérne pôsobiacich špecifických variantov ľudovej architektúry, ktoré boli zamerané najmä na hmotné, konštrukčné,
pôdorysné a typologické hľadiská ľudovej architektúry, bez hlbších vzájomných súvislostí.13 Uvedené viedlo k novej tematicko-urbanistickej koncepcii múzea so samostatnou štúdiou súboru
stavieb, ktorá stanovila ďalší prístup realizácie múzea.14
V tomto význame sa zmenil aj názov dovtedy budovaného Múzea ľudovej architektúry na Múzeum slovenskej dediny. Na základe výsledkov uvedeného rozsiahleho výskumu boli vypracované libretá a scenáre jednotlivých regiónov, ktoré boli rozdelené
do dvoch kultúrno-územných oblastí na celkovej plánovanej
ploche 64,2 hektárov:
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1. Podunajsko-potiská oblasť (oblasti nížinné a pahorkatiny) a 2. Karpatská oblasť (podhorské a horské oblasti). Tieto sa ďalej členili na 6 kultúrno-územných celkov a v rámci
nich na jednotlivé skupiny a podskupiny: Podunajsko, Záhorie
– Malokarpatská a Trnavská oblasť, Biele Karpaty a Ponitrie,
Južné oblasti stredného Slovenska, Juhovýchodné Slovensko,
Severozápadné Slovensko, Orava, Turiec, Pohronie a kremnická oblasť, Liptov, Spiš, Severovýchodné Slovensko (viac-menej
nadväzovali na prvé členenie Slovenska z roku 1965).
V roku 1991 bola dynamická stavebná činnosť v múzeu v súvislosti s organizačnými zmenami a reštrikčnými opatreniami
v oblasti kultúry utlmená. V tej dobe bolo v múzeu 139 objektov v rámci troch (Orava, Liptov, Kysuce – Podjavorníky) dokončených a jedného nedokončeného (Turiec) regiónu na ploche dodnes vymedzeného a oploteného areálu s rozlohou 15,5
hektárov (čo je približne 1/5 z plánovanej výmery areálu). Nedostatok finančných prostriedkov značne skomplikoval nielen
ďalšiu výstavbu, ale aj priebežnú údržbu už postavených objektov, či prevezených a zatiaľ demontovaných objektov, uložených na skládkach. Zároveň sa znížil stav pracovníkov zabezpečujúcich odbornú prípravu, realizáciu i prevádzku, došlo
aj ku stagnácii v oblasti výskumu a odbornej prípravy nevyhnutnej k realizácii ďalších expozičných skupín a objektov.
Deväťdesiate roky 20. storočia nastolili bilancovanie predchádzajúceho obdobia budovania múzea a snahu o zaktualizovanie správnych prístupov k realizovanému projektu v súlade
s európskym vývojom. Kontextuálne chápanie celkovej expozície15 sa zakladá na hĺbkovom historicko-etnografickom výskume konkrétnych usadlostí, prípadovej štúdii v diachrónnom vzťahu objektov a javov, ako aj na vyjadrení fenoménu

Dokumentačná skupina pracovníkov v budove SNM v Martine.
Jozef Turzo, 1979. Foto: archív SNM-MT, č. NG 119182

Práca konzervátora na rozobratých objektoch ľudovej architektúry.
Filip Lašút, 1967. Foto: archív SNM-MT, č. NF 43288-1
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kultúry všedného dňa. Po čase sa poukázalo aj na nesprávne
stavebné postupy pri realizácii expozície v priebehu výstavby,
ako aj na samotnú metodiku výberu a osádzania objektov. Negatívny dopad mala intenzívna stavebná činnosť bez systematického dohľadu etnografa na samotnú realizáciu expozície.
V roku 2003 bola prehodnotená koncepcia múzea z konca 80.
rokov 20. storočia,16 a jej aktualizácia zdôraznila potrebu dostavby múzea v pôvodne plánovanom rozsahu a tematickom
zameraní s niektorými úpravami. Múzeum pokračuje vo vypracovaní historicko-etnografických štúdií objektov a usadlostí a stojí pred veľkou otázkou priorít nedokončenej expozície.

Dostavba, údržba a udržateľnosť (?)
Od 90. rokov 20. storočia (po utlmení dynamickej výstavby) sa
v rámci rozpočtu múzea vykrývali len najnutnejšie prevádzkové
a mzdové náklady. Areál nebol po intenzívnej výstavbe prispôsobený pre návštevníkov. Mnohé objekty zostali nedokončené.
Niektoré boli len provizórne prispôsobené na prevádzkové účely (kancelárie odborných aj prevádzkových zamestnancov, konzervátorské pracovisko, pokladňa a pod.). Nevýhodou tejto situácie bolo, že s prevádzkovými stavbami a inžinierskymi sieťami sa v čase intenzívnej výstavby rátalo až po dokončení celej
expozície a nerealizovali sa súbežne. Nebol realizovaný hospodársky dvor s depozitármi, konzervátorským/reštaurátorským
pracoviskom a stolárskou dielňou, nedoriešený zostal vstupný
areál s pokladňou, lektorským zázemím, obchodom so suvenírmi, reštauráciou a ďalším nevyhnutným zariadením. V rámci
expozície technických objektov na vodný pohon nebol vybudovaný vodný tok, ktorý bol finančne aj realizačne náročný (prirodzený vodný tok areálom nepreteká) atď. Múzeum má preto
množstvo priorít pri dokončení čiastkových, ale aj náročných
komplexných expozičných, vedecko-výskumných a prezentačných projektov, čo je pri rozsahu expozície v dnešnej dobe čoraz náročnejšie. Pokračuje v dokončení rekonštrukcie skládok
konštrukčných prvkov, naliehavé sú rekonštrukcie slamených
striech, dokončenie základných konštrukčných prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov, ktoré sa priebežne sprístupňujú
atď. Neopomenuteľná je pravidelná údržba 15,5 ha areálu.
Prevažná väčšina pravidelnej činnosti rozvojového a stavebného charakteru bola od 90. rokov realizovaná z mimorozpočtových zdrojov a grantov (najmä účelovo viazané finančné príspevky Ministerstva kultúry SR, MÚ Martin, grant finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru
a Nórskeho finančného mechanizmu), pričom múzeum naďalej pokračuje v hľadaní zdrojov financovania mnohých nedokončených projektov.
Samotná expozícia Múzea slovenskej dediny v súčasnosti obsahuje 150 objektov (samostatné obytné a hospodárske objekty
usadlostí, sakrálne, technické, spoločenské a komunikačné objekty a drobná architektúra) zo 70 lokalít severozápadného Slovenska (do ktorého sa okrem Liptova, Oravy a Turca radia oblasti Javorníkov, Kysúc, Žilinskej kotliny, severných svahov Strážovských vrchov, stredného Považia a Rajeckej doliny). Mnohé
objekty niektorých plánovaných expozičných regiónov zostali
demontované na skládkach konštrukčných prvkov. Verejnosti je
zatiaľ sprístupnených 23 interiérovo a exteriérovo zariadených
objektov, ktoré poukazujú na tradičnú stavebnú kultúru, spôsob
života a bývania na severozápadnom Slovensku v období konca 19. a 1. polovice 20. storočia. Najstarší prezentovaný objekt
pochádza z polovice 18. storočia. Podobné množstvo objektov
čaká na dokončenie výstavby základných interiérových prvkov
(kúreniská, dokončenie podláh a pod.) a drobných exteriérových opráv (najmä obytných častí usadlostí v regiónoch Turiec,
Liptov, Kysuce-Podjavorníky). V nedokončenom regióne Turiec
predpokladá koncepcia múzea výstavbu dvoch usadlostí z Karlovej, usadlosti z Blatnice, fary z Vrícka, školy, usadlosti z Kaľamenovej. Expozíciu budú dotvárať želiarske a rómske obydlia
(ako súčasť Múzea kultúry Rómov na Slovensku).
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kou výzvou pre ďalší vývoj a prevádzku martinského pracoviska.
Napriek tomu, že sa nám v súčasnosti zdá takýto veľkolepý projekt neudržateľný, vieme, že podobné celonárodné múzeá v prírode v Európe boli realizované, fungujú a rozvíjajú sa
dodnes.20 Vyjadrujú tak základnú myšlienku, ktorá je príznačná
pre takýto charakter expozície – rozdielnosť kultúry a spôsobu
života v celej krajine na príkladoch jednotlivých ekotypov rodinných domácností v súvislosti s charakterom obydlia, spôsobom
života, úrovňou tradičnej výroby a obchodu, migrácií za prácou
a pod., s porovnaním jednotlivých lokálnych, regionálnych či etnických špecifík v pôvodnom zmysle budovania múzeí v prírode, a to poukázať na celkový vývoj a charakter celej krajiny v určitom období.

Kreslený návrh plagátu k podujatiu Múzea slovenskej dediny. Autor
Š. Mruškovič, 1995. Michal Pišný, 2002. Foto: archív SNM-MT, č.
NG 160091-6

Prevádzka a prezentačná činnosť
Prvýkrát bolo múzeum otvorené v roku 1972. V 70. rokoch
a 1. polovici 80. rokov bolo sprístupnené obmedzene, do roku
1991 bola návštevnícka prevádzka prerušená. Od roku 1991
bolo múzeum sprístupnené sezónne (v mesiacoch máj – október), od zimnej sezóny 2004/2005 je múzeum sprístupnené
celoročne. V poslednom období sa ročná návštevnosť múzea
pohybuje v rozmedzí od 35 000 do 40 000 návštevníkov.
Od roku 1991 múzeum každoročne organizuje podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru,
z ktorých boli za posledné obdobie najnavštevovanejšími Michalský jarmok, Hasičská nedeľa, Vianoce na dedine a Detská nedeľa.
Do súčasnosti sa realizovalo vyše 200 podujatí. Ich návštevnosť
priemerne tvorí 47 % celkovej ročnej návštevnosti múzea.
Napriek prvým snahám o špecializované edukačné podujatia pre
školskú mládež v polovici 90. rokov 20. storočia, sa začali systematickejšie organizovať kultúrno-výchovné podujatia v podobe
pobytových odborno-náučných programov až od roku 2004.17
Získanie čo najširšej škály návštevníkov v budúcnosti bude nepochybne možné zatraktívnením priestoru múzea pre pravidelných návštevníkov z blízkeho okolia a zabezpečením kvalitných služieb (občerstvenie, suvenírový obchod a celková
návštevnícka infraštruktúra múzea). Múzeum chce rozšíriť
možnosti spolupráce s dobrovoľníkmi rôznych vekových kategórií, ktorí by vhodným spôsobom vedeli spolupracovať pri
realizácii odborných, ale aj prevádzkových prác v celej expozícii (vrátane agro- a zooexpozície), alebo pri realizácii prezentačných podujatí bez využívania komerčných postupov a prostriedkov. V oblasti odbornej metodickej činnosti ostávajú prioritou odborné stretnutia zainteresovaných odborných
pracovníkov múzeí v prírode najmä na Slovensku a v Česku,
ale aj európskeho a celosvetového rozsahu.18

Záver
Majúc na pamäti skutočnosť, že „kvalita expozície je vždy úmerná
hĺbke poznania jej obsahu“19, je takáto snaha do budúcnosti veľ-
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Banské múzeum v prírode
– Banská Štiavnica
Jozef Labuda – Ondrej Michna, SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM, BANSKÁ ŠTIAVNICA
The mining museum in the open air – Banská Štiavnica
The mining museum in the open air is one of the seven exhibitions of the Slovak Mining Museum in Banská Štiavnica
visited yearly by an average of 30 thousand visitors. It is a real attraction for little and grown up „miners“ who can
go down the shaft to the underground of Banská Štiavnica and, in the authentic environment, learn more about
the difficult and dangerous miners‘ work, as well as experience, at least for a while, their feelings. The exhibition is
staged in the historical grounds dating to the latter half of the 17th century, dug out just by means of manual tools
– a hammer and a picker, or made in the mining works just tens of years ago.

Zopár slov na začiatok
Najvhodnejším, možno povedať doslova ideálnym spôsobom
stvárnenia múzejnej expozície je zriadiť ju v originálnych
priestoroch (interiér, exteriér) v čo možno najkratšom čase
po tom, ako sa z výrobných prevádzok a výrobných zariadení
stanú múzejné priestory a zbierkové predmety. Že je to možné, dokazujú mnohé skúsenosti zo zahraničia, kde v jednom

12

dni je v danej prevádzke ukončená ťažba nerastnej suroviny
a na druhý deň tu vzniká banícke múzeum.
Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici, popri ostatných
expozíciách Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, tvorí významný expozičný celok, ktorý dokumentuje prácu,
techniku a život baníkov, a súčasne slúži na ochranu banských
technických pamiatok na Slovensku. Sústreďujú sa v ňom originály i rekonštrukcie zariadení a objektov, ktoré pre ich rozme-
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Areál banského múzea v prírode. Foto: L. Lužina

ry a hmotnosť nie je možné uchovávať v bežných múzeách. Človek práve tu pociťuje a uvedomuje si, koľko dôvtipu, technického
myslenia, koľko práce, potu a mozoľov stál každý gram vyťaženého kovu, koľko odvahy a hrdinstva vyžaduje banícke povolanie.
Najväčší pokrok v slovenskom baníctve sa dosiahol v 18. storočí. Vtedy patrila banská technika v banskoštiavnickom rudnom revíri medzi najprogresívnejšie v Európe a Banská Štiavnica bola vzorom pre celý vtedajší banícky svet v oblasti vedy,
školstva a poznania banskej výroby. Práve tieto skutočnosti,
týkajúce sa banskoštiavnického baníctva, rozhodli, že v Banskej Štiavnici v roku 1927 vzniklo prvé špecializované banícke múzeum na Slovensku pod názvom Štátne banské múzeum
Dionýza Štúra. Už v pláne rozvoja tohto múzea sa uvažovalo
so zriadením banského múzea v prírode za účelom záchrany
baníckych technických pamiatok pre budúce pokolenie, pretože Banská Štiavnica je pre zriadenie takejto expozície veľmi vhodná, vzhľadom na množstvo existujúcich a primerane
zachovaných technických baníckych pamiatok. Žiaľ, k samotnej realizácii došlo až po dlhých desaťročiach, v dôsledku čoho
mnohé vzácne technické pamiatky zub času nenávratne zničil.
Bezprostrednými impulzmi pre zriadenie Banského múzea v prírode bolo rozšírenie pôsobnosti Štátneho banského múzea D.
Štúra (po spojení s Mestským múzeom v Banskej Štiavnici) na celé Slovensko a oslavy 200. výročia založenia Banskej akadémie
v Banskej Štiavnici v roku 1964. Na seminári organizovanom pri
oslavách tohto výročia odzneli i prednášky, ktoré poukazovali
na dovtedy nedocenený význam banskoštiavnickej banskej techniky a vyzývajúce k založeniu banského skanzenu. A tak oslavy
Baníckej akadémie prispeli veľkou mierou k tomu, že sa znovu začalo uvažovať o zriadení bansko-technickej expozície v prírode.
A tak v rokoch 1965 – 1967 sa rozbehla prvá etapa výstavby múzea, ktorú tvorí bezprostredné okolie šachty Ondrej.
Z banskoštiavnickej oblasti sa sem premiestnili vyradené ťažné stroje na vertikálnu dopravu a drevené ťažné veže, ktorým
hrozila likvidácia. Od roku 1967 sa začali sprístupňovať banské diela šachty Ondrej pre podzemnú expozíciu múzea a v ro-

ku 1974 časť podzemnej a povrchovej expozície privítala prvých návštevníkov. V tom istom čase boli sprístupnené banské
diela v okolí šachty Weiden a Terézia.

Areál šachty Ondrej – povrchová expozícia
Tento areál sa nachádza na odvale šachty Ondrej. Dominujú mu
stavby so strojným zariadením z druhej polovice 20. storočia, najmä objekty so zabudovanými ťažnými strojmi na zvislú dopravu.
V areáli sa nachádza:
- strojovňa s ťažným strojom a ťažnou vežou zo šachty Mária
v Banskej Štiavnici,
- strojovňa s ťažným strojom zo šachty Žigmund v Banskej
Štiavnici,
- drevená ťažná veža zo šachty Žofia v Banskej Belej,
- vodnostĺpcový ťažný stroj zo šachty Lill v Hodruši-Hámroch vyrobený továrňou Karola Kachelmanna vo Vyhniach
v roku 1881,

Násoskové čerpadlo – schéma. Foto: I. Ladziansky
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- ťažná veža zo šachty Rúfus v Poproči z prvej polovice 20.
storočia.
V rokoch 1980 – 1984 sa nad šachtou Ondrej postavila šachtová budova, tvoriaca so strojovňou vodnostĺpcového stroja
jeden komplex. Táto budova v súčasnosti slúži na vybavenie
návštevníkov múzea pred fáraním do podzemia prilbami, plášťami a banskými svietidlami.

Podzemná expozícia – Bartolomej štôlňa
Podzemná expozícia Banského múzea v prírode bola vytvorená na dvoch najvrchnejších obzoroch šachty Ondrej, a to
na obzore Bartolomej a obzore Ján. Týmito obzormi bola
v blízkosti šachty rozfáraná žila Špitaler. Prehliadková trasa je
vlastne uzavretý okruh v dĺžke 1,2 km obsahujúci banské diela
rôznorodého charakteru – hlavné a sledné chodby, komíny, ale
i časti samotných dobývacích priestorov zo 17. až 19. storočia,
ako aj banské diela vytvorené pred pár desiatkami rokov.
Staré banské diela sa vyznačujú tým, že boli razené ručne
za pomoci „želiezka a kladiva“ a trhacími prácami pomocou
čierneho strelného prachu. Ručne vyrazené chodby sa vyznačujú typickým, prísne lichobežníkovým profilom a precízne
opracovanými stenami. Na stenách chodieb môžu návštevníci vidieť vytesané letopočty a najstarší z nich označuje rok
1664. Nakoľko banské diela sú vyrazené zväčša v pevnej hornine, ktorej základom je kremeň, nebolo potrebné v nich stavať výstuž. V mäkších horninách podzemia bola použitá drevená, resp. kamenná murovaná výstuž.
V roku 1627 sa práve v banskoštiavnických baniach prvýkrát
na svete na rozpojovanie horniny použil čierny strelný prach.
A práve v súvislosti s jeho použitím sú v podzemnej expozícii
vystavené ručné dlátové vrtáky s kladivami, škrabky na čistenie vývrtov od kamennej drte a roznetky na odpaľovanie
strelného prachu.
Najzaujímavejším vystaveným dopravným zariadením je podzemný ťažný gápeľ na konský pohon, ktorý bol vyrobený v roku 1884 firmou Karola Kachelmanna vo Vyhniach a používal
sa v úklonnej jame v podzemí závodu Štôlne Schoepfer v Hodruši. V podobných pomeroch je zabudovaný i v podzemí Banského múzea v prírode.
Na porovnanie starých prác so súčasnou banskou činnosťou
sú v podzemí zriadené i nové pracoviská, na ktorých je vystavená súdobá technika, používaná v rudnom baníctve pri
prieskumných, raziacich a dobývacích prácach.
Vzhľadom na obmedzený priestor nie je možné pokračovať
v detailnejšom predstavovaní ostatných častí Banského múzea v prírode, ale predsa nám nedá nepristaviť sa pri unikátnom zariadení, ktoré síce väčšine zariadení v podzemí nemôže konkurovať čo do veku, ale svojou technickou jedinečnosťou je na ich úrovni. Ide o zariadenie slúžiace na odvodnenie
väčšej časti podzemných priestorov, pre ktoré sa zaužívalo
pomenovanie násoskové čerpadlo, pri ktorom sa pre jeho činnosť využil princíp spojených nádob. Voda z obidvoch obzorov je zvedená do zbernej šachtice (zvislá hlboká jama) vyhĺbenej v najnižšom mieste nižšieho obzoru. V šachte Ondrej
je umiestnená výpustná nádrž. Zberná šachtica a výpustná nádrž sú prepojené potrubím, ktoré je vedené vzostupne
v smere prúdenia vody a jeho sacie a výtokové zvislé ramená
majú na koncoch jednoduché mechanické uzávery. V najvyššom bode potrubia je napojený vzdušník (vetracie zariadenie) s napúšťacou nádržou príslušnými šupátkami (šupátko
– zariadenie s posuvnou doštičkou na uzatváranie nejakého
otvoru, potrubia a pod., posúvač). Násoska sa uvádza do chodu napustením vody do celého systému pri uzatvorenom sacom a výtokovom ramene. Po naplnení celého zariadenia,
uzavretí šupátka pod napúšťacou nádržou a zdvihnutí mechanických uzáverov na koncoch sacieho a výtokového ramena začne voda prúdiť od šachtice do vypúšťacej nádrže a jej
prepadom tečie do šachty.
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Perspektívy Banského múzea v prírode
Pri písaní perspektív múzea napadne každého autora otázka
poskytnutia finančných prostriedkov. Bude vždy dôležité, aby
nám zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky na údržbu objektov a následne cez kapitálový transfer (alebo prostredníctvom rôznych zdrojov mimo rozpočet SR) ďalšie prostriedky
na rozvoj nášho múzea. Ide o realizovanie naprojektovaných,
ale zatiaľ nerealizovaných úloh.
Povrchovú časť expozície sme prednedávnom obohatili zaujímavou trasou náučnej geologickej expozície, ktorá sa teší pozornosti návštevníkov. Z toho dôvodu je aktuálne nutné zastaralú časť podzemnej expozície oživiť jej transformáciou s použitím tzv. zážitkových prvkov s dôrazom na návštevníkov.
Na trase podzemia v dĺžke cca 1,6 km by sa návštevník mohol stretnúť napríklad s informáciami o prvom použití pušného prachu pre dobývanie rúd, ďalej o využití vodného kolesa
ako zdroja pohybu technických zariadení – to všetko s efektmi
zvukov a svetla. Dôležité bude obohatenie expozície o početné
figuríny pri rôznych činnostiach banskej práce, ako to vidíme
napríklad vo Wieliczke v Poľsku alebo inde vo svete.
V roku 2014 sa má začať stavebná obnova objektu Prachárne
(projekt z prostriedkov Regionálneho operačného programu),
ktorý tak bude prvým kontaktným bodom pre návštevníka
(výstavy, prednášky...). Po začatej stavebnej obnove baníckych
domcov v tomto areáli v roku 2013 tak rekonštruovaný objekt
(pôvodne sklad pušného prachu) v roku 2014 „odštartuje“ využitie areálu so štyrmi baníckymi domcami pre múzejné využitie.
Máme predstavu i záujem, aby tieto miesta slúžili počas roka širokej verejnosti prostredníctvom rôznych podujatí tak, ako to
vidíme v skanzenoch Turca, Oravy, Kysúc, Liptova a pod.

Na záver už len upútavka na nové „múzeum“
Slovenské banské múzeum zabezpečuje od roku 1981 archeologický výskum lokality Glanzenberg (Staré mesto), ktorá sa nachádza na 5-hektárovom kopci nad historickým jadrom mesta.
Výsledky výskumov sú publikované, čiastočne zakonzervované
v teréne, resp. je spracovaná dokumentácia konzervácie hradnej
kaplnky či ďalších objektov. Spracovaný je projekt trasy náučného chodníka s výstavnými prvkami a s použitím textov a obrázkov. Fotografická dokumentácia zo začiatku 20. storočia dokazuje, že lokalita bola turisticky zaujímavou a navštevovanou.
Návštevník, ktorý sa bude chcieť dozvedieť o najstarších počiatkoch baníctva v širšom regióne mesta Banská Štiavnica, rozhodne by mal navštíviť túto lokalitu – sídlisko baníkov, sídlo kráľovského úradníka, základňu vojenskej posádky, skúšobne rúd,
taviacu pec, podzemný priestor pre deponovanie rudy, mohutný val, rozsiahle opevnenie hradieb, povrchové dobývky. A z vrcholu lokality ho pri peknom počasí čakajú jedinečné pohľady
na Sitno, Kalváriu, dominanty historického jadra Banskej Štiavnice, ako aj panorámu Štiavnických vrchov.
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Vznik, špecifiká a perspektívy
bardejovského „múzea v múzeu“
František Gutek, ŠARIŠSKÉ MÚZEUM, BARDEJOV
The origin, specific features and perspectives of the Bardejov „museum in the museum“
In his contribution the author analyses and evaluates the activity of the Museum of Folk Architecture in the Bardejov
Spa, one of the permanent exhibitions of the Šariš Museum in Bardejov. He highlights the circumstances at the
exhibition opening in the spa environment, difficulties of constructing a museum in the open air, transfer of a church
from Mikulášová and, mainly, the overall refurbishment of the museum connected with the transfer and repair of
further three objects of folk architecture. In the end, the author asserts that the exhibition of folk architecture in the
spa environment has a good prospect, despite its limitations, and there are possibilities of its further growth.

Drevený chrám z Mikulášovej po transfere a obnove v roku 2005

V roku 2015 si Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských
Kúpeľoch, jedna zo stálych expozícií Šarišského múzea v Bardejove, pripomenie polstoročie svojej existencie. Toto najstaršie múzeum v prírode na Slovensku už takmer päťdesiat rokov
ponúka svojim návštevníkom unikátnu možnosť bezprostredne obdivovať a poznávať pôvodnú ľudovú architektúru, ktorá
je vzdialená iba pár krokov od kúpeľného centra a liečivých minerálnych prameňov.

Budovanie múzea v kúpeľoch
Vznik múzea v prírode v širšom centre Bardejovských kúpeľov
nebol náhodný. Predchádzala mu spolupráca východoslovenských múzejníkov (Gejza Žebrácky z Bardejova, Josef Polák
z Košíc), Referátu na ochranu pamiatok na Slovensku v Bratislave a miestnych nadšencov (MUDr. Mikuláš Atlasz), ktorej
výsledkom bolo v roku 1931 premiestnenie dreveného kostolíka z obce Mikulášová (v tom čase Niklová) do kúpeľov, v záujme záchrany tejto cennej architektonickej pamiatky1. V päťdesiatych rokoch na túto aktivitu nadviazala ďalšia generácia
múzejníkov a pamiatkarov, ktorá pripravila konkrétny projekt
výstavby múzea v prírode a následne ho zrealizovala. Ideový návrh expozície vypracoval v roku 1959 Alexander Frický,
výskum a dokumentáciu objektov v teréne uskutočnili pracovníci Slovenského pamiatkového ústavu, manželia Imrich
a Blanka Puškárovci, demontáž objektov, ich prevoz, pamiatkovú úpravu a výstavbu realizovala stavebná čata JRD Bardejovská Nová Ves pod odborným vedením Jána Mihaľa (od sep-

tembra 1961 riaditeľa múzea) a stavebného technika Andreja
Kovaľa. Prvé objekty stáli v Bardejovských Kúpeľoch už v roku
1963 a prvá časť expozície bola verejnosti sprístupnená v roku
1965. V druhej etape v roku 1967 do expozície zaradili aj drevený kostolík zo Zboja (súčasný okres Snina).
Treba ale povedať, že prvý zámer, profil i plán na umiestnenie
múzea boli iné. Podľa A. Frického2 sa múzeum ľudovej architektúry v pravom zmysle slova malo vybudovať v lokalite severovýchodne od kúpeľov. Výška nákladov však prinútila zodpovedných zvoliť komornejšiu formu expozície ľudovej architektúry
a začleniť múzeum do širšieho rámca kúpeľného parku a rehabilitačného procesu pacientov. Tvorcovia tak už samotnou realizáciou expozície vytvorili jej prvé slovenské špecifikum, teda jediné múzeum v prírode, ktoré je umiestnené priamo v kúpeľoch.
Na ploche pôvodne štyroch hektárov expozícia predstavila najrozšírenejšie varianty obytných domov z konca 19. storočia, patriacich do veľkej skupiny Karpatského zrubového domu, typy
hospodárskych stavieb, niektoré druhy sakrálnych a technických
stavieb, no najmä spôsoby bývania a kultúry ľudí tejto časti Karpát. Ukázala aj niektoré špecifiká etník, žijúcich v tomto regióne
(najmä Slovákov a Rusínov), ktoré sa prejavujú osobitosťami základných častí stavieb, obľubou rozličných stavebných techník,
rozdielmi v bývaní a pod. Terén, na ktorom bola expozícia postavená, zodpovedá zhruba terénu intravilánov mnohých obcí horného Šariša a severného Zemplína. Obytné domy z Fričky, Petrovej a Hrabovej Roztoky sú typickými stavbami rusínskeho obyvateľstva, domy z Kračúnoviec, Maľcova, Richvaldu a Bardejova
zase slovenského obyvateľstva regiónu. Inštalované zrubové sýpky boli najrozšírenejšie v oblasti horného Šariša, zrubové polygonálne stodoly na území pri Topli v okolí Giraltoviec3.
Rozmiestnenie objektov múzea v prírode však nebolo rovnomerné. Väčšina stavieb (24) stála v prvej časti, na takmer dvojhektárovej ploche pod lesnou cestou. V druhej o niečo väčšej
časti nad touto cestou sa dlhé roky nachádzali iba štyri objekty ľudovej architektúry, ktoré však boli pre verejnosť prakticky
nedostupné a expozične sa na rozdiel od prvej časti vôbec nevyužívali. Tento stav súvisel so socialistickým Projektom dostavby skanzenu, ktorý bol schválený v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia a predpokladal veľkolepú dostavbu druhej časti
skanzenu, vrátane veľkého amfiteátra a transferu asi dvadsiatich objektov ľudovej architektúry, vyberaných predovšetkým
z lokalít šarišského regiónu. Koncom osemdesiatych rokov,
v dôsledku zlomových spoločensko-politických zmien, tieto plány stroskotali. Je však otázne, či by sa v plánovanom rozsahu
uskutočnili aj pri zachovaní pôvodných podmienok.
Fungovanie múzea v prírode v Bardejovských Kúpeľoch bolo
v nasledujúcom období limitované viacerými faktormi. Veľmi
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Zvonica z Janoviec z roku 1700 po transfere a obnove, 2009

významne bol celkový stav objektov ovplyvňovaný najmä nevhodným umiestnením skanzenu na tienistej severnej strane
kúpeľov, kde je vysoká vlhkosť a v priebehu dňa pomerne málo
slnka. Určité obmedzenia existovali aj pri chemickom ošetrovaní drevených objektov v súvislosti s ochranou podzemných
vôd v kúpeľoch, špeciálne minerálnych prameňov.

Obnova múzea
Prvým dreveným objektom, ktorý v kúpeľoch doplatil na vysokú vlhkosť, bol vzácny drevený kostolík z roku 1730 z Mikulášovej. Už od začiatku tridsiatych rokov minulého storočia
stál, podobne ako neskôr objekty múzea v prírode, na menej
vhodnej severnej strane kúpeľov, tesne pod lesom. Na začiatku 21. storočia bol už jeho stav katastrofálny, zrub v spodnej časti prehnil a hrozilo úplné zrútenie. Šarišské múzeum
sa tento kostolík, ktorý bol od roku 2002 majetkom Prešovského samosprávneho kraja, snažilo za každú cenu zachrániť.
V auguste 2003 bol kostolík rozobratý a jeho jednotlivé časti
uložené v priestoroch múzea v prírode. Financie, ktoré múzeu
poskytol jeho zriaďovateľ, však stačili iba na spomínané práce
a kostolík zostal „odložený“ až do apríla 2005.
V tomto rozhodujúcom medziobdobí sa múzeum zameralo
nielen na získanie ďalších financií na dokončenie rekonštrukcie kostolíka, ale aj na jeho premiestnenie do inej, vhodnejšej
lokality v Bardejovských Kúpeľoch. Husto zastavané územie
múzea v prírode neprichádzalo do úvahy, pomohlo však vedenie akciovej spoločnosti Bardejovské Kúpele, ktoré pre kostolík ponúklo parcelu v jeho bezprostrednom susedstve. Zároveň veľký záujem o využívanie kostolíka po jeho obnove, opäť
ako živého sakrálneho objektu s pravidelnou liturgiou, prejavila Gréckokatolícka cirkev. Súhrn priaznivých okolností vyvrcholil schválením finančných prostriedkov na 2. etapu rekonštrukcie kostolíka v krajskom zastupiteľstve.
Celý kostolík, vrátane štýlovej drevenej ohrady s dvomi vstupmi,
bol dokončený koncom septembra 2005. Do interiéru kostolíka
sa znovu vrátil pôvodný ikonostas z 18. storočia a na zabezpečenie ochrany objektu bola inštalovaná bezpečnostná signalizácia.
Rekonštrukcia dreveného kostolíka z Mikulášovej, spojená s jeho premiestnením na vhodnejšie miesto, sa uskutočnila s dôrazom na dodržanie zásad pamiatkovej ochrany a odborných postupov. Postupovalo sa pri nej podľa pripravenej projektovej dokumentácie, všetky etapy prác boli kresbovo, resp. fotograficky
zdokumentované. Kostolík z Mikulášovej získal vďaka projektu aj svoju primárnu náboženskú funkciu prostredníctvom pravidelnej gréckokatolíckej liturgie. Vznikol tiež priestor na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a v neposlednom rade
projekt umožnil i efektívnejšie využívanie tohto dreveného pamiatkového objektu na múzejné expozičné účely priamym napojením na Múzeum ľudovej architektúry4.

16

Už v čase transferu a celkovej obnovy kostolíka z Mikulášovej boli evidentné výrazné poškodenia striech a drevnej hmoty zrubov viacerých objektov ľudovej architektúry, osobitne
jedného z nich v nevyužívanej hornej časti areálu nad lesnou
cestou. Deštrukcia roľníckeho domu z Hutky bola natoľko vážna, že objekt sa už nepodarilo zachrániť a bolo nutné ho úplne
zlikvidovať. Predtým však múzeum zabezpečilo jeho kompletnú fotografickú a architektonickú dokumentáciu.
Celková obnova Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských
Kúpeľoch sa uskutočnila v rokoch 2008 – 2009. V rámci pripraveného projektu bolo opravených 24 objektov drevenej ľudovej architektúry v dolnej časti areálu, vrátane plotov, chodníkov
a odvodňovacích rigolov5. Zároveň sa uskutočnil náročný transfer a oprava troch zostávajúcich objektov z hornej nevyužívanej
časti areálu (roľníckych domov z Bardejova a Richvaldu a najstaršieho objektu – zvonice z Janoviec z roku 1700). V poslednej fáze
obnovy „múzea v múzeu“ bolo postavené oplotenie okolo kostolíka zo Zboja v súvislosti s využitím tejto druhej sakrálnej stavby
pre potreby Pravoslávnej cirkvi. Posvätením obidvoch chrámov
východného obradu a ich oživením pravidelnou liturgiou tak Šarišské múzeum vytvorilo ďalšie zaujímavé špecifikum vo svojej
činnosti a zároveň nestratilo možnosť múzejnej prezentácie obidvoch vzácnych sakrálnych objektov.

Záver
Expozícia múzea v prírode v Bardejovských Kúpeľoch vo svojej
súčasnej podobe prezentuje vzácne pamiatky ľudového staviteľstva a prispieva k unikátnemu prepojeniu s liečebným pobytom
návštevníkov a s turistikou v blízkom okolí kúpeľov. Toto múzeum v prírode, v ktorom je dnes prezentovaných 28 drevených
objektov z 24 lokalít severovýchodného Slovenska, však predstavuje jedinečný priestor oddychu a zdroj poučenia o minulosti
pre všetkých jeho návštevníkov. Priestor múzea ožíva pravidelne ľudovým spevom, tancom a ukážkami remesiel na tradičných
kultúrnych akciách, ako sú Dni remesiel, Hrnčiarska nedeľa,
Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru a ďalšie. Múzeum
s jeho stavbami a vnútorným vybavením je navyše veľmi dobre dopĺňané ďalšou expozíciou Šarišského múzea, umiestnenou
v susednej vile Rákoci, ktorá prezentuje ľudový odev, remeslá
a techniky domáckej výroby, ľudové a sakrálne umenie6.
Jedna z piatich stálych expozícií Šarišského múzea má aj po spomínanej komplexnej obnove veľa nedostatkov a niektoré zakladajú veľké problémy v blízkej budúcnosti. Spomenúť môžeme napr. použitie nekvalitnej slamy na prekrytie striech stodôl
a sypanca v objektoch, čo si onedlho nutne vyžiada ich opravu.
Problémom je aj neustále odsúvanie rekonštrukcie vily Rákoci,
ktorá je dôležitým zázemím pre všetkých múzejných pracovníkov v Bardejovských Kúpeľoch. Aj napriek tomu je perspektíva
tejto expozície v prírode sľubná a jej činnosť by sa pri rešpektovaní niekoľkých malých obmedzení mohla ďalej rozvíjať.
Foto: F.

Gutek
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História a súčasnosť Slovenského
poľnohospodárskeho múzea v Nitre
Vladimír Majerčík, SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM, NITRA
The history and the presene of the Slovak Agricultural Museum in Nitra
The author describes the establishment of the Slovak Agricultural Museum, its activity in Bratislava and later in
Prague. He mentions also the moving of the Slovak Agricultural Museum to Nitra where it first resided in the former
Franciscan convent in Samova Street and later, following the construction of the open air museum, moved into the
grounds of the Agrokomplex Exhibition Area. Further, he describes its permanent exhibitions and collections.

Hajloch – vinohradnícky domček je kópiou vinohradníckeho
domčeku z obce Hontianske Nemce, ktorého posledným majiteľom
bol pán Miroslav Palkovič. Foto: M. Matrinec

Počas 90-ročnej histórie činnosti Poľnohospodárskeho múzea
sa jeho poslaním stala dokumentácia vývoja poľnohospodárstva
na Slovensku, súvisiaceho školstva, vedy a výskumu. Ako jediné špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou plní nezastupiteľnú úlohu v ochrane tejto oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Bohatý zbierkový fond múzea predstavuje unikátny zdroj informácií.

História múzea
Slovenské poľnohospodárske múzeum (SPM) bolo založené 23.
10. 1922 rozhodnutím Zemedelskej rady pre Slovensko. Vtedy
vznikol aj šesťčlenný prípravný výbor, ktorý sa podujal vypracovať scenáre plánovaných expozícií, získavať do nich exponáty a nájsť pre múzeum vhodné priestory. Tento výbor sa neskôr
pretvoril na kuratórium múzea a jeho prvými členmi boli predseda Dr. Pavel Blaho, pokladník Pavel Hutta, Július Gašperík,
Fedor Houdek, Anton Štefánek, Dr. Ľudevít Okánik, arch. Dušan Jurkovič, Karol Anton Medvecký, Pavel Socháň, Anton Václavík a Jozef Babánek. Bolo dohodnuté, že múzeum bude pobočkou celoštátneho Československého zemědělského muzea
a bude pod správou ministerstva poľnohospodárstva. Prvou výstavou, ktorá sa uskutočnila v ešte nedokončenej budove múzea na Vajanského nábreží v Bratislave a dala základ mnohým
expozíciám v budúcnosti, bola Výstava slovenských žúp 21. 8. –
12. 9. 1927. V rámci nej boli vystavené najmä poľnohospodárske exponáty, ako pluhy, úle či predmety na spracovanie priadnych rastlín. Múzeum bolo slávnostne otvorené 4. mája 1930
pod názvom Zemedelské múzeum v Bratislave. Múzejné zbierky
boli inštalované v 14 sálach na ploche 1 785 m². Najväčším podporovateľom múzea bol minister orby Dr. Milan Hodža, ktorý na otvorení predniesol slávnostný prejav. Táto slávnosť bola
v priamom prenose vysielaná aj v rozhlase1.
Múzeum prešlo mnohými zmenami. Po založení boli najvýraznejšími udalosti II. svetovej vojny, zlúčenie so Slovenským vlas-

tivedným múzeom a Lesníckym múzeom do Slovenského múzea
v Bratislave v roku 1940, zmena Slovenského múzea na celoslovenské múzeum vlastivedného charakteru a demontáž poľnohospodárskych expozícií. Poľnohospodárske múzejníctvo na Slovensku bolo obnovené 1. 1. 1960 zriadením Poľnohospodárskeho
múzea v Nitre z rozhodnutia Povereníctva školstva. Za sídlo bol
múzeu pridelený bývalý františkánsky kláštor na Hradnej (neskôr
Samovej) ulici, ale v nasledujúcom období podstúpilo ešte niekoľko delimitácií spojených so zmenou sídla a názvu múzea.
Expozície Poľnohospodárskeho múzea v Nitre boli prvýkrát
slávnostne otvorené 11. mája 19642. Spolupráca s Agrokomplexom začala už na výstave v roku 1974, keď múzeum pripravilo expozíciu zachytávajúcu vývoj poľnohospodárstva. V tomto
období sa už v múzeu utvorilo oddelenie pre prípravu slovenského poľnohospodárskeho múzea v prírode, ktoré malo byť súčasťou výstavného areálu. V roku 1978 bolo múzeum posledný
krát delimitované a stalo sa súčasťou podniku Agrokomplex-Výstavníctvo, čo trvá dodnes. Múzeum tak získalo nové skladovacie a dielenské plochy, ktoré umožnili širší záber stvárnenia vývoja poľnohospodárstva. Vtedy sa už začalo s výstavbou múzea
v prírode. Slávnostné položenie základného kameňa múzea pod
názvom Technické expozície Slovenského poľnohospodárskeho múzea v prírode sa uskutočnilo 2. 9. 1982 v rámci osláv 60. výročia
Poľnohospodárskeho múzea.
Prvé objekty boli postavené v roku 1984. Pôvodný plán vybudovať 114 stavieb sa zredukoval na 35 doposiaľ postavených,
dokumentujúcich poľnohospodársku minulosť Slovenska. Sú
tu umiestnené technické objekty, drobné stavby a plochy drevín. Pri objektoch ide o rekonštrukcie už existujúcich stavieb
z rôznych slovenských obcí doplnené funkčnými technickými
zariadeniami či iným dobovým zariadením. Návštevník má
možnosť zoznámiť sa s pôvodným postupom činností, ktoré
sa v nich vykonávali. Nachádza sa tu škola z obce Divín, mliečnica z Čifár, pekáreň z Veľkého Bielu, pálenica z Moravského
Lieskového, čistiareň osív z Rimavskej Seči, voštinársky záboj
z Budikovian, valcový mlyn z Cakova a vodný mlyn z Frankovej, lisovne oleja zo Žirian a Nižného Lánca, stupa na konope
z Rimavskej Seči, vinohradnícky dom z Hontianskych Nemiec,
valcha, včelíny a senníky z rôznych oblastí Slovenska.
Súčasťou múzea v prírode je aj Nitrianska poľná železnica.
Predstavuje ju torzo úzkokoľajnej poľnej železnice s rozchodom 760 mm z okolia Želiezoviec. Táto slúžila na spojenie majerov z okolia Želiezoviec s cukrovarom a mlynom. Fungovala
až do roku 1971. V roku 1984 bola časť jej pôvodne 64 km dlhej trate, výhybky a podvaly odstúpená múzeu, kde sa začal budovať prvý úsek trate Nitrianskej poľnej železnice. Okrem toho
múzeum získalo aj kryté osobné vozne, ktoré pôvodne premávali na trati Ružomberok – Korytnica, a v neskoršom období aj
železničnú točňu z Radošinej. Prvýkrát bola železnica spustená
23. 8. 1985 v rámci výstavy Agrokomplex. V roku 1986 sa trať
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rozšírila na okruh okolo múzea s dĺžkou 1,6 km. V roku 1990
pribudla trať spájajúca múzeum v prírode s centrom výstavného areálu s dĺžkou 1 km. V súčasnosti pohon železnice zabezpečujú tri parné rušne a jeden dieselektrický rušeň a na prepravu návštevníkov slúžia štyri vyhliadkové a dva kryté vozne. Súčasťou vozového parku sú rôzne zaujímavosti, ako parný rušeň
U 35.901 Križko zrekonštruovaný za pomoci doc. Ing. Ladislava
Križana v roku 1990 či vozeň Šaling z Dobroče, ktorý premával
počas Slovenského národného povstania. Ročne sa na tejto najväčšej atrakcii múzea prevezú desaťtisíce návštevníkov.
Poslednou expozíciou v bývalých priestoroch múzea na Samovej ulici bola v marci roku 1984 sprístupnená pastierska expozícia Pásli ovce valasi. Po roku 1989 sa múzeum presťahovalo do nových priestorov na Dlhej ulici v susedstve múzea v prírode, kde
sídli dodnes. Tu boli nainštalované aj nové expozície na ploche až
7 260 m². V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV pod vedením archeológa PhDr. Karola Pietu, CSc. vznikla expozícia Najstaršie dejiny poľnohospodárstva. Otvorená bola v septembri 1995
a jej garantom bol neskorší riaditeľ múzea Ing. Marián Švikruha.
Pri príležitosti 40. výročia znovuobnovenia múzea v Nitre boli
v roku 1999 inštalované expozície Zdroje hnacej sily v poľnohospodárstve, Sejba a zber obilia a Mlatba, ktorých autormi sú Ing. Jozef
Vontorčík CSc. a Ing. Waclaw Gidaszewski, a expozícia Poľnohospodárske letectvo na Slovensku od Ing. J. Vontorčíka, CSc.
V roku 2002 pri príležitosti 80. výročia múzea vznikli expozície Ochrana roľníckych sídiel pred požiarom od Ing. Švikruhu a Spracovateľský priemysel a remeslá od kolektívu autorov
Ing. Waclawa Gidaszewského, Mgr. Evy Kollárovej, Ing. Petra Majnu, Ing. Švikruhu a Ing. Jozefa Vontorčíka, CSc., ktorá
však bola oficiálne otvorená až v auguste 2003. Bývalá expozícia Poľnohospodárske motívy v starom umení z predchádzajúceho sídla múzea sa viackrát zúčastnila rôznych výstav a od roku
2003 je nainštalovaná v priestoroch určených pre putovné výstavy v tzv. Salóne múzeí. Odborná a akvizičná činnosť múzea
nadviazala na obdobie 60. – 80. rokov a pokračovala na vysokej úrovni. Výsledkom toho je vyše 29 000 zbierkových predmetov a vyše 43 000 knižných jednotiek.

Záver
V súčasnosti nastáva v živote múzeí nové obdobie, keď sa
prestávajú orientovať na stabilné „kamenné“ expozície, ale
snažia sa byť viac interaktívne. V týchto líniách ide aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, keď sa sústreďuje najmä na krátkodobé výstavy a prezentačné aktivity čerpajúce
z kalendárnych a výročných zvykov, zamerané najmä na návštevníkov z radov predškolskej a školskej mládeže. Múzeum
zvýšilo podiel prezentačných podujatí organizovaných mimo
svojho sídla a rozšírilo svoju účasť na veľtrhoch a výstavách
organizovaných na pôde Agrokomplexu. Výstavy múzea nie
sú statické, ale hýria zaujímavými živými ukážkami. K najobľúbenejším akciám verejnosti patrili Staviame my máje,
Noc v múzeu, Traktorparáda, Tradičné senobranie, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Mikulášsky vlak. Tieto aktivity múzea sa prejavili v každoročne sa zvyšujúcej návštevnosti múzea, ktorá sa ustálila na počte vyše 25 000 návštevníkov ročne.
V 90. rokoch minulého storočia malo SPM okolo 30 stálych zamestnancov, v marci minulého roku to bolo 14 zamestnancov
a dnes sa počet zastavil na čísle osem. Žiaľ, tento stav odzrkadľuje momentálnu finančnú situáciu v rezorte pôdohospodárstva. Naše múzeum je súčasťou štátneho podniku Výstavnictvo – Agrokomplex. Práve preto, že je nepriaznivá hospodárska situácia v Európe, nitrianske výstavníctvo sa musí
ekonomicky prispôsobiť. Súčasný počet zamestnancov v SPM
pre napredovanie múzea nie je dostatočný. Veríme, že tento
stav je len dočasný a múzeum sa dožije lepších čias.
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Múzeum ľudovej architektúry
pod hradom Ľubovňa
Monika Pavelčíková, ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM – HRAD V STAREJ ĽUBOVNI
Museum of folk architecture at the foot of Ľubovňa Castle
The contribution presents the set of buildings of folk architecture (residential houses, farm houses, seasonal field
shelters, technological monuments) which have been transferred to the museum grounds from the surroundings of
Stará Ľubovňa. The aim of the museum opening was to document the material and spiritual culture of the Slovaks, the
Spiš Germans, the Ruthenians, the Gorals, the Jews and the Romanies who have lived next to each other for centuries
there and created the cultural values of the region. The Greek Catholic church from Matysová from 1833, a national
cultural heritage monument, dominates the exhibition. Residential houses with interiors dating from the years 19001935 illustrate the way of life and housing, including the celebrations of important seasonal and family holidays.
V roku 2014 si Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
pripomína 30 rokov od prevzatia prvých objektov ľudovej architektúry v národopisnej expozícii v prírode do svojej správy.
Je to príležitosť bilancovať úsilie dvoch generácií pracovníkov
múzea pri výstavbe objektov, náročnej údržbe, prevádzke, pri
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zveľaďovaní a oživovaní areálu, organizovaní podujatí pre návštevníkov, propagácii a pod.
Národopisná expozícia v prírode v Starej Ľubovni je umiestnená v prekrásnej prírodnej scenérii pod stredovekým hradom
Ľubovňa. Obklopuje ju horské makro prostredie medzi Ľubov-
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Expozícia ľudovej architektúry pod hradom

nianskou vrchovinou, Spišskou Magurou, Levočskými vrchmi
s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier. Tak ako hrad, aj jeho podhradie s národopisnou expozíciou v prírode spravuje
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni.1

Koncepcia výstavby a jej realizácia
Expozícia predstavuje súbor stavieb ľudovej architektúry a iné
prejavy materiálnej a duchovnej kultúry etnicky zmiešaného
regiónu severovýchodného Spiša. Na tomto území sa po stáročia formovalo špeciálne prostredie, na ktorom dochádzalo
k prelínaniu slovenskej, nemeckej, rusínskej, goralskej, židovskej a rómskej kultúry. Práve toto multietnické a multikultúrne prostredie je mimoriadne bohatým zdrojom poznávania
nielen rozdielnych sídelných typov, jednotlivých obytných
a hospodárskych budov, ale aj spôsobu života vôbec.2
Myšlienka výstavby expozície ľudovej architektúry sa zrodila začiatkom 70. rokov minulého storočia. Na požiadanie vtedajšieho
ONV v Starej Ľubovni koncepciu jej výstavby vypracovala Katedra urbanizmu a územného plánovania Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave), pod vedením doc. Ing. Rudolfa Steisa, CSc. Investorom výstavby expozície bola Okresná pamiatková správa
v Starej Ľubovni. Transfer vytypovaných objektov a ich výstavbu
v areáli expozície viedol jej pracovník Rudolf Kulka. Dodávateľom
prác boli Jednotné roľnícke družstvá – stavebná výroba v Novej
Ľubovni a Hniezdnom. Prvú etapu ukončených prác v roku 1984
prevzalo Okresné vlastivedné múzeum v Starej Ľubovni a v roku 1985 ju sprístupnilo verejnosti. Začiatkom 90. rokov minulého storočia bola Okresná pamiatková správa delimitovaná pod
Slovenský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti – regionálne
stredisko Prešov. Investorskú činnosť výstavby expozície prevzalo
vtedy Okresné vlastivedné múzeum v Starej Ľubovni.
V súčasnom období je v expozícii sprístupnených 26 originálnych objektov ľudovej architektúry, ktoré pochádzajú z rusínskeho, slovenského a goralského prostredia. Najpočetnejšie
zastúpenie majú drevené obytné domy zo začiatku a prvej tretiny 20. storočia pochádzajúce z obcí Veľký Lipník, Litmanová, Veľká Lesná, Údol, Jarabina, Jakubany, Kremná, Kamienka. Desať obytných domov dokumentuje rôzne architektonické a pôdorysné typy a úroveň bývania našich predkov.
Výber exponátov v jednotlivých objektoch je bohatý a zodpovedajú historickému obdobiu, ktoré pamiatky ľudovej architektúry prezentujú. Okrem predmetov dennej potreby rodi-

ny tu nájdeme aj výrobné nástroje doplnkových zamestnaní
(drotára, obuvníka, debnára a tkáčky), ktoré boli významným
zdrojom obživy. Bývanie a život v dome bol úzko spojený s typom rodiny. Najstarším typom bola rozšírená rodina, ktorú
tvorili rodičia a ich synovia s rodinami. Táto forma rodiny pretrvávala v tejto oblasti až do 2. svetovej vojny.
Interiéry domov sú využité aj na tvorbu expozícií – dedinskej
školy z obdobia 1. ČSR (dom z Údola) a vandrovného remesla
– drotárstva na Spiši (dom z Jarabiny). Vo výstavnej miestnosti (v hájovni z roku 1890) prezentujeme výstavy s národopisnou tematikou.
Z hospodárskych stavieb sú tu okrem tradičných stavieb (maštaľ, stodola, sýpka) z Údola, Legnavy, Kremnej umiestnené aj
sezónne poľné obydlia a hospodárske stavby majdany z Litmanovej. Súčasťou expozície sú aj technické stavby – zrubová kováčska vyhňa z Torysy, mlyn s valcovou stolicou z Malého Sulína a stolárska dielňa z osady Piľhovčík, administratívne patriaca obci Mníšek n/Popradom.

Ikona Ukrižovanie, polovica 17. storočia
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Dominantou expozície je drevený gréckokatolícky kostolík postavený v roku 1833 v Matysovej. Jeho transfer do expozície bol
realizovaný v rokoch 1978 – 1979. Je to trojpriestorová stavba
so svätyňou, loďou a predsieňou. Interiér kostolíka je východného obradu, vyzdobený barokovým ikonostasom z roku 1756.
Zachoval sa tu aj pôvodný obetný oltár, voľné a procesiové ikony z obdobia od 17. až 19. storočia. Ikony z polovice 17. storočia
(sv. Michal Archanjel, Ukrižovanie, Pantokrator, Deesis, Mandylion) patria k významným ikonopisným pamiatkam tzv. mušinského okruhu. Po jeho znovuvysvätení (v roku 1992) sa tu začala
tradícia organizovania liturgických slávnosti v staroslovienčine,
hlavne na sviatky sv. Cyrila a Metoda, sv. Michala Archanjela –
patróna kostolíka, ale aj na sviatok Troch kráľov.
V prírodnom amfiteátri organizujeme počas letnej turistickej sezóny podujatia venované prezentácii tradičnej duchovnej kultúry, zvykom, folklóru v podaní folklórnych skupín, súborov a sólistov. K úspešným podujatiam patria aj Deň medu
a Hubertovské slávnosti, Hrad a skanzen deťom, Noc v múzeu
a pod. Všetky spomínané podujatia majú u našich návštevníkov veľmi dobrý ohlas. Aj v rámci cezhraničnej spolupráce
s partnerským Sądeckým Parkom Etnograficznym v Nowom
Sączi realizujeme výmenné národopisné programy s ukážkou
remeselných prác, gastronómie a s folklórnymi programami
v podaní súborov zo Spiša a Sądecka. Dobre udržiavaný areál
sa stáva obľúbeným miestom, kde sa organizujú podujatia aj
iných subjektov nášho regiónu.

z roku 1833. Múzeu významne pomohli aj granty z dotačného
programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rokoch
2006 – 2010, vďaka ktorým sú objekty ľudovej architektúry,
v nich vystavené exponáty a areál zabezpečené elektronickým
zabezpečovacím systémom.
Výnimočným a úspešným projektom, ktorý má prvenstvo medzi múzeami v prírode na Slovensku, je sprístupnenie skanzenu
pre nevidiacich a slabozrakých, ktorý múzeum realizovalo v rámci diplomovej práce v spolupráci so študentom Univerzity Konštantína Filozofa, Katedry muzeológie v Nitre v roku 2011.3 Tento projekt v prvom rade riešil vytvorenie vodiacej línie na pohyb
zrakovo postihnutých po vymedzenom priestore expozície. Vodiaca línia je urobená z prírodného dreveného materiálu a má
podobu jednoduchej tradičnej ohrady. Je doplnená reliéfnou
mapou areálu a informáciami na štítkoch v Braillovom písme,
na základe ktorých sa návštevník dokáže pohybovať v priestore.
Z vybraných objektov ľudovej architektúry sú vyhotovené zmenšeniny, ktoré sú súčasťou inštalovaných prvkov na vodiacej línii
pred samotným objektom. Významnou súčasťou je tlačený textový sprievodca v Braillovom písme obsahujúci informácie o sprístupnených objektoch múzea ľudovej architektúry (MĽA), dostupný v pokladni na bezplatné zapožičanie. Okrem prehliadky
v exteriéri areálu majú nevidiaci a slabozrakí v jednom obytnom
dome sprístupnené aj tradičné predmety dennej potreby, ktorých
sa môžu dotýkať. Aj tie sú označené štítkami v slepeckom písme.
Debarierizácia priestoru MĽA spočíva v kombinácii všetkých uvedených prvkov. Syntéza vymenovaných prvkov vytvára návod,
ako sa pohybovať bezpečne v priestore a ako získavať informácie
o vybranej expozícii. Aktuálne pripravujeme výrobu virtuálneho
sprievodcu v posunkovej reči pre nepočujúcich a modernizáciu reliéfnej mapy osadenej na vstupe do múzea ľudovej architektúry.
Po skanzene v roku 2013 múzeum sprístupnilo pre nevidiacich
a nepočujúcich aj hrad Ľubovňa. Za tieto ústretové kroky k hendikepovaným skupinám obyvateľstva bolo múzeum ocenené hlavnou cenou Slovensko bez bariér 2010 – 2013.

Záver

Program folklórneho súboru z Poľska

V letnej sezóne areál oživujeme chovom oviec a hydiny. V tejto
sezóne bude chov tradičných domácich zvierat rozšírený a sústredený v jednom gazdovského dvore. V oknách domčekov
kvitnú kvety a v predzáhradkách a na políčkach rastie zelenina
a iné tradičné plodiny.

Úsilie spojené s prevádzkou a získaním návštevníkov
Po roku 1990, tak ako v iných múzeách v prírode na Slovensku, začal z finančných dôvodov dlhoročný útlm v pokračovaní výstavby expozície. Štrukturálne zmeny v ekonomike štátu spôsobovali obmedzovaný prísun finančných prostriedkov
do oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva. Preto v 90. rokoch
bolo veľmi náročné finančne zabezpečiť aspoň údržbu už postavených objektov. Neboli prostriedky ani na odkúpenie plánovaných objektov a ich odloženie na skládku. Ľubovnianske
múzeum sa začalo intenzívnejšie venovať cestovnému ruchu.
Hodnotné areály múzea s národnými kultúrnymi pamiatkami
začali ľubovnianski múzejníci aktívne propagovať na trhu cestovného ruchu, počas letnej sezóny pripravovať kvalitné podujatia a vďaka tomu začali plynúť do rozpočtu múzea financie,
ktoré boli investované na prevádzku a údržbu hradu a objektov ľudovej architektúry. Vďaka týmto finančným prostriedkom z turizmu boli v ostatných rokoch na všetkých 26 objektoch vymenené šindľové krytiny a zreštaurovaný ikonostas
a historický mobiliár dreveného gréckokatolíckeho kostolíka
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Výstavba expozície nie je zatiaľ ukončená. Pôvodná koncepcia
výstavby bola v spolupráci s odborníkmi a zástupcami zriaďovateľa v roku 1997 prehodnotená. Návrh na ďalší postup jej výstavby vypracoval PhDr. Juraj Langer, CSc. (LANGER, J. Koncepcia národopisnej expozície v prírode múzea v Starej Ľubovni, 1997).
Hlavným koncepčným východiskom je rekonštrukcia historického sídelného prostredia a prezentácia kultúry všetkých etnických skupín v minulosti žijúcich na území horného Spiša. Súčasťou expozície majú byť aj ďalšie technické stavby, drobná architektúra, cintoríny a pod. V najbližšom období bude múzeum
realizovať postavenie tradičnej stodoly z Ruskej Vole, tiež transfer domu č. 100 z roku 1886 z Veľkého Lipníka a výstavbu kópie
spišskej kaplnky. Koncepčné riešenie bude maximálne otvorené
tak, aby sa mohlo expozičné prostredie obohacovať o ďalšie detailnejšie komponenty. Veríme, že zo strany štátu a regionálnej
samosprávy budú pre ďalší rozvoj expozície vytvorené ekonomické a spoločenské podmienky, pretože múzeá v prírode majú
svoj význam nielen v rozvoji vidieckeho turizmu a cestovného
ruchu na Slovensku, ale aj pre zachovanie tohto kultúrneho dedičstva predkov pre budúce generácie.
Foto:

archív ĽM
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Múzeum kysuckej dediny
v Novej Bystrici – Vychylovke
Helena Kotvasová, KYSUCKÉ MÚZEUM, ČADCA
Kysuce village museum in Nová Bystrica – Vychylovka
The ethnographical exhibition in the open air is a branch operation of the Kysuce Museum in Čadca, allocated to
the valley of Chmúra in the municipal territory of Nová Bystrica, Vychylovka. At the same time, it is part of the
Protected Landscape Area Kysuce. There are two protected areas right in the grounds.

Pohľad na Stanicu skanzen, mašinka U35. Foto: archív KM, 2013

Základný kameň Múzea kysuckej dediny bol položený 11. 10.
1974. Podľa zozbieraného materiálu a veku vybraných objektov
bola expozícia časovo zaradená do 2. polovice 19. a začiatku 20.
storočia. Expozícia mala pôvodne prezentovať päť typov osídlenia Kysúc:
1. sústredené osídlenie dolných Kysúc s agrikultúrnou expozíciou,
2. osídlenie horných, stredných a východných Kysúc – ústredia obcí s centrálnymi spoločenskými objektmi (škola, krčma, kostol),
3. osídlenie horných a stredných Kysúc – reťazový sídelný typ
s nadväzujúcou expozičnou skupinou salašníckych objektov,
4. kopaničiarske osídlenie horných Kysúc – rozptýlený sídelný typ,
5. kopaničiarske osídlenie východných Kysúc – dvory s nadväzujúcou expozičnou skupinou drevorubačských objektov.

Prezentácia kysuckej dediny
Celková výmera zastavanej plochy múzea je 18 979 m². Nachádza sa tu 34 objektov, z toho tri objekty in situ. Ide o sezónne obydlia, tzv. cholvarky, ktoré slúžili ako jednoduchý príbytok pri pasení oviec, kráv na vzdialenejších pastviskách a boli roztrúsené po celom chotári. Zo spomenutých piatich typov
osídlenia je najviac zastúpený 2. a 5. typ. Väčšina objektov bola prevezená zo zatopenej oblasti Riečnice a Harvelky. Pre návštevníkov je sprístupnená popri hospodárskych a obytných
objektoch aj sakrálna stavba kaplnky Ružencovej Panny Márie
zo Zborova nad Bystricou, ktorá bola v roku 1994 vysvätená
a konajú sa v nej bohoslužby. Súčasťou kaplnky je aj starý zborovský cintorín, vytvorený liatinovými krížmi.

Zaujímavým objektom je mlyn a píla z Klubiny. Jeho prednú
časť tvorí hrazdená konštrukcia, ktorá je netypická pre oblasť
Kysúc. Jej charakter je dôkazom reemigrácie pôvodného obyvateľstva. Pôvodný majiteľ sa s týmto prvkom stretol v nemeckom prostredí pri hľadaní zárobku. K najzaujímavejším architektonickým detailom patria štíty tvorené slepými arkádami
a výzorníkmi rôznych tvarov. V múzeu v prírode vo Vychylovke
môžeme vidieť ucelenú kolekciu originálnych architektonických
prvkov zdobených portálov tradičného ľudového domu. Vo výzdobe sa najčastejšie vyskytuje symbol solárnej ružice, umiestnený tak na nadpraží, ako aj na osteniach portálov.
Zaujímavosťou kysuckého skanzenu je prezentácia jednotlivých
vývojových štádií vykurovacieho zariadenia. V expozíciách kopaničiarskeho osídlenia východných Kysúc sú rekonštruované
autentické funkčné vykurovacie zariadenia s plným prezentačným využitím. Múzeum sa prezentuje ako živá dedina, a to chovom hospodárskych zvierat, pestovaním plodín a živou kuchyňou. Pre občerstvenie návštevníka sa v areáli nachádza krčma
z Korne, pri ktorej je vybudované detské ihrisko a pódium, kde
sa konajú vystúpenia folklórnych súborov a skupín.
Neoddeliteľnou súčasťou a zároveň aj jedným zo závažných dôvodov situovania Múzea kysuckej dediny do lokality Chmúra je
Historická lesná úvraťová železnica, ktorá je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice. Spojením železnice a ľudovej architektúry vzniklo jedinečne
miesto pre aktívne trávenie voľného času pre slovenských aj zahraničných návštevníkov. Minulý rok múzeum navštívilo 30 788
osôb a na vláčiku sa previezlo 41 752 platiacich návštevníkov. Pre
rozšírenie zázemia pre návštevníkov sa v roku 2012 otvoril novovybudovaný objekt Stanica skanzen, v ktorom si návštevník môže pozrieť stálu expozíciu Krása ľudového kroja. V tomto objekte je
vytvorené aj zázemie pre imobilných občanov. V podkrovnej časti je vyčlenený priestor na organizovanie konferencií. Počas sezóny máj – október sa v múzeu pravidelne konajú nedeľné kultúrne
podujatia, ktoré pripomenú návštevníkovi čaro rodinného alebo
pracovného zvykoslovia, folklóru a gastronómie.

Konferencia k 40. výročiu
Pri príležitosti 40. výročia položenia základného kameňa múzea sa dňa 23. 9. 2014 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke
bude konať konferencia, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
V tento významný deň sa pre verejnosť sprístupní nová expozícia v Dome lesných robotníkov z Dunajova.
ZDROJE
KOTVASOVÁ, H. Historické mlyny a mlynské zariadenia ich prezentácia v múzeách v prírode. Pribylina 2006, s. 46.
MARÁKY, P. Realizačný zámer múzea kysuckej dediny. Správy a informácie. Kysucké múzeum, Čadca.
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Múzeum oravskej dediny a jeho dotyky
s múzejnou pedagogikou
Marianna Janoštínová,

MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY, ZUBEREC

Orava village museum and its links with museum education
Museum education endeavours to create educational programmes based on the information capacity of museum
collections, mediate and interpret them. A specific feature of open air museums is that the information potential
of the collections is extended to the exhibition grounds that represent a reconstruction of a living environment. The
implementation of museum education in the activities of the Orava Village Museum is based just on these special
attributes of the open air museum.
prvoplánovou snahou odmietať všetko, čo súviselo s predchádzajúcou epochou, tieto postoje však prispeli k likvidácii oddelení kultúrno-výchovnej činnosti v mnohých múzeách. Čas však
ukázal, že múzeá ako inštitúcie pre verejnosť potrebujú ponuku
pre rôzne segmenty verejnosti. A tak sa začala, aspoň vo väčších múzeách, éra oddelení marketingu, propagácie a iných aplikovaných disciplín. Múzejný marketing a múzejná pedagogika
však majú odlišné ciele a prilákanie veľkého počtu návštevníkov
do múzea ešte nemusí nutne znamenať naplnenie jeho vzdelávacej funkcie. V súčasnosti už múzejná pedagogika nepotrebuje obhajobu. Múzeá ako pamäťové inštitúcie s obrovským informačným potenciálom svojich zbierkových fondov sú predurčené, aby boli miestom poznávania a vzdelávania. Práve táto
informačná kapacita ich odlišuje od mnohých voľnočasových
zariadení a zaraďuje ich medzi vzdelávacie inštitúcie. Sprostredkovanie a interpretácia informácií získaných spracovaním zbierkového fondu múzeám umožňuje všetky svoje komunikačné aktivity k verejnosti ponímať ako edukatívne.
Väčším problémom v súčasnosti je, že ani polovica múzeí nemá pracovníka pre múzejnú pedagogiku a v podmienkach múzeí v prírode je takýto špecialista úplnou výnimkou. Aj tento
príspevok je písaný z pozície múzejníka, ktorý má k pedagogike blízko a ak by to okolnosti dovolili, rád by sa múzejnej pedagogike systematicky venoval, zatiaľ však vzhľadom na okolnosti rieši jej praktické uplatnenie v múzeu mimo pracovnej
náplne v rámci bežnej pracovnej činnosti.

Expozícia – základný prezentačný rámec múzea

Múzeum oravskej dediny, Zuberec. Foto: R. Janoštín

Aplikácia múzejnej pedagogiky prešla v našich múzeách v poslednom dvadsaťročí búrlivým vývojom. Po roku 1989 sa stalo módnym odmietať múzejnú pedagogiku ako pavedu, ktorá sa
vyvinula v krajinách východného bloku, aby slúžila pri ideologickom pôsobení múzeí na verejnosť. Možno to bolo nedostatočným poznaním muzeologického bádania v zahraničí, možno

22

Múzeá v prírode majú z hľadiska informačného potenciálu svoje
špecifiká. Okrem prenesených stavieb s ich pôvodným vybavením, majú vyjadrovať aj vzťahy medzi stavbami navzájom a ďalšie skutočnosti, ktoré súviseli s obživou človeka. Múzeá v prírode preto možno charakterizovať ako rekonštrukciu historického
životného prostredia ako takého. K tejto charakteristike patrí
okrem samotných stavieb rekonštrukcia ľudského sídla a snaha
o vyjadrenie jeho vnútorných väzieb, ale aj vzťah k vonkajšiemu
prostrediu, napr. k poliam, pasienkom, lesu atď. V širšom ponímaní možno rekonštrukciu životného prostredia charakterizovať aj ako rekonštrukciu historických činností v tomto prostredí, od pestovania plodín a chovu zvierat, až po domácu a remeselnú výrobu. V múzeách v prírode teda tvoria informačný
základ nielen exponáty a stavby, ale aj samotný expozičný areál
a činnosti, ktoré sa v ňom odohrávajú.
Pri budovaní Múzea oravskej dediny sa kládol veľký dôraz práve na zmienenú rekonštrukciu historického prostredia. Už reliéf terénu bol zvolený tak, aby bol vhodný na vybudovanie prostredia typického pre oravské dediny, vrátane dostatočne silného vodného toku, aby sa z neho dal odraziť náhon pre vodné
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technické stavby. Pri výbere stavieb ľudovej architektúry (autorom etnografickej koncepcie bol PhDr. Juraj Langer, CSc.) sa posudzovala ich historická a estetická hodnota, vývojovo najstaršie javy, regionálne špecifiká a iné. Výber zároveň vystihoval sociálnu skladbu oravských obcí v 2. polovici 19. storočia. Cieľom
architektonickej – zastavovacej štúdie (Ing. arch. Mária Slováková) bolo nielen mechanické osadenie prenesených objektov
do vybraného terénu, ale aj vytvorenie prostredia domov, ktoré
malo čo najviac zodpovedať ich prostrediu na pôvodnom mieste. Pri výstavbe múzea sa okrem záchrany objektov ľudovej architektúry sledovalo ich začlenenie do urbanistického modelu
dediny. S tým súviselo dotváranie ulíc, dvorov a ďalších prvkov
a detailov prostredia, vrátane prírodných komponentov. Výsledkom tejto koncepcie bolo vybudovanie múzejnej expozície
s tromi typmi sídelných celkov (Dolnooravský rínok – typ zemianskeho sídla s centrálnym priestorom rínku, Hornooravská
ulica – typ sídla s radovou zástavbou, Goralské lazy – rozptýlené sídla v beskydskej oblasti), areál vodných technických stavieb
a areál kostola s plánovaným cintorínom.
Samotná koncepcia expozície je ideálnym východiskom pre
sprostredkovanie informácií s využitím postupov múzejnej
pedagogiky i múzejnej didaktiky. Tak, ako vo väčšine múzeí
v prírode, expozícia je postavená na výpovednosti predmetov
či súborov predmetov vo vzájomných súvislostiach. Vysvetľujúce texty by pôsobili rušivo v snahe o autentické vyjadrenie
pôvodnej skutočnosti. Prehliadka expozície je možná individuálne so zapožičaním sprievodného textu alebo s lektorským
výkladom, ktorý je platenou službou na objednávku. Náročnejší návštevník má možnosť zakúpiť si publikáciu sprievodcu, ktorý na pozadí expozície poskytuje rozšírené informácie
aj o súvisiacich javoch v hmotnej a duchovnej kultúre Oravy.
Text i lektorský výklad sú prostriedkom k objektovému učeniu – pomáhajú návštevníkovi všímať si, pozorovať a vnímať
vlastnosti a funkciu predmetov, objektov i vzťahy medzi nimi.

Edukačné zacielenie múzejných programov
Múzeum oravskej dediny je lokalizované v rekreačnej oblasti s živým cestovným ruchom počas zimnej lyžiarskej i letnej turistickej sezóny. Sprievodné programy k základnému prezentačnému
programu sa profilovali v snahe reagovať na potreby návštevníkov z hľadiska ich štruktúry v jednotlivých obdobiach roka.
Počas zimnej sezóny múzeum organizuje večerné programy
(Večer v múzeu), ktoré pozostávajú z prehliadky múzea s lampášmi a posedenia pri ľudovej hudbe. Prehliadka múzea s nadštandardným lektorským výkladom (s hudobným sprievodom)
sa končí v kostole, kde zaznejú aj krátke skladby na organ.
Program pokračuje posedením pri ľudovej hudbe s ukážkami
speváckej a tanečnej kultúry jednotlivých častí regiónu, ktorých hmotnú kultúru mali možnosť vidieť v expozícii. Zapájanie návštevníkov do činnosti v rámci prehliadky i následného
programu je výrazným oživujúcim prvkom.
Ďalšou skupinou sú programy pre detské kolektívy (Zahrajme
sa ako kedysi), ktoré sa konajú v určené dni spravidla od polovice mája do polovice júna. Deti, rozdelené do menších skupín,
sa do programu zapájajú na 12 stanovištiach v areáli múzea.
Časť aktivít im umožňuje spoznať spôsob života dedinskej komunity s osobitným dôrazom na život detí. Pod vedením animátorov sa zúčastňujú vyučovania v školskej triede, v jednom
z domov sa oboznamujú so spôsobom bývania v tradičnom
dome i s domácim spracovaním ľanu a ovčej vlny na textílie.
V rámci riešenia kvízu sami hľadajú vybrané predmety v expozícii. Medzi poznávacie aktivity je zaradená aj príroda ako prirodzené prostredie človeka a problematika jej ochrany. Ďalšiu
skupinu aktivít predstavujú tvorivé dielne, kde sa deti od ľudových výrobcov dozvedia o histórii niektorých remesiel a pod
ich vedením skúšajú pracovné postupy (hrnčiarstvo, drotárstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, výroba sviečok, podmaľba na skle
a iné). Medzi tieto aktivity sú zaradené aj tradičné hry s vyu-

žitím najjednoduchších pomôcok. V priebehu štyroch rokov sa
potvrdilo, že o tento typ edukačných programov pre deti je veľký záujem a počet programových dní bolo treba rozšíriť z piatich na desať. Prvky programu sa využívajú aj pri špecializovaných programoch pre školy, ktoré sa na objednávku konajú
v priebehu roka. Programy letnej sezóny (napr. Veľkonočné
sviatky v múzeu, Ozveny tradícií, Plátenná nedeľa) sú koncipované ako scénické mozaiky hovoreného slova, ukážky predmetov
a hudobno-tanečných ukážok. Súvisiace informácie o nehmotnom kultúrnom dedičstve (tradície, hudobná a tanečná kultúra) sú súčasťou všetkých programov. Prijímateľom umožňujú
získať úplnejšiu predstavu o spôsobe života na dedine a zároveň k tejto prezentovanej skutočnosti získať pozitívny vzťah.
Všetky prezentačné i sprievodné programy teda majú edukačný charakter nielen mierou sprostredkovaných informácií, ale
aj spôsobom interpretácie. Opierajú sa predovšetkým o objektové učenie a možnosť aktívneho zapojenia návštevníkov. Svojim spôsobom však umožňujú hľadať aj pamäť miesta. Aj keď
objekty ľudovej architektúry nestoja na pôvodnom mieste,
vďaka vytváraniu rekonštrukcie pôvodného prostredia umožňujú spoznanie pôvodného charakteru sídel a s nimi súvisiaceho spôsobu života v regióne.
Programy sú postavené tak, aby boli dostatočne pochopiteľné
a príťažlivé pre rôzne typy návštevníkov, aby však nebola znížená požiadavka na úroveň odovzdanej informácie. Už v prípravnej fáze to vyžaduje schopnosť vybrať podstatné informácie, ktoré prijímateľovi umožňujú pochopiť prezentovanú skutočnosť, odhadnúť optimálny rozsah podávaných informácií
a nájsť atraktívny spôsob ich podania. Pri realizácii je potrebná aj určitá miera improvizácie pri prispôsobovaní konkrétnym okolnostiam (napr. veku a záujmu publika, poveternostným okolnostiam, nepredvídaným skutočnostiam a pod.)

Podmienky realizácie programov
Výsledky ukazujú, že múzejno-pedagogické programy Múzea
oravskej dediny sú efektívne, pričom pod úspešnosťou sa nemyslia návštevnícke čísla, ale opakované návštevy škôl, dospelých kolektívov i jednotlivcov.
Samostatnou kapitolou však je spôsob dosahovania výsledkov.
Pracovné postupy múzejnej pedagogiky pri príprave a realizácii
vzdelávacích aktivít je nutné prispôsobiť trvalo poddimenzovanému stavu v personálnej oblasti. Múzeum disponuje tromi odbornými pracovníkmi, ktorí zabezpečujú všetky aktivity orientované na návštevníka, od vytvorenia ich obsahovej náplne cez
propagáciu, personálny a finančný manažment, prvý kontakt
s návštevníkmi aj realizáciu programov. Za tejto situácie nie je
zložité splniť podmienku spolupráce všetkých pracovníkov múzea pri príprave edukačných programov. Zároveň všetci pracovníci získavajú spätnú väzbu, na základe ktorej možno pri príprave
ďalších programov reagovať na potreby a zloženie návštevníkov.
Uvažuje sa napríklad o spôsobe sprístupnenia expozície pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami (napr. návštevníci na invalidnom vozíku). Mnohé činnosti pri príprave programov sa však
uskutočňujú skôr na základe intuície ako predchádzajúcej analýzy
a definovania potrieb v oblasti vzdelávania. Zatiaľ sa nevyužíva
systematická spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami.
Realizácia aktivít múzeí v prírode je osobitne ovplyvnená aj
priestorovými možnosťami. Využitie expozičného rámca areálu na jednej strane poskytuje osobitné príležitosti, na druhej
strane je priebeh podujatí do značnej miery limitovaný poveternostnými podmienkami, lebo len minimum múzeí disponuje vhodnými zastrešenými priestormi, v ktorých sa dajú aktivity realizovať aj v prípade zlého počasia.
Pri realizácii edukačných programov sa Múzeum oravskej dediny orientuje na programy, ktoré dokáže personálne zabezpečiť. Základný tím realizátorov tvoria pracovníci múzea a rodinní príslušníci. Materiál Stratégia rozvoja múzeí a galérií SR
do roku 2018 odporúča využitie dobrovoľníctva pri vybraných
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aktivitách múzeí. Bolo by veľkou úľavou, keby sa u nás dal využiť model dobrovoľníctva, ako v múzeách v prírode v západnej Európe a zámorí, kde sa na realizácii programov podieľa niekoľko desiatok až niekoľko stoviek dobrovoľníkov. Spoločenské
a ekonomické pomery u nás však zatiaľ ani mnohým nadšencom neumožňujú zapojiť sa pravidelne do múzejnej činnosti
iba na báze dobrovoľnosti. Múzeum preto musí hľadať finančné prostriedky alebo iné výhody, napr. pre remeselníkov, ľudovo-umeleckých výrobcov či folklórne kolektívy, ktoré potrebuje
pre realizáciu niektorých aktivít. Okrem toho, využitie dobrovoľníkov vo väčšej miere by vyžadovalo samostatného pracovníka (alebo pracovnú skupinu) pre ich prípravu a koordináciu, čo
je pri súčasnom personálnom zabezpečení nereálne.

Záver
Skúsenosti Múzea oravskej dediny s aplikáciou múzejnej pedagogiky sú porovnateľné s praxou ďalších slovenských múzeí
v prírode. Napriek nedostatočnému zázemiu sa všetky múzeá
usilujú vytvoriť ponuku edukačných aktivít, ktoré vychádzajú z ich špecifík a ktoré múzeum za súčasných podmienok dokáže realizovať. Veľká škoda je, že jediným hodnotiacim kritériom vzdelávacích programov v múzeách je návštevnosť. Ten-

to štatistický ukazovateľ nijako nevyjadruje efektivitu často
veľmi hodnotných múzejných aktivít.
Aj keď vo väčšine múzeí v prírode nemožno naplno rozvinúť
potenciál v oblasti múzejného vzdelávania, podnety a tvorivé
nápady, ktoré sa darí realizovať, nachádzajú odozvu u múzejného publika.
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Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline
pri Čiernom Balogu
Ľubica Miľanová, LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM, ZVOLEN
Forestry open air museum in Vydrovská dolina – Čierny Balog
The opening of the Forestry Open Air Museum in Vydrovská dolina is a good example how a demanding topic,
such as complete information on forests, forestry and foresters in the past and at present, can be expressed and
presented in an attractive way to the public. Since 2002 the state enterprise FORESTS SR has been financing and
implementing this unique project, the main aim of which is to highlight the importance of the forest for human life
and the presentation of Slovak forestry.

Z histórie skanzenu
Vyjadrením významu lesníkovej práce pre spoločnosť a bohatej lesníckej histórie je Lesnícky skanzen – dlhodobý a najnáročnejší projekt štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, spojený so sprievodnými podujatiami a ponukou celého
radu služieb.
Projekt Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, 1,5 km
od Čierneho Balogu, odštartoval na prvom Dni stromu v roku 2002, za účasti vtedajšieho ministra pôdohospodárstva
SR Pavla Koncoša. Pri jeho zrode stál Ing. Ján Mičovský, CSc.,
Ing. Július Burkovský, Ing. Vladimír Paško, Ing. Blažej Možucha a Ing. Miroslav Engler. K tvorcom a spolupracovníkom patrí však množstvo významných osobností, štátnych
inštitúcií a neziskových organizácií z oblasti kultúry, lesníctva, drevárstva a ochrany prírody. Ich spoločným cieľom bolo vybudovať múzeum v prírode, miesto zamerané na bližšie
poznanie lesného prostredia, informovanie o lesníckych činnostiach a lesnom hospodárení, poskytnutie celkového obrazu vývoja slovenského lesníctva.
Výber miesta pre skanzen nemohol byť lepší. Nachádza sa
v centre kedysi kráľovských, dnes štátnych lesov, v blízkos24

Lesná kaplnka. Foto: M. Vanga
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ti pôvodne trinástich lesníckych osád Čierneho Balogu s väzbou na významného lesmajstra Jozefa Dekreta Matejovie.
Je umiestnený v prirodzenom lesnatom prostredí Veporských vrchov, ktoré dnes obhospodarujú zamestnanci štátnych lesov – Odštepného závodu Čierny Balog. Rozprestiera
sa na 150 ha, z oboch strán doliny pokrytej smrekovými lesmi, ktorou tečie Vydrovský potok a popri ňom sa vinie Čiernohronská, pôvodne lesnícka železnička.

Z ponuky podujatí a služieb
Základným, ako si sami hovoria, „štvorlístkom“, ktorý každoročne spoločne 1. mája otvára Vydrovskú dolinu a začína
novú sezónu Lesníckeho skanzenu je Obec Čierny Balog, Občianske združenie Vydra – vidiecka rozvojová aktivita, Nezisková organizácia Čiernohronská železnica a štátny podnik LESY Slovenskej republiky prostredníctvom Odštepného
závodu Čierny Balog. Predovšetkým jeho zamestnanci majú
najväčšiu zásluhu na budovaní a udržiavaní skanzenu. Spoločne s ďalšími členmi štvorlístka sa snažia, v rámci svojich
možností, poskytnúť návštevníkom každoročne tie najlepšie
služby.
Lesnícky skanzen je verejnosťou vnímaný ako kultové miesto slovenského lesníctva, ktoré ročne navštívi viac
ako 50 000 ľudí. „Vyrástol“ v priebehu jedného desaťročia
a tvorí ho trojkilometrový „chodník lesného času“ so 78 zastávkami (informačné tabule, exponáty, stavebné objekty,
technické pamiatky, živé atrakcie a ukážky, výtvarné diela), súbor prírodných diel medzinárodnej skupiny umelcov
Ekoartu, malý Les Európskej únie, lesnícky miniland, amfiteáter a symbolický lesnícky cintorín. Návštevník, ktorý
kráča chodníkom, poznáva samotný lesný ekosystém a jeho
význam pre život človeka (Rez stromom, Lesné vtáky, Včely,
Vodné živočíchy, Lesy a vzduch, Geologický podklad lesov...)
a zároveň vníma aj úlohu človeka pre ich udržanie a zachovanie (Prirodzená obnova lesa, Prvá prebierka, Prečistka,
Lesný šmyk, Kalamity v lesoch, Odvoz dreva...). Posledným
exponátom, ktorý pribudol na chodníku v minulom roku, je
torzo jedle z Dobročského pralesa, ktorý oslávil storočnicu
štátnej ochrany a nachádza sa v blízkosti skanzenu.
Zo súboru stavebných objektov skanzenu patria k najzaujímavejším horáreň a lesná kaplnka s expozíciami, ktoré autorsky a organizačne zabezpečilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Tradičná zrubová horáreň z tridsiatych
rokov minulého storočia, ktorá pôvodne stála v neďalekej Kamenistej doline, bola umiestnená do skanzenu v roku 2004. Jej interiér tvorí Izba starého horára, prezentácia
venovaná drevinám typickým pre lesné vegetačné stupne
s názvom Lesy Slovenska a prezentácia Lesy a život s otvorenou otázkou – Ako sa správať, aby sme zachovali lesy pre
budúce generácie? V roku 2010 sa stala súčasťou skanzenu kópia drevenej kaplnky z Podkriváňa – Hornej Bzovej,
ktorej originál dal pre lesných robotníkov a lazníkov postaviť v roku 1910 gróf Zichy. Jej interiér tvorí expozícia diel
zo súčasnej neprofesionálnej sochárskej tvorby s názvom
Strom je modlitba zeme k nebesiam.
Súčasťou areálu sú aj servisné zariadenia – zázemie pre návštevníkov (informačná kancelária s predajom suvenírov
a drobných tlačí v podobe mapy či sprievodcu skanzenom,
stravovacie zariadenie, oddychové miesta a detské ihrisko). Veľkou výhodou je aj dobrý prístup ku skanzenu. Vybudovaná je prístupová komunikácia, parkovisko, železničná
stanička atraktívnej Čiernohronskej železnice i autobusová
zastávka. Úlohou do budúcnosti a ďalšieho rozvoja skanzenu vo Vydrovskej doline je vybudovanie objektu pre vzdelávanie s dobrým materiálno-technickým vybavením, ktoré
bolo prvotnou myšlienkou pri odhaľovaní základného kameňa Európskej lesnej školy v roku 2008.

Počas sezóny od mája do októbra sa v skanzene pohybujú
stovky návštevníkov, realizujú sa tábory, organizujú výlety
a hodiny lesnej pedagogiky. Najvýznamnejšou centrálnou
PR aktivitou pre LESY SR realizovaná v prostredí skanzenu je Deň stromu. Lesníci týmto spôsobom oslovujú všetkých, ktorí majú radi les, a pozývajú ich spoločne osláviť
zelené bohatstvo tejto krajiny. Uskutočňuje sa pravidelne
od roku 2002 v druhú júlovú sobotu a stal sa najvýznamnejším celoslovenským lesníckym podujatím, ktoré prezentuje prácu lesníkov a upozorňuje na dôležité miesto
tejto profesie v súčasnej spoločnosti. V roku 2011 (Medzinárodný rok lesov) dosiahol svoju rekordnú návštevnosť –
okolo 18 000 hostí.

Oslovil verejnosť a naplnil očakávania
Lesnícky skanzen, ktorý je zaradený medzi Významné lesnícke miesta, možno celkom nezodpovedá pojmu múzeum v prírode, tak ako ho chápe odborná múzejná obec. Nemá vytvorený zbierkový fond, i keď sa tu nachádza značné
množstvo zaujímavých historických objektov a predmetov
kultúrnej hodnoty. Nemá depozitáre a zamestnanci nevykonávajú základné odborné činnosti. Uvažovať o ňom ako
o múzejnom zariadení, ktoré predstavuje špecifickú formu múzejnej prezentácie, v zmysle novely zákona o múzeách a galériách, má tiež svoje slabé miesta. Jeho tvorcovia
– lesníci kládli dôraz predovšetkým na prezentačnú rovinu (rôznorodosť foriem, interaktívnosť, atraktívnosť a výnimočnosť) a zrozumiteľným spôsobom rozvinuli priamo
v prírodnom prostredí témy spojené s ich pracovným prostredím a vlastnou činnosťou. Na mape Slovenska sa im podarilo zaplniť prázdne miesto venované prezentácii činnosti a zamestnaniu, ktoré je v jeho histórii od nepamäti.
POZVÁNKA
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Drevený kostolík sv. Michala archanjela
z Novej Sedlice
Jozef Fundák, VIHORLATSKÉ MÚZEUM, HUMENNÉ
Saint Michael’s wooden church from Nová Sedlica
Two hundred fifty years ago, in the year 1764, a wooden church was consecrated to Saint Michael Archangel in the
village of Nová Sedlica in the district of Snina. In the years 1972 – 1974 it was moved to Humenné. It is the oldest
and most significant object in the Exhibition of Folk Architecture and Housing in the Vihorlat Museum in Humenné.
The original baroque iconostasis is part of it.

Kostolík sv. Michala archanjela z Novej Sedlice po oprave strechy
v roku 2013. Foto: P. Farkaš

Expozícia ľudovej architektúry a bývania, sprístupnená v roku 1983, je súčasťou Vihorlatského múzea v Humennom. Areál s rozlohou takmer dva hektáre sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta. Štrnásť objektov reprezentuje tradičnú architektúru severovýchodnej časti Slovenska (okresy Humenné,
Snina a Medzilaborce). Z typologického hľadiska sú tu zastúpené najmä obytné, obytno-hospodárske a hospodárske stavby. Tradičnú sakrálnu architektúru zastupuje drevený kostolík
sv. Michala archanjela z Novej Sedlice.
Kostolík bol v pôvodnej lokalite postavený pred 250 rokmi,
v roku 1764, v čase panovania Márie Terézie. Datovanie možno určiť zo znakov alfabety, ktoré sú vyryté nad vstupnými
dverami kostolíka. V obci Nová Sedlica bol kostolík situovaný
na vyvýšenine v blízkosti terajšieho cintorína. Vplyvom času
a klimatických podmienok bol na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov vo veľmi zlom technickom stave. Z tohto
dôvodu sa veriaci rozhodli postaviť si nový murovaný chrám.
Riešením uchovania pôvodného dreveného kostolíka bolo jeho
premiestnenie do Humenného v rokoch 1972 – 1974.

Z architektonického hľadiska ide o zrubovú stavbu na kamennej podmurovke s drevenou šindľovou strechou. Hlavným stavebným materiálom zrubu je jedľové drevo. Krov
a strešné šindle sú zo smrekového dreva, pričom všetky konštrukčné prvky boli pôvodne spájané iba drevenými klinmi. Nad každým z trojice vnútorných priestorov je
veža ukončená železným krížom. Najvyššia sa nachádza
nad vstupnou časťou, ľudovo nazývanou babinec. Nad ním
je medzipodlažie, tzv. chórus, z ktorého je možné po rebríku vystúpiť do zvonice. Najväčším priestorom pre laikov
je centrálne umiestnená chrámová loď. Priestor pre kňaza,
svätyňa, je od ostatných častí oddelená pôvodným barokovým ikonostasom. Podstatnú časť svätyne chrámu zaberá
originálny oltár, tiež nazývaný prestol. Má štvorcový pôdorys, pričom všetky štyri steny pod oltárnou doskou sú zdobené obrazmi spojenými s obetovaním. Oltár zakrýva baldachýn podopretý štyrmi stĺpmi, ktoré sú zdobené motívmi viniča. Zadnú zvislú stenu oltára nad úrovňou oltárnej
dosky pokrýva obraz znázorňujúci korunovanie Panny Márie. Na prestole je umiestnená polychrómovaná schránka
na uschovanie posvätených darov.
Ikonostas bol reštaurovaný v čase transferu kostolíka. Predstavuje najvýraznejšie architektonicky a výtvarne zdobený
prvok interiéru. Precízna polychrómovaná drevorezba okolo jednotlivých ikon znásobuje celkový estetický výraz ikonostasu. Ikony sú usporiadané do niekoľkých významovo
nadväzujúcich, nad sebou usporiadaných radov. Veľkosťou
dominantné sú hlavné ikony v dolnej polovici ikonostasu.
Sú to ikony (zľava) sv. Mikuláš, Bohorodička a Kristus – učiteľ. Úplne napravo, na mieste, ktoré má byť obsadené pat-

Architektonické riešenie a interiér kostolíka
Pôvodne gréckokatolícky chrám je v súlade s cirkevným kánonom aj dnes orientovaný pozdĺžnou osou v smere východ
– západ, pričom oltárna časť (svätyňa) je na východnej strane.
Po transfere do Humenného bol jediným chrámom humenskej
pravoslávnej cirkevnej obce. V súčasnosti sa v ňom konajú príležitostné obrady niekoľkokrát v roku.

Rozoberanie kostolíka sv. Michala archanjela z Novej Sedlice pred
transferom do Humenného. Foto: archív Vihorlatského múzea
v Humennom
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Ikonostas, kostolík je aj s vnútorným zariadením, teda aj s ikonostasom zapísaný pod prírastkovým číslom 712/70 Foto: P. Farkaš

rónom chrámu, je momentálne umiestnená ikona Bohorodičky. Patrón, sv. archanjel Michal, sa nachádza v tesnej
blízkosti na južnej stene chrámu. Miesto pod hlavnými ikonami v tomto chráme vypĺňajú ikony svätých. Hlavné ikony sú po bokoch oddelené diakonskými dverami a centrálne umiestnenými cárskymi dverami. Tie sú zdobené drevorezbou a portrétmi starozákonných prorokov. Nad nimi sa
nachádza Mandylion a jediná replika v tomto ikonostase,
Posledná večera. Po oboch stranách ju obklopuje tzv. prázdnikový rad. Ide o dvanásť štvorcových ikon menšieho formátu, ktoré zobrazujú najvýznamnejšie cirkevné sviatky. Z nich
šestica, naľavo od stredu, je venovaná sviatkom Matky Božej
a šesť ikon je venovaných sviatkom Ježiša Krista. Nad ikonou Poslednej večere sa v prostriedku ďalšieho radu, nazývaného aj Deesis, nachádza veľká ikona Krista – Pantokratora,
ktorú po oboch stranách obklopujú ikony dvanástich apoštolov. Nad Deesisom v celej šírke uzatvára ikonostas starozákonný rad, obsahujúci ikony významných postáv Starého
zákona. V dvanástich medailónoch menších rozmerov je zobrazených dvanásť postáv v rôznych kompozíciách. V tomto rade miesto vo zvislej osi patrí monogramu Ježiša Krista,
resp. Isusa Christa, vyjadrenému v znakoch alfabety. Najvyššie umiestnenou je samostatná ikona Umučenia Pána.

Kostolík s novou strechou
V roku 2013 bola na kostolíku realizovaná komplexná oprava
strechy. Nutnosť takéhoto zásahu vyplynula z pôsobenia času, poveternostných vplyvov i parazitujúcich machov a lišajníkov najmä na severnej strane objektu. Práce zahŕňali kompletnú výmenu šindľovej krytiny, strešných lát a poškodenej
časti krovu, pričom sa kopíroval pôvodný tvar strechy. Bolo
potrebné vymeniť cca 450 m2 strešnej krytiny, pričom práce prebiehali aj na najvyššej veži vo výške 18 m nad zemou.
Strešnú krytinu tvorili štiepané drevené šindle zo smreko-

vého dreva. Najzložitejšou časťou opravy boli tri značne členené vežičky kostolíka. Náročnosť prác znásobili ozdobné
ukončenia niektorých radov šindľov, ktoré ostali zachované. Po montážnych prácach dostala krytina ochranný náter.
V rámci projektu bola realizovaná aj komplexná impregnácia
kostolíka eliminujúca pôsobenie drevokazného hmyzu. Práce trvajúce päť mesiacov, ako i nákup materiálu v roku 2012
boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.

Nová Sedlica v skanzene
Už tri roky sú pracovníkmi múzea pripravované podujatia, pri
ktorých cieľovú skupinu tvoria najmä rodáci a obyvatelia pôvodných lokalít jednotlivých objektov umiestnených v múzeu v prírode. Cyklus podujatí začal v roku 2011. Nová Sedlica
v skanzene bola venovaná drevenému kostolíku sv. Michala archanjela. Medzi návštevníkmi nechýbali obyvatelia pokrstení
práve v tomto chráme v čase, keď ešte dotváral kolorit pôvodnej obce. Pravoslávna bohoslužba, kultúrny program a spomienky umocnili význam podujatia. Pri tejto príležitosti bol
v centre obce inštalovaný informačný panel o kostolíku a možnostiach jeho návštevy. Sprievodnou aktivitou bola výstava
portrétov akademického maliara Juraja Kresilu. Jeho kresby
zvečnili tváre klientov Zariadenia pre seniorov v Novej Sedlici i obyvateľov obce.
Najväčší zbierkový predmet Vihorlatského múzea, drevený
kostolík sv. Michala archanjela z Novej Sedlice, je nielen obrovským lákadlom pre domácich a zahraničných návštevníkov. Je názornou ukážkou usilovnosti, zručnosti a umu našich
predkov. Aj po dvesto päťdesiatich rokoch slúži popri prezentácii aj pôvodnému účelu, cirkevným bohoslužbám a obradom.
Teraz, po dosiahnutí štvrtiny tisícročia veríme, že aj v ďalších
desaťročiach a stáročiach existencie kostolík ostane v centre
záujmu verejnosti, ktorá si ctí odkazy svojich predkov.
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Záber z výstavy.
Foto: archív SNM

120 rokov Slovenského národného múzea
Marta Janovíčková, MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA
120 years of the Slovak National Museum
The exhibition „120 years of the Slovak National Museum“ briefly highlights the beginnings of museum centres in Martin
and Bratislava which were associated under the title the Slovak National Museum after the year 1961. It describes the
genesis of the development of its most significant museums and provides a survey of their collection creating activity. The
other remaining museums are presented by a selection of collection items and short definitions of their focus.
Slovenské národné múzeum zameralo v roku 2013 svoje hlavné aktivity na pripomenutie 120. výročia svojho založenia.
Dňa 23. apríla sa konalo slávnostné kolokvium s prednesenými príspevkami hodnotiacimi doterajšie pôsobenie národnej inštitúcie a naznačujúcimi jej ďalšie smerovanie. Pri tejto
príležitosti sa uskutočnilo aj odovzdávanie pamätných listov
najvýznamnejším spolupracujúcim inštitúciám. Koncom roka
múzeum vydalo reprezentatívnu publikáciu Slovenské národné
múzeum a sprístupnilo výstavu pod názvom 120 rokov Slovenského národného múzea.
História formovania sa Slovenského národného múzea (SNM)
do podoby súčasnej celonárodnej inštitúcie prešla viacerými etapami. Základom sa stalo Slovenské národné múzeum
v Martine, začiatok ktorého je spojený so vznikom Slovenskej muzeálnej spoločnosti v roku 1893. Jej činnosť nadviazala na tradíciu Múzea Matice slovenskej a zberateľské aktivity
múzea Národného domu a vyústila sprístupnením prvej stálej
expozície v budove postavenej z národnej zbierky v roku 1908.
Múzeum sa zameralo na budovanie archeologických, etnogra-

fických, historických, prírodovedných, výtvarných a umelecko-historických zbierok. Názov Slovenské národné múzeum sa
začal používať až od roku 1928. V roku 1933 sa múzeum presťahovalo do novej účelovej budovy, kde sa postupne budovali
expozície, v rámci nich napríklad aj Národná galéria slovenská.
Začiatkom 20. rokov 20. storočia sa začalo formovať nové
kultúrne centrum Slovenska v Bratislave. V roku 1924 založila Spoločnosť Slovenského vlastivedného múzea Slovenské vlastivedné múzeum v Bratislave (SVM) s podobným zameraním ako múzeum v Martine. Táto skutočnosť vyústila
do kompetenčných sporov, ani jedna inštitúcia sa nechcela
vzdať niektorého vedeckého odboru v prospech druhej. Napokon sa dohodli tak, že „SNM je určené širokým vrstvám
národa, SVM predne cieľom vedeckým“.1 Od roku 1930 SVM
sídlilo v budove Zemedelského múzea, ktoré bolo pobočkou
Československého zemědelského múzea v Prahe a vytvorili sa tu odbory pravekej archeológie, historickej archeológie,
galerijný, národopisný, zoologicko-botanický a mineralogicko-geologický. V roku 1940 rozhodnutím vlády Slovenskej

28 múzeum 2 / 2014 • Prezentačná činnosť

2014_05_muzeum_02_04.indd 28

17. 6. 2014 21:29:11

republiky došlo k spojeniu SVM a Zemedelského múzea s cieľom sústredenia múzejnej a vedeckej činnosti pod názvom
Slovenské múzeum.
V roku 1961 na základe zákona SNR č. 109/1961 o múzeách a o galériách sa SNM v Martine spojilo so Slovenským
múzeom pod spoločným názvom Slovenské národné múzeum. Hlavným sídlom sa stala Bratislava. Z oddelení postupne vznikli ústavy – archeologický, historický a prírodovedný
v Bratislave a etnografický v Martine. V roku 1989 vznikli špecializované organizačné jednotky ako Archeologické múzeum,
Historické múzeum, Hudobné múzeum a Prírodovedné múzeum v Bratislave, Etnografické múzeum v Martine a Múzeum
Slovenských národných rád v Myjave. V priebehu posledných
desaťročí SNM prešlo ďalšími organizačnými zmenami a rozrástlo sa postupne o múzeá národnostných a etnických menšín a ďalšie múzeá, predovšetkým hradné.
Pre úplnosť mapovania dejín SNM je nutné pripomenúť aj vznik
Kabinetu vlastivednej a múzejnej práce ako metodického pracoviska v Bratislave v roku 1959, ktorý v priebehu rokov prešiel tiež
rôznymi reorganizáciami a zmenami názvov a samozrejme má za
sebou bohatú vedeckovýskumnú, prezentačnú i edičnú činnosť.
Slovenské národné múzeum sa pri príležitosti 120. výročia svojho založenia podujalo priblížiť širokej verejnosti svoju históriu
i súčasnosť prostredníctvom výstavného projektu. Podľa tlačovej správy uverejnenej na stránke SNM ide o reprezentatívnu
výstavu o histórii, osobnostiach, odbornej správe, každodennom živote múzejníkov a predovšetkým o najcennejších zbierkach z fondov tejto významnej národnej inštitúcie. Dejovou líniou je história múzea sledovaná v jednotlivých etapách jeho
vývoja; od počiatkov Múzea v Martine pred rokom 1918, spojenie s Bratislavou, osobnosti a prierez zbierkotvornej a expozičnej činnosti jednotlivých špecializovaných múzeí v správe SNM.
Z hľadiska zbierok je najväčší priestor venovaný Prírodovednému múzeu, Archeologickému múzeu, Historickému múzeu
a Múzeu v Martine. Druhá časť výstavy – klenotnica prezentuje
to najcennejšie z depozitárov všetkých zložiek SNM.
Vzhľadom ku komplikovaných dejinám formovania SNM
a počtu organizačných jednotiek s takmer 4-miliónovým počtom zbierkových predmetov naplnenie tohto cieľa predstavuje vážnu a neľahkú úlohu. Obsiahnuť takúto širokú tému
a výstavne prezentovať v danom priestore tak, aby bola aj pre
nezainteresovaných návštevníkov zrozumiteľná a mala adekvátnu výpovednú hodnotou, si vyžadovalo nájsť koncepciu
vystihujúcu najdôležitejšie okamihy z dejín i súčasnosti múzea a zároveň ich prezentovať exponátmi charakterizujúcimi
zbierkotvornú činnosť jednotlivých zložiek SNM.
Autori pristúpili k modelu, ktorý v skratke približuje počiatky
formovania sa múzejných centier v Martine i Bratislave a genézu vývoja najvýznamnejších múzeí s prierezom ich zbierkotvornej činnosti. Ostatné múzeá sú prezentované výberom zbierkových predmetov a stručnými definíciami ich zamerania.
Výstava je priestorovo i dejovo členená na dve časti. V úvode
prvej časti je pozornosť zameraná na Slovenské národné múzeum v Martine do roku 1948. V rámci exponátov dominujú predmety spojené so zakladateľskou osobnosťou Andreja Kmeťa.
Ďalšie miestnosti sú venované budovaniu múzejného života v Bratislave po roku 1919. Texty nám približujú formovanie a zbierkotvornú činnosť troch významných bratislavských
múzeí, ktoré sa vykryštalizovali z odborov SVM. Prírodovedné
múzeum, Archeologické múzeum a Historické múzeum sú prezentované výberom zbierkových predmetov a modelovanými
scénami pracovní bádateľov príslušných zameraní. Celok je doplnený veľkorozmernými reprodukciami fotografií dokumentujúcimi dobovú podobu budovy múzea či pohľadmi do expozícií
Slovenského múzea.
Druhá časť výstavy je inštalovaná v priestoroch Zimnej záhrady. Umiestnené sú tu stručné texty venované ostatným súčasným múzeám spadajúcim pod SNM a grafické znázornenie línií formovania sa SNM od jeho založenia až po posledné or-

ganizačné zmeny. Vo vitrínach sa nachádza výber exponátov
z vybraných múzeí reprezentujúcich ich zameranie.
Prezentácia témy výstavy sa uskutočňuje v štyroch rovinách.
Sú to texty, vitríny s exponátmi, voľne inštalované interiérové celky a reprodukcie dobových fotografií. Texty, iba v slovenskom jazyku, sú zamerané na stručné definovanie daného okruhu témy. Napriek deklarovanému úmyslu prezentovať
na výstave významné osobnosti, sa v textoch o jednotlivých
múzeách prejavuje nejednotnosť v uvedení výberu významných pracovníkov. Pri popisných textoch predmetov vo vitrínach by návštevník privítal vo viacerých prípadoch obsažnejšie a výstižnejšie informácie.
Vitríny sú riešené netradične s oválnymi výrezmi v hmote, čo
ako celok vytvára zaujímavý pohľad do výstavného priestoru.
Autori výstavy však nedocenili skutočnosť, že osoby menšieho
vzrastu nemajú šancu uvidieť celé predmety vystavené v hornej časti vitríny. Reprodukcie fotografií umiestnené v prvej
časti výstavy sú dobrým nápadom ako ilustrácia dobových expozícií, v tieni za vitrínami však pôsobia stiesňujúco a zaslúžili
by si viacej priestoru.
V prvej časti sú prezentované tri základné bratislavské múzeá od ich počiatkov až do súčasnosti. Chýba tu predstavenie
Etnografického múzea, ktoré významovo k týmto trom základným múzeám patrí. Inštalácia venovaná SNM v Martine
v úvode výstavy sa totiž venuje všeobecne vzniku a jeho činnosti do roku 1948.
V druhej časti výstavy návštevník očakáva prezentáciu všetkých súčasných múzeí SNM artefaktmi charakterizujúcimi
ich zameranie. V exponátoch tu prevažuje Historické múzeum
a Prírodovedné múzeum, ktoré sú v širšom výbere predstavené už v prvej časti, a niektoré z múzeí tu nemajú svoje zastúpenie vôbec. Tlačová správa síce hovorí o plánovanej výmene
exponátov, ale iba v súvislosti s predmetmi, ktoré z hľadiska
ich ochrany môžu byť vystavované len na určitý čas.
Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch na prízemí
v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží. Priestor vyčlenený pre túto nesporne významnú výstavu nie je dostačujúci,
táto téma by si zaslúžila rozsiahlejšiu prezentáciu.
Napriek uvedeným pripomienkam výstavu môžeme považovať za významný počin k 120. výročiu založenia SNM. Širokej
i odbornej verejnosti poskytuje možnosť zoznámiť sa s dejinami formovania našej najstaršej múzejnej inštitúcie celoslovenského zamerania, vznik ktorej súvisel s emancipáciou národa
a budovaním národného kultúrneho centra najskôr v Martine
a potom v Bratislave. Poskytuje aj možnosť vidieť na jednom
mieste prierez zbierkotvornou činnosťou múzeí SNM s mnohými unikátmi, ktoré nie sú návštevníkom bežne prístupné.
POZNÁMKA
1
Valachovič, P. Slovenské vlastivedné múzeum (1924 –
1939). In Zborník SNM História, roč. 24, 1984, s. 259.
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Umenie a príroda stredovekej Európy
Zuzana Koblišková, MÚZEUM DIVADELNÉHO ÚSTAVU, BRATISLAVA
Art and nature of medieval Europe
Thanks to the successful cooperation of the Slovak National Art Gallery and the Cluny Museum in Paris, which hosted
the exhibition „Out of Gold and Fire. The Art of Slovakia at the Dawn of the Middle Ages“ three years ago, a significant
exhibition from the French collections entitled „The Art and Nature of Medieval Europe“ was staged at the Bratislava Castle.
It was a rare occasion for Slovak visitors because many presented artefacts have no parallel in any of the Slovak museums.
Eucharistická holubica,
Limoges, prvá štvrtina 13.
stor, Musée du Cluny

Príroda mala v stredovekom umení veľmi významné postavenie
a jej chápanie ľuďmi sa postupne menilo. Odborného spracovania sa táto téma dočkala pomerne neskoro, no po priekopníckych
prácach Róberta Delorta stále častejšie spolupracujú s historikmi
aj iní odborníci z oblasti zoológie, antropológie či etnológie. Vznikajú tak rôzne vedecké štúdie, vďaka ktorým môžeme zobrazenie
prírody v stredovekom umení chápať oveľa komplexnejšie.
Výstava Umenie a príroda stredovekej Európy je recipročným projektom k výstave Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska
na sklonku stredoveku, ktorú pripravila v Musée de Cluny v Paríži roku 2010 Slovenská národná galéria. Bola členená do desiatich tematických sekcií, ktoré postupne gradovali od starších miniatúr k mladším veľkorozmerným tapisériám. Každá
sekcia mala jeden emblematický exponát, ktorého silueta bola
prenesená na čierne pozadie a svietila ako transparent. Biele
kóje vedúce návštevníkov úzkou chodbičkou s malými odbočeniami k menším či väčším vitrínam od začiatku až po koniec
boli miestami veľmi nepraktické pre pohyb väčšieho množstva
ľudí, avšak dodávali výstave atmosféru sakrálneho prostredia, ktoré si mnohé z exponátov zasluhovali. Každý z vystavených predmetov mal na výstave vlastnú vitrínu s dômyselným
osvetlením a často aj osobitnú kóju, aby si ho mohol návštevník nerušene pozrieť. Hoci popisky k jednotlivým sekciám boli
dostatočne informatívne, určite sa nevyrovnali výkladu Dušana Burana, kurátora zbierok starého umenia SNG.1
Patrónom výstavy bol svätý František z Assisi, ktorý sa objavil hneď na jednom z úvodných exponátov. Emailová plaketa

zobrazovala svätca v momente stigmatizácie, no zároveň obklopeného kvitnúcimi stromami, čo poukazuje na jeho lásku k prírode, a tiež na jeho Spev k Božím stvoreniam, v ktorom
ospevoval krásu prírody.
Úvod výstavy bol venovaný najstarším exponátom barbarského a islamského pôvodu. Germánske („barbarské“) národy priniesli diametrálne odlišnú estetiku od tej, ktorá prevažovala
v starovekom Ríme. Podstatou ich umenia bola silná štylizácia
a abstrakcia. Z tohto obdobia sa zachovali najmä drobné úžitkové predmety. Najstaršie exponáty, zvieracie spony, pochádzali z 2. – 3. storočia. Už tie využívali veľmi obľúbenú techniku
zdobenia kovu emailom. Okrem barbarských vplyvov sa do Európy dostávali aj byzantské predmety, ktoré boli často druhotne
používané. Jedinečnou ukážkou bola Kazeta na šperky či možno
relikviár. Platničky z horského krištáľu egyptského pôvodu boli
vložené do rámu zo zláteného striebra zdobeného až o dve storočia mladšími drahokamami. Výskyt vzácnych islamských tkanín v európskom prostredí má tiež veľmi zvláštnu históriu. Zachovali sa vďaka tomu, že do nich boli balené relikvie svätcov.
Do kresťanských motívov sa dostala aj byzantská ornamentika,
veľmi častý bol napríklad motív k sebe obrátených zvierat.
Od najstarších artefaktov prechádzala prehliadka cez románske
pamiatky vyznačujúce sa silnou symbolikou a štylizáciou, najmä v podobe hlavíc stĺpov. V ďalšej sekcii venovanej kresťanskej
ikonografii sa už pozornosť obrátila na rôzne možnosti interpretácie zvieracích či rastlinných motívov. Kresťanská zvieracia
ikonografia čerpala nielen z Biblie, ale aj zo stredovekých bestiá-
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Pohľad do výstavy situovanej v pomerne úzkom priestore jedného
krídla Bratislavského hradu

rov a svetských interpretácií. Len málo zvierat malo jednoznačne pozitívnu symboliku, medzi nimi napríklad holubica symbolizujúca Ducha Svätého a mier. V západnej Európe sa často využívali takzvané eucharistické holubice ako mobilné svätostánky
zavesené nad oltárom. Kým pyxidy (malé zdobené nádoby
s ihlanovým uzáverom) uchovávali neposvätenú hostiu, eucharistické holubice boli určené pre posvätené hostie. Tento druh
chrámového mobiliáru v našom prostredí vôbec nebol známy.
Ďalšie čisté a nevinné zviera bol jednorožec, zviera symbolizujúce panenskú čistotu. Bájne zvieratá, ako napríklad jednorožec,
drak či gryfon, boli v stredoveku považované za reálne, pretože
ľudia verili, že žijú v ďalekých zemiach a ako dôkazy ich existencie, napríklad jednorožca, im stačili narvalie kly.
Okrem vzácnych francúzskych zbierkových predmetov výstavu obohatilo aj niekoľko predmetov zo zbierok slovenských múzeí a galérií. Jedným z nich bol pomerne málo zaujímavý reliéf
sv. Antona Pustovníka z Danišoviec (okolo 1520) zo Slovenskej
národnej galérie. Avšak v súvislosti so štúdiou v katalógu výstavy od Michela Pastoureau s názvom Medievalista zoči-voči zvieraťu má drobné zobrazenie antonitského prasaťa na reliéfe oveľa širší kontext. Antoniti chovali prasce a označovali ich zvoncami, aby ich ľudia nestrieľali, keď sa im pásli na ich dvoroch. Mnísi
potom prasce zabíjali a nachovali chudobných najmä počas Vianoc. V stredoveku malo prasa zvláštne postavenie. Plnilo aj poslanie „smetiara“. Keďže boli v mestách často premnožené, bolo
dosť obvyklé, že sa bezprizorne ponevierali po uliciach. Často dochádzalo k nehodám, pri ktorých niečo zničili či niekomu ublížili.
Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sme sa v katalógu ďalej nedočítali o zvieracích súdoch, ktorých hlavným aktérom bolo často
prasa... Stredoveká filozofia sa totiž veľmi často zaoberala otázkou duše zvierat. Zašlo to až tak ďaleko, že si istý čas kládli otázky typu: „Pôjdu zvieratá po smrti do neba? Môžu pracovať v nedeľu? Dokážu si uvedomiť rozdiel medzi dobrom a zlom?“2 Najmä
o domácich štvornohých zvieratách sa verilo, že sú zodpovedné
za svoje činy. A tak sa zachovali dokumenty o zvieracích súdnych
procesoch z obdobia medzi 13. a 17. storočím. Prevaha účasti ošípanej v súdnych procesoch bola daná nielen ich hojným výskytom v mestách, ale aj ich príbuzenstvom s človekom (na základe
medicínskych poznatkov, ktoré sa od starovekého Grécka po 16.
storočie opierali výhradne o pitvu prasaťa).
Od symbolizmu romaniky a gotiky sa umelci postupne prepracovali naspäť k vedeckému a realistickému zobrazovaniu prírody
aj v rámci jednoduchých ornamentov, napríklad pri zdobení hlavíc či svorníkov. Unikátnou ukážkou je hlavica zdobená listami
petržlenovej vňate. Príkladom vrcholného majstrovstva zobrazovania realistickej prírody bola vzácna tapiséria z cyklu Šľachtický

život: Prechádzka z južného Holandska. Rozmerné tapisérie boli
veľmi často využívané ako praktická výzdoba hradných interiérov
(udržiavali teplo). Tapiséria je typom takzvaných millefleurs. Jednofarebný podklad posiaty drobnými kvetmi a zvieratami tvorí pozadie žánrovému výjavu. Botanik či zoológ by pri pohľade
na tapisériu určite vymenoval desiatky rastlín a vtákov, keďže autori si na ich presnom zobrazení dali nesmierne záležať. Textília
pripomína známy obraz Sandra Boticelliho Primavera, na ktorom
je možné rozlíšiť až 500 druhov rastlín.
Poslednou témou, ktorá uzatvárala priestor výstavy bolo Zobrazenie krajiny. Biele kóje nahradil voľný priestor pre vnímanie rozmerných tapisérii z väčšej diaľky. Až do 12. storočia sa v západnej Európe zobrazovanie krajiny obmedzovalo
na náznaky kopcov a hôr niekde v diaľke, často disproporčne
k postavám v popredí. Až koncom 13. storočia sa zobrazovaním skutočnej krajiny začali zaoberať talianski renesanční
umelci. Ich vplyv sa rozšíril po celej Európe a nadobudol rôzne lokálne varianty. Mimoriadne kvalitné vypracovanie predstavuje bruselská tkanina z prelomu 15. a 16. storočia. Scéna
ukrižovania je zasadená do rozkvitnutej krajiny posiatej kvetmi v tradícii millefleurs, v pozadí zalesnené kopce a vysoké
stavby miznúce vo vzdušnej perspektíve. Úplne odlišný prístup k zobrazovaniu krajiny priniesla Dunajská škola snažiaca sa o diferenciáciu od talianskej renesancie. Scéna Nesenia
kríža na oltárnej tabuli zo zbierok Slovenskej národnej galérie je zasadená do tmavého „lesného interiéru“. Les a nahrubo opracované kmene stromov použité na kríž či tŕňová koruna z hrubých konárov pre germánske národy symbolizovali ich pôvod.
Výstava Umenie a príroda stredovekej Európy bola naozaj výnimočným činom a slovenským návštevníkom priniesla pohľad
na stredovek očami západnej Európy. Zostáva nám len dúfať,
že podobných spoluprác a projektov podporovaných nielen samotnými galériami, ale aj ambasádami a vysokými štátnikmi
bude stále viac.
Foto: Z. Koblišková
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V ÝS TAVA

„Na počiatku bolo slovo...“ Ruské ikony
Hana Kližanová, SNM-HISTORICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA
„In the beginning was the word...“ Russian icons
The SNM-Museum of History displayed the precious icons from the collections of the Museum of Russian Icons in
Moscow. The exhibition „In the Beginning was the Word... Russian Icons“ presented 261 objects of icon writing and
painting, artistic crafts, graphics and Russian book culture, accompanied also by two video projections. The common
theme was the Cyril and Methodius tradition.

Sv. Paraskeva Pjatnica, okolo polovice 16. storočia, tempera
na dreve. Zo zbierok Múzea ruskej ikony v Moskve

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína (Cyrila)
a Metoda na Veľkú Moravu sa v roku 2013 konalo množstvo
kultúrnych aktivít. K jedným z tých, ktoré mali ambíciu aj odborne zhodnotiť a posunúť poznanie a význam cyrilometodských aktivít, nesporne patrila moskovská výstava Na počiatku
bolo slovo... s podtitulom Ruské ikony.
Výstavu pripravilo súkromné Múzeum ruskej ikony v Moskve
v rámci každoročných osláv Dní slovanského písomníctva
a kultúry – 24. mája, kedy bola predstavená domácemu publiku. Súčasťou výstavy bol textovo obsažný a obrazovo výpravný
katalóg v ruskom jazyku. Bratislava bola jej prvým zastavením
– nasledovať by mala Praha. Autorsky sa na príprave bratislavskej mutácie podieľala Irina Šalina, hlavná vedecká pracovníčka oddelenia staro-ruského umenia, ktorá výstavu predstavila
komentovaným výkladom a Arina Kiričenko, hlavná kustódka
múzea. Zbierkové predmety pred inštaláciou ošetril reštaurátor Dimitrij Nagajev.

Príznačný a ikonicky poňatý názov výstavy v sebe skrýval niekoľkoúrovňovú informáciu rozvinutú prostredníctvom pôsobivých a precízne vybraných exponátov. Jednak išlo o SLOVO,
vyrieknuté pri prapočiatku všetkého, ako uvádza evanjelium
podľa Jána: „Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh
bol slovo...“ Nie náhodou sa práve ikona sv. Jána evanjelistu
(Ján Teológ) s týmto textom stala ústredným motívom plagátu výstavy. Okrem tohto bolo možné SLOVO v titule chápať
aj ako LOGOS – tvorivé myslenie, výnimočná schopnosť tvorby daná človeku, keď z ničoty vznikne niečo tak významné,
v tomto prípade písmo a literárne staroslovienske texty, ktoré Konštantín s Metodom priniesli ako vzácny dar na Veľkú
Moravu. Vyjadruje moment, kedy sa pre slovanský svet SLOVO, ktoré má vo východokresťanskej kultúre najvyšší duchovný význam, zhmotnilo do vizuálnej podoby tak, že po prečítaní bolo všeobecne zrozumiteľné. Slovo vyrieknuté sa stalo
slovom napísaným – myšlienka podaná ústne mohla byť trvalo zachytená prostredníctvom špecifických, novovytvorených
hlások hlaholiky akceptujúcich starosloviensky jazyk, čím sa
popri gréčtine, starohebrejčine a latinčine zaradil k tým „posvätným jazykom“, v ktorých mohla znieť liturgia. V teritóriu, pre ktoré písmo vzniklo, je dávno zabudnuté, ale v ostatnom svete Slovanov sa v modernej podobe cyriliky a azbuky
aktívne používa dodnes. Na výstave bolo toto SLOVO cez ikony priblížené textami na zvitkoch prorokov, v knihách evanjelistov, ale i konkrétnymi evanjeliármi, liturgickými knihami,
šlabikármi, doplnené o trojrozmerné písadlá, kalamáre a ďalšie predmety používané pri písaní.
Ikony, ktoré obsahovo a vizuálne dominovali výstavnému
priestoru v časovom rozpätí niekoľkých storočí tu boli predstavené ako ďalšia forma vyjadrenia božskej reality, sprístupnenia myšlienok a transformácie teologických textov. Veľmi
výstižne to vyjadruje aj samotný pojem „ikonopisná maľba“,
ktorý poukazuje na skutočnosť, že slovo môže byť vyjadrené aj
obrazom. Preto ten prísny kánon výtvarného jazyka dodržiavaný pri tvorbe ikon. Práve spätosť SLOVO – PÍSMO, SLOVO
– IKONA/OBRAZ vo vzťahu k cyrilometodskej misii a východnému kresťanstvu boli hlavným obsahom výstavy.
K najstarším z ikon patril pôsobivo spodobený prorok Gedeon
z druhej štvrtiny 15. storočia, najmladšie sa pohybovali okolo
konca 19. a začiatku 20. storočia. Ich členenie určovala typológia s dôrazom na text, ktorý dopĺňal, a zároveň bol rovnocenný k obrazu. Išlo o ikony s titulmi a nápismi určujúcimi svätcov
a námet, prípadne rozsiahlejšie texty v zvitkoch prorokov, knihách evanjelistov a Krista. Výber textu bližšie určoval aj ikonografiu zobrazenia. Napríklad Kristus v podobe Pantokrátora
– sudcu, Kristus Učiteľ, Kristus všemohúci Spasiteľ a podobne. Od druhej polovice 18. storočia sa pravidlá použitia textu postupne variujú, napríklad v unikátnej, obojstranne maľovanej ikone Krstu Krista s kolopisom, datovanej do poslednej
štvrtiny 18. storočia, kde sa text stal dekoratívnou bordúrou
lemujúcou scénu. Ďalším typom sú texty knižných prameňov
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Sv. Ján Evanjelista, okolo roku 1700, tempera na dreve. Zo zbierok
Múzea ruskej ikony v Moskve

v klejmách ikon, v maľovaných rozvilínových kartušiach alebo text ako dekorácia textílií odevov svätých. Výnimočnú skupinu tvoria texty historického charakteru: signatúry, určenia
miesta vzniku predmetu, pomenovanie udalosti, pri ktorej bola ikona vytvorená, prípadne informácia o majiteľovi a podobne, zvyčajne sa objavujú na rubovej strane dosky.
Bočné, komornejšie výstavné priestory boli venované tradícii
uctievania Cyrila a Metoda. Prostredníctvom videoprojekcie tu
boli prezentované ich najstaršie podoby od 9. storočia – v rímskej Bazilike sv. Klimenta, v macedónskych chrámoch sv. Sofie
v Ochride (polovica 9. storočia) a sv. Juraja v Kurbinove z roku
1191, cez vyobrazenia bulharských kostolov od 14. po 16. storočie. Osobitný dôraz bol kladený na situáciu v Rusku, kde je
možné sledovať tradíciu vierozvestcov od prijatia kresťanstva.
Vo väčšine staroruských kalendárov od 11. do 13. storočia sú
dni úmrtia vierozvestcov uvádzané ako významné dni. Z literárnych prameňov je pozoruhodná Povesť vremennych let z 12.
storočia o skutkoch apoštolov, najstaršie dochované knižné vyobrazenia, miniatúry Radziwillovského letopisu zo začiatku
15. storočia s kompozíciou zostavenia staroslovienskej abecedy a prekladu Evanjelií a Apoštolára. Aj keď sa v nasledujúcich
storočiach zmienky o solúnskych bratoch v ruskej spoločnosti
postupne strácajú, podobne ako u nás, v novodobých dejinách
19. storočia je tradícia znovuzrodená a naberá na sile. Vrcholí
oslavami tisícročných výročí: 1863 – príchod Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu, 1869 – smrť svätého Cyrila a 1885 – výročie
úmrtia arcibiskupa Metoda, čo ustálilo každoročnú spomienku
na bratov na (11.) 24. máj, neskôr ako Deň slovanského písomníctva a kultúry. K prvým ikonám tohto obdobia s podobou
svätcov s mitrami na hlavách a knihami v rukách patria diela I.
K. Dornera v Isaakijevskom chráme (chrám sv. Izáka) v Moskve
(1848 – 1852), kedy plošnosť a štylizácia ikon bola nahradená
akademickou maľbou. Celý rad ostatných však už ikonograficky
vychádzal z bulharských pamiatok tých čias. Diela najvýznamnejších ikonopiscov predstavené na výstave sledovali variácie
ich podania, ktoré sa menili len v detailoch. Frontálne poňaté celé postavy, situované do bližšie neurčeného priestoru, niekedy s pozláteným pozadím alebo vo fiktívnej krajine. Skal-

natý výbežok či dokonca presne opracovaná kamenná platňa,
na ktorej stoja, evokujú inšpiratívny zdroj v súsoší solúnskych
bratov od Emanuela Maxa, ktoré vytvoril pre chrám Matky Božej pred Týnom v Prahe, s obľubou šírené dobovými litografickými listami. Cyril (Konštantín) v mníšskom rúchu so zvitkom
novozrodenej abecedy a žehnajúcim gestom, Metod s kalichom
či knihou, pridržiavajúci dvojkríž, tvoriaci centrálnu os dvojportrétu. Identická ikonografia, postupne naberajúca podobu
kánonu sa objavovala aj na ostatných predmetoch s námetom
svätcov – vyznamenaniach, minciach, medailách, odznakoch
a pod. (Slovensko, Rusko, Bulharsko), predstavených v samostatnej vitríne.
Záver výstavy patril ruskej knižnej tradícii od 11. po 19. storočie. Evanjeliáre, literárne tituly, knihy so vzdelávacím obsahom. Napríklad jedno z najstarších tlačených Evanjelií, ktoré
vydala anonymná moskovská tlačiareň, založená v polovici 16.
storočia v roku 1556. V Rusku bola zaujímavá situácia, keď popri tlačených liturgických knihách až do polovice 19. storočia
naďalej vznikali rukopisné diela minuciózne prepisované podľa starých predlôh. Z profánnych diel hodno spomenúť jedno
z najvýznamnejších – Azbuku Ivana Fiodorova z roku 1581 –
prototyp pre celý rad ďalších vydaní, medzi nimi napríklad vydanie kníhtlačiara Vasilija Fiodorova, syna Burcova z prvej tretiny 17. storočia, ďalej to boli učebnice, slovníky, odpisy stredovekých byzantských a európskych encyklopédií a podobne.
Výstavu ukončilo modelované stredoveké skriptórium s policami, knihovničkami a neodmysliteľným pulpitom, bohato doplnené vzácnymi vydaniami kníh a predmetmi určenými na písanie (rôzne písadlá, kalamáre, svietniky, kratiknôt a pod.).
Hoci bol výber diel podmienený téme, umelecký prejav východných ikonopiscov a sila, ktorá vyžarovala z množstva ikon, pôsobila na návštevníkov výstavy nesmiernym emotívnym nábojom. Okrem estetického vnímania tu bolo možné spoznať
východných svätcov s dôrazom na ruské teritórium a svätcov
ikonograficky poňatých spôsobom pre západnú cirkev málo
frekventovaným alebo úplne neznámym, napríklad sv. Ján Krstiteľ (Ján Predchodca) spodobený ako anjel – hlas volajúci v púšti alebo starozákonná Svätá trojica (Presvätá trojica) – traja anjeli na návšteve u Abraháma, motív Mandylionu – zázračný obraz nie ľudskou rukou vytvorený, spodobujúci Kristovu tvár
na ručníku, kde na rozdiel od Veraikonu – Veronikinej šatky je
bez tŕňovej koruny, či pre západnú cirkev neznámu ranokresťanskú sv. Paraskevu, ktorá sa na výstave objavila niekoľkokrát.
Emócie vyvolané dielami ikonopisnej maľby znásobovala aj inštalácia. Olivovo zelený tón stien, ten istý, ktorý bol použitý aj
v Moskve, harmonicky korešpondoval so zlátením a koloritom
ikon. Temný priestor, ktorý podporoval mystickú atmosféru aktívne ovládalo svetlo, bodovo osvetľujúce časti plôch a konkrétne ikony. Trochu rozpačito pôsobil spôsob, akým bolo dosiahnuté zatemnenie – nešťastne zvolené bohato riasené červené závesy na oknách, kedy menej by rozhodne znamenalo viac.
Napriek niektorým pripomienkam aj k už chronicky známej
nevýraznej propagácii na nádvorí hradného paláca, výstava zarezonovala a oslovila mnohých, čomu zodpovedal výnimočný
ohlas a počet domácich a zahraničných návštevníkov.
FOTO: H.

Kližanová
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V ýstava

U nas na Spišu
Hana Zelinová, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM V MARTINE
With us in Spiš
The exhibition „With Us in Spiš“ is an interesting exhibition project run by the SNM-Spiš Museum in Levoča, primarily
devoted to the folk culture of its own region. The authors‘ team headed by PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková has
successfully presented its own museum collection fund in an attractive and intentional way and, simultaneously,
appreciated the all-life’s work of their deceased colleague PhDr. Mária Felberová. By highlighting her professional
activities, the presentation of which is the leitmotif of the exhibition concept, and illustrating the work of a museologist,
or rather a regional museum ethnographer, they have enabled the visitor to penetrate behind the museum scenes.
Súčasťou poslania múzejných inštitúcií je okrem budovania zbierkového fondu aj komunikácia s návštevníkom formou expozícií
a výstav. Ich prostredníctvom predstavujú výsledky svojej činnosti – získané zbierkové fondy, a zároveň približujú hmotné dokumenty rôznej povahy ďalším generáciám tak, aby prinášali informáciu a posolstvo o tom, čo už nie je reálne postihnuteľné.
Aktuálny výstavný počin Slovenského národného múzea-Spišského múzea v Levoči, U nas na Spišu, je takýmto posolstvom vypovedaným prostredníctvom časti bohatého múzejného zbierkového fondu.
Okrem múzejných exponátov je netradične významnou súčasťou výstavy aj text, povýšený do funkcie rovnocenného komponentu. Uplatnený je v dvoch polohách – ako širší, odborný
kontext prezentovaných tém a javov (odborné state) i ako odľahčenie a zároveň akýsi sprievodca osobitým svetom Spiša
(Spišské klapancie).
Výstava je koncipovaná ako pocta kolegyni Márii Felberovej,
dlhoročnej odbornej pracovníčke SNM-Spišského múzea v Levoči, ktorej životné dielo už bolo uzavreté.
Úvod výstavy vovádza návštevníka do regiónu Spiša fotografiami jednotlivých obcí patriacich do spišského regiónu a obsiahlym textom etnografa Jána Olejníka. Región odborne charakterizuje a zároveň uvádza v ňom sa vyskytujúce archaické
i aktuálne javy ľudovej kultúry v kontexte so súčasnou realitou. V osobitnom texte približuje významný spišský fenomén
odpustu a púte a charakteristiku spišských nárečí.
Následná časť výstavy je venovaná dôležitému fenoménu ľudovej kultúry – tradičnému spôsobu bývania. Je priblížená nielen
prostredníctvom múzejných exponátov, ale aj rozsiahlym textom
z pera etnografky Moniky Pavelčíkovej, postihujúcim aj sociálne presahy danej témy. Tradičný interiér je zobrazený realisticky
s uplatnením nielen interiérových prvkov, ale aj množstva predmetov dennej potreby, textílií a odevu. Na interiér invenčne nadväzuje priblíženie dôležitého komunikačného a sociálneho prvku
v rámci kontextu spoločenskej kultúry tradičnej dediny – studne.
Ďalšia časť výstavy je venovaná Márii Felberovej, ktorá v Spišskom múzeu pracovala od roku 1970, s krátkou prestávkou
v priebehu roka 1979, z toho ako odborná pracovníčka – kurátorka od roku 1979 až do svojho úmrtia v roku 2009. Exposé
tejto časti výstavy tvorí biografia M. Felberovej, bibliografia jej
odborných prác, sumár zrealizovaných výstav a expozícií, ukážka textov rukopisov (Oživené tradície, Historické pramene národopisného štúdia na Spiši) i stručná fotografická dokumentácia
jej pôsobenia v Spišskom múzeu. Následne je obsahom výstavy
prezentácia zbierkových fondov múzea zohľadňujúcich Máriou
Felberovou akcentované témy v rámci jej pôsobenia vo funkcii
etnografky regionálneho múzea. Návštevník tak má možnosť
oboznámiť sa s bohatými zbierkami ľudových malieb na skle,
ľudovej keramiky, medovnikárskych a modrotlačových foriem,
drevených detských hračiek, ľudového odevu a textilu, vrátane

Detail interiéru štylizovanej ľudovej izby z výstavy. Foto: T. Halkovič

kožuchov, odevných komponentov zhotovených z modrotlače
a výzdobných techník uplatnených na ľudovom textile. Táto časť
je okrem múzejných exponátov, získaných ako výsledok cieľavedomej akvizičnej činnosti M. Felberovej, doplnená aj textami,
ktorých autorkou je nielen M. Felberová, ale aj jej spolupracovníčky a nasledovníčky na poli múzejnej práce. Z pera M. Felberovej sú odborné štúdie Súčasný stav ľudovej výšivky a jej uplatnenie
v dnešnom živote, Významné rezbárske individuality stredného Spiša a Ľudové hračky a ich miesto v detskom svete. Autorkou zhodnotenia zbierkového fondu ľudovej keramiky v SNM-Spišskom
múzeu v Levoči je Zuzana Lisoňová, materiálové štúdie Ľudové
kožuchy na Spiši, Výzdoba textílií – tkanina, výšivka, čipka napísala
Lívia Hrušovská a stať Modrotlač na Spiši a v zbierkach SNM-Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková.
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Záver výstavy uvedený mottom „Ľepši daco znac jak veľo mac“ je akousi sumarizáciou zámeru výstavy obohacujúcej poznanie návštevníka a zhodnocujúcej celoživotné dielo
M. Felberovej. Tvoria ho pracovný a príležitostný – svadobný
odev na Spiši. Na jednej strane približujú zber úrody, na strane druhej odobierku nevesty od rodičov. Doplňujúcim textom je v tomto prípade štúdia L. Hrušovskej na tému Ľudový
kroj na Spiši.
Je mimoriadne cenné, že autorky výstavy sa rozhodli výstavu doplniť aj katalógom. Jeho nosná časť je venovaná dielu
M. Felberovej, ktoré autorky nielen prehľadne v rámci vymedzených oblastí jej pôsobenia (vedeckovýskumná, výstavná, publikačná činnosť) a ňou akcentovaných tém (ľudový
odev a textil, vrátane výzdobných techník, koža, ľudová maľba na skle, keramika, drevené ľudové plastiky) zhodnocujú,
ale v snahe sprítomniť jej dielo siahli aj po citácii v minulosti
publikovaných materiálov, ktorých bola M. Felberová autorkou. Netradične do katalógu zaradili aj ukážky jej odbornej
múzejnej práce, ktoré primárne nie sú určené na publikovanie, no sú cenným autentickým záznamom spôsobu odbornej práce múzejníka – etnografa regionálneho múzea. Poskytujú obraz prístupu M. Felberovej k tejto práci, v jej prípade
vnímanej ako poslanie a hold rodnému regiónu.
Naznačením skutočnosti, že dielo, ktorému M. Felberová dala v múzeu odborný základ, našlo nasledovníkov, sú materiály
uverejnené v záverečnej časti katalógu, venované témam, ktoré M. Felberová akcentovala, z pera jej mladších kolegýň (Lívia

Hrušovská: Ľudový odev na Spiši, Výzdoba textílií – tkanina, výšivka, čipka, Ľudové kožuchy, Dáša Uharčeková Pavúková: Medovnikárstvo a pernikárstvo – umenie a remeslo).
Výstava U nas na Spišu i rovnomenný katalóg sú zaujímavým
a atraktívnym príspevkom obohacujúcim návštevnícku ponuku slovenských múzeí. Prinášajú nielen nový spôsob prezentácie tradičnej témy, ale zároveň sú ocenením každodennej odbornej práce múzejníka skrytej širokej verejnosti.
Názov výstavy: U nas na Spišu
Organizátor výstavy: SNM-Spišské múzeum v Levoči
Trvanie: 11. 9. 2013 – december 2014
Miesto konania: SNM-Spišské múzeum, Levoča
Autor výstavy: PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
Architektonicko-výtvarné riešenie: Mgr. art. Tomáš
Halkovič
Grafický dizajn: Mgr. art. Tomáš Halkovič
Spoluautori: Gabriela Rerková (jazyková korektúra),
PhDr. Mária Novotná, PhDr. Ján Olejník, Mgr. Lívia Hrušovská, Mgr. Monika Pavelčíková, Bc. Martina Macejová,
Zuzana Lisoňová, Mgr. Lucia Laciňáková
Realizačný tím: Tomáš Halkovič, Ján Kurta, Jozef Pavlis,
PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, Bc. Martina Macejová,
Zuzana Lisoňová, Mgr. Lívia Hrušovská
Spolupracovali: pracovníci SNM-Spišského múzea v Levoči

Únia múzeí v prírode na Slovensku
Z činnosti občianskeho združenia (2000 – 2013)
Iveta Zuskinová, LIPTOVSKÉ MÚZEUM, RUŽOMBEROK
Miroslav Sopoliga, SNM-MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY, SVIDNÍK
The Union of Open Air Museums in Slovakia. From the activities of a civic group (2000 – 2013)
As a civic group, the Union of Open Air Museums has associated all museums of this kind in Slovakia and actively
participated in their professional development. With its targeted marketing approach and advertisement of their
exhibition and programmer offers it has contributed to the fact that these museum institutions are ranking among the
most visited ones nowadays. The Union has reached significant achievements also in the professional, methodological
and organizational work. It ran several professional events and cooperated with a number of institutions in their
implementation. Union members have established collaboration with professionals from European open air museums
and actively participated in the work of the international organization AEOM. Thanks to their initiatory approach it was
possible to run, in cooperation with the Czech Republic, the 25th AEOM conference in Slovakia in 2011.
Na Slovensku je v súčasnosti desať múzejných expozícií v prírode (v rámci múzeí evidovaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky), prezentujúcich pamiatky tradičnej ľudovej
stavebnej kultúry, predovšetkým obytné domy, hospodárske
objekty, technické stavby a ojedinele aj pamiatky stredovekej
kamennej architektúry – národopisné expozície.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v správe Slovenského národného múzea sú dve takéto múzeá v prírode. Je to Múzeum slovenskej dediny v Martine,
ktoré je pracoviskom Slovenského národného múzea v Martine, a Národopisná expozícia v prírode Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. V riadení ministerstiev iných rezortov je Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré je súčasťou Agrokomplexu

– Výstavníctvo Nitra pod Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky je zriaďovateľom Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, ktoré spravuje expozíciu v prírode. Najviac múzeí
v prírode na Slovensku je v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a v správe regionálnych múzeí. V žilinskom kraji
je to Kysucké múzeum v Čadci s expozíciou Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke, Liptovské múzeum v Ružomberku s Múzeom
liptovskej dediny v Pribyline. Prešovský samosprávny kraj je zriaďovateľom troch múzeí v prírode – Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni a jeho expozícia ľudovej architektúry pod Ľubovnianskym hradom, Šarišské múzeum v Bardejove s expozíciou ľudovej
architektúry v Bardejovských Kúpeľoch a Vihorlatské múzeum
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v Humennom s expozíciou ľudového staviteľstva. Múzeum oravskej dediny v Zuberci je jediným múzeum v prírode, ktorého zriaďovateľom je obec. Cesta budovania múzeí v prírode na Slovensku nebola jednoduchá a jednoznačná. Zásadným spôsobom sa
na múzeách podpísali spoločensko-ekonomické zmeny po roku
1989, v rámci ktorých došlo aj k zmenám vo financovaní kultúry
s dopadom na múzejné inštitúcie.
Medzi najzávažnejšie dôsledky reštrikčných opatrení patrí zastavenie budovania múzeí v prírode, následkom čoho vo viacerých expozíciách zostali nedostavané objekty, nevybudované celé
areály a vytvorila sa aj aktuálna potreba finančných prostriedkov
na údržbu už postavených stavieb. Upozorniť zriaďovateľov múzeí na vzniknuté problémy sa podujala pracovná skupina pre múzeá v prírode Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne. Na pracovnom stretnutí v dňoch 5. –
7. marca 1991 v Čadci sa jej členovia zaoberali aktuálnym stavom
a postavením múzeí v prírode na Slovensku. Konštatovali, že je
potrebné reagovať na vzniknutú situáciu, ktorá znemožňuje realizáciu rozpracovaných dlhodobých projektov vo výstavbe a dostavbe múzeí v prírode a zároveň ohrozuje zachovanie významných dokladov kultúrneho dedičstva sústredeného v jednotlivých
múzeách. Účastníci navrhli založiť pracovnú komisiu pre prácu
múzeí v prírode, ktorá bola konštituovaná na stretnutí v Múzeu
liptovskej dediny v Pribyline dňa 23. septembra 1991. Únia múzeí
v prírode si od začiatku pre svoju prácu stanovila niekoľko cieľov,
medzi ktoré patrili napríklad vytvoriť podmienky na stretnutia
odborných pracovníkov z múzeí v prírode, pomenovať profesionálne záujmy a ciele, vytvoriť platformu na výmenu skúseností,
odborných informácií a riešenie metodologických otázok, iniciovať a koordinovať spoluprácu slovenských múzeí s partnerskými
múzeami v zahraničí a ďalšie. Komisia pracovala pri Zväze múzeí na Slovensku, kde však nebol dostatočný priestor pre jej aktívnu samostatnú činnosť, predovšetkým z ekonomickej stránky.
Pozitívne skúsenosti a príklady z práce neziskových organizácií
v tom období priviedli členov komisie k myšlienke vytvorenia občianskeho združenia Únie múzeí v prírode na Slovensku so sídlom v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, ktoré bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR ešte v roku 2000. Treba však podotknúť, že odborná komisia – Únia múzeí v prírode pri Zväze
múzeí na Slovensku a novokonštituované rovnomenné občianske združenie existovali súbežne v úzkej koordinácii svojich aktivít až do roku 2007, kedy došlo k ich fúzii.
Tak, ako sa predpokladalo, občianske združenie Únia múzeí
v prírode na Slovensku (ďalej aj „Únia“) postupne nadobúdalo
čoraz významnejšie postavenie v štruktúre slovenského múzejníctva a ako právny subjekt ho začali rešpektovať aj štátne, samosprávne a iné orgány. Odborníci z tohto združenia boli prizývaní k spolupráci na príprave a realizácii nielen rôznych odborných a kultúrnych podujatí, ale aj výhľadových koncepcií
v oblasti múzejníctva, projektov v rámci programov cezhraničnej
spolupráce, zúčastnili sa pripomienkovania zákona o múzeách
a galériách, stali sa partnerom Ministerstva kultúry SR a samosprávnych orgánov pri vyjednávaní výšky finančnej podpory pre
jednotlivé múzeá, vyjadrovali sa k návrhom riešenia dostavby,
prevádzky a iných problémov v jednotlivých múzeách v prírode,
boli oponentmi mnohých projektov, publikácií a pod.
Aktivita členských múzeí Únie, ale predovšetkým práca samotných múzejníkov bola spojená s propagáciou a popularizáciou múzeí v prírode ako špecifických inštitúcií s jedinečnou expozičnou a programovou ponukou. Prostredníctvom
rôznych prezentačných podujatí, najmä domácich aj zahraničných výstav cestovného ruchu sa postupne podarilo informovať verejnosť o ponuke múzeí v prírode, a tým zvýšiť aj ich
návštevnosť. Múzeá v prírode sa po hradoch a zámkoch stali najnavštevovanejšími expozíciami. Tomuto cieľu významne
pomohla skutočnosť, že Únia od roku 2000 začala vydávať celoročné programové kalendáriá všetkých múzeí v prírode v anglickom a slovenskom jazyku, kde bola zverejnená ich kompletná programová a expozičná ponuka.

Významnými počinmi vo vydavateľskej a publikačnej činnosť
Únie bolo okrem spomenutých kalendárií vydanie publikácie Slovenské múzeá v prírode v slovenskej a anglickej jazykovej
verzii. Okrem menších propagačných materiálov, ako sú pohľadnice, letáky, mapy, Únia vydala v roku 2008 s finančnou
podporou Žilinského samosprávneho kraja brožovanú publikáciu Múzeá v prírode a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na území Žilinského samosprávneho kraja. V tom istom roku vydala Únia s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
brožovanú publikáciu Múzeá v prírode na Slovensku.
Cieľom odbornej a organizačnej práce Únie múzeí v prírode bolo predstaviť národopisné múzeá v prírode ako najprogresívnejšiu múzejnú metódu dokumentácie, tezaurácie a prezentácie hmotných dokladov kultúry a spôsobu života. Ľudová stavebná kultúra je charakteristická svojou symbiózou s prírodou
a spolu tvoria typický obraz krajiny, o rekonštrukciu ktorého
sa múzeá usilujú. V tejto súvislosti Únia už od roku 2000 začala spolupracovať so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v rámci projektu Záchrana a ochrana ohrozeného genofondu rastlín na Slovensku. V spolupráci s univerzitou a ďalšími spoluorganizátormi sa 10. – 11. októbra 2000 uskutočnil
odborný seminár Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Liptova, z ktorého bol vydaný aj zborník referátov. Takéto semináre sa postupne uskutočnili vo viacerých kultúrnohistorických
regiónoch Slovenska. Únia spoločne so Slovenským múzeom
ochrany prírody a jaskyniarstva a Zväzom múzeí na Slovensku
je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode, ktorá
sa každoročne koná v Liptovskom Mikuláši nepretržite od roku
2003. Doteraz z každej konferencie bol vydaný zborník, kde sú
príspevky aj pracovníkov múzeí v prírode. V roku 2003 pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Šarišského múzea v Bardejove sa v dňoch 24. – 26. júna uskutočnil medzinárodný vedecký
seminár Súčasný stav a perspektívy múzeí v prírode na Slovensku.
Účastníci analyzovali súčasný stav múzeí v prírode na Slovensku a v susedných krajinách (Poľsko, Česko, Maďarsko, Ukrajina), poukázali na jestvujúce problémy a navrhli riešenia, respektíve ďalšie postupy v oblasti výstavby a prevádzkovania
týchto kultúrnych zariadení. Pri príležitosti 15. výročia sprístupnenia Múzea liptovskej dediny v Pribyline, Únia pripravila v dňoch 18. – 20. októbra 2006 medzinárodnú vedeckú konferenciu Historické mlyny a mlynské zariadenia, ich prezentácia
v múzeách v prírode, na ktorej sa aktívne zúčastnili pracovníci
z viacerých múzeí v prírode z Poľska a Českej republiky. Z konferencie bol vydaný zborník referátov s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR). Účasť zástupcov Únie v AEOM (Association of European Open Air Museums) priniesla aj príležitosť zorganizovať v roku 2011 v spolupráci s Českou republikou XXV. ročník konferencie. Hlavným
organizátorom konferencie za Slovensko sa stalo Slovenské národné múzeum v Martine s podporou MK SR.
Valné zhromaždenie občianskeho združenia Únia múzeí v prírode na Slovensku, ktoré sa konalo 27. novembra 2013 v Martine rozhodlo o zániku tohto občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením a prítomní zároveň navrhli kreovanie odbornej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Odborná komisia
ZMS pod názvom Únia múzeí v prírode bola zriadená v súlade s čl. 12 Stanov ZMS a rozhodnutím Predstavenstva ZMS zo
dňa 10. decembra 2013.
Súčasné obdobie po roku 2010 je veľmi náročné z hľadiska
spoločenského, a predovšetkým ekonomického. Pretrvávajúca kríza sa samozrejme nepriaznivo prejavuje aj v práci múzeí
v prírode. Viaceré múzeá na Slovensku sú stále nedobudované,
múzeá, pod správu ktorých predmetné expozície patria, často
prejavujú nezáujem o problematiku ochrany múzeí v prírode,
zo strany zriaďovateľov je viditeľná absencia finančnej podpory a nejednotný prístup k riešeniu problémov.
Špecifikom múzeí v prírode na Slovensku je fakt, že objekty (stavby) v nich vybudované nie sú pamiatkovo chránené. V niektorých
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múzeách sú evidované ako zbierkové predmety, v iných ako stavby, v rámci správy majetku inštitúcií. Z tejto situácie vyplýva absencia pamiatkového dohľadu a cielenej finančnej podpory.
V súčasnosti nastáva aj vážny problém v súvislosti s rešpektovaním a dodržiavaním zámerov dobudovania múzeí v prírode
na základe pôvodných autorských štúdií, ktoré vznikli na základe výskumov a prešli odborným oponentským konaním
a posúdením. Budovaním nových stavieb len na základe subjektívnych a osobných rozhodnutí súčasných predstaviteľov
múzeí mimo pôvodnej koncepcie výstavby a dostavby múzeí
dochádza ku znehodnoteniu doteraz vybudovaných prírodno-historických areálov. Zákon o múzeách a galériách sa len okrajovo venuje otázke múzeí v prírode, ktoré patria medzi špecializované múzejné inštitúcie. Príslušná vyhláška sa napríklad
podrobne venuje len správe a ochrane zbierkových fondov múzeí a vôbec nevenuje pozornosť fondom, ktoré predstavujú objekty múzeí v prírode.
Súčasne dochádza v múzeách aj ku generačnej výmene zamestnancov. Odchádzajú odborní pracovníci, ktorí budovali múzeá,
tvorili libretá a scenáre expozícií, pracovali v teréne, kde na základe výskumu získavali zbierkové predmety na vybavenie expozícií. Do múzeí prichádzajú mladí kolegovia bez skúseností, ktorí potrebné informácie zásadne hľadajú na internete. Nie každé múzeum dopredu myslelo na prípravu mladých odborníkov,
aby mali čas získať praktické vedomosti od starších kolegov. Aj
vo vedení múzeí je častá absencia odborných znalostí. Alibistické ospravedlňovanie podceňovania pravidelnej údržby a ochrany expozičných objektov v múzeách v prírode nedostatkom finančných prostriedkov a následné zanedbávanie starostlivosti
o rozvoj múzea a skvalitňovania služieb pre návštevníkov nie je
tou správnou cestou pre rozvoj kultúry a múzeí do budúcnosti.
V ďalšom období v záujme skvalitnenia práce múzeí v prírode
na Slovensku je potrebné urobiť niekoľko opatrení:
- v úzkej súčinnosti so zriaďovateľmi v zmysle príslušných zákonov neodkladne zabezpečiť dostatok finančných prostried-

kov na pravidelnú údržbu, ukončenie výstavby a kvalitnú prevádzku múzeí v prírode,
- vypracovať nové koncepcie zohľadňujúce reálne možnosti dostavby jednotlivých múzeí v prírode tak, aby neutrpela prezentácia a v plnej miere boli využité investované prostriedky
do výskumu, dokumentácie projektov a doterajšej výstavby,
- aktualizovať teoretické a metodologické východiská výstavby, ochrany, údržby a prevádzky múzeí v prírode vzhľadom
na súčasnú úroveň vedeckých a technických poznatkov, aby
komerčné záujmy nenarušili zmysel a základné poslanie týchto kultúrnych zariadení,
- zabezpečiť realizáciu projektov na vybudovanie, dostavbu,
respektíve adaptáciu objektov pre návštevnícke a pracovné
zázemie v múzeách v prírode (pracovne, depozitáre a sklady,
pokladne, sociálne zariadenia, zariadenia poskytujúce služby – šatne a úschovne batožín, predajne suvenírov, výstavno-prezentačné priestory a pod.),
- vyriešiť majetkovo-právne vzťahy jednotlivých múzeí a pripraviť spoločný návrh na ich zaradenie do zoznamu kultúrnych pamiatok v zmysle Zákona č. 49/2002 Z. z.
Národopisné múzeá v prírode tvoria významnú súčasť kultúrno-informačnej sústavy našej spoločnosti. Usilujú sa o komplexnú prezentáciu spôsobu života predchádzajúcich generácií
a tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Tieto kultúrne zariadenia v súčasnosti patria medzi najatraktívnejšie aj z aspektu
rekreačno-turistického, priťahujú návštevníkov z rôznych krajín sveta. Relatívne vysoká návštevnosť je dôkazom ich narastajúcej popularity a významu. S ďalším rozvojom civilizácie
a elimináciou tradičných foriem spôsobu života sa ich význam
bude ešte zväčšovať. O to naliehavejšou úlohou je v maximálnej miere racionálne využiť potenciál, ktorý naša spoločnosť
do výstavby týchto zariadení vložila. V múzeách v prírode je sústredená významná súčasť našej histórie a kultúrneho dedičstva.
Tieto pamiatky sú dôstojným prínosom aj do spoločnej klenotnice európskej a celosvetovej kultúry.

Činnost Českého svazu muzeí v přírodě
Radek Bryol, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Activities of the Czech Union of Open Air Museums
Since its foundation in 2007 the Czech Union of Open Air Museums endeavours to provide a platform for open air
museums and institutions of similar character. This goal is reached by joint negotiations of conceptual issues related to
open air museums, running of professional meetings and joint advertising of its members. What is necessary for further
effective activity is the participation of other memory institutions of the open air museum type.
Český svaz muzeí v přírodě (dále ČSMP) byl založen v roce 2007 s cílem řešení profesionálních zájmů a potřeb muzeí v přírodě, významné a specifické složky ve spektru muzejních institucí v České republice. Do té doby v ČR nebyla otevřená platforma, která by poskytovala prostor pro společné
řešení nejrůznějších otázek v této problematice, pro vzájemnou spolupráci v oblasti expoziční činnosti a pro prezentaci muzeí v přírodě jako specifických destinací cestovního ruchu. Ve snaze o nápravu stávajícího stavu založením ČSMP se
shodli zástupci významných muzeí v přírodě v ČR Ing. Vítězslav Koukal, CSc. – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm (dále VMP), PhDr. Jan Krist – Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (dále NÚLK), PhDr. Ilona Vojancová –
Soubor lidových staveb Vysočina, PhDr. František Ledvinka

– Muzeum lidové architektury Zubnice. Problematikou muzejnictví v ČR se obecně zabývá Asociace muzeí a galerií (dále AMG). Její záběr je však příliš široký a problematika muzeí
v přírodě se nachází spíše na okraji jejích zájmů. V celkovém
počtu více než dvou set členů AMG představují muzea v přírodě pouze několik procent. Navíc se hlavní problémy muzeí
v přírodě značně liší od problémů kamenných muzeí.
V letech 2007 – 2012 proběhlo v souladu s uvedenou úlohou
ČSMP několik aktivit. V říjnu 2009 spolupořádalo Valašské muzeum v přírodě, Asociace muzeí a galerií a ČSMP konferenci
Budování nových expozic a výstav v muzeích.1 Dále byla vyvíjena
především činnost vedoucí k propagaci existence ČSMP a jeho
členů. Byla vydána propagační tiskovina členských muzeí s programovou nabídkou, ČSMP byl propagován v rámci prezentace
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VMP a NÚLK na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Vydal se rovněž společný stolní kalendář s charakteristikou
a programem členských institucí. Dále probíhaly jednání o spolupráci s dalšími subjekty, snahy o vydání společné publikace
a další organizační záležitosti. Činnost v tomto období poznamenalo direktivní vystoupení z členství dvou zakládajících muzeí v přírodě ve správě Národního památkového ústavu – Soubor lidových staveb Vysočina a Muzeum lidové architektury
Zubrnice. Dále odstoupilo Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem a Muzeum Českého ráje v Turnově.
Dne 24. ledna 2013 proběhla Valná hromada ČSMP, kde byly zvoleny nové orgány, především nové složení Správní rady (Ing. Jindřich Ondruš – prezident, PhDr. Jan Krist – viceprezident, PaedDr. Zbyšek Ondřeka, PhDr. Ilona Vojancová,
PhDr. Lubomír Procházka – členové správní rady). Valná hromada dále přijala návrh na vytvoření pracovní skupiny, která s konzultacemi Správní rady projednala akční plán činnosti na následující období od roku 2014. Na jednáních Správní rady bylo
doporučeno spolupracovat s Asociací muzeí a galerií v ČR na konaných akcích a pro informace z ČSMP užívat věstník AMG, ale
nikoli vyvíjet snahu o začlenění mezi její oborové komise. Dále byly podniknuty kroky k navázání oficiální spolupráce s dalšími institucemi – Metodickým centrem pro muzea v přírodě při
VMP, s Úniou múzeí v prírode při Zväzu múzeí na Slovensku či
Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.
Hlavní aktivitou v roce 2013 bylo spolupořadatelství odborných setkání. Dne 13. května 2013 proběhl za spolupráce Souboru lidových staveb Vysočina v Hlinsku a ČSMP pracovní seminář Poslání a funkce metodického centra pro muzea v přírodě.
Na semináři se sešli představitelé muzeí v přírodě, širší fórum
zástupců etnologie a památkové péče, přítomni byli též hosté
ze Slovenské republiky. Důvodem setkání byla debata o širokém spektru potřeb a očekávání muzeí od Metodického centra pro muzea v přírodě, které se koncipovalo při VMP i diskuze o obecných problémech muzejnictví v přírodě. Ve dnech
9. a 10. července 2013 se uskutečnilo v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici prakticky zaměřené setkání Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Workshop uspořádal NÚLK
ve spolupráci s ČSMP. Posláním akce bylo osvojení si některých postupů uplatňovaných u hliněných staveb v minulosti. Účastníci si mohli vyzkoušet například přípravu materiálu,
stavbu nabíjené stěny, výrobu nepálených cihel nebo zdění kamenných základů na hliněnou maltu.

Plánované aktivity ČSMP pro rok 2014 a následující období budou spočívat především v podílu na konání vzdělávacích a propagačních aktivit týkajících se muzejnictví v přírodě. 19. – 21.
června 2014 proběhne ve VMP mezinárodní konference Kulturní krajina a tradiční architektura: Nové výzvy v moderním světě.
Ve dnech 2. – 3. července 2014 se bude konat 2. ročník workshopu Použití hlíny ve venkovském stavitelství a 8. – 9. září 2014 se
bude pořádat workshop pro průvodce. Hlavním pořadatelem
těchto workshopů je NÚLK Strážnice, na jehož půdě se setkání budou konat. Dlouhodobější aktivitou ČSMP je příprava prezentační kampaně pro širší veřejnost, představující muzea v přírodě jako specifický typ paměťové instituce a turistické aktivity.
Důležitou činností ČSMP pro následující období je spolupráce s Metodickým centrem pro muzea v přírodě při VMP (dále
MCMvP) na postupné aktualizaci stávající metodické příručky
pro muzea v přírodě.2 MCMvP bylo zřízeno v říjnu 2013 jako
jeden z článků sítě metodických center paměťových institucí
při Ministerstvu kultury České republiky. Úkolem MCMvP není pouze tvorba metodických textů, ale především zajišťování platformy pro informovanost a vzdělávací aktivity ve sféře
muzejnictví v přírodě. Tímto metodické centrum částečně přebírá původní úlohu ČSMP, ale zároveň předurčuje oba subjekty
k úzké spolupráci.
V současnosti jsou řádnými členy Českého svazu muzeí v přírodě VMP, NÚLK, Muzeum lidových staveb Kouřim, Muzeum
Kroměřížska – Soubor lidové architektury Rymice u Holešova a Muzeum Těšínska. Přidruženým členem je Park Rochus
Uherské Hradiště. Dlouhodobě žádoucí je také rozšiřování členské základny. Na počátku roku 2014 se stal přidruženým členem Skanzen Pertoltice v Libereckém kraji. Propagace
ČSMP a jeho členů je v současnosti zabezpečována tiskovinou
s celoroční programovou nabídkou členských muzeí. O činnosti ČSMP je informováno také na webových stránkách VMP.
POZNÁMKY
1
DVOŘÁK, J. Konference Budování nových expozic a výstav v muzeích konaná ve dnech 21. – 22. října 2009 ve Valašském muzeu
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In Museum Vivum 2009.
Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2009.
2
LANGER, J. ed. Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské
muzeum v přírodě, 1981.

Rekonštrukcia objektov v Múzeu
slovenskej dediny z Nadácie VÚB
Anna Kiripolská, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM V MARTINE
Reconstruction of objects in the Slovak Village Museum by the VÚB Foundation
Since 2007 the VÚB Foundation has been one of the grant providers for small size reconstructions of cultural heritage
objects in a number of Slovak regions through its employee programme „The Treasures of My Heart“. Among the
supported projects in the years 2012 – 2013 were two which were related to the reconstruction of two exhibition objects
in the SNM- Slovak Village Museum in Martin: the basic school in Petrovice and an alcove from Slovenské Pravno.
Stále naliehavejším problémom väčšiny slovenských múzeí v prírode sa stáva otázka financovania opráv a údržby jestvujúcich objektov v ich expozičných areáloch. Napriek tomu, že v zmysle zá-

kona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách môže byť objekt
v múzeu v prírode zbierkovým predmetom, už vzhľadom na svoj
charakter a trvalé vystavenie klimatickým vplyvom vyžaduje jeho
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Objekt filagórie po rekonštrukčných prácach, 2013

udržanie v dobrom technickom stave – na rozdiel od zbierkového
predmetu uloženého v depozitári – zložitejší a komplexnejší systém starostlivosti, ktorý sa v konečnom dôsledku premieta i do
potrebnej finančnej čiastky. Financovanie z vlastných rozpočtov
jednotlivých múzeí zďaleka nepokrýva potrebu nutných opráv
a rekonštrukcií, a preto sa hľadajú ďalšie možnosti finančných
zdrojov, predovšetkým vo forme rôznych grantov.
Jedným z poskytovateľov grantov na uvedené účely bola v posledných rokoch Nadácia Všeobecnej úverovej banky (VÚB),
ktorá od roku 2007 otvára zamestnanecký grantový program
Poklady môjho srdca. Ten je zameraný na ochranu kultúrneho
a prírodného bohatstva Slovenska a pomáha obnoviť menšie
objekty v rôznych regiónoch, ktoré patria ku kultúrnym, umeleckým a prírodným pamiatkam. Žiadosti o financovanie projektov sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. V roku 2012 podporila Nadácia VÚB desať projektov
v celkovej výške 59 876 € z celkového počtu 156 prihlásených.
V roku 2013 bolo z 95 podaných projektov podporených sedem
v celkovej výške 32 700 €. Medzi tými, ktoré sa vďaka Nadácii
VÚB podarilo zrekonštruovať, boli aj dva objekty v Slovenskom
národnom múzeu v Martine-Múzeu slovenskej dediny.
V roku 2012 podalo SNM-Múzeá v Martine žiadosť o dotáciu
na rekonštrukciu zrubovej elementárnej školy z Petrovíc. Trojpriestorová stavba a jej interiérová expozícia s charakteristickým dobovým inventárom – školským nábytkom a učebnými
pomôckami – dokumentuje prostredie a spôsob vyučovania na
väčšine dedín severozápadného Slovenska ešte v 30. rokoch
20. storočia. Rekonštrukcia objektu vyžadovala komplexnú
výmenu šindľovej strešnej krytiny, opravu a nový náter vnútorných omietok pri zachovaní tradičných technológií a materiálov. To znamenalo zabezpečenie a dovoz ručne štiepaného šindľa, demontáž a likvidáciu starej deštruovanej strešnej
krytiny, položenie novej a jej ochranný náter, opravu omietok
v interiéri a ich náter vápnom. Dobrovoľníci z radov členov
Občianskeho združenia Jahodnícke háje, ktoré funguje pri
Múzeu slovenskej dediny, zabezpečili demontáž a likvidáciu
starej krytiny, vyčistili od jej zvyškov podstrešie a okolie objektu, opravili poškodenú omietku vnútorných stien a vybielili
ich vápnom. Celkové náklady mimo dobrovoľníckej práce činili
5 946 €. Z grantu od Nadácie VÚB vo výške 5 876 € bol realizovaný nákup šindľa a pokrytie strechy dodávateľom.
V roku 2013 podalo Občianske združenie Jahodnícke háje žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu objektu filagórie zo Slovenského
Pravna. Tento záhradný pavilón s bohatou interiérovou výzdobou
bol od konca 18. storočia do roku 1966 súčasťou ovocného sadu

rímskokatolíckej fary v Slovenskom Pravne. Potom bol prenesený
do botanickej záhrady SNM v Martine, neskôr kvôli rekonštrukcii záhrady bol demontovaný, prenesený a v roku 1989 postavený
v Múzeu slovenskej dediny s tým, že bude dotvárať prostredie vidieckej fary z Vrícka. Už dlhodobejší zlý stav vzácnej interiérovej
výmaľby si vyžiadal reštaurovanie doskových malieb z prostriedkov fondu Pro Slovakia v roku 1994. V roku 1995 bol objekt sprístupnený návštevníckej verejnosti ako solitér. Spodnú časť stavby
štvorcového pôdorysu tvorí zrub so stenami omazanými hlinou.
Horná časť má rámovú konštrukciu so zvisle kladeným vonkajším debnením, presahujúcou drevenou pavlačou so zábradlím
okolo podlažia, nesenou presahmi trámov a prístupnou drevenými schodmi. Objekt má strechu stanovej konštrukcie, ktorá je pobitá šindľom a prekrýva stavbu i pavlač. Zrubové prízemie slúžilo
na uskladnenie obilia a drobného poľnohospodárskeho náradia,
poschodie rámovej konštrukcie obitej doskami ako oddychové
a spoločenské miesto pre správcu farnosti v Slovenskom Pravne. Tejto funkcii priestoru na poschodí zodpovedala aj výzdoba
jej interiéru. Steny, strop, náznaky okenných parapetov a vnútornú stranu dverí pokrýva iluzívna výmaľba, ktorá imituje architektúru, mramorovanie a kvetinové girlandy. Do plôch stien
a dverí sú vkomponované pravouhlé kazety s dobovými výjavmi
a alegóriami. Cenné sú vyobrazenia viacerých reálnych stavieb zo
Slovenského Pravna – kaštieľa rodiny Prónay, miestneho rímskokatolíckeho kostola a zvonice na múrom obohnanej akropole, či
remeselníckeho domu. Z hľadiska objektu je najcennejšia veduta záhradného pavilónu s vyobrazením stavby v čase vzniku maľby (podľa signatúry a vročenia pod pravdepodobným autoportrétom autora výmaľby Liboria Lazara v roku 1792). Presné určenie
vzniku stavby (1791) a zachovanie mena stavebníka záhradného
pavilónu (Xaverius Fholt) obsahuje chronostikon na nápisovej
páske v hornej časti dverí.

Interiérová výmaľba filagórie, 2013

Práve dlhodobá ochrana reštaurovaných interiérových malieb
pred zatekaním bola jedným z dôvodov podania žiadosti na rekonštrukciu tohto objektu. Projekt obsahoval komplexnú výmenu šindľovej ručne štiepanej strešnej krytiny, položenie novej s dvojitým krytím, výmenu poškodených prvkov schodiska
a pavlače, ich konzervačné ošetrenie a opravu vonkajšej omietky prízemia. Celkové náklady projektu predstavovali sumu
4 400 €. Z grantu od Nadácie VÚB v sume 4 200 € bol zakúpený
potrebný materiál (šindeľ, dosky, žrďovina, konzervačné prostriedky). Z rozpočtu Občianskeho združenia Jahodnícke háje
bol zakúpený materiál na opravu omietky a uhradený dovoz šindľa. Všetky potrebné práce na rekonštrukcii objektu a nasledovnej úprave jeho okolia realizovali členovia OZ po konzultáciách
a za dozoru príslušných odborných zamestnancov SNM.
Foto: K. Očková
Informačné zdroje • múzeum 2 / 2014 39

2014_05_muzeum_02_04.indd 39

17. 6. 2014 21:29:18

Výzkum hliněných staveb v Muzeu
vesnice jihovýchodní Moravy
Martin Novotný, NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY, STRÁŽNICE
Research of mudbrick buildings in the Museum of the Villages of South-Eastern Moravia
The contribution deals with one of the research tasks of the National Institute for Folk Culture, i.e., applied research
of mudbrick buildings. Its aim is to create conditions for the building of exact copies of in the field localized objects
for the needs of open air museums. Only one exhibition focusing on mudbrick construction has been implemented in
the Czech Republic so far, i.e., the one in the Museum of the Villages of South-Eastern Moravia in Strážnice.

Sušení nepálených cihel v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy

Jedním z výzkumných úkolů Národního ústavu lidové kultury je aplikovaný výzkum hliněných staveb. Jeho cílem je vytvořit předpoklady pro budování věrných kopií v terénu zaměřených objektů pro potřeby muzeí v přírodě. Prostředkem
k detailnímu výzkumu a osvojení si starých a v mnoha případech již zaniklých způsobů stavění, je experiment. Jeho využití k systematickému získávání poznatků z hlediska konstrukce i používaného materiálu bylo v naší etnologii zatím opomíjeno. Odlišná je situace v archeologii, kde mají mimo jiné
i stavební experimenty mnohaletou tradici. Avšak při realizovaných projektech se v podmínkách České republiky použití
hlíny v konstrukcích stěn omezilo pouze jako nenosný prvek
ve spojitosti se dřevem. To se jeví jako logické, neboť se archeologové při svých výzkumech v naprosté většině případů mohou opírat pouze o stopy po těch částech stavby, zpravidla dřevěných, které byly zahloubeny do země. Již v pravěku je ovšem
existence celohliněných objektů ve střední Evropě pravděpodobná. Problematická je ovšem interpretace, neboť obnažené
hliněné zdivo podléhá velmi rychle zkáze. Rozdíl a určitá výhoda etnologie oproti archeologii spočívá v tom, že je sledována relativně nedávná minulost, ze které se dochovala celá řada
použitelných dokladů hmotné (i nehmotné) povahy. Důležitým faktem je skutečnost, že řada recentních staveb byla zbudována zajímavými archaickými způsoby, z nichž některé se

na našem území uplatnily ještě v prvních desetiletích minulého století.
Nepostradatelnou vypovídací hodnotu u některých typů
hliněných konstrukcí má demolice torza původních objektů,
které by již nešlo zachránit. Takto získané informace je nutné
doplnit o údaje získané ze studia literatury, písemných a ikonografických pramenů. Dále je možné vycházet z analogií například z některých oblastí Afriky, Asie a Ameriky, kde je řada
starobylých stavebních technik dodnes používána.
V České republice byla doposud realizována pouze jediná expozice
zaměřená na prezentaci hliněného stavitelství, a to Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. V rámci výstavby této instituce v 70. letech minulého století nebyla otázka tradičních technologií prakticky řešena. Pozornost byla tehdy věnována zejména
urbanistickému pojetí muzea jako celku a celkové hmotě staveb.
To byly velmi důležité aspekty, neboť již v době přípravy projektu
Muzea vesnice docházelo k nenávratnému mizení zbytků tradiční zástavby. Původní materiál byl ovšem nahrazen novými stavivy. Z bohaté škály variant konstrukčních řešení u zaměřených objektů byly ve zdivu novostaveb uplatněny z tradičních materiálů
pouze kameny a nepálené cihly. Původním záměrem, i když byly
objekty v Muzeu vesnice postaveny pomocí nových technologií,
bylo mimo jiné prezentovat tradiční, tehdy již zaniklé, řemeslné
postupy související se stavitelstvím. Konkrétně mělo jít o výro-
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bu nepálených cihel, stavbu nabíjeného zdiva, techniku vyplétání
staveb a jiné. K některým z těchto činností se ovšem mohlo přistoupit až po třiceti letech od otevření muzea.
Naopak v Maďarsku byla jiná stavitelská praxe a kopie původních hliněných objektů byly budovány za použití tradičních
materiálů a stavebních technik. Jako jeden z důvodů, proč tomu tak v této zemi bylo, je možné uvést skutečnost, že v Maďarsku bylo starých stavebních způsobů na venkově užíváno
ještě v poměrně nedávné minulosti a tamními etnology byl celý kontext již od počátků vědeckého bádání podrobně sledován. Okolnosti vzniku hliněných objektů ovšem téměř absentují v naší starší národopisné literatuře zabývající se lidovým
stavitelstvím, která vznikla v době, kdy se na venkově těchto
způsobů ještě běžně užívalo.
Současné tendence uplatňované v Muzeu vesnice jihovýchod- Stavba nabíjeného hliněného zdiva v Muzeu vesnice
jihovýchodní Moravy
ní Moravy směřují k systematickému výzkumu technologií tradičních hliněných staveb. Tímto záměrem je sledováno
několik cílů. Především jde o prostředek, který má faktickým hou přímo vyzkoušet okolnosti vzniku hliněných staveb, což se
zvládnutím zaniklých stavebních způsobů zajistit větší míru u širší veřejnosti shledává s pozitivním ohlasem.
autenticity kopií zamýšlených objektů. Tento přístup zásad- V současné době probíhá v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy
ním způsobem rozšiřuje tzv. muzeologické pojetí budování budování kopie původně plánovaného objektu čp. 43 z Nové Lhomuzeí v přírodě zastávaným u nás ještě na počátku 90. let mi- ty, okr. Hodonín. V souvislosti se snahou po zachování maximálnulého století. Současné trendy se spíše kloní ke snaze po ma- ní míry autenticity je při stavbě této usedlosti použito tradičních
ximální míře autenticity objektů. Mimo hmotové podobnosti materiálů a technologií přesně podle zaměření původní stavby.
se pozornost věnuje snaze po dosažení největší možné materi- Objekt hákové dispozice se skládá z obytné a hospodářské části.
Hliněné stěny jsou stavěny kombinací nabíjeného zdiva a nepáleálové a konstrukční shody s originálem.
Osvojením si starých technologií u hliněných staveb se dopl- ných cihel. Každá nabíjená vrstva je proložena výztužnými prvky,
ňují důležité poznatky, které zůstávaly v dosavadním etno- jež zajišťují jednak její stabilitu, jednak zabraňují vzniku souvislogickém výzkumu prakticky nedotčeny. Jde ovšem o složitý lých smršťujících trhlin, které by zdivo oslabily. Při tom je pouúkol, neboť takto prováděné realizace vyžadují značné zkuše- žíváno stejných materiálů, které byly zjištěny v terénu, a to vrbonosti a kvalitní řemeslnou práci. V roce 2013 realizoval Národ- vých nebo lískových prutů nebo slaměných povřísel. Stěny jsou
ní ústav lidové kultury první ročník workshopu zaměřeného navíc pod stropy staženy věnci z trámů, jež podélně prochází jena tradiční hliněné stavitelství, který byl určen pro pracovníky jich středy a v nárožích jsou přeplátovány. Nabíjení hlinité masy
do dřevěného bednění je prováděno ručními dřevěnými pěchy.
muzeí v přírodě a vysokoškolské studenty.
V rámci experimentálního výzkumu hliněných staveb je nutné Nepálené hliněné cihly jsou vyráběny ručně z plastického těsbrát v potaz několik hledisek. Na prvním místě je zajištění vhod- ta pomocí dřevěných forem bez dna. Takto vyrobené stavební
ného stavebního materiálu. V Pomoraví šlo především o sprašo- prvky mají charakteristický tvar a odpovídají cihlám použitým
vou hlínu, která zde byla tradičním stavivem. Již v této fázi mů- u tradičních hliněných staveb. Nepálené cihly a lomový kámen
že ovšem dojít k určitému problému, neboť lokální zdroje kvalitní jsou pojeny hliněnou maltou s obsahem řezané slámy. Příprahlíny dnes již prakticky neexistují nebo není možné z těchto míst va, konzistence a množství přísad je shodné se směsí používapotřebné množství suroviny těžit. V úvahu pak připadá materiál nou na výrobu nepálených cihel.
získaný při stavebních pracích, například z hloubení základů, pří- Poznatky výzkumné činnosti směřující k systematické prezentaci tradičních hliněných staveb jsou velmi důležité a do bupadně surovina dovážená z některé z existujících cihelen.
Po získání vhodného stavebního materiálu je možné přejít k re- doucna by měly sloužit ke stanovení vhodných postupů pro
konstrukci technologických postupů. Jejich realizaci však mu- využití při opravách nebo rekonstrukcích existujících objeksí předcházet důkladný terénní výzkum doplněný studiem lite- tů lidového stavitelství, ale především k budování jejich kopií
ratury a pramenů. Při průzkumu zejména narušených objektů, v muzeích v přírodě. Dojde tak k propojení identity a autentipřipomínajících starou venkovskou zástavbu, se dá vysledo- city zděných hliněných staveb, muzejních exponátů.
vat řada důležitých konstrukčních detailů, které prakticky uniFoto: M. Novotný
kaly pozornosti badatelů předchozích generací. Jde především
o skladbu stěn, stopy po použitém bednění u nabíjeného zdiva, POZVÁNKA
užití pomocných výztužných prvků, složení omítek a jiné.
Před výrobou stavebních prvků, případně před samotnou výstavZápadoslovenské
Trnavský
bou stěn, je nutné ověřit vlastnosti
použitého sa�uskutoční
stavebního materiVernisáž
múzeum
samosprávny
v�Trnave
kraj
álu, což slouží zejména ke stanovení správného množství příměs.
10.�apríla�2014�o�17.00
To je velmi důležitý krok, na kterém
závisí výsledný efekt – pevVás�srdečne�pozývajú�na�výstavu
nost stěn, soudržnost stavebních dílců, stabilita omítek.
PhDr.�Jiřího�Langera,�CSc.
U technologických postupů se musí zvládnout řemeslný fortel,
a to od jednodušších prací, jakými jsou úprava a mísení stavebního materiálu, dále v některých případech výroba stavebních prvků a konečně stavba stěn, nanášení omítek a jiné. V rámci edukační činnosti jsou při programech, které se pravidelně konají
v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, prezentovány tradiční postupy bez použití moderních technologických zařízení. Konkrétně jde o výrobu řezané slámy, šlapání hliněného těsta, stavbu dřevěného bednění, dusání hliněných stěn, výrobu nepálených cihel
Západoslovenské�múzeum
a další. Jsou to ovšem operace, které byly při stavbách značně fyMúzejné�nám. č.�3,�Trnava
zicky náročné, a zvýšené požadavky byly kladeny i na personální
www.zsmuzeum.sk
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Budovanie múzea na hrade
Červený Kameň
Michal Kovačik, SNM-MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ, ČASTÁ
Building up the Červený Kameň Museum
The contribution focuses on the leading personalities who were responsible for the building up of the museum at
Červený Kameň castle following the escape of the last Pálffys in 1945. It clarifies the issues that have not been
adequately addressed so far.

Úvod
Vybudovanie múzea na hrade Červený Kameň bol pomerne zložitý a dlhodobý proces, na ktorom sa podieľalo množstvo pracovníkov. Ich mená, funkcie, ale hlavne ich prínos pre
múzeum sídliace na hrade Červený Kameň akosi „zapadli prachom“ a dnes patria medzi najmenej známe etapy dejín hradu
v Malých Karpatoch. Nie je možné ich menovať všetkých a treba hneď v úvode tohto príspevku zdôrazniť, že aj v prípade
tých, ktorým bude venovaná pozornosť, ide hlavne o ich prínos pre múzeum a o ich pôsobenie na hrade Červený Kameň.
Vyskladanie mozaiky, o ktorú sa príspevok pokúša, je nesmierne náročné. Pritom sa nachádzame viac-menej na začiatku púte, pretože činnosť múzea a najmä jeho pracovníkov je
doposiaľ „pole takmer neorané“1. Napriek tomu, že ide o pomerne nedávne obdobie, správ o bývalých pracovníkoch hradu
a ich činnosti je veľmi skromné množstvo. Niektoré informácie treba čerpať nielen z archívnych prameňov, ale tiež z predmetov, s ktorými prichádzali oni sami do kontaktu. Zbierkové
predmety na sebe dodnes nesú stopy ich činnosti, či už v podobe klasických evidenčných čísiel zbierkového fondu alebo
v podobe iných „zásahov“. Tieto predmety bude treba v budúcnosti ďalej skúmať a všímať si nielen ich historický charakter
(dobu vzniku, provenienciu atď.) alebo ich funkčnosť, ale bude
potrebné sledovať aj stopy, ktoré na nich zanechali (často anonymné) osoby, ktoré ich buď prakticky používali alebo (v tomto prípade) s nimi pracovali a odborne ich spracovávali.
Pri spracovávaní tohto príspevku bolo nutné vychádzať najmä
zo zdrojov archívnej povahy. Za predmetný možno považovať
stále nie až tak prebádaný archív Slovenského národného múzea, pobočka Múzeum Červený Kameň, ktorý bol pri zostavovaní tohto článku kľúčový.2 Ostatné zdroje v podstate archiváliám uloženým v predmetnom archíve len sekundovali čo
do kvantity zdrojov, ale aj ich kvality (výpovednej hodnoty).
Na hrade Červený Kameň sa od prvých momentov existencie
pamiatkovej inštitúcie vystriedal pomerne hojný počet zamestnancov. Tento počet, rovnako ako v súčasnosti, „zdvíhali“ hlavne sezónni pracovníci, ktorí na hrade pôsobili najčastejšie ako
sprievodcovia. Okrem študentov vysokých škôl, medzi ktorými
v 50. rokoch 20. storočia (ale aj neskôr) prevládali hlavne poslucháči odboru história a príbuzných vedných odborov, sa na pozícii sprievodca po hrade objavovali aj stáli zamestnanci. Tí
na hrade pôsobili celoročne a mali v areáli pamiatky zabezpečené aj ubytovanie. Zväčša neboli s ubytovaním žiadne problémy,
no objavili sa aj také prípady, ktoré nedovolili nadviazať spoluprácu práve pre nespokojnosť s ubytovaním. František Šelinger,
ktorý sa na konci 50. rokov minulého storočia uchádzal o pozíciu sprievodcu, sa napríklad nechcel zmieriť s ubytovaním,
ktoré mu správa hradu ponúkla. Žiadal o náhradné ubytovanie,
v čom správa hradu nedokázala vyhovieť, a tak neprišlo k nadviazaniu pracovného pomeru.3

Takýchto prípadov však nebolo veľa, a tak v roku 1959 (keď
sa na pozíciu sprievodcu hlásil aj F. Šelinger) pracovalo na hrade Červený Kameň ďalších 12 sprievodcov. Medzi nimi bol napríklad aj poslucháč Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor latinčina a história, Ján Dubovský
– historik, autor viacerých publikácií o sídlach malokarpatského kraja, neskorší riaditeľ Štátneho archívu Bratislava/pobočka Modra. Mnohí si v rámci práce na hrade „odkrútili“ svoju
odbornú prax alebo civilnú vojenskú službu. Pracovali zväčša
25 dní v mesiaci a denne sprevádzali päť a viac návštevníckych
skupín. Pritom jedna prehliadka na konci 50. rokov 20. storočia trvala približne dve hodiny (v súčasnosti vďaka rozdeleniu
trasy na viacero okruhov to je cca 1 hodina). Okrem sprievodcovskej činnosti aktívne vypomáhali títo študenti pri evidovaní predmetov, pri ich zapisovaní medzi prírastky, sťahovaní
do depozitárov atď.4 Okrem študentov a stálych zamestnancov pôsobili na hrade ako sezónni sprievodcovia aj pracovníci
iných inštitúcií. Michal Bučko, učiteľ ľudovej školy v obci Píla,
pracoval napríklad počas letných prázdnin ako sezónny sprievodca na hrade Červený Kameň, a teda v čase letných prázdnin nečerpal dovolenku, ako je to zvykom v súčasnosti.5
Cieľom predkladaného príspevku je však zoznámenie sa s vedúcimi osobami počiatočných dejín neskoršieho múzea, ktoré
svojimi rozhodnutiami a aj svojou činnosťou profilovali zameranie hradu Červený Kameň. Preto sa postupne do pozornosti
dostanú najmä prví správcovia hradu po roku 1945.6

Alojz Konečný
Pracoval na hrade Červený Kameň ešte za čias posledných
Pálffyovcov. Bol prednostom Lesného úradu Vojtecha a Edmunda Pálffyho v 20. rokoch minulého storočia. Pod jeho vedením pracovali dvaja kancelárski pracovníci, desať hájnikov
a pomocní robotníci (tzv. paholci alebo čeľaď).7 Neskôr pracoval pre spoločnosť REOS, ktorú v roku 1936 založil Karol Pálffy (Pálfi) – posledný majiteľ Červeného Kameňa z tohto rodu.
A. Konečný mal nielen pevné postavenie v správe pálffyovských spoločností, ale tiež sa tešil podpore a dôvere majiteľov
týchto organizácií, keďže sa podieľal nielen na ich správe, ale
aj na riešení problémov, ktoré vyvstávali.
Po úteku posledných Pálffyovcov z Červeného Kameňa
(na konci marca roku 1945) sa stal prvým národným (alebo
vtedajšou rétorikou povedané – vnúteným) správcom spoločnosti REOS. Keďže hrad a aj pálffyovský podnik pripadol v prvých dňoch po oslobodení pod správu Národného výboru (NV)
v Častej8, A. Konečný sa snažil zamedziť všetkým zhubným
vplyvom, ktoré po skončení druhej svetovej vojny ničili hrad
a jeho inventár. Vo „vákuu“, ktoré prechodom frontovej línie
vzniklo, bol totiž hrad vyrabovaný sovietskymi vojakmi za výraznej asistencie miestneho obyvateľstva. A. Konečný sa snažil tieto rabovania zastaviť a rovnako sa snažil zamedziť svoj-
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voľnému zaobchádzaniu s hradom a jeho inventárom zo strany NV v Častej a iných zainteresovaných organizácií.9
Po úteku K. Pálffyho a jeho príbuzných a po tom, ako sa pomery na hrade skonsolidovali, sa A. Konečný stal riaditeľom spoločnosti REOS. V osobe riaditeľa a národného správcu koncentroval vo svojich rukách všetku moc a stal sa v podstate „pánom“ hradu a spoločnosti REOS. Možno teda konštatovať, že
útek posledných Pálffyovcov znamenal výrazný posun v kariére A. Konečného. Pod jeho riadením pracovalo v REOS-e
v septembri roku 1945 dovedna 52 zamestnancov.10
Situácia sa nezmenila ani po tom, čo správa spoločnosti a hradu prešla na Československé štátne lesy. Štátnym lesom pripadli
majetky REOS-u, a tiež starostlivosť o hrad v rámci konfiškačného procesu. Od konca mája roku 1947 tak A. Konečný zmenil
svojho zamestnávateľa a príkazy už neprijímal od NV v Častej,
ale od Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy,
sekcia A/VIII – Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov.11 Štátne lesy sa zaujímali hlavne o pôdny majetok bývalého REOS-u a hrad
de facto nezohrával v ich plánoch výraznejšiu úlohu. V prípade
areálu hradného komplexu boli plány Štátnych lesov úplne zrejmé – využívať budovy ako 1. byty pre svojich zamestnancov, 2.
pracovné priestory, 3. sklady materiálu a strojov. A. Konečný sa
v tom čase najskôr sústredil na správu tých oblastí, na ktorých
záležalo jeho zamestnávateľovi. Štátne lesy pritom pravdepodobne počítali s dočasnosťou svojej správy nad samotnou budovou hradu, o ktorú prejavovala záujem najmä Národná kultúrna
komisia (NKK), a preto sa ani nesnažili výraznejšie zasahovať
do obnovy hradnej budovy.12
Situácia sa zmenila až v roku 1949, keď hrad prešiel pod správu NKK. Na miesto správcu bol dosadený zamestnanec tejto
inštitúcie – Pavol Čarnogurský a A. Konečný príchodom nového správcu stratil svoje dominantné postavenie. Napriek tomu
sa pozíciu snažil udržať a v „mikrosvete“ červenokamenského
areálu vystupoval ako vedúca osobnosť. Zo spomienok Kristíny Čarnogurskej, manželky P. Čarnogurského, vyplýva, že A.
Konečný sa na hrade správal ako despotický a samozvaný „vládca“. K. Čarnogurská opísala dosť podrobne charakter správcu A.
Konečného a bez okolkovania ho nazvala „tyranom“. Písala, že
A. Konečný „bol 19 rokov kastelánom grófa. Gróf im (bývalým
zamestnancom – pozn. autora) nič neodoprel, ale kastelán im
nič nedovolil. Napr. boli tam (v hradnom areáli – pozn. autora)
dve obrovské záhrady, zeleninová a ovocná. Po odchode grófa,
ovocnú záhradu si Konečný prisvojil (...), ale nedovolil nikomu,
aby si aspoň trávu pre kozu v nej nakosil. Nechal trávu zhniť.
1. Kočiš Kern odvážal ovocie zo záhrady do Častej do Zelovocu, ťažké metráky, keď prosil, aby mu pán predal 10 kíl sliviek
na lekvár, povedal mu, aby si kúpil v Zelovoci. 2. Sirota chlapček si zdvihol na ceste za plotom spadnuté jablká. Konečný kričal za ním, aby to ihneď vrátil, že kradnúť sa nesmie a tie jablká
dal svojim kozám. 3. Denne kočiš Kern vozil dcéru Konečného
k autobusu. Chodila do školy v Modre. Deti robotníkov popri
koči cupkali v blate taktiež k tomu autobusu. Keď dcéra zavolala niektoré dievča na koč k sebe, otec ju sledoval z okna bytu
ďalekohľadom, veru ju hodne vykričal a ešte viac to dievča, ako
sa opovážilo sadnúť si do koča, v ktorom sa vezie jeho dcéra“13.
A. Konečný sa podľa spomienok K. Čarnogurskej správal ako
„nový gróf“. Ona sama ho vo svojich spomienkach často nazýva aj „pánom“, čo svedčí o tom, že všetci obyvatelia hradného
areálu si v tom čase uvedomovali, aké postavenie mal bývalý
správca spoločnosti REOS. Napriek tomu konštatuje, že „žiarlil, že jeho robotníci nás (rodinu Čarnogurských – pozn. autora) majú radšej a že my im ideme v ústrety“14.
Dokedy presne pôsobil A. Konečný na hrade a vo funkcii riaditeľa miestnej pobočky Štátnych lesov, nie je známe. V podstate sa
jeho činnosť od začiatku 50. rokov minulého storočia nedá vystopovať, nakoľko dostupné archívne pramene o jeho pôsobení
na Červenom Kameni mlčia. Až v roku 1953 sa objavuje správa,
ktorá hovorí o zbierkových predmetoch z bývalého vlastníctva
Karola Pálffyho, ktoré boli v tom čase už vlastníctvom A. Koneč-

Alojz Konečný (vpravo) v kruhu svojich priateľov v záhradách na
hrade Červený Kameň. Foto: archív SNM-MČK

ného. Z tohto vlastníctva mal 57 predmetov nábytku a rôznych
doplnkov uložených u svojich bývalých zamestnancov a priateľov
– Zoltána Liptaya, Alžbety Kolarovičovej, Jozefa Hnáteka, Zoltána Lamoša, Karola Kerna a Františka Grellnetha. Tieto predmety priznal A. Konečný pri spracovaní zápisnice o skonfiškovaní
predmetov, patriacich pôvodne K. Pálffymu. V čase, keď sa riešila
táto konfiškácia, býval A. Konečný už v Moravanoch.15
Nateraz zostáva otvorená otázka, kedy a za akých okolností A.
Konečný skončil svoj pracovný pomer na hrade Červený Kameň.
Hrad opustil niekedy medzi rokmi 1950 – 1953 a ukončil tak svoje približne tridsaťročné pôsobenie na Červenom Kameni. Bol
svedkom všetkých dôležitých zmien v 20. storočí, sledoval priebeh pozemkovej reformy, ktorá v medzivojnovom období „ukrojila“ značný kus z pálffyovských majetkov, bol pri zrode prosperujúcej spoločnosti REOS a taktiež aj pri jej likvidácii po skončení druhej svetovej vojny, bol očitým svedkom ničenia a rabovania
hradu v prvých mesiacoch po oslobodení v roku 1945 a napokon
sa stal (aspoň nakrátko) takmer neobmedzeným pánom celého
hradného areálu a rozľahlých lesných majetkov. Takto by sa dala
v skratke zhrnúť kariéra bývalého pálffyovského pobočníka a jedného z najdôležitejších mužov v správe pálffyovských majetkov
v prvej polovici 20. storočia. Svojím pôsobením sa výrazne zapísal
do histórie Červeného Kameňa v tomto období.

Pavol Čarnogurský
Pôsobenie Pavla Čarnogurského v pozícii správcu hradu Červený Kameň patrí medzi menej známe etapy jeho života. Známy je
hlavne svojím pôsobením vo funkcii poslanca slovenského snemu
v období trvania samostatnej Slovenskej republiky 1939 – 1945,
ale tiež ako politický väzeň a odporca komunizmu či spisovateľ.16
Pavol Čarnogurský bol ako predstaviteľ bývalého ľudáckeho režimu po skončení druhej svetovej vojny a po obnovení Československej republiky odstavený od účasti na „veľkej politike“.
Napriek tomu sa snažil angažovať aj v druhej polovici 40. rokov
20. storočia a v katolíckych kruhoch, ktoré zákazom Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany stratili svoju reprezentantku, mal dôležité postavenie a výrazné slovo. Vyvíjal snahu na založenie
alternatívnej katolíckej politickej strany (Kresťansko-republikánskej strany), ktorú však napokon Národný front neprijal.
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Pavol Čarnogurský – prvý správca hradu Červený Kameň za NKK
Foto: archív SNM-MČK

Následne sa angažoval v procese s Jozefom Tisom, kde zabezpečoval obhajobu bývalého slovenského prezidenta.17
Postupne sa však dostával do nemilosti ako u ľudáckej emigrácie, tak aj u predstaviteľov aktuálnych politických strán občianskeho bloku. Väčšine politikov Komunistickej strany Slovenska (KSS) nebol P. Čarnogurský „pochuti“ od začiatku
a snažili sa ho odstaviť od politického vplyvu všetkými spôsobmi. Už v roku 1946 bol zaistený na niekoľko mesiacov vo
väznici v Ilave a po februárovom prevrate v roku 1948 bol odsúdený na niekoľko rokov väzenia. Komunistický režim priniesol viaceré vyšetrovania jeho osoby, ktoré ho zároveň priradili na zoznam nepohodlných osôb.18
P. Čarnogurský bol síce po februárovom prevrate odsúdený,
ale „neodsedel“ si plnú výšku trestu. Už začiatkom mája roku
1949 sa totiž objavuje ako prvý správca hradu Červený Kameň
za Národnú kultúrnu komisiu. Je pravdepodobné, že z väzenia
a do funkcie správcu hradu mu pomohli jeho kontakty na niektorých čelných predstaviteľov KSS. Z nich najdôležitejší bol
vtedajší povereník školstva a národnej osvety, Ladislav Novomeský, ktorý bol Čarnogurského priateľ a zachránil ho pred
odpykaním plnej výšky trestu vo väzení. Novomeského angažovanie sa v Čarnogurského prípade dosvedčuje aj skutočnosť,
že povereník často navštevoval správcu a jeho rodinu priamo na hrade.19 Napokon odchod rodiny Čarnogurskej z hradu sprevádzala aj politická likvidácia L. Novomeského a ostatných popredných komunistov v zinscenovaných politických
procesoch s tzv. buržoáznymi nacionalistami.
P. Čarnogurský bol na hrad Červený Kameň „uprataný“. V tom
období totiž hrad ani zďaleka nedosahoval taký „lesk“, aký má
v dnešnej štruktúre slovenských múzeí. Určite teda nešlo o pozíciu, ktorú mohol získať za zásluhy alebo o miesto, ktoré by bolo nejako zvlášť prestížne. Práve naopak. Červený Kameň bol
vyrabovaný a výrazne poškodený hrad, ktorého oprava a konsolidácia si vyžadovala enormné úsilie. P. Čarnogurský navyše pri-

šiel do tohto prostredia ako prvý správca NKK, poverený tým,
aby „to dal na hrade do poriadku“. Okrem výrazných opráv, evidovania predmetov, zariaďovania expozície a jej sprístupnenia
pre verejnosť naň čakali ešte ťahanice so Štátnymi lesmi o majetky hradného areálu či mnohé iné problémy.20
Stav hradu v čase, keď nastúpil P. Čarnogurský do funkcie správcu, bol priam alarmujúci. Takmer štvorročné obdobie, kedy hradná budova nemala ustáleného správcu a inštitúciu, ktorá by niesla zodpovednosť za jeho údržbu, si vyžiadalo svoju daň. Správca
P. Čarnogurský v pláne opráv na rok 1950 hlásil, že takmer všetky obvodové múry hradu boli výrazne poškodené a vyžadovali si
rozsiahlu rekonštrukciu. Za najzávažnejší problém bola označená
západná bašta, ktorej časť muriva bola zosypaná.21
Skutočnosť, že predchádzajúce správcovské inštitúcie nevyvíjali potrebnú činnosť na obnovu poškodeného hradu, dokazuje aj
fakt, že P. Čarnogurský medzi inými poškodeniami hlásil aj nutnosť opravy tých častí, ktoré boli porušené ešte v roku 1945 počas prechodu frontu. Išlo o priestory druhého poschodia hradu
na vonkajšej strane juhovýchodného krídla, kde bolo delostreleckou paľbou poškodených päť miestností.22 Okrem toho boli zásahmi delostreleckých granátov poškodené aj odkvapové ríny na vonkajšej strane juhovýchodného a juhozápadného krídla
hradu, a tiež boli zasiahnuté priestory na vnútornej strane severozápadného krídla hradu.23 Stopy po prechode frontu nezostávali na hrade „len“ v podobe delostreleckej paľby, ale tiež v podobe mnohých interiérových a exteriérových poškodení. Tieto
poškodenia boli odstránené hneď v priebehu prvého roku pôsobenia P. Čarnogurského a NKK na hrade Červený Kameň. P. Čarnogurský už v novembri roku 1950 hlásil, že „KNV (Krajský národný výbor) – technický referát v Bratislave previedol v r. 1949
a 1950 za 2 a pol. mil. Kčs opráv strechy, orýnovania, vodovodu,
elektrického vedenia, dverí, okien, zámkov, poškodených počas
prechodu fronty v r. 1945“24.
Krátke pôsobenie rodiny Čarnogurskej na hrade Červený Kameň bolo sprevádzané nielen rozsiahlymi opravami poškodeného sídla, ale tiež zariaďovaním prvej povojnovej expozície.
K. Čarnogurská si vo svojich pamätiach spomínala, že „otec
(takto v pamätiach nazýva svojho manžela Pavla – pozn. autora) po očistení patričnej miestnosti umiestnil nábytok a ja
som mala na starosť výzdobu izby obrazmi, keramikou a pod.
Takto sme zariaďovali izbu po izbe“25. Expozícia bola verejnosti sprístupnená zopár mesiacov po tom, čo Čarnogurskí prišli
na Červený Kameň. Prví návštevníci ju mohli vzhliadnuť už
22. októbra 1949, a to aj napriek tomu, že na hrade stále prebiehali rekonštrukčné práce.26
P. Čarnogurský skončil vo funkcii správcu hradu v momente,
keď bol z funkcie povereníka školstva a osvety odstránený jeho
„ochranca“ L. Novomeský. Po odchode z hradu bol zatknutý, vyšetrovaný a napokon odsúdený k dlhoročnému väzeniu.

Michal Kollár
Po zatknutí P. Čarnogurského sa stal správcom hradu Michal Kollár. O jeho predchádzajúcom pôsobení nie sú dostupné takmer
žiadne správy, snáď len spomienky K. Čarnogurskej, ktorá uvádza, že M. Kollár bol predtým nižším administratívnym pracovníkom na Povereníctve školstva a osvety v Bratislave.27
M. Kollár prišiel na hrad už v čase, keď K. Čarnogurskej plynula ešte výpovedná lehota. Spolu s ňou sa podieľal na vytváraní
inventárnych záznamov k zbierkovým predmetom.28 Správca
M. Kollár (napriek nelichotivým spomienkam K. Čarnogurskej
na jeho osobu ovplyvneným vtedajšou situáciou) pravdepodobne nedosahoval také kvalifikačné predpoklady, aké si vyžadovala
pozícia správcu hradu. Túto hypotézu možno podložiť viacerými nepriamymi odkazmi. Jeho charakter implicitne opisovala aj
vtedajšia zamestnankyňa múzea Marie Štechová, ktorá dokonca používala svoj špecifický termín „kollárovci“ na označenie nekvalifikovaných a „charakterovo slabých ľudí“29. Ďalšou indíciou
môže byť aj to, že M. Kollár vydržal v pozícii správcu skutočne
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krátku dobu, medzi rokmi 1951 – 1953. Práve krátkosť jeho pôsobenia vo funkcii môže byť odkazom na to, že v jeho prípade
šlo o politického nominanta, ktorý bol po vôli niektorému z vtedajších vyšších funkcionárov na Povereníctve školstva a osvety.
Ide však len o hypotézy, ktoré zostanú na úrovni dohadov.30
Nech bolo pôsobenie správcu M. Kollára na Červenom Kameni
akékoľvek, paradoxne, po ňom zostalo najviac stôp na zbierkových predmetoch, ktoré osobne spracovával. Cínový tanier, uložený v zbierke kovov SNM-Múzea Červený Kameň, ktorý je datovaný do 18. storočia, nesie napríklad gravírovanie na svojom dne,
kde stojí „Michal Kollár, správca št. hradu v r. 1951 – 1952. 6. 1.
1952“.31 Otázne je, či si predmetný cínový tanier „vyslúžil“ Kollárov podpis, pretože ho správca bežne používal alebo šlo len o to,
aby si ho budúcnosť pamätala ako editora zbierkového predmetu.
M. Kollár zanechal na viacerých predmetoch, s ktorými pracoval, pamiatku na seba a svoju činnosť. Kazety, v ktorých sú
uložené príborové sady, sú toho tiež dôkazom. Prvá kazeta je
označená dátumom „16. 1. 1953“ a podpisom správcu a druhá kazeta bola opatrená iba dátumom „15. 1. 1953“.32 Tieto
predmety sú len malým príkladom toho, ako správca M. Kollár
signoval zbierkové predmety počas ich evidencie. Je pravdepodobné, že predmetov, ktoré sú označené jeho podpisom, prípadne inou značkou, je viac a sú roztrúsené po všetkých zbierkach. V budúcnosti by sa mali pracovníci múzea, ktorí tieto zbierky spracúvajú, zamerať aj na odhaľovanie stôp nielen
po M. Kollárovi, ale aj po ostatných predchodcoch.33
M. Kollár skončil svoj pracovný pomer na hrade Červený Kameň 31. marca 1953. Bol preradený späť na Povereníctvo školstva a osvety do Bratislavy a zdá sa, že odvolanie z funkcie
správcu sa ho osobne dotklo. Preradenie na centrálu do Bratislavy vnímal pravdepodobne ako degradáciu. Napätú atmosféru cítiť z odovzdávajúco-preberacej zápisnice, v rámci ktorej M. Kollár odmietal prebrať zodpovednosť za spracované
inventáre zbierkových predmetov, pričom mal iba potvrdiť
ich kvantitatívnu hodnotu, s ktorou pracoval a ktorá mu ako
správcovi musela byť jasná. Vyhováral sa, že „nakoľko bol odvolaný z miesta správcu skôr, než sa ukončilo sostavenie odborného inventára zbierok, nepreberá žiadnu zodpovednosť
za sbierky ktoré na Št. hrade Červený Kameň ostanú“34.
Dôvody odvolania M. Kollára z funkcie správcu ozrejmuje rozsiahla správa k odovzdávajúco-preberacej zápisnice. Sú v nej
vymenované mnohé nedostatky, ktorých sa M. Kollár dopustil, alebo náprave ktorých nevenoval dostatok pozornosti. Toto zdôvodnenie popisuje aj atmosféru, v ktorej sa na jar v roku
1953 menilo vedenie hradu Červený Kameň. „Prevzatie správy prebiehalo pomerne v kľudu i keď s. Kollár neprejavoval
zvláštnu ochotu. Jeho neochota postupom preberania sa zhoršovala až dospel k otvorenému odporu“35.
Jeho odmietavý postoj v otázke zodpovednosti za stav zbierkového fondu viedol k tomu, že bol predvolaný výnosom Povereníctva školstva a osvety z 15. apríla 1953, aby vysvetlil svoje
správanie pri odovzdávaní správy hradu. Ako toto „vysvetľovanie“ dopadlo a aké závery prinieslo, doposiaľ nie je známe. Faktom zostáva, že nový správca od M. Kollára prebral (podľa spísanej zápisnice) iba administratívnu agendu správy hradu.36

Ján Janko
Nastúpil do funkcie správcu po odvolaní M. Kollára dňa 1. apríla
1953. J. Janko si „užil svoje“ už počas preberania správy od bývalého správcu, a preto jeho prvé kroky viedli k odstráneniu nedostatkov, ktoré správca M. Kollár spôsobil. J. Janko prešiel a skontroloval znova celú administratívnu agendu správy hradu, poukázal na nedostatky a začal ich postupne odstraňovať. Zároveň sa
spolupodieľal na vytváraní inventáru zbierok a v priebehu roku
1953 sa mu podarilo (spolu s M. Štechovou) zapísať 7 710 zbierkových predmetov.37
J. Janko okrem evidencie zbierkových predmetov a administratívneho „upratovania“ správy po odvolanom M. Kollárovi

Správca Ján Janko. Foto: J. Tihányi

riešil aj ďalšie pomerne pálčivé úlohy. Stála pred ním napríklad otázka novej expozície, s čím úzko súviseli problémy s využívaním priestorov na hrade Červený Kameň. J. Janko musel
„bojovať“ celé 50. roky minulého storočia o jednotlivé priestory hradu a jeho areálu s viacerými inštitúciami. Na jednej strane sa mu podarilo získať priestory, ktoré boli využívané pracovníkmi Slovenskej akadémie vied alebo Slovenským ústredným archívom a následne ich využil pre potreby expozície.38
Na druhej strane však musel stále „trpieť“ skutočnosť, že viaceré priestory boli v prenájme rôznych obchodných spoločností. Išlo hlavne o firmy, ktoré využívali priestory hradu pre
uskladňovanie komodít, s ktorými obchodovali.39
Na Červenom Kameni mal väčšinu prenajatých priestorov Bratislavský veľkoobchod s tovarom širokej potreby v Bratislave,
ktorý využíval 1 798 m² prenajatých priestorov.40 V priebehu
50. rokov sa však väčšinový nájomca viackrát menil, pričom
spomínaný veľkoobchod prepustil priestory na hrade najprv
spoločnosti Chemo Bratislava, ktorá v pivniciach skladovala
hlavne mydlo, a tá priestory následne v roku 1958 prepustila
spoločnosti – Bratislavský veľkoobchod s ovocím a zeleninou.
J. Janko sa na konci 50. rokov snažil o dosiahnutie výpovedí
nájmu pre všetkých nájomcov, no napokon musel akceptovať
rozhodnutie KNV v Bratislave, ktorý nájomnú zmluvu s Bratislavským veľkoobchodom s ovocím a zeleninou predĺžil (v novembri roku 1959) aj na nasledujúce obdobie.41
Správca J. Janko počas svojho pôsobenia riešil nielen vonkajšie
záležitosti, ale tiež vnútorné spory, ktoré vznikali prevažne medzi ním a jeho podriadenými. V roku 1953 sa dostal do sporu s M.
Štechovou, čo si vyžiadalo napokon jej odchod z hradu a v roku
1954 nasledoval dlhý spor medzi ním a Rudolfom Babuškom,
ktorý prišiel na hrad spolu s J. Jankom z povereníctva v Bratislave. Z dochovanej zápisnice je zrejmé, že obaja zainteresovaní
nesú na spore svoj diel viny. Sprievodca a tzv. domovník v jednej
osobe (Rudolf Babuška) bol obvinený, že si neplní svoje povinnosti a že na príkazy správcu reaguje neprimerane. Správca J. Janko
bol zasa vyzvaný, aby so svojimi podriadenými jednal korektne,
aby po nich zbytočne nekričal a pod. Tento spor sa napokon skončil (aspoň) dočasným zmierom J. Janka a R. Babušku.42
J. Janko prežil na hrade Červený Kameň posledné desaťročie svojho života a napokon tu v roku 1963 aj zomrel.43 Napriek mnohým
ťažkostiam sa mu podarilo vyriešiť otázku umiestnenia a rozšíreInformačné zdroje • múzeum 2 / 2014 45
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Výkaz práce Marie Štechovej za november roku 1953
Foto: M. Kovačik

nia expozície, problémy spojené s užívaním priestorov vo vnútri
hradného paláca inými inštitúciami či mnohé ďalšie pálčivé otázky. Nevyriešil však otázku prenájmu hradných pivníc a ostatných
priestorov v areáli hradu. Tie boli naďalej využívané ako sklady
pre rôzne spoločnosti, čo narúšalo nielen múzejný a kultúrny charakter hradu, ale hlavne architektúru stavby, ktorá následkom neprimeraného zaobchádzania zo strany nájomcov značne trpela.

Marie Štechová
Patrí medzi významnú skupinu českej inteligencie, ktorá prichádzala po vzniku Československej republiky v roku 1918
na Slovensko, aby pomáhala konsolidovať miestne pomery a zároveň ho inštitucionalizovať v rámci novovzniknutej republiky.
Marie Štechová prišla na Slovensko v roku 1919 z Prahy a podľa
vlastných vyjadrení si ho zamilovala. Všetku svoju energiu venovala zlepšovaniu každodenného života obyvateľstva, ale tiež
zakladaniu rôznych inštitúcií. Boli to prevažne ženské spolky,
ale tiež školy či záujmové krúžky alebo iné osvetové organizácie.
M. Štechová pôsobila v medzivojnovom období najprv v Martine, neskôr žila v Nitre a napokon v Zlatých Moravciach. Vo všetkých týchto mestách sa podieľala na organizovaní verejného života, podporovala a zakladala osvetové organizácie s prihliadnutím najmä na pozdvihnutie ženskej populácie (podporovala
spolok Živena v Martine, kde pomáhala zakladať prvú dievčenskú školu). Bola tiež aktívna spisovateľka, o čom svedčí jej dochovaná kolekcia poézie a prózy. Aktívne sa angažovala za katolícke hnutie a podporovala aj rozvoj katolíckych organizácií.
V čase „horúcej jesene“ v roku 1938 opustila Slovensko a usadila
sa v Čechách. Žila v ústraní vo svojom dome na Sázave.44
Po obnovení Československej republiky sa rozhodla pre návrat
na Slovensko, kde sa okrem osvetovej práce začala angažovať aj
v múzejných činnostiach. Patrí medzi popredné postavy, ktoré

pomáhali budovať múzeá po celom Slovensku, nielen na Červenom Kameni. Na začiatku 50. rokov 20. storočia sa napríklad
angažovala pri vytváraní novej expozície v Topoľčianskom zámku.45 Prácu však pravdepodobne nedokončila, pretože v tom
istom období prišla na hrad Červený Kameň. Využila tu svoje
bohaté skúsenosti nielen z oblasti osvetových organizácií, ale
tiež z oblasti múzejných činností. Pomáhala nielen konsolidovať pomery, ale sa tiež zaslúžila o vytváranie inventára zbierok
(spracovala 7 710 predmetov) či pri vytváraní novej expozície.
Jej postavenie „šedej eminencie“, ktorá de facto „ťahá za nitky“,
sa potvrdilo nielen vo vzťahu k správcovi M. Kollárovi, ale tiež
vo vzťahu k správcovi J. Jankovi. Práve s J. Jankom sa podieľala na vytváraní novej expozície a v skutočnosti mu „diktovala“
všetky argumenty, ktoré potom podstupoval vyšším orgánom.
Tieto argumenty sa týkali expozície, jej koncepcie, a tiež získavania priestorov pre novú expozíciu, ktoré postupne uvoľňovali
pracovníci Slovenskej akadémie vied.46
Krátka etapa jej pôsobenia na Červenom Kameni je zapríčinená práve nezhodami so správcami hradu. Napriek tomu je zrejmé, že na začiatku 50. rokov minulého storočia bola na hrade
v skutočnosti vedúcou osobnosťou ona. Zasahovala do všetkých
oblastí správy inštitúcie. Koncept expozície, ktorý vytvorila,
v podstate pretrval až dodnes. Samozrejme, so zmenami a výrazným zlepšením prevádzky a prehľadnosti pre verejnosť, no
naďalej sa udržiava expozícia v stave akejsi slohovej strohosti.
Práve M. Štechová vytvorila na Červenom Kameni koncepciu,
v duchu ktorej budú zbierkové predmety uložené podľa svojho
datovania a nie v zmysle iného kritéria. Síce si to dnes už málokto uvedomuje, no napriek tomu, že expozícia bola viackrát prebudovaná, stále nesie základnú ideu M. Štechovej.
Hrad opustila (po nezhodách so správcom J. Jankom) v roku
1953, v čase keď ešte expozícia nebola úplne dokončená. Vrátila sa do Topoľčianok, kde pokračovala v príprave tamojšej expozície. V pokročilom veku sa vrátila do Čiech, kde sa jej zdravotný stav zhoršoval. Trpela obrovskými reumatickými bolesťami,
čoraz častejšie bola hospitalizovaná a jej telo odmietalo akúkoľvek liečbu. Rany pre silnú a energickú ženu prichádzali postupne a choroba ju čoraz viac pripútavala na lôžko. Psychicky toto
trápenie nevydržala a 29. júla 1970 (krátko po oslave svojich 80.
narodenín) sa utopila v kúpalisku v Prahe.47

Záver
Každá z predstavených osobností sa zaslúžila o vznik budúceho múzea na hrade Červený Kameň alebo bola súčasťou jeho
napredovania. Každý z nich vložil do budovania múzea svoj
diel, a preto si zaslúži pozornosť odbornej i laickej verejnosti.
Okrem nich patrí vďaka aj ostatným pracovníkom, ktorí síce
neboli v tomto príspevku spomenutí, ale taktiež sa podieľali
na postupnom budovaní múzea a svojou činnosťou sprevádzali zodpovedných za vedenie múzea na hrade Červený Kameň.
Napriek tomu sme v otázke skúmania dejín múzea na hrade
Červený Kameň stále „na začiatku“ a v budúcnosti by sa mala venovať pozornosť aj nástupcom tých, ktorými sa zaoberal
tento príspevok.
POZNÁMKY
1
Pokusov bolo v podstate len zopár a iba jediný zameral svoju pozornosť v úplnej miere na dejiny múzea na hrade Červený Kameň.
Štúdia z pera Jany Kramplovej je dodnes neprekonaným príspevkom k dejinám predmetného múzea. Pozri KRAMPLOVÁ, J. Vznik
a rozvoj múzea na hrade Červený Kameň. In Múzeum 2/1988, s. 3948. Táto štúdia vychádza z dvoch autorských textov Jany Kramplovej, a to konkrétne z výskumnej úlohy, ktorú spracovala počas
svojho pôsobenia na hrade Červený Kameň. Pozri KRAMPLOVÁ,
J. Analýza zbierkových fondov múzea SNM – hrad Červený Kameň.
Červený Kameň : nepublikované, 1983, 130 s. Rukopis sa nachádza na Oddelení histórie, zbierok a výstavnej činnosti SNM-Múzea
Červený Kameň. Druhým textom je rigorózna kvalifikačná práca,
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ktorú J. Kramplová obhájila v roku 1983. Pozri KRAMPLOVÁ, J.
Vznik a rozvoj múzea na hrade Červený Kameň a koncepcia jeho činnosti [Rigorózna práca]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, 1983, 104 s.
Archív Slovenského národného múzea (ďalej A SNM), pobočka
Múzeum Červený Kameň (ďalej P MČK), fond (ďalej f.) Múzeum
Červený Kameň (ďalej MČK).
A SNM, P MČK, spisovňa, krabica (ďalej k.) 44, číslo (ďalej č.) 2,
rok (ďalej r.) 1959, Personálna agenda.
A SNM, P MČK, spisovňa, krabica 44, č. 2, rok 1959, Personálna
agenda. V 60. rokoch minulého storočia na hrade Červený Kameň
pôsobil ako sprievodca aj súčasný riaditeľ SNM-MČK, PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček, ktorý vykonával nielen sprievodcovskú činnosť, ale
tiež obdobné práce, ako jeho kolegovia v 50. rokoch 20. storočia.
A SNM, P MČK, spisovňa, krabica 44, č. 3, rok –, Evidenčné karty.
Hrad Červený Kameň bol už v roku 1946 vyhlásený za štátnu kultúrnu pamiatku, ale ďalej sa jeho štatút dlhšiu dobu neposúval,
keďže na hrade neboli vykonávané takmer žiadne činnosti, ktoré sú definujúce pre inštitúciu múzea (napr. akvizičná, vedeckovýskumná činnosť atď.). Podobne aj na čele správy nestál riaditeľ
múzea, ako je tomu v súčasnosti, ale správca hradu. Pritom nejde
len o slovnú hru pri definovaní funkcie, ale o skutočné vymedzenie
kompetencií, kde riaditeľ súčasného múzea nesie zodpovednosť
za celý rad odborných a samosprávnych rozhodnutí. Nielen jeho
kompetencie, ale tiež jeho povinnosti sú oveľa širšie, ako tomu bolo v prípade predchodcov z 50. rokov minulého storočia. Správcovia hradu boli v skutočnosti skôr administratívnymi pracovníkmi,
ktorí nemali kompetencie pre rozhodovanie o závažnejších a odbornejších činnostiach v im zverenej inštitúcii.
Štátny archív Bratislava (ďalej ŠAB), pobočka Modra (ďalej PM),
f. Obvodný notársky úrad (ďalej ObNÚ) Častá, administratívne
spisy (ďalej admin.), k. 7, číslo jednotliviny (ďalej č.) 7143/1923,
Pálffyovské lesy.
NV v Častej sa v prvých momentoch snažil odstaviť A. Konečného od pozície, ktorú zastával ešte za pôsobenia K. Pálffyho, ale
vzhľadom na to, že nenašiel na jeho miesto lepšieho kandidáta,
ponechal napokon A. Konečného vo funkcii. ŠAB, PM, f. Obvodný miestny národný výbor (ďalej ObMNV) Častá, k. 1, inventárne
číslo (ďalej inv. č.) 1, Zápisnica z 8. 4. 1945.
Napríklad 15. augusta 1945 bol Národným výborom v Častej a Zväzom slovenskej mládeže v Častej plánovaný na hrade tzv. „Deň v prírode“. Tento deň bol určený pre širokú verejnosť a v podstate „parazitoval“ na oslavách tradičných červenokamenských náboženských
pútí. A. Konečný rázne vystupoval proti organizovaniu tohto dňa,
pretože v rámci jeho programu boli plánované aj samostatné prehliadky hradu, a tiež tanečná zábava v Rytierskej sále. Vďaka snahe národného správcu spoločnosti REOS sa podarilo toto podujatie
obmedziť „len“ na externé časti hradného areálu (najmä lúky pred
hradným areálom). Situáciu na hrade Červený Kameň po úteku Pálffyovcov podrobnejšie mapuje štúdia autora tohto príspevku. Štúdia by mala byť súčasťou pripravovaného zborníka Studia Historica
Tyrnaviensia, ktorý vydáva Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave. KOVAČIK, M. Osudy posledných Pálffyovcov a ich majetku na hrade Červený Kameň po roku 1945. In Studia Historica Tyrnaviensia, v tlači. K situácii na hrade krátko po úteku Pálffyovcov pozri
tiež JAMRICHOVÁ, A. Červený Kameň po odchode Pálffyovcov v roku 1945. In Pamiatky a múzeá, 2010, roč. 59, č. 2, s. 43-47.
ŠAB, PM, f. ObMNV Častá, k. 1, inv. č.13, admin., č. 2706/1945,
Zoznam zamestnancov firmy REOS.
ŠAB, PM, f. ObMNV Častá, k. 2, inv. č. 15, admin., č. 6660/1947,
Pridelenie majetku REOS.
Bližšie k tejto problematike pozri KOVAČIK, M. Osudy posledných Pálffyovcov a ich majetku na hrade Červený Kameň po roku
1945. In Studia Historica Tyrnaviensia, v tlači.
Spomienky Kristíny Čarnogurskej, xerokópia, nepaginované, uložené na Oddelení histórie, zbierok a výstavnej činnosti v SNM-MČK. Všetky texty v tomto príspevku sú citované v pôvodnom
znení bez akýchkoľvek korektorských zásahov, teda aj s gramatickými a štylistickými chybami.
Spomienky Kristíny Čarnogurskej, xerokópia, nepaginované, uložené na Oddelení histórie, zbierok a výstavnej činnosti v SNM-MČK.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 7, r. 1953, Pohyb zbierok.
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K jeho dielam sa radia hlavne memoáre na dejinné okamihy, v ktorých podáva síce subjektívny, no zároveň triezvy pohľad na jednotlivé zlomové udalosti našich národných dejín. Pozri ČARNOGURSKÝ, P. 14. marec 1939. Bratislava : Veda, 1992.; ČARNOGURSKÝ,
P. 6. október 1938. Bratislava : Veda, 1993.; ČARNOGURSKÝ, P. Svedok čias. Bratislava : USPO, 1997. V roku 2013 vyšli knižne tiež pamäte na obdobie komunistickej totality, ktoré obsahujú osobné
spomienky P. Čarnogurského najmä na vyšetrovania ŠtB v 70. rokoch minulého storočia. Pozri ČARNOGURSKÝ, P. Súboj s komunizmom. Bratislava : Kalligram, 2013.
Pozri BARNOVSKÝ, M. Na ceste k monopolu moci/Mocenskopolitické
zápasy na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Bratislava : Archa, 1993, s.
68 a 76. a porovnaj s RYCHLÍK, J. Češi a Slováci ve 20. století 2. zväzok:
Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992. Bratislava : AEP, 1998, s. 87.
V duchu rôznych obvinení sa doň „navážal“ komunistický režim po celý čas svojho trvania. Veľmi útočne vyznieva aj článok
Andreja Dobrého, ktorý bol publikovaný v roku 1988 na stránkach Rudého práva. Autor článku útočí nielen na adresu P. Čarnogurského, ale tiež na členov jeho rodiny. Predmetné články sú
programovým obvinením P. Čarnogurského, ktoré mali zdiskreditovať jeho osobu a jeho príbuzných. Pozri DOBRÝ, A. Pohrobci
klerofašizmu. In Rudé právo, 11. 2. 1988, s. 5 a tiež DOBRÝ, A. Pohrobci klerofašizmu II. In Rudé právo, 12. 2. 1988, s. 5.
Spomienky Kristíny Čarnogurskej, xerokópia, nepaginované, uložené na Oddelení histórie, zbierok a výstavnej činnosti v SNM-MČK.
Ťahanice s Československým štátnymi lesmi sa podarilo vyriešiť
až v júli roku 1950, keď sa obe strany (NKK aj Štátne lesy) dohodli na kompromise, ktorý znamenal ústupky jednej i druhej strany.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 1, inv. č. 9, r. 1950, Zápisnica z 22. 7.
1950 o odovzdaní hradu Červený Kameň do správy NKK.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 1, inv. č. 8, r. 1950, Návrh na opravy.
ŠAB, PM, f. ObMNV Častá, k. 2, inv. č. 16, admin., č. 605/1948,
Výzva k podaniu priznania pre vymeranie dávky hasičskej.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 1, inv. č. 8, r. 1950, Návrh na opravy.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 1, inv. č. 9, r. 1950, Stav a využitie hradu
Červený Kameň. V lete roku 1950 bola z nádvoria odstránená aj busta Štefana Pálffyho spolu s podstavcom, ktorá je dodnes zjavne poškodená priestrelmi zo zbraní viacerých kalibrov. Uložená bola v severnej bašte hradu. A SNM, P MČK, f. MČK, k. 1, inv. č. 8, r. 1950,
Hlásenie o postupe opravných prác na hrade Červený Kameň. K buste Š. Pálffyho bližšie v predmetnej štúdii: HUPKO, D. – JANÁČKOVÁ, I. – TIHÁNYI, J. Bratislavský pamätník Štefana Pálfiho. In Pamiatky a múzeá, 2011, roč. 60, č. 2, s. 14-19.
Spomienky Kristíny Čarnogurskej, xerokópia, nepaginované, uložené na Oddelení histórie, zbierok a výstavnej činnosti v SNM-MČK. K. Čarnogurská vo svojich spomienkach opisuje pomerne dôkladne a farbisto aj prvú povojnovú expozíciu. Tento opis je
o to cennejší, keďže ide pravdepodobne o jednu z mála správ, ak
nie jedinú, o podobe tejto expozície.
JAMRICHOVÁ, Červený Kameň po odchode Pálffyovcov, c. d., s.
45. A. Jamrichová síce poukazuje na to, že hrad bol „sprístupnený
po vykonaní nevyhnutných opráv“ (s. 45), ale bližšie tieto nevyhnutné opravy nešpecifikuje. Ako je zrejmé z archívneho materiálu, tak
„nevyhnutné opravy“ pokračovali aj v nasledujúcich rokoch a správca P. Čarnogurský (napríklad) až v novembri roku 1950 hlásil, že boli
až ku koncu roku 1949 a prvej polovice roku 1950 odstránené všetky interiérové a aj exteriérové poškodenia, ktoré vznikli počas prechodu frontu v roku 1945. A SNM, P MČK, f. MČK, k. 1, inv. č. 9, r.
1950, Stav a využitie hradu Červený Kameň. Zdá sa, že prvá expozícia bola síce otvorená na jeseň roku 1949, avšak za výrazne obmedzených a provizórnych podmienok. Bližšie k rekonštrukčným prácam na hrade Červený Kameň v prvej polovici 50. rokov 20. storočia
pozri KRAMPLOVÁ, Vznik a rozvoj múzea, c. d., s. 41-42.
Spomienky Kristíny Čarnogurskej, xerokópia, nepaginované, uložené na Oddelení histórie, zbierok a výstavnej činnosti v SNM-MČK.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 1, r. 1953, Zápisnica z prevzatia a odovzdania správy št. hradu medzi M. Kollárom a J. Jankom.
Z tejto zápisnice vyplýva, že M. Kollár vypomáhal pri spracovaní
zbierok aj počas pôsobenia P. Čarnogurského na hrade ešte v roku 1950. Červený Kameň mu bol teda blízky a poznal aspoň zbežne miestne pomery, čo mohol byť takisto dôvod jeho menovania
do funkcie správcu hradu.
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A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 10, r. 1953, Poznámky M.
Štechovej – rukopis.
Po odvolaní M. Kollára sa na jeho hlavu zniesla vlna kritiky, ktorá
mohla pochopiteľne spočívať v „očiernení“ práce starého správcu tým novým, ale rovnako mohla mať v určitých bodoch aj reálne základy, keďže na to odkazujú aj iné zdroje nielen úradnej, ale
tiež súkromnej povahy. V správe o činnosti za rok 1953 napríklad
stojí, že „správa štátneho hradu nachádzala sa v rukách M. Kollára u ktorého ani predbežné vzdelanie ani pol. uvedomelosť neboli na takej výške, aby bol mohol na svojom pracovisku so zdarom
a k všeobecnej spokojnosti vyvíjať potrebnú a vhodnú administratívnu-správnu činnosť“. A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 2,
r. 1953, Správa o činnosti za rok 1953.
Cínový tanier je uložený v zbierkach múzea pod evidenčným číslom K 1710 a prírastkovým číslom ČK 00985.
V kazete, na ktorej sa nachádza dátum „16. 1. 1953“ a podpis správcu M. Kollára sú v zbierke SNM-Múzea Červený Kameň uložené
predmety s evidenčnými číslami K 0650 – K 0661. Ide o sadu 6 ks
vidličiek a 6 ks príborových nožíkov na ovocie. V kazete označenej
„iba“ dátumom „15. 1. 1953“ sú uložené predmety s evidenčnými
číslami K 0681 – K 0692 a ide o sadu 12 malých lyžičiek.
M. Kollár v zápisnici, v ktorej odovzdával pozíciu správcu hradu
uviedol, že nestihol spracovať zbierku zbraní. M. Kollár sa ďalej pri evidencii „nedotkol“ zbierky nábytku a ani „skla v lekárni
a talianskej keramiky“. A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 1, r.
1953, Zápisnica z prevzatia a odovzdania správy št. hradu medzi
M. Kollárom a J. Jankom. Stopy po jeho činnosti treba preto obmedziť hlavne na zbierkové fondy, ktoré v dokumente nespomínal (napr. textil, kovy, rôzne zbierkové predmety, obrazy, grafiky
atď.).
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 1, r. 1953, Zápisnica z prevzatia a odovzdania správy št. hradu medzi M. Kollárom a J. Jankom.
M. Kollár nechcel pristúpiť ani na to, aby sa zaručil, že tá časť zbierkového fondu, ktorú sám spracovával, je úplná a nechýba v nej žiaden kus. Jeho tvrdošijné nástojenie na tom, že sa za zbierkový fond
nezaručí, napokon viedlo k tomu, že prebratie zbierkového fondu
a jeho revízia neboli súčasťou predmetnej zápisnice. Tá obsahuje
iba klauzulu, v ktorej sa konštatuje, že M. Kollár sa napriek všetkému odmietol zaručiť, že v čase odovzdávania funkcie je fond celistvý, (minimálne) v takej podobe, v akej ho prebral od správcu P.
Čarnogurského, a že v ňom žiaden predmet nechýba.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 1, r. 1953, Prevzatie správy št.
hradu Červený Kameň – situačná správa. M. Kollárovi bolo napríklad vytknuté zlé vedenie účtovných kníh hradu, zamestnával alebo udeľoval výpovede bez konzultácií s centrom v Bratislave, bol

24. Valné zhromaždenie
Zväzu múzeí
na Slovensku
Dňa 9. apríla 2014 sa v Banskej Bystrici konalo 24. Valné zhromaždenie Zväzu múzeí
na Slovensku (ZMS). V rámci zhromaždenia
sa udialo niekoľko významných udalostí – uskutočnili sa voľby
do orgánov ZMS a voľby predsedu, odovzdali sa ocenenia ZMS
a bolo podpísané Memorandum o spolupráci slovenských a českých múzejných a galerijných združení.
Vo voľbách do orgánov Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS)
pre funkčné obdobie 2014 – 2017 boli zvolení členovia Predstavenstva ZMS (15) a členovia Revíznej komisie ZMS (3).
Predsedom ZMS sa stal (opäť) PhDr. Peter Hyross.
Zväz múzeí na Slovensku pravidelne udeľuje ocenenia zamestnancom členských múzeí a múzeám, ktoré sú jeho
členmi, prípadne aj iným osobám alebo inštitúciám, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju múzeí a múzejníctva
a k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva v SR i mimo
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usvedčený zo zlého vedenia archívnej i administratívnej agendy,
ďalej mu bola vytknutá neefektívna a najmä nekontrolovateľná
manipulácia so vstupenkami a evidenciou návštev alebo neefektívne rozdeľovanie pracovných úloh zamestnancom. Toto je len krátky výpočet tých najzávažnejších výtok, ktoré sa v trojstranovom
dokumente zniesli na hlavu správcu M. Kollára.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 2, r. 1953, Správa o činnosti
za rok 1953.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 2, r. 1953, Správa o činnosti
za rok 1953.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 5, r. 1953, Pridelenie miestností 2. poschodia št. hradu Červený Kameň, a tiež A SNM, P MČK, f.
MČK, k. 3, inv. č. 6, r. 1954, Zápisnica zo 4. 5. 1954 o uvoľnení miestností Slovenského ústredného archívu pre potreby múzea.
To bola bežná prax ešte z čias Karola Pálffyho, ale v 50. rokoch
minulého storočia sa takéto využívanie hradných priestorov zintenzívnilo. Za čias K. Pálffyho boli v hradnej pivnici uložené potraviny spoločnosti Stollwerck z Bratislavy. Bližšie k tejto problematike pozri v KOVAČIK, M. Osudy posledných Pálffyovcov a ich
majetku na hrade Červený Kameň po roku 1945. In Studia Historica Tyrnaviensia, v tlači.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 3, inv. č. 7, r. 1954, Prešetrenie nájomných a užívacích pomerov na ŠKM Červený Kameň.
Informácie týkajúce sa prenájmov a ich hodnotenia v roku 1959
sú uložené v A SNM, P MČK, f. MČK, k. 9, inv. č. 6, r. 1959, Prenájom podzemných priestorov na sklady ovocia.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 3, inv. č. 3, r. 1954, Zápisnica z 11. 3.
1954 o spore sprievodcu R. Babušku so správcom J. Jankom. Správca
J. Janko trpel hluchotou a práve tento hendikep označoval za pôvodcu častých výkyvov nálad a toho, že častejšie hovorí so zvýšeným tónom hlasu, pričom jeho kolegovia majú pocit, že po nich kričí.
A SNM, P MČK, spisovňa, k. 44, č. 3, rok –, Evidenčné karty.
Slovenská národná knižnica (ďalej SNK), Archív literatúry a umenia (ďalej ALU), f. Marie Štechová – osobný fond, k. 1, M. Štechová a F. X. Šalda – osobná korešpondencia, a tiež SNK, ALU, f. Marie Štechová – osobný fond, k. 1, List Marie Štechovej Dr. S. M.
Braitovi/redaktorovi časopisu Čas. V osobnom fonde M. Štechovej sa nachádza aj súbor jej literárnej tvorby.
SNK, ALU, f. Marie Štechová – osobný fond, k. 1, Pohľadnica Marie
Štechovej Vincentovi Fojtíkovi. M. Štechová písala o tom, že práca
na zámku v Topoľčiankach sa jej darí a postupuje podľa plánu.
A SNM, P MČK, f. MČK, k. 2, inv. č. 10, r. 1953, Poznámky M.
Štechovej – rukopis.
SNK, ALU, f. Marie Štechová – osobný fond, k. 1, List Jarmily
Liebschnerovej Márii Nejepinskej z 29. 8. 1970

nej. V tomto roku Zväz udelil 13 pamätných listov a 16 pamätných medailí zamestnancom múzeí na Slovensku.
Slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci na Valnom
zhromaždení potvrdilo spoločný záujem partnerov – Asociace muzeí a galerií České republiky, Zväz múzeí na Slovensku,
Rada galerií České republiky, Rada galérií Slovenska, Český
výbor ICOM, Slovenský komitét ICOM – posilniť a rozšíriť
spoluprácu s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť
na aktivitách partnerov, podporiť realizáciu spoločných projektov a činnosť partnerov podľa aktuálnych potrieb.
Prítomní na valnom zhromaždení diskutovali aj na tieto témy
– novela zákona o múzeách a galériách, Stratégia rozvoja kultúry, nové pravidlá súťaže Múzeum roka, kampaň ZMS „Múzeum v čase, čas v múzeu“, podujatia Noc múzeí a galérií a Festival múzeí či digitalizácia zbierkových predmetov.
Zväz múzeí na Slovensku je záujmové profesijné združenie
múzeí, ktorého poslaním je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku. Združuje 70 členských
múzeí, z celkového počtu 92 múzeí evidovaných v Registri
múzeí a galérií Slovenskej republiky.
Zdroj: http://www.zms.sk/.
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Tomáš Čársky
(*25. 2. 1955 – †22. 1. 2014)

Ťažko povedať, či sa ľahšie prekonáva
strata blízkeho človeka, ktorého nám
spred našich očí a dotykov berie neodvratný osud pomaly a postupne, alebo
keď o neho prídeme náhle, akoby udrel blesk. Nečakane, skutočne nečakane sme sa rozlúčili s našim kolegom
a kamarátom Ing. Tomášom Čárskym.
V jeden deň sme Tomáša ako vždy
stretávali v expozícii, na chodbách či
v kancelárii. Ako vždy rozdával úsmevy, dobrú náladu, vynikajúce postrehy,
nápady a jeho typický smiech. Tak ako
vždy sprevádzal návštevníkov. Pred záverom pracovného dňa stihol oznámiť,
že sa necíti dobre. A my sme netušili,
že na druhý deň miesto nášho kolegu
a kamaráta príde na pracovisko len šokujúca správa, že jemu, človeku dobrého srdca, z ktorého všetkým rozdával,
nevydržalo práve to srdce.
Keď v roku 2006 nastúpil do služieb Slovenského národného múzea, mal za sebou neľahkú prácu na stavbách v Nemecku ako žiadaný manažér. Budovať
tie najzložitejšie konštrukcie bola pre
Tomáša výzva, ktorú úspešne zvládol,
ale z rodinných a zdravotných dôvodov
sa vrátil na Slovensko, do rodnej Bratislavy. Jeho prvým pracovným dňom
v SNM-Archeologickom múzeu bol 22.
február 2006. Nastúpil ako lektor do exPOZVÁNKA

pozície Najstaršie dejiny Slovenska. Trafil presne. On, večný optimista, intelektuál, človek slobodnej mysle a pozitívneho prístupu k životu, vždy schopný
nájsť riešenie problémov a pripravený
pomôcť prišiel medzi ľudí rovnako tvorivého ducha, pracujúcich v atmosfére
neustáleho pohybu, či už na výskumoch
alebo pri tvorbe výstav. A tak nie je divu, že zakrátko sa stal jedným z nás. Kamarát, ktorý nám dovtedy akoby chýbal
a ktorý presne zapadol do nášho kolektívu. Veľmi rýchlo sme zistili, že s Tomášom sa stávame akoby kompletnejší. Obľúbili si ho aj návštevníci, ktorých
vedel sprevádzať nielen v slovenčine, ale
aj vo svetových jazykoch. Iste aj pre jeho vzhľad výraznej individuality v tom
najpozitívnejšom zmysle, ale najmä preto, že rýchlo zvládol archeologickú problematiku a disponoval schopnosťou
nadviazať s ľuďmi bezprostredný kontakt. Nemožno sa teda čudovať, že deti sa k nám do múzea radi vracali, tešiac
sa na „toho uja“. Spolu kreslili, modelovali z hliny či tvorili „praveké grafity“.
S kolegyňou Dášou Pávovou sa podieľal
aj na ďalších projektoch v rámci Letných
táborov či na programe Malý archeológ.
Výtvarné nadanie, ktoré sme u Tomáša
všetci obdivovali, sa prejavilo aj pri realizácií výstav či budovaní rekonštrukcie
slovanského príbytku a úprave celého
okolia. Priam symbolicky, tesne po jeho
odchode pukla nad našou malou expozíciou skala z Hradného brala a túto časť
múzea sme dočasne z bezpečnostných
dôvodov museli zatvoriť. Maľoval, tesal sochy z dreva či dotváral aj dovtedy
nevábne končiny múzea, ktoré pod jeho rukami akoby ožili. Občas naznačil,
že už sa teší na dôchodok a na čas, ktorý bude tráviť s vnúčatami. Ťažko veriť, že to všetko je už minulosť, že ho už
v múzeu nestretneme, že nás neľútostný osud obral o kamaráta.
Tomáš, chýbaš nám.
Vladimír Turčan
Foto: I.

Choma

Konferencia

Muzeum
a změna IV
Gabriela Kochanová

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM,
BRATISLAVA

The Museum and change IV
Between 12 and 14 November 2013
the 4th international conference „The
Museum and Change IV“ took place
in the new building of the National
Museum in Prague. The organizers
– the Association of Museums and
Art Galleries of the Czech Republic,
together with the Ministry of
Culture of the Czech Republic, the
National Museum, the Czech ICOM
Committee, Masaryk University –
Mendel Museum, in cooperation with
the Department of Ethnology and
Museology of Comenius University
Arts Faculty in Bratislava and Charles
University Arts Faculty in Prague –
followed in the footsteps of previous
conference years and focused on the
documentation and presentation of
modern history and everyday life as
well as current changes in museology
and society in general.
Dokumentácia súčasnosti. Téma štvrtého ročníka medzinárodnej konferencie Muzeum a změna IV/The Museum and
Change IV, ktorá sa konala v dňoch 12. –
14. novembra 2013 v Novej budove Národného múzea v Prahe. Organizátori –
Asociace muzeí a galerií Českej republiky (AMG), Ministerstvo kultúry Českej
republiky, Národní muzeum, Český výbor ICOM (ČV ICOM), Masarykova univerzita – Mendelovovo muzeum, v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a Filozofickou
fakultou Univerzity Karlovy v Prahe –
nadviazali na predchádzajúce ročníky
konferencie a zamerali pozornosť na dokumentáciu a prezentáciu novších dejín a každodennosti, súčasné zmeny v múzejníctve a spoločnosti všeobecne, pričom si položili niekoľko základných otázok – Čo sa vlastne rozumie
muzealizáciou súčasnosti? Ako je možné
dokumentovať súčasnosť? Ako ju prezentovať? Aké kritéria zvoliť pri akvizičnej činnosti? Na tieto otázky sa pokúsilo odpovedať viac ako 60 prednášajúcich a 270 účastníkov z Českej republiky
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a ďalších európskych i mimoeurópskych
štátov.
Trojdňový program bol rozdelený do piatich hlavných blokov s koreferátmi a panelovou diskusiou:
I. Dokumentácia súčasnosti – úvod
do problematiky
II. Za múrmi múzeí
III. Miesta vzdelávania a potešenia
IV. Keď rozpočty nestačia
V. Prezentujme a interpretujme súčasnosť
Taktiež sa uskutočnila študentská sekcia
konferencie s názvom Muzeum, muzeologie a studenti, v rámci ktorej prezentovali príspevky študenti muzeológie z Opavy, Brna, Bratislavy a Nitry. Po dobu trvania konferencie bolo možné navštíviť aj
vybrané pražské múzeá a galérie, zdarma
alebo za symbolické vstupné 1 Kč.
Informáciami nabitý program bol zostavený z množstva prednášok – teoretických/
filozofických i príkladov z praxe – českých a slovenských odborníkov, obohatený o príspevky významných zahraničných
hostí. Spomeňme aspoň niektoré. Zaujímavým bol už úvodný príspevok Anny
Matouškovej (námestníčka ministra kultúry ČR), ktorá sa zamerala na postavenie múzeí a problém spoločenskej objednávky, na možnosti dosiahnutia zmien vedúcich k zlepšeniu situácie múzeí a úlohy
ministerstva v tejto oblasti. Léontine Meijer-van Mensch (Reinwardt Academy, Nizozemsko) – Dokumentácia súčasnosti: Teória, prax a etika sa zamýšľala nad otázkami profesionality múzejnej práce pri dokumentácii súčasnosti – „Kto rozhoduje
o tom, čo je dôležité?“ Jan Dolák (Katedra
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, Masarykova univerzita) v príspevku
Dokumentace současnosti a nedávné historie.
Metodologie. Domácí a zahraniční přístupy
poukázal na rozdiely v teoretických prístupoch a metódach medzi dokumentáciou súčasnosti a najnovších dejín. „Opozičným“ bol príspevok Mareka Pokorného (free lance kurátor a poradca v oblasti
kultúrneho managementu) – Dokumentace současnosti jako virtuální sebevražda dějin
(umění)?, v ktorom autor vyjadril pochybnosť o opodstatnenosti dokumentácie súčasnosti a označil ju za „rituálnu samovraždu dejín“. Neobjevujme znovu Ameriku.
Pro regionální a technická muzea je dokumentace současnosti denním chlebem bolo
témou príspevku Martina Langa (Muzeum Středních Brd, Strašice). Činnosť Samdoku, švédskeho projektu na podporu dokumentácie súčasnosti, prezentovala Eva
Fägerborg (Museum of Cultural History of
Sweden) v príspevku Súčasná zbierkotvorná činnosť a švédsky model SAMDOK. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita) – Sbírkotvorná činnost muzeí – teorie a praxe upozornil
na skutočnosť, že realizácia dokumentácie
súčasnosti v múzeách je na nízkej úrovni,
a chýba aj metodika k tejto činnosti. Té-

mou štandardov múzejnej práce, ktorá je
aj na Slovensku nanajvýš aktuálna, sa zaoberala Dagmar Jelínková (Národní galerie v Praze) – Standardy práce se sbírkami
v galeriích. Aktuálna je aj téma elektronickej evidencie zbierok, ktorú prezentovala
Mireia Campuzano Lerín (Museu National d´Art de Catalunya) v príspevku Systematická dokumentácia konzervátorských
správ za účelom výpožičiek prostredníctvom
programu MuseumPlus. Hans Ottomeyer
(Mníchov) – Múzeá z hľadiska manažmentu rozoberal súčasný vplyv manažmentu
na prácu múzeí, kedy na úkor neho dochádza k poklesu výkonu odborných činností.
Z bloku o múzejnom vzdelávaní boli
podnetnými napríklad príspevky Sociální a mezigenerační projekty při vzdělávací činnosti – Olga Búciová (Moravská
galerie v Brně,) Projekt „Za pomníčky“ –
Jan Špringl (Památník Terezín), Muzeum ve škole – moderní dějiny jinak – Nina
Milotová a Michaela Horáková (Národní muzeum), v ktorých autori predstavili konkrétne projekty múzeí. Bolo možné ich porovnať so skúsenosťami zo zahraničia, napríklad Pan Ku (The History
Department of National Chen Kung
University) – Vedenie kurzu venovaného
kultúrnemu dedičstvu na Národnej Cheng
Kung univerzite či John H. Falk (Oregon
State University) – Náhľad na múzejné
vzdelávanie z hľadiska výskumu.
Príspevok Andreji Rihter (Forum of Slavic Cultures) Posun od riadenia k delegovaniu pripomenul úlohy (kompetencie) riaditeľa múzea v čase neustále sa
zvyšujúcich nárokov na činnosť múzea. Radka Johnová (Vysoká škola ekonomická a VOŠIS) – Význam kultury pro
ekonomiku, kultura jako konkurenční výhoda uviedla argumenty a možnosti posilnenia postavenia múzea aj ako konkurencieschopného partnera v ekonomických otázkach. K zamysleniu viedol
príspevok Dany Veselskej (Židovské muzeum v Praze) Skutečně musíme pořád jen
„natahovat ruce“? Aneb proč muzejní rozpočty (někdy) nestačí, v ktorom na príklade porovnania štatistických údajov definovala či a prečo rozpočty múzeí (nielen) v ČR nestačia.
Martin R. Schärer (predseda Etickej komisie ICOM) sa v prednáške Múzeá a expozície: ich funkcie a role v meniacej sa spoločnosti zamýšľal nad úlohou múzea v súčasnosti a jeho vzťahom k spoločnosti,
kedy je potrebné zvoliť si správny prístup,
vybrať si často medzi extrémami – verejné alebo súkromné financovanie, tradičné zbierky alebo obyčajná dokumentácia,
depozitár alebo centrum aktivít, svätyňa
alebo fórum, obsahová architektúra alebo egoistická architektúra, elitárstvo alebo
masová verejnosť, autenticita alebo show,
riaditeľ/kurátor alebo riaditeľ/správca...
Podnetný bol aj príspevok Václava Rutara (Národní technické muzeum) Prezentace současné techniky v muzejních expozi-

cích – vzhled či funkce?, v ktorom sa autor
zaoberal metódami akvizície a prezentácie
zbierkových predmetov.
Možnosťami využitia virtuálneho múzea v záverečnom bloku programu konferencie sa zaoberala aj Martina Župčánová (Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre) v príspevku Zmysel virtuálneho
múzea: prezentovať či dokumentovať?
Cieľ konferencie – konfrontovať názory
na fungovanie múzejnej komunity, predstaviť nové trendy vývoja odboru múzejníctva v Európe i v zámorí, poskytnúť
priestor pre medzinárodnú diskusiu nad
ďalším rozvojom a smerovaním múzeí,
zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať – bol naplnený. Veľký počet príspevkov odrážal aj rôznorodosť názorov a prístupov autorov (i ostatných účastníkov)
k dokumentácii súčasnosti, ktorí sa vo
väčšine zhodli aspoň v tom, že táto činnosť má svoje opodstatnenie.
Jedným z pozitívnych výsledkov pražského stretnutia bolo aj rokovanie zástupcov
AMG, ČV ICOM, Rady galérií Českej republiky, Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenského komitétu ICOM a Rady galérií
Slovenska večer prvého dňa konferencie.
V rámci zlepšenia spolupráce bol dohodnutý obsah spoločného memoranda, ktorého podpísanie sa uskutočnilo v apríli
2014 v Banskej Bystrici.
Výstupom z konferencie bude zborník
v českej/slovenskej a anglickej verzii,
ktorý vydá AMG v priebehu roku 2014.
ZDROJE
http://www.cz-museums.cz/web/muzea_
zmeny/uvod.
Téma: Muzeum a změna IV. In Věstník,
2013, roč. 13, č. 6, s. 19-27.

ICOM GLASS
v Bratislave
Katarína Beňová

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA/
KATEDRA DEJÍN VÝTVARNÉHO
UMENIA UNIVERZITY
KOMENSKÉHO, BRATISLAVA

ICOM GLASS in Bratislava
Between 28 and 31 October 2013
a meeting of members of the
international group ICOM Glass,
which studies the theory and practice
of glass collections all over the world,
took place in Slovakia.
V dňoch 28. – 31. októbra 2013 sa konalo na Slovensku stretnutie členov medzinárodnej skupiny v rámci organizá-
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cie ICOM (The International Council of
Museums), ktorá sa pod názvom ICOM
Glass/ICOM Sklo venuje teórii a praxi
sklárskych zbierok po celom svete. Táto
skupina, ktorá patrí k jedným z najstarších v rámci medzinárodných zoskupení ICOM, organizuje každoročne pracovné workshopy, na ktorých sa popri prezentácii aktuálnych výskumov, akvizícií
a výstav zameraných na sklo, konajú
i prehliadky regionálnych alebo tematických múzejných a galerijných inštitúcií.
V roku 2013 padla voľba na Slovensko, a tak bolo zorganizované stretnutie
v Bratislave a Lednickom Rovnom s bohatým štvordňovým programom. Organizátor bola Katarína Beňová, odborná
asistentka na Katedre dejín výtvarného
umenia Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského (FiF UK) v Bratislave a kurátorka zbierky 19. storočia v Slovenskej
národnej galérii. Pozvanie prijali 17 zahraniční odborníci, medzi ktorými boli kurátori zbierok skla z inštitúcií ako
Victoria and Albert Museum v Londýne,
Uměleckoprůmyslové museum v Prahe,
Moravská galerie v Brně a mnohé ďalšie zo Španielska, Francúzska, Slovinska,
Dánska, Rumunska, Nemecka a Talianska. Celá akcia bola podporovaná Slovenskou národnou galériou, Galériou mesta Bratislavy, Katedrou dejín výtvarného
umenia FiF UK, Galériou NOVA a Slovenským komitétom ICOM.
Prvý deň programu bol zameraný
na prezentácie príspevkov na dve zadané témy. Išlo o aktuálne výskumy v oblasti skla a o problematiku prezentácie
a zachovania súčasnej sklárskej produkcie. So svojimi príspevkami vystúpil napríklad Jan Kock z Dánska – Dánske sklo
dnes a možno aj v budúcnosti, Jože Rataj zo Slovinska – Sklárske továrne a nové trendy v slovinskom skle, Milan Hlaveš
z Česka z Umeleckopriemyslového múzea v Prahe – Súčasné sklo 2012 – 2014,
Amy McHugh z USA z Tiffany & Co –
Kryštálová záhrada Charlesa Lin Tissota
a Markéta Vejrostová z Moravskej galérie v Brne – Digitalizácia vzorových kníh
a katalógov firmy J. Schreiber & Neffen
z rokov (1874)1892 – 1945. Ako špeciálny hosť tejto sekcie zameranej na súčasné sklo bola pozvaná umelkyňa Zora Palová, ktorá odprezentovala tvorbu svojho ateliéru, ako aj tvorbu svojho
manžela Štepána Palu.
V poobedňajšej sekcii pokračovala konferencia s témami orientovanými na prezentáciu slovenských fondov a zbierok.
Keďže v súčasnosti neexistuje vyhovujúca expozícia skla a so zbierkami historického skla sa stretávame len v niektorých
múzeách, bolo dôležité objasniť históriu vzniku zbierok skla vo vybratých slovenských múzeách a galériách. Budovanie zbierky v Slovenskej národnej galérii
predstavila kurátorka Jana Švantnerová,
na výstavy skla a zbierkové predmety Ga-

lérie mesta Bratislavy sa zamerala Zsófia
Kiss-Szemán. Zbierku historického skla
v Múzeu mesta Bratislavy spravuje Zuzana Francová, ktorá pripravila prehliadku
najvýznamnejších predmetov svojho fondu. Dlhoročná pracovníčka Slovenského
národného múzea a popredná znalkyňa tejto problematiky Irena Pišútová si
pripravila príspevok Z dejín slovenského
sklárstva a jeho špecifík. Spoločne s riaditeľom SNM-Prírodovedného múzea Jánom Kautmanom odprezentovali jeho
ojedinelú zbierku ľudového skla na Slovensku. Z oblasti archeológie predniesli
príspevky o aktuálnych objavoch Margaréta Musilová – Helenistická nádoba
z bratislavského hradu a Danica Stašíková – Technológie výzdoby sklenených korálikov v 7. – 11. storočí na území Slovenska.
Prednáškový blok bol ukončený príspevkami s oblasti moderného a súčasného
skla. Občianske združenie OSTBLOK sa
orientuje na spracovanie a zbieranie moderného slovenského dizajnu a jeden zo
zakladateľov Maroš Schmidt si pripravil
prezentáciu na tému Sklo v domácnosti –
Made in Czechoslovakia. V posledných rokoch sa cielenej propagácii a prezentácii
súčasného slovenského sklárskeho umenia venuje Galéria NOVA, o ktorej výstavných a publikačných projektov referovala Katarína Beňová.
Účastníci stretnutia navštívili v ďalších
dňoch výstavy slovenských sklárskych
umelcov – Jana Zoričáka, Zory Palovej
a Štepána Palu v Galérii mesta Bratislavy,
Pala Macha a Svätopluka Mikytu v Galérii NOVA, Ašota Haasa v Galérii Nedbalka a zúčastnili sa aj otvorenia výstavy organizovanej Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným múzeom
a Musée de Cluny na bratislavskom hrade – Umenie a príroda stredovekej Európy.
Navštívili tiež otvorený depozitár Múzea
mesta Bratislavy, kde im kurátorka zbierky Zuzana Francová predstavila zbierku historického skla. Súčasťou programu
boli návštevy ateliérov súčasných slovenských sklárov, kde mali možnosť spoznať
podmienky, v ktorých vznikajú sklenené
objekty Pavla Hlôšku, Olivera Lešša a Pala Macha.
Od začiatku prípravy stretnutia ICOM
Glass v Bratislave bola plánovaná celodenná návšteva v Lednických Rovniach,
kde mali účastníci možnosť navštíviť
Slovenské sklárske múzeum a hlavne
fabriku spoločnosti RONA a. s. Tu sa
zoznámili nielen s mechanickými linkami výroby skla, ale aj s tradičným ručným spôsobom vyhotovenia nápojového skla, ktoré má v tejto firme dlhoročnú tradíciu. Prehliadku fabriky a múzea
spoločnosti RONA absolvovali s výkladom hlavného dizajnéra spoločnosti
Patrika Illa.
ICOM Glass napomohlo stretnutím
na Slovensku dotvoriť obraz o aktuálnej
situácii nielen na scéne súčasného sklár-

skeho umenia, ale aj sprostredkovať
fondy múzeí a galérií so zameraním sa
na ich zbierky úžitkového umenia. Ďalšie stretnutie sa bude konať v roku 2014
v Rumunsku.
Každý člen ICOM, ktorý má záujem
o získavanie informácií o skle a chce
mať možnosť zúčastňovať sa na týchto stretnutiach, môže sa zaregistrovať
na webovej stránke ICOM Glass a stať sa
členom tejto medzinárodnej sekcie odborníkov.

Regionálne
múzeá
a turizmus:
výzva alebo
slepá ulička?
ICOM Seminár
na kolesách, 19. 11.
– 22. 11. 2013, Región
Spiš a Malopoľsko
Dušan Buran

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA,
BRATISLAVA, SK ICOM

Zuzana Krempaská

MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ
VSI, SK ICOM

Regional museums and tourism:
a challenge or a blind alley?
Between 19 and 22 November
2013 a seminar entitled „Regional
Museums and Tourism: a Challenge
or a Blind Alley?“ took place in the
premises of the Spiš Museum in
Spišská Nová Ves. The seminar, run
in the form of an active workshop
and excursion in the region of Spiš
and Lesser Poland, was aimed at
the staff of museums, art galleries,
travel agencies and representatives of
public and state administration. The
communication and discussion of the
participants went on directly in the
objects of cultural heritage and were
aimed at the support of cooperation
among the museums in the region
when creating complex offers for
tourism organizations.
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V dňoch 19. – 22. novembra 2013 sa
v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej
Novej Vsi konal seminár Regionálne múzeá a turizmus: výzva alebo slepá
ulička? Zámerom organizátorov (Slovenský komitét ICOM, Múzeum Spiša
v Spišskej Novej Vsi) bolo poskytnúť
podnety na otvorenú diskusiu o týchto procesoch – z perspektívy pracovníkov múzeí a galérií na jednej strane
a agentúr cestovného ruchu a lokálnej politiky na strane druhej. Cieľom
bolo podnietiť komunikáciu odborníkov v oblasti kultúry a turizmu, podporiť spoluprácu medzi múzeami v regióne pri vytváraní komplexných ponúk pre organizácie cestovného ruchu
a zvýrazniť veľký potenciál a rozmanitú ponuku zbierkových fondov regionálnych múzeí ako generátora vzdelania a sociálnej interakcie domácich
a hostí.
Podtitul názvu Regionálne múzeá a turizmus: výzva alebo slepá ulička? – „Seminár
na kolesách“ výstižne vyjadril formu, akú
organizátori zvolili. Účastníci štvordňového seminára realizovali sériu exkurzií v regióne Spiš a Malopoľsko, ktoré im
poskytli ukážky fungovania spolupráce
múzeí a turizmu priamo v praxi – v objektoch kultúrneho dedičstva.
Program začal dňa 19. 11. 2013 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi metodickými príspevkami – pohľadmi z oboch
strán, tak od kolegov z múzeí a galérií (Dušan Buran, Zuzana Krempaská,
Marta Nižnanská, Pavol Chromý, Eva Sitášová, Miroslav Fulín), ako aj pracovníkov v oblasti cestovného ruchu (Jana
Kovácsová, Adriana Šebešová, Ivana Takácsová) či ochrany prírody (Tomáš Dražil). Počas ďalších dní účastníci navštívili: Kaštieľ Markušovce, Letohrádok Dardanely (Bernadeta Kiczková), Kaštieľ
Strážky (Mária Šelepová, Barbora Jurinová), hrad a skanzen Stará Ľubovňa
(Jozef Balužinský), Małopolski Instytut Kultury, Kraków a Podziemia Rynku,
Kraków, Nowy Sacz – Haličské mestečko
a nakoniec hrad Niedzica. Spolu tak navštívili 12 inštitúcií s rozličným zameraním a zbierkami.
Seminár bol prispôsobený najmä záujmu činnosti regionálnych inštitúcií, so
zreteľom na ich špecifické podmienky,
ako aj na rozvíjajúce sa odvetvie cestovného ruchu v regióne.
Tematicky bol rozdelený do troch blokov, kde v rámci hlavných tém odznelo 10 vybraných metodických príspevkov „key studies“, ktoré vyvolali podnety na otvorenú, živú a kritickú diskusiu
priamo „in situ“ v objektoch kultúrneho
dedičstva.
Blok I: Múzeá a kultúrne pamiatky –
obnova pamiatok, rekonštrukcia múzeí,
tvorba nových expozícií, tvorba programov a viacúrovňová spolupráca (samospráva, OZ, podnikateľská sféra, agen-

túry cestovného ruchu...), rozvoj turizmu, tvorba klastrov, kultúrnych trás,
nové informačné médiá v múzeách.
Blok II: Prírodné vedy a prírodovedné
zbierky v regionálnych múzeách – akvizícia a dokumentácia v turisticky zraniteľných oblastiach, ochrana prírody,
prezentácia prírody a ohrozených druhov, národné parky – územia významných a chránených prírodných hodnôt či
destinácia cestovného ruchu?
Blok III: Múzeá v prírode, etnografické zbierky a skanzeny – etnografia a turizmus, hodnota alebo produkt?
Úroveň autenticity zoči-voči potrebám moderného turizmu, open-air múzea, možnosti vzdelanostného turizmu
v múzeách na Slovensku. Popri výkladoch priamo v objektoch tvorila sekcia ďalší ucelený blok s príspevkami Radoslava Vlka, Kataríny Očkovej a Zuzany Drugovej.
Zvlášť podnetná bola časť seminára,
ktorá sa uskutočnila v Poľsku. V Malopoľskom kultúrnom inštitúte v Krakove prezentovali kolegovia Lucja Duraj
Piekarska a Sebastian Waciega skúsenosti získané počas svojej desaťročnej
praxe, ako napríklad výstupy projektových aktivít centra a ich prínos pre
malé malopoľské múzeá, ale i zaujímavé interpretácie kultúrneho dedičstva
a historických ciest Európy na báze internetovej platformy (www.muzea.malopolska.pl). Mimoriadnym zážitkom
bolo múzeum Podziemia Rynku so špecializovanou prehliadkou archeologickej expozície. Návšteva Haličského
mestečka v meste Nowy Sacz opäť nastolila zásadné otázky ohľadom miery ústretovosti múzeí k turistickému
ruchu formou „disneylandizácie“ kultúrneho dedičstva. Účastníci seminára
aktívne vyjadrovali svoje názory a postrehy v záverečnej diskusii na hrade
Niedzica, kde nám poľskí kolegovia poskytli priestory, aby organizátori v zastúpení predsedu SK ICOM Dušana
Burana prijali závery a oficiálne túto
úspešnú akciu ukončili.
Seminára sa zúčastnilo 45 ľudí – kolegov
z múzeí a galérií Slovenska, Česka a Poľska, pracovníkov Odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho
kraja a regionálnych agentúr cestovného
ruchu.
Na základe pozitívnej spätnej väzby
od zúčastnených kolegov veríme, že táto
forma reflexie doterajšej spolupráce, ako
aj prezentácia viacerých zahraničných
príkladov by mohla poskytnúť nové impulzy rozvoja regionálnych múzeí. Výbor SK ICOM bude hľadať možnosti, aby
mohol v budúcnosti túto formu odborného vzdelávania a profesionalizácie odborných pracovníkov za pomoci spoluorganizátorov z radov slovenských múzeí a galérií ďalej rozvíjať – v budúcnosti

opäť na báze cezhraničnej spolupráce,
po Malopoľsku napr. s moravskými inštitúciami, maďarskými alebo ukrajinskými múzeami atď.
Organizátori toto kultúrne podujatie
úspešne realizovali vďaka finančnej pomoci, ktorú získali na základe podaných projektov od centrály ICOM v Paríži a Košického samosprávneho kraja
z programu Terra Incognita, ktorý bol
súčasťou projektu Európske hlavné
mesto kultúry 2013.
Poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní seminára patrí partnerom:
Slovenská národná galéria – Kaštieľ
Strážky, Ľubovnianske múzeum v Starej
Ľubovni, Małopolski Instytut Kultury,
Kraków, Muzeum Okregowe w Nowym
Saczu, hrad Niedzica a ICOM Poland.
POZNÁMKA
Podrobný program seminára, fotodokumentáciu z realizovaných exkurzií, ako aj
niektoré príspevky možete nájsť na www.
seminarnakolesach.muzeumspisa.com.

IV.
internationaler
Kongress für
Pietismusforschung
Zlatica Kendrová

SNM-HUDOBNÉ MÚZEUM,
BRATISLAVA

The 4th international congress
for the research of pietism
An international professional
congress „The 4th International
Congress for the Study of Pietism“
(IV. Internationaler Kongress für
Pietismusforschung) entitled „Schrift
soll leserlich seyn. Der Pietismus
und die Medien (The text should be
readable. Pietism and the Media)“
was going on between 25 and 29
August 2013 in the premises of
Franckesche Stiftungen in Halle/
Saale (Germany). The SNM-Music
Museum was invited to present its
current projects from the area of
music, research of historical and
hymnological resources in Slovakia,
at this prestigious scientific,
international event.
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Na zahraničnom odbornom fóre IV. Internationaler Kongress für Pietismusforschung (IV. medzinárodný kongres pre výskum pietizmu) predložila závery doterajších bádaní realizovaných v rámci
vymedzených vedeckovýskumných úloh
(heuristický výskum hymnologických
prameňov) SNM-Hudobného múzea aj
Zlatica Kendrová. Toto interdisciplinárne zamerané, medzinárodne renomované, no u nás nie veľmi známe vedecké
podujatie sa koná v pravidelných dvojročných intervaloch ku koncu leta v Halle/Saale (Nemecko). Usporiadateľmi
kongresu sú Interdisziplinäres Zentrum
für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
v spolupráci s Historischen Kommision
zur Erforschung des Pietismus a s Franckeschen Stiftungen zu Halle.
Tohtoročný kongres s názvom Schrift soll
leserlich seyn. Der Pietismus und die Medien (Text má byť čitateľný. Pietizmus a médiá) prebiehal v dňoch 25. – 29. 8. 2013
v priestoroch Frankesche Stiftungen –
výnimočného školského historického stavebného komplexu, ktorý zaujal miesto
na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jednotlivé
referáty programovo venované témam
pietizmu boli paralelne prednášané v šiestich tematických sekciách (deu. Menschenmedien – ľudské médiá, Sachmedien – odborné médiá, Institutionen als
Medien – inštitúcie ako médiá, Medienpraktiken und -techniken – mediálne
praktiky a techniky, Medienfunktionen
und -wirkungen – funkcie a pôsobenie
médií, Mediale Verhältnisse – mediálne
vzťahy). Súčasťou programovej koncepcie
kongresu boli tiež Hauptvorträge, nosné
prednášky uznávaných osobností na poli moderného systematického výskumu
pietizmu, jeho pôsobenia a vplyvu na duchovno-kultúrny a religiózny svet Európy i mimo nej (Prof. Dr. Gisela Mettele,
Prof. Dr. Hartmut Lehman, Prof. Dr. Ulrike Gleixner, Prof. Dr. Douglas Shantz).
Kongres bol zároveň priestorom pre prezentáciu projektov definovaných fenoménom pietizmu, ktoré riešia pracovné
tímy na popredných vedeckých pracoviskách a univerzitách v Nemecku i v rámci
medzinárodnej spolupráce (Holandsko,
Taliansko), prirodzene s využitím najmodernejších informačných technológií, digitalizácie a internetu.
Príspevok Zlatice Kendrovej (na kongrese jediný príspevok slovenského zástupcu) s názvom Pietism in light of the sources
of hymns in Slovakia in the first half of the
18th century. Comments on the question of
the influence of Halle Pietism´s hymn culture (Pietizmus vo svetle prameňov duchovných piesní na Slovensku v prvej polovici
18. storočia. Poznámky k otázke vplyvu duchovnej piesňovej kultúry hallského pietizmu) bol prednesený v rámci piatej sekcie
Medienfunktionen und wirkungen so sé-

riou referátov prednášajúcich z Nemecka, Fínska, Holandska a Estónska. Venoval pozornosť súvislostiam kultúrneho
transferu, vzťahom a vplyvom prúdiacich
z nemeckých reformačných území a najmä „hallského pietizmu“, ktoré na Slovensku originálnym spôsobom zdokumentovali aj pramene hymnologického
významu (tlačené a rukopisné spevníky
z prostredia slovensky a nemecky hovoriacich spoločenstiev evanjelickej tradície) z obdobia prvej polovice 18. storočia,
éry Mateja Bela (1684 – 1749). Fenomén
hallského pietizmu v dejinách európskej
hudobnej kultúry jednoznačne zanechal
trvalú vývojovú stopu, kde dejiny hudby
odkrývajú zárodok nezaujatého, slobodného vzťahu voči tradičným hudobným
formám a žánrom i posun od strnulých
afektových princípov hudobného baroka k výrazu citovosti raného klasicizmu.
Celkom odôvodnene sa zaoberá pojmami
ako pietistická hudobná kultúra a galantný štýl, pietistická figurálna hudba, dôležité sú pramene pietistických duchovných piesní a ich pôvodcovia. Skúma sa
tiež funkcia hudby, literatúry, divadla
a vplyv umenia vôbec na mentalitu človeka a prejavy zbožnosti v originálnom životnom štýle, ktorý pietizmus ako vnútro-náboženské reformné hnutie evanjelickej tradície uplatňoval. Do osobitného
zorného uhla tentoraz postavil dobové
písomné formy komunikácie, ako je rukopisná a publikovaná korešpondencia,
diáre, denníky, cestopisy a pod., zachované v krajinách Európy a na misijných
územiach, kam pietizmus a jeho myšlienkový svet prenikol (vplyv pietizmu
je tu skutočne epochálny, napr. India, St.
Thomas, Grónsko). V tomto tematickom
spektre zaujali v rámci danej sekcie príspevky známych vedeckých a akademických autorít výskumu hudobných a cirkevných dejín, literatúry a religionistiky,
ako napríklad Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann (Halle), Dr. Julian Hegel (Berlin), Prof. Dr. Joachim Kremer (Stuttgart), Prof. Dr. Joachim Jacob (Giessen),
Prof. Dr. Andreas Wackata / Prof. Dr. Birgit Abels (Göttingen), Dr. Suvi- Päivi Koski (Helsinky), Dr. Felicity Jensz
(Münster), Prof. Dr. Wilhelm op´t Hof
(Amsterdam), Prof. Dr. Fred van Lieburg
(Amsterdam) a ďalší.
Prezentácia našich výsledkov výskumu
sympaticky rezonovala v zmienenom
bloku prednášok a prezentácií, vzbudila diskusiu, záujem o spoluprácu i pozornosť zúčastnenej medzinárodnej
odbornej verejnosti. Inšpirujúca konfrontácia a získané renomé na medzinárodnej pôde sú dobrým impulzom
rozvíjania úsilia o koncepčný heuristický výskum a dokumentáciu vekom
zaprášených a rozptýlených prameňov
hudobnej kultúry a zapĺňanie bielych
miest na mape duchovných a kultúrnych dejín Slovenska.

Konferencia

Múzeum ako
forma edukácie
v spoločnosti
Jana Odrobiňáková
MÚZEUM SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA,
BANSKÁ BYSTRICA

Museum as an educational
entity in the society
Between 27 and 29 November 2013
the Slovak National Uprising Museum
in Banská Bystrica in cooperation
with the Commission for Education
and Learning in Museums at the
Union of Museums of Slovakia and
the Slovak National Museum designed
and ran an international scientific
conference entitled „Museum as an
Educational Entity in the Society”.
The conference reflected the recent
trends, forms, methodologies and
ways of education in the area of
museum pedagogy but also presented
the outcomes of the pan-Slovakian
project „Third Age Generation
Museums in Slovakia“.
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci
s Komisiou pre vzdelávanie a výchovu
v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku
a Slovenským národným múzeom pripravilo a zrealizovalo v dňoch 27. – 29.
11. 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Konferencia reflektovala nielen
na novodobé trendy, formy, metodiku
a spôsoby edukácie v oblasti múzejnej
pedagogiky, ale prezentovala tiež výsledky celoslovenského projektu Múzeá
tretej generácie na Slovensku (M3G).
Obsah medzinárodnej konferencie tvorili tieto okruhy: Záujmové vzdelávanie
v múzeu (metodika, formy a spôsoby, pohľad odbornej verejnosti na vzdelávaciu
činnosť v múzeách), Múzeum ako vzdelávacia inštitúcia (múzeum a škola, dejepis
v múzeu, M3G projekty pre školy), Múzeum pre komunitu (komunitné projekty, špecifikácia práce s rôznymi cieľovými skupinami – seniori, handicapovaní
ľudia, marginalizované skupiny) a Stratégia vzdelávacej činnosti v múzeu (projekty M3G). Odborným garantom konferencie bola PhDr. Alexandra Brabcová
a záštitu nad pripravovaným podujatím
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prevzal minister kultúry Slovenskej republiky, Marek Maďarič.
Medzinárodnej konferencie sa zúčastnili zástupcovia štyroch európskych krajín (Slovensko, Poľsko, Česko, Rakúsko)
a v priebehu troch dní odznelo 32 príspevkov. Pozvanie prijal i zástupca Ministerstva kultúry Českej republiky, Michal Janiš.
Po slávnostnom otvorení konferencie nasledoval tematický blok venovaný problematike Záujmového vzdelávania v múzeu. Prezentované príspevky
reflektovali na požiadavky spoločnosti
v kontexte celoživotného vzdelávania,
na špecifiká záujmového vzdelávania
(metódy, ciele, formy, postupy a spôsoby), záujmové vzdelávanie ako voľnočasovú aktivitu a neformálnu edukáciu dospelých i seniorov v múzeách
(individuálny prístup, tvorba vzdelávacích aktivít „na mieru“ cieľovej skupiny). V popoludňajších hodinách odzneli príspevky zamerané na stratégiu
rozvoja múzejnej pedagogiky v jednotlivých múzeách.
Druhý konferenčný deň bol tematicky
zameraný na oblasť Vzdelávanie v múzeu
alebo Múzeum ako vzdelávacia inštitúcia.
Príspevky mapovali úlohu múzeí v školskom edukačnom systéme, vzdelávanie
pedagógov v múzeu, rezort školstva a jeho vzťah k múzeám, spoluprácu múzeí
a vysokých škôl i tvorbu vzdelávacích
programov ako súčasť učebných osnov
(dlhodobé a krátkodobé vzdelávacie projekty pre materské, základné a stredné
školy, projekty v oblasti histórie, výučby
dejepisu a regionalistiky). Náročný deň
vystriedalo vo večerných hodinách neformálne spoločenské stretnutie s kultúrnym programom.
Záverečný deň konferencie ukončil tematický blok Múzeum pre komunitu. Obsahovo reflektoval na špecifikáciu práce
múzeí s rôznymi cieľovými skupinami
(seniori, handicapovaní ľudia, marginalizované skupiny) a na tvorbu komunitných projektov v jednotlivých múzeách.
Všetky konferenčné príspevky budú
uverejnené v elektronickom zborníku
v priebehu roka 2014.
Obsahová náročnosť, odbornosť, ale
i príjemná atmosféra dala mnohým múzeám impulz a inšpiráciu k ďalším aktivitám v oblasti múzejnej pedagogiky.
Realizované podujatie umožnilo účastníkom nadviazať nové možnosti spolupráce nielen na domácej, ale i medzinárodnej úrovni. Svedčí o tom pozitívny
ohlas Ministerstva kultúry Českej republiky i nové pracovné podnety našich
domácich a zahraničných partnerov. Veríme, že medzinárodná konferencia sa
v budúcnosti stane uznávaným odborným podujatím a v oblasti múzejnej pedagogiky si nájde svoje plnohodnotné
miesto.

Konferencia

Slovensko
v roku 1943:
politika,
armáda,
spoločnosť
Juraj Lepiš

MÚZEUM SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA,
BANSKÁ BYSTRICA

Slovakia in 1943: politics, army,
society
Between 25 and 26 September 2013
the 3rd conference in a series of
conferences devoted to Slovakia in the
1940’s took place in the premises of
the Slovak National Uprising Museum
in Banská Bystrica. This event was
entitled „Slovakia in 1943: politics,
army, society“.
V dňoch 25. a 26. septembra 2013
sa v priestoroch Múzea Slovenského
národného povstania (Múzea SNP)
v Banskej Bystrici konal 3. ročník série konferencií o Slovensku venovaných obdobiu 40. rokov. Toto podujatie nieslo názov Slovensko v roku 1943:
politika, armáda, spoločnosť. Spomínaná séria sa uskutočnila ako výsledok
spolupráce medzi Múzeom SNP, Vojenským historických ústavom (VHÚ)
v Bratislave, Historickým ústavom
Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV)
a Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo 18
odborníkov, ktorí predniesli príspevky viažuce sa k nosnej téme. Úvodné slovo mal riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, ktorý vyzdvihol doterajšiu úspešnosť tejto série konferencií.
Po ňom nasledoval ako čestný rečník
Karol Fremal, ktorý svoj profesionálny
život venoval téme Slovenska v období 2. svetovej vojny a po nej. V rámci podtémy Armáda vystúpil ako prvý
Marián Uhrin z Múzea SNP s príspevkom Pluk útočnej vozby v roku 1943
v zázemí, v ktorom zhrnul činnosť
a stav tankových oddielov slovenskej
armády. Po ňom nasledoval František
Cséfalvay z VHÚ v Bratislave so štúdiou Odraz bojovej pripravenosti slovenskej armády v druhej polovici roka 1943
v slovenskej historiografii a v niektorých

nemeckých dokumentoch, v ktorej charakterizoval obraz stavu celej armády
v spomenutom období. Následne predniesol Pavol Mičianik z Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici tému Rok 1943 v nasadení slovenskej armády na východnom fronte, v ktorej
zhodnotil účinkovanie armády na východnom bojisku počas 2. svetovej
vojny. Jozef Bystrický z VHÚ v Bratislave predniesol príspevok s podobným zameraním – Na oboch stranách
frontu (Slováci na východnom fronte),
v ktorom sa zameriaval na činnosť slovenských vojakov počas bojov na východe. Peter Šumichrast z VHÚ v Bratislave sa vo svojej štúdii Rok 1943 –
najúspešnejší rok slovenského stíhacieho
letectva na východnom fronte bližšie zameral na letecké jednotky slovenskej
armády, ktoré v porovnaní s pozemným vojskom dosiahli niektoré zaujímavé úspechy v priebehu jari až jesene
v roku 1943. Na záver sekcie vystúpila
Zdenka Muráriková z UMB v Banskej
Bystrici s príspevkom Letecká továreň
v Trenčianskych Biskupiciach pod nemeckou kontrolou (1943 – 1945). V rámci
prednesu sa sústredila na zhodnotenie
fungovania tejto továrne v rámci nemeckých plánov na presun zbrojného
priemyslu do krajín mimo Nemecka,
ktoré v tom čase značne trpelo spojeneckým bombardovaním.
Ďalší tematický okruh s názvom Politika otvoril Anton Hruboň z UMB
v Banskej Bystrici s príspevkom Hlinkova garda v roku 1943. V rámci témy
sa obšírnejšie zameral na celkovú činnosť gardistov na Slovensku v spomenutom roku a zhodnotil stav tejto organizácie aj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Igor Baka z VHÚ
v Bratislave predniesol tému Nemecko-slovenské vojenské vzťahy v roku 1943.
V prednáške charakterizoval a zhodnotil pohľad Nemecka na Slovensko
ako vojenského spojenca a poukázal na niektoré zaujímavosti z pohľadu Slovenska. V rámci sekcie vystúpil aj Michal Macháček z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v Prahe
s príspevkom Cesta Gustáva Husáka
do vedení Komunistické strany Slovenska a jeho role při utváření Slovenské národní rady. Príspevok ponúkol zaujímavý pohľad na osobnosť G. Husáka
počas 2. svetovej vojny a jeho činnosť
na Slovensku. Na záver tejto sekcie
vystúpil Rastislav Karaba z Arcibiskupského úradu v Trnave so zaujímavým príspevkom Snahy ľudáckého režimu o odstránenie neslovenských symbolov z kostolov. V príspevku prezentoval
značne opomínanú činnosť vtedajšieho režimu – zasahovanie do náboženského života obyvateľov Slovenska,
často aj kurióznymi krokmi.
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Konferencia pokračovala na druhý deň
poslednou sekciou s názvom Spoločnosť. Túto otvoril Peter Mičko z UMB
v Banskej Bystrici s témou Špecifiká
slovenského hospodárstva v roku vrcholiacej hospodárskej konjunktúry, v ktorej obsiahlo zhodnotil úspechy a nedostatky v slovenskom hospodárstve v roku 1943. Denisa Prokeinová
z UMB v Banskej Bystrici vystúpila s príspevkom Hospodárska situácia
v Banskej Štiavnici a okolí v roku 1943,
v ktorom sa zamerala na špecifiká hospodárstva v tomto stredoslovenskom
regióne. Následne predniesla Anna Falisová spoločný príspevok s Miroslavom Sabolom z HÚ SAV v Bratislave
s názvom Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť CPO.
V rámci neho sa zaoberali výstavbou
tunela a jeho neskorším pretransformovaním na článok Civilnej protilietadlovej ochrany, ako aj problémami
s tým spojenými. Nasledovala téma
od Yeshayahu Jelinka s názvom Židia
na Slovensku v roku 1943. Autor nebol síce prítomný, ale jeho štúdia bude uverejnená aj v zborníku. Po ňom
bol prednesený príspevok od Kataríny
Hradskej z HÚ SAV v Bratislave s názvom Židovská komunita na Slovensku
v roku 1943: medzi dvoma vlnami deportácií. V ňom zhodnotila situáciu Židov
na Slovensku v roku 1943 a poukázala
na výzvy, ktorým museli čeliť. Nasledujúci prednášajúci Peter Bučka predstavil tému Vývoj armádneho športu
v kontexte zmien v oblasti športu na Slovensku v roku 1943 (Služobná telovýchova a školská telesná výchova na vojenských školách ako predpoklad pre rozvoj
zdatnosti príslušníkov slovenskej armády v roku 1943), v ktorom popísal úlohu športu v rámci armády na Slovensku. Nina Sozanská z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
(UKF) v Nitre vo svojom príspevku
Vzdelávanie dievčat a žien v Nitre v roku
1943 zhodnotila a poukázala na niektoré špecifiká vzdelávania žien v oblasti Nitry. Na záver konferencie vystúpil Juraj Lepiš z Múzea SNP v Banskej Bystrici so štúdiou Inkorporované
obce na severnom Spiši a hornej Orave
v roku 1943. Zhodnotil situáciu obyvateľstva spomenutých obcí v roku 1943
a priebeh a úspešnosť inkorporačných
snáh slovenských orgánov.
Konferencia skončila úspešne a splnila ciele, ktoré si organizátori stanovili.
Prednesené témy boli obsažné a značne prispievajú ku kompletizácii vedomostí o Slovensku v roku 1943. Výstupom z konferencie bude zborník, ktorý bude obsahovať všetky prednesené
príspevky a mal by byť vydaný v priebehu roka 2014.

Konferencia

Digitálna
knižnica 2013
Eva Greschová

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY
PRÍRODY A JASKYNIARSTVA,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Digital library 2013
The contribution briefly evaluates the
conference “Digital Library 2013”
that was held on October 28 – 30,
2013 in the Hotel Družba in Jasná.
The conference was oriented on new
services using the digital content,
experiences with creation of digital
libraries, changeover from conventional
institutions to digital ones and law
aspects connected with the creation of
digital libraries. Its aim was to inform
experts from the field of library science,
museology and archives about the new
trends in digitization, saving and making
the digital objects accessible to the
public on-line, as well as creating digital
libraries, presenting new technologies of
the digitization of documents, and audio
as well as video creation.
Prvýkrát sa konferencia Digitálna knižnica konala v roku 2007. Stala sa z toho
už tradícia a dvakrát ročne, vždy na jar
a na jeseň, sa v priestoroch hotela Družba
v Demänovskej doline – Jasnej stretávajú
domáci aj zahraniční odborníci z oblasti knihovníctva, múzejníctva, galérií, informačných technológií a pod., aby si medzi sebou vymenili informácie o nových
trendoch v oblasti digitalizácie, uchovávania a sprístupňovania digitálnych objektov, a tiež prezentovali domáce aj medzinárodné projekty z tejto oblasti.
V dňoch 28. – 30. októbra 2013 sa teda
konferencia Digitálna knižnica konala už
po štrnástykrát a jej obsah bol zameraný
na nové služby využívajúce digitálny obsah, skúsenosti s budovaním digitálnych
knižníc, prechod tradičných inštitúcií
k digitálnym a právne aspekty súvisiace
s budovaním digitálnych knižníc. Odborníci z oblasti knihovníctva, múzejníctva,
archívnictva a firiem zaoberajúcich sa informačnými technológiami prezentovali
vo svojich príspevkoch nové trendy v digitalizácii, uchovávaní a on-line sprístupňovaní digitálnych objektov, budovaní digitálnych knižníc.
Hlavnými organizátormi boli Slovenská
chemická knižnica v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátna vedec-

ká knižnica v Prešove a Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave.
V prvom príspevku prezentovali pracovníci Štátnej vedeckej knižnice v Prešove,
Jana Paľová, Vladimír Paprčka a Vojtech
Sloboda, národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry.
Cieľom tohto projektu je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre,
histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste a vytvoriť prístup k informáciám o rómskej problematike.
V príspevku pracovníčok archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Evy
Greschovej a Evy Bartošovej, a konateľky
z firmy Microform s.r.o., Bratislava Aleny Kulíkovej s názvom Tvorba digitálneho archívu SMOPaJ bol prezentovaný projekt Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody
v rámci Operačného programu Životné
prostredie. Prvá časť prezentácie poskytovala pohľad na projekt očami pracovníkov inštitúcie, ktorí sa podieľajú priamo
na riešení projektu a v druhej časti predstavila Alena Kulíková spoločnosť microform partner group, technológie použité
pri digitalizácii dokumentov v správe Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a postup digitalizácie.
Riaditeľ Slovenskej chemickej knižnice
v Bratislave Jozef Dzivák sa zaoberal témou dlhodobého udržiavania digitálnej
knižnice.
Vo firemných prezentáciách sa predstavili EMC s príspevkom Súborová stratégia, Cisco sa zameralo na súčasnosť a budúcnosť dátových centier a IBM Slovensko prezentovala pokročilé vyhľadávanie
a automatickú klasifikáciu vedeckého obsahu s použitím IBM Content Analytics.
Popoludňajší blok bol venovaný dvom
wokshopom. Alena Kulíková a Tomáš
Fiala hovorili o praktických skúsenostiach s komplexnou digitalizáciou rôznych druhov dokumentov vo viacerých
pamäťových a fondových inštitúciách
a Pavol Starek priblížil problémy súvisiace s dlhodobou archiváciou, štandardizáciou a filozofiou zabezpečenia centrálneho dátového archívu.
Druhý deň rokovania začal príspevkom
Evy Augustínovej zo Žilinskej univerzity. Venovala sa v ňom predstaveniu Národného centra excelentnosti výskumu,
ochrany a sprístupňovania kultúrneho
a vedeckého dedičstva – Pamäť Slovenska (http://pamatslovenska.mediamatika.sk/). Príspevok bol taktiež zameraný
na riešenie jednotlivých fáz digitalizácie
s ohľadom na historické dokumenty, najmä v oblasti získavania digitálneho obrazu, získavania a spracovania textu, kontroly kvality, prípravy metaúdajov a sprístupňovania a dlhodobého uchovávania.
Dušan Katuščák zo Žilinskej univerzity vo
svojom príspevku Metodológia integrácie
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digitalizácie a konzervovanie písomného dedičstva – výsledky experimentu integrácie
procesov digitalizácie a konzervovania v Centre excelentnosti Pamäť Slovenska predstavil
aktivity Centra v oblasti výskumu, vývoja,
inovácií a kontroly kvality masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania.
Norbert Wégh zo Slovenskej knižnice pre
nevidiacich (SKN) v Levoči predstavil vo
svojom príspevku Hybridné články periodík vydávaných SKN v on-line verzii s fulltextovým vyhľadávaním najnovšiu službu
digitálnej knižnice SKN, ktorá zdravotne postihnutým používateľom umožňuje vyhľadávať vo zvukovej verzii časopisov textový reťazec, ktorý si chce čitateľ
vypočuť.
V poslednom príspevku Branislava Végha z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) Digitalizačné procesy CVTI SR boli podrobne rozobrané
postupy digitalizačného procesu v CVTI SR. Zdôvodnil, prečo je potrebné digitalizovať a aké sú výhody digitalizácie.
Predstavil tiež digitálnu knižnicu MediaINFO a druhú fázu riešenia projektu
Vybudovanie Dátového centra pre výskum
a vývoj.
Pravidelné organizovanie konferencie
Digitálna knižnica je veľmi úspešným
krokom pri realizácii uchovávania a sprístupňovania digitálneho obsahu, pretože sa na týchto podujatiach vytvorila príležitosť na komunikáciu a získanie
veľkého množstva poznatkov medzi rôznymi zainteresovanými stranami. Aj táto Digitálna knižnica priniesla všetkým
účastníkom príjemnú platformu na prezentáciu vlastných názorov a získavanie
nových informácií z tejto oblasti. Z hľadiska fondových a pamäťových inštitúcií je možné povedať, že išlo o podujatie,
na ktorom sa okrem pracovníkov z týchto organizácií zúčastňujú aj odborníci
z oblasti informačných technológií, a je
veľkým prínosom, že tieto dve kategórie
odborníkov sa snažia nájsť spoločnú reč
a nadväzujú navzájom úzku spoluprácu.
Ďalšia Digitálna knižnica sa konala v hoteli Družba v Jasnej od 31. marca do
3. apríla 2014. Už tradične sa na nej stretli odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia na poli digitálneho uchovávania, prístupu k digitálnym zbierkam a procesov
digitálneho spracovania. Prezentovali sa
zástupcovia vedúcich inštitúcií venujúcich sa knihovníctvu, archívnictvu, informačným technológiám, kultúrnym
a zbierkových aktivitám. Témami prezentácie a diskusií boli: Najlepšia prax v digitalizácii, Prezentácia digitálneho obsahu
a služby založené na digitálnom obsahu,
Mobilná digitálna knižnica a Repozitáre
a otvorený prístup.
Na záver nám už len zostáva poďakovať
všetkým organizátorom a veriť, že toto
podujatie sa bude organizovať čo najdlhšie a aj naďalej zostane veľkým prínosom v oblasti digitalizácie.

Veľtrh
pamiatkovej
starostlivosti
Monumento
v Salzburgu
Martin Švec

PAMIATKOVÝ ÚRAD SR, BRATISLAVA

Monumento Salzburg, an
international platform for
heritage conservation
In January 2014 the 2nd trade
fair for monument preservation,
restoration and conservation took
place in Salzburg, Austria. At this
event Slovakia was represented by
the Monuments Board of the Slovak
Republic which introduced our
historical monuments and, herewith,
also our history and culture to the
professional and general public on
a high international level.
V roku 2012 sa v rakúskom Salzburgu
po prvýkrát konal veľtrh pamiatkovej starostlivosti pod názvom Monumento. Pamiatkari, reštaurátori a priatelia histórie
tak mali možnosť pozrieť si výstavu, ktorá
bola zameraná na drevo ako materiál, ktorý v posledných storočiach predstavoval
základ stavebnej a umeleckej produkcie.
Pre dobré ohlasy sa výstavisko Messe Salzburg rozhodlo zorganizovať druhý ročník tohto veľtrhu, ktorý sa konal v dňoch
16. – 18. januára 2014. Hlavnou témou
tohtoročnej výstavy bol kameň a práca
s ním, reštaurovanie kamenných prvkov
architektúry a umeleckých diel a všetko,
čo s kameňom vo sfére kultúry a umenia
súvisí. Podujatie malo skôr komerčný ako
múzejný ráz, spomedzi vystavovateľov
boli najpočetnejšie súkromné reštaurátorské a kamenárske ateliéry, ktoré tu predstavovali svoju prácu. Bolo tu možné vidieť širokú ponuku špecializovanej techniky a náradia, jednotlivé druhy kameňa
s popisom kvalít a predností, rôzne chemikálie a nátery a aj živé ukážky práce s kameňom. Prehliadka dielní sa však neobmedzila iba na kamenárov, svoje stánky tu
mali aj majstri, ktorí sa venujú iným materiálom, napríklad tesári a rezbári, sklári a výrobcovia vitráží, reštaurátori textílií, kovov, škridliari, zhotovitelia sgrafitových omietok a knižných faksimílií. Všetci
predstavili svoje remeslo spolu s použitou
technikou a popisom postupu práce. Zastúpení boli aj výrobcovia, resp. predajco-

via moderných trojdimenzionálnych skenerov a iných digitalizačných zariadení.
Popri súkromných firmách sa na veľtrhu
prezentovali aj štátne pamiatkové úrady Rakúska, Bavorska, Južného Tirolska
a Česka, ktoré predstavili svoje aktuálne
postupy a stratégie pamiatkovej ochrany,
plány do budúcnosti a samozrejme aj pamiatkový fond svojich krajín. Medzi týmito krajinami bolo symbolicky prítomné aj
Slovensko, ktoré tu reprezentoval Pamiatkový úrad SR. Návštevníci podujatia, rovnako ako vystavovatelia, sa mohli v slovenskom stánku oboznámiť s dejinami,
kultúrou a pamiatkami našej krajiny, predovšetkým prostredníctvom obrazovej výstavy slovenských stredovekých kláštorov.
Táto bola doplnená panelmi európskeho dedičstva, ako je kostolík sv. Margity
v Kopčanoch, hrad Červený Kameň a Štefánikova mohyla na Bradle. Hlavnej téme
veľtrhu – kameňu bola venovaná obrazová prezentácia prác realizovaných Oblastným reštaurátorským ateliérom v Levoči
pod vedením Mgr. Martina Kukuru, ktorý má v rámci tejto inštitúcie na starosti
riadenie kamenárskej dielne. Súčasťou expozície boli aj kamenné ozdobné články,
jeden pôvodný fragment portálu zo 16.
storočia a nová replika motívu akantového porastu spolu so sadrovou predlohou
a tradičným náradím. Práce s kameňom
sa týkal aj informačný panel združenia Zachráňme hrady. Činnosť tohto združenia
predstavil Ing. Martin Sárossy. Okrem toho mali záujemcovia o slovenský stánok
možnosť oboznámiť sa s projektom digitalizácie pamiatkového fondu, na ktorom
v súčasnosti pracujú zamestnanci Pamiatkového úradu SR. Návštevníci si tiež mohli
vybrať z množstva ponúkaných publikácií o slovenských pamiatkach, ktoré vydal
úrad v nemčine, angličtine, španielčine
a slovenčine. Slovenský stánok tak upútal
mnohých návštevníkov z viacerých krajín
Európy, dokonca aj zo Zámoria. Členovia
reprezentácie Pamiatkového úradu SR boli
pani generálna riaditeľka PhDr. Katarína
Kosová, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Košice Ing. Kristína Markušová,
Mgr. Martin Kukura, Ing. Martin Sárossy,
Ing. Dušan Sokol, Ing. Pavol Husár a Mag.
phil. Martin Švec. Ministerstvo kultúry SR
zastupoval PhDr. Pavol Šimunič, CSc. Zúčastnení predstúpili v rámci veľtržných
kolokvií pred odborné publikum s vlastnými príspevkami a zapájali sa do diskusií. Záverom možno skonštatovať, že
účasť Pamiatkového úradu SR na veľtrhu
Monumento 2014 bola pre Slovensko, jeho dejiny a kultúru veľmi prospešná, nakoľko sme práve vďaka tomuto podujatiu
mali možnosť predstaviť naše pamiatky
na vysokej medzinárodnej úrovni. Tretí
ročník veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento sa uskutoční v roku 2016
opäť v Salzburgu. Veríme, že aj Slovensko
bude mať na tomto podujatí opäť svoje zastúpenie.
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Údaje o autoroch
Marianna Janoštínová, PhDr.
Od roku 1990 pracovala v SNM-Historickom múzeu a Národnom múzejnom centre SNM, v rokoch 1995 –
2001 prednášala muzeológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity
v Brne a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku
2001 pracuje v Múzeu oravskej dediny
v Zuberci ako kurátorka. Zameriava sa
na problematiku múzejnej komunikácie s dôrazom na špecifiká múzeí v prírode.

Liptove. Publikovala v oblastiach: prezentačné a vzdelávacie programy, dokumentácia, ochrana kultúrneho dedičstva v múzeách v prírode.

Juraj Langer, PhDr., CSc.
Ako dlhoročný múzejný pracovník vyberal objekty a vytváral (alebo sa podieľal na ich tvorbe) urbanistické štúdie pre Múzeum oravskej dediny, Múzeum liptovskej dediny, Ľubovnianske
múzeum v prírode, aktualizáciu koncepcie niektorých častí Múzea slovenskej dediny, areál Mlynskej doliny
a štúdiu Dreveného mestečka rožnovského múzea v prírode, a napísal knihu
Evropská muzea v přírodě (Grada, Praha 2005, 892 s.). Od roku 1984 je členom Asociácie zväzu európskych múzeí
v prírode. V súčasnosti je na dôchodku.

Ondrej Michna, Ing.
Pracuje v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici na pozícii vedúci oddelenia – Banské múzeum v prírode. Venuje sa banským strojom a zariadeniam.

Jaroslava Langrová, Mgr.
Vo Valašskom múzeu v prírode, Rožnov
pod Radhoštěm sa venovala najmä múzejnej pedagogike, rekonštrukcii historických foriem vyučovania na princípe
súvislostí medzi látkou niekoľkých vyučovacích predmetov súčasne, aj niekoľkých ročníkov súčasne v jednotriedke, a to na základe výskumov u učiteľov
generácie začiatku 20. stor. a písomných spomienok starších generácií, ako
aj zo skúseností múzeí v prírode najmä v Dánsku. Vo Valašskom múzeu realizovala niekoľko takých programov
v rokoch 1975 – 1992. V súčasnosti je
na dôchodku.
Zuzana Šullová, Mgr.
Pracuje v Slovenskom technickom múzeu ako námestníčka generálneho riaditeľa pre odborné činnosti. Venuje sa
problematike priemyselného dedičstva
v kontexte múzejných zbierok.
Katarína Očková, Mgr.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Martine-Múzeu slovenskej dediny ako kurátorka – vedúca Múzea slovenskej dediny. Zaujíma sa o štruktúry
rodiny v súvislosti s prírodným prostredím, rodinu v procese reemigrácie
Slovákov z Maďarska po roku 1946,
viacrodinné domy – tradičnú stavebnú
kultúru a spôsob bývania na dolnom

Jozef Labuda, PhDr., CSc.
Je riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Zaujíma sa
o montánnu archeológiu na Slovensku
a v strednej Európe. Je autor publikácie
Andrej Kmeť – sitniansky rytier. Publikuje v oblasti baníctva a montánnej archeológie.

František Gutek, PhDr.
Je riaditeľ v Šarišskom múzeu v Bardejove. Ako historik sa venuje výskumu
regionálnych dejín, špeciálne dejín Bardejova. Je autor mnohých štúdií a článkov z tejto oblasti a spoluautor monografií: Radnica v Bardejove (2011),
Bardejov (2012), Bardejovské Kúpele
(2012).
Vladimír Majerčík, Ing.
Je vedúci Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Zaujíma sa o dejiny poľnohospodárstva na Slovensku.
Monika Pavelčíková, Mgr.
Pracuje v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni od roku 1978 ako etnografka. Od začiatku pôsobenia v múzeu sa
intenzívne venovala výskumu a dokumentácii ľudovej architektúry a bývania v oblasti Starej Ľubovne a získané
poznatky uplatnila pri tvorbe expozícií
múzea ľudovej architektúry. Je autorka
mnohých výstav a programov s národopisným zameraním. Publikovala v oblasti národopisu. V ostatnom období sa
venovala ikonám z dreveného kostolíka
z Matysovej a spracovala katalóg s názvom Matysovské ikony. Je tiež spoluautorka nedávno vydanej knihy Šľachtické rody na hrade Ľubovňa, do ktorej
prispela štúdiou o rode Zamoyskych.
Helena Kotvasová, Mgr.
V rokoch 1986 – 1995 pracovala ako
lektorka v Múzeu kysuckej dediny vo
Vychylovke, 1995 – 2010 ako správkyňa. V súčasnosti tu pracuje ako etnografka – kurátorka. Venuje sa výskumu
ľudovej stravy na Kysuciach, remeslám,
poľnohospodárstvu, migrácii obyvateľstva. Publikuje v zborníkoch múzea, re-

gionálnej tlači a na internetovom portáli Folklorista, je spoluautorka kníh
Žilinského samosprávneho kraja. Je
tiež členka Etnologickej komisie a Únie
múzeí v prírode pri ZMS.
Ľubica Miľanová, Mgr.
Je vedúca Lesníckeho a drevárskeho
múzea vo Zvolene. Popri organizačnej
a riadiacej práci sa venuje aj odborným
činnostiam v oblasti lesníctva a regionálnej histórie. Je spoluautorka publikácií Od lesov kráľovských k lesom
štátnym a Významné lesnícke miesta
na Slovensku I.
Jozef Fundák, Mgr.
Pracuje vo Vihorlatskom múzeu v Humennom na pozícii etnograf. Zaujíma
sa o oblasť hudobného folklóru.
Marta Janovíčková, Mgr.
Je zástupkyňa riaditeľa Múzea mesta
Bratislavy. Venuje sa výskumu zbierok
dokumentujúcich bytovú kultúru a každodennosť. Na túto tému je zameraná aj
jej publikačná a výstavná činnosť.
Zuzana Koblišková, Mgr.
Pracuje v Múzeu Divadelného ústavu. Je
kurátorka – správkyňa zbierok galerijnej
a múzejnej hodnoty. V múzeu sa venuje
metodike spracovania metadát scénografík pre digitalizačnú kampaň Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS II), koordinácii projektu digitalizácie a tvorbe elektronickej databázy pre
zbierkové predmety v rámci druhej fázy
budovania databázy IS.theatre. Naďalej
sa zaoberá výskumom problematiky stálych expozícií v galériách na Slovensku aj
v zahraničí, ktorému sa venovala v rámci
svojej diplomovej práce.
Hana Kližanová, PhDr.
Je kurátorka výtvarného umenia
v SNM-Historickom múzeu v Bratislave. Spravuje kolekciu umeleckej maľby,
sochárstva a grafiky, ktorú postupne
buduje a odborne spracúva. Výsledky
prezentuje v odbornej tlači, na seminároch a konferenciách, je autorka niekoľkých dlhodobých výstav Diela starých
majstrov, Hradná obrazáreň s podtitulom Od rodovej galérie k depozitáru... V rámci svojho odborného zamerania spolupracuje pri ďalších projektoch
múzea, napríklad Kým nevesta povedala áno, Ako sme žili. Slovensko v 20.
storočí, najnovšie Z tieňa na svetlo.
Hana Zelinová, PhDr.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Je vedúca SNM-Múzea
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kultúry Čechov na Slovensku. Ako kurátorka – etnografka sa venuje múzejnej dokumentácii kultúr národnostných menšín, s dôrazom na české etnikum.
Iveta Zuskinová, PhDr.
Pracuje v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, v pobočke Liptovského múzea v Ružomberku ako etnologička. Je zakladateľka a kurátorka
špecializovaného Ovčiarskeho múzea
v Liptovskom Hrádku. Venuje sa výskumu ľudovej kultúry Liptova a je autorka
viacerých štúdií a publikácií venovaných
ľudovej kultúre regiónu Liptov a múzeám v prírode. Aktívne publikuje v oblasti tradičných foriem ovčiarstva a salašníctva, staviteľstva a nábytku, ľudovej
stravy, ľudového textilu, atď. Je spoluautorka a realizátorka architektonicko-etnografickej štúdie dobudovania Múzea liptovskej dediny v Pribyline.
Miroslav Sopoliga, Dr. h. c., PhDr.,
DrSc.
Je riaditeľ SNM-Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku. Zaoberá sa výskumom, dokumentáciou a prezentáciou histórie a kultúry rusínsko-ukrajinského obyvateľstva v interetnických
súvislostiach. Je autor a spoluautor vyše 25 knižných publikácií (Perly ľudovej
architektúry, Tradície hmotnej kultúry
Ukrajincov na Slovensku, Poklady ľudovej kultúry atď.), vedeckých štúdií, odborno-popularizačných článkov, rediguje a zostavuje Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (č.
15 – 27). Je autor projektu Národopisnej expozície v prírode vo Svidníku.
Radek Bryol, Mgr.
Pracuje vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm ako kurátor zbierkových fondov a koordinátor
Metodického centra pre múzeá v prírode. Zaujíma sa o remeselnú veľkovýrobu pre priemysel ohýbaného nábytku,
ľudové staviteľstvo na Moravskom Valašsku a v oblasti širšej Moravskej Brány. Je autor článkov Zvyky a pověry při
stavbě domu (2011), Výroba ohýbaného nábytku v podhůří Hostýnských
vrchů a některá specifika práce domácích dělníků (2013).
Anna Kiripolská, PhDr.
Pracuje v národopisnej expozícii Slovenského národného múzea v Martine, Múzeu slovenskej dediny ako kurátorka – etnografka. Venuje sa najmä tradičnému
staviteľstvu, bývaniu, ľudovému nábytku
a v týchto oblastiach aj publikuje.
Martin Novotný, Mgr., Ph.D.
Pracuje v Národnom ústave ľudovej
kultúry v Strážnici ako kurátor zbier-

kových a mobiliárnych fondov. Venuje
sa tradičnému hlinenému staviteľstvu
a v tejto oblasti aj publikuje.
Michal Kovačik, PhDr.
Pracuje v SNM-Múzeu Červený Kameň
v Častej ako kurátor. Pôsobí na katedre
histórie Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave ako externý doktorand. Zaoberá sa dejinami Slovenska
v prvej polovici 20. storočia, regionálnymi dejinami a dejinami vojenstva.
Vladimír Turčan, PhDr.
Pracuje v SNM-Archeologickom múzeu v Bratislave na pozícii kurátor. Venuje sa dobe rímskej a dobe slovanskej
a v tejto oblasti aj publikuje, naposledy Turčan, V. Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach
SNM-Archeologického múzea. Zborník Slovenského národného múzea Archeológia. Supplementum 6. Bratislava
2012.
Gabriela Kochanová, Mgr.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave ako metodička odborných múzejných činností v Muzeologickom kabinete. Je redaktorka časopisu MÚZEUM a pôsobí aj ako členka
Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku.
Katarína Beňová, Mgr., PhD.
Pracuje v Slovenskej národnej galérii
ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia a ako odborná asistentka na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Venuje sa problematike umenia 19. storočia v strednej Európe, hlavne maliarstvu a sochárstvu
s dôrazom na portrétnu a náboženskú problematiku. Je autorka publikácií o umelcoch ako K. Švestka, J. Rombauer, M. Czóbelová, L. Mednyánszky
a ďalšie. Pripravila aj viacero výstavných projektov o zmienených umelcoch.
Dušan Buran, Dr. phil.
Je absolventom Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
(Mgr. 1992) a Technickej univerzity
v Berlíne (Dr. 2000). Pracuje ako kurátor zbierky gotického umenia a zároveň ako vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu
a maliarstvu a otázkam muzeológie.
Publikuje tiež články k problematike pamiatkovej starostlivosti a klasickej moderny. Je editorom knihy Dejiny slovenského výtvarného umenia
– Gotika (SNG Bratislava, 2003), autorom niekoľkých výstavných projektov

doma aj v zahraničí (naposledy. D´or
et de feu. Art au fin du Moyen Age
en Slovaquie. Musée de Cluny Paris
2010/2011; Krv. SNG Bratislava 2011;
Nestála expozícia SNG. SNG Bratislava 2014) ako aj mnohých článkov v domácej i zahraničnej odbornej tlači (Nemecko, Česko, Poľsko, Maďarsko).
Zuzana Krempaská, Ing.
Je riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej
Novej Vsi. Venuje sa geológii, paleontológii a baníctvu. Je zostavovateľka
a jedna z autorov príspevkov v publikáciách Andrej Reiprich – Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva (Spišská Nová Ves, 2013), SPIŠ 6 Vlastivedný zborník, (Spišská Nová Ves, 2012), Múzeum
Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951 – 2011
(Spišská Nová Ves, 2011).
Zlatica Kendrová, PhDr., PhD.
Pracuje v SNM-Hudobnom múzeu
v Bratislave na pozícii kurátor. Zaujíma
sa o históriu slovenskej hudby, výskum
starších zbierok a hudobno-historických prameňov hymnologického významu v národných a medzinárodných
reláciách. Publikuje najmä v oblasti dejín slovenskej hudobnej kultúry.
Jana Odrobiňáková, PhDr.
Pracuje v Múzeu Slovenského národného povstania ako manažérka vzdelávania a múzejná edukátorka. Je vedúca
Oddelenia vzdelávania Múzea SNP. Venuje sa oblasti múzejnej edukácie, akreditovaného vzdelávania a projektového
riadenia. Publikuje v oblasti múzejnej
pedagogiky a záujmového vzdelávania,
tvorí metodické materiály a pomôcky
pre pedagógov základných a stredných
škôl.
Juraj Lepiš, PhD. Mgr.
Pracuje v Múzeu Slovenského národného povstania ako lektor a kurátor –
historik. V oblasti výskumu sa zaujíma
o dejiny 2. svetovej vojny, Slovenského
štátu a obdobie tzv. ľudovej demokracie
v rokoch 1945 – 1948. Je autor viacerých odborných štúdií na tému severných hraníc Slovenska a obyvateľstva
žijúceho na tomto území.
Eva Greschová, Mgr.
Je vedúca útvaru archívu a knižnice
v Slovenskom múzeu ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Venuje sa archívnictvu, histórii a digitalizácii. Publikuje v oblasti história
a vývoj ochrany prírody na Slovensku,
digitalizácia kultúrneho dedičstva.
Martin Švec, Mag. phil.
Pracuje na Pamiatkovom úrade SR
v Bratislave na odbore nehnuteľných
NKP. Venuje sa sakrálnej architektúre.
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Pokyny pre prispievateľov
Zameranie časopisu

Recenzovanie

MÚZEUM je metodický, študijný
a informačný recenzovaný časopis
pre zamestnancov múzeí a galérií.
Jeho zámerom je oboznamovať odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytnúť priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov
o odborných múzejných činnostiach,
informovať o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku, ale i v zahraničí.

Recenzované sú články v prvých troch
ústredných rubrikách časopisu – Hlavná téma, Múzejné zbierky a Teória
a metodika, podľa zamerania aj články
v rubrike Vzdelávanie a komunikácia či
Informačne zdroje. Recenzie pri každom čísle časopisu zabezpečujú vždy
dvaja odborníci, vybraní členovia Redakčnej rady časopisu MÚZEUM, v prípade potreby odborníci z externého
prostredia. Hodnotenia príspevkov sú
archivované v redakcii u výkonného redaktora.

Dodanie a uverejnenie
príspevkov
Redakcia prijíma pôvodné a doteraz
nepublikované príspevky v slovenskom (českom) jazyku, a to do všetkých rubrík časopisu. Príspevok
sa musí týkať oblasti múzejníctva
či muzeológie, kultúrneho dedičstva
všeobecne, prípadne príbuzných odborov. Všetky príspevky posudzuje Redakčná rada časopisu MÚZEUM a vyhradzuje si právo výberu
príspevkov, ktoré budú publikované. Príspevky prechádzajú obsahovou a jazykovou korektúrou, pričom
rešpektovanie požiadaviek redakčnej rady a redaktorov, ako aj grafickej úpravy časopisu, je podmienkou
publikovania príspevku. Publikovanie príspevku je možné len na základe zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy, uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom príspevku.

Príspevky je potrebné zasielať
elektronicky (možnosť výberu):
1. e-mailom na adresu: kabinet@
snm.sk (prípadne na adresu člena
redakcie či redakčnej rady)
2. CD, DVD na adresu redakcie:
Redakcia časopisu MÚZEUM
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16

Predná strana obálky
Pohľad na Múzeum slovenskej dediny v Martine,
časť Turiec. V popredí kaplnka z Beníc, vozáreň
z Moškovca, v pozadí kostol z Rudna
Foto: M. Fabian
Front Cover
View of the Slovak Village Museum in Martin,
part Turiec. A chapel from Benice and a carriage
house from Moškovec in the foreground, a church
from Rudno in the background
Photo: M. Fabian
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Honoráre
Autorské honoráre sú stanovené v súlade s platným cenovým výmerom SNM.

Každý príspevok musí obsahovať:
-

-

názov príspevku,
meno/mená autora/autorov textovej časti, obrazových či tabuľkových
častí príspevku, (vrátane pracoviska),
krátky abstrakt príspevku (do 10
riadkov; redakcia zabezpečí preklad
do anglického jazyka),
text príspevku,
názov a krátky popis (text) obrazovej/tabuľkovej časti/častí.

Každý príspevok musí spĺňať
nasledujúce publikačné požiadavky:
Textová časť:
- program: Microsoft Word,
- písmo: Times New Roman, veľkosť
12, riadkovanie 1,5; horný, ľavý aj
pravý okraj 3 cm; dolný okraj 3,7 cm,
- zarovnanie vľavo,
- abstrakt sa umiestňuje na začiatok
textu, písaný kurzívou,
- text odsekov sa odsadzuje pomocou
klávesy enter,
- nadpisy/podnadpisy sú písané rovnakým typom písma, zvýraznené boldom, zarovnané od ľavého okraja,

Vnútorná strana obálky
Mužská súkenná halena z Dolnej Oravy zo
zbierok Múzea oravskej dediny v Zuberci
Foto: R. Janoštín
Inner Cover
Man’s wollen cloth smock from South Orava in
the collections of the Orava Village Museum in
Zuberec
Photo: R. Janoštín

-

kurzívou sú v texte písané iba
názvy diel – a latinské názvy; pre
všetky ostatné texty, vrátane citácií, je použité normálne písmo,
bold sa nepoužíva na zvýraznenie
myšlienok v texte,
- bibliografické odkazy a citácie sa
uvádzajú podľa platnej medzinárodnej normy ISO 690-2, umiestnené na konci textu (nie poznámka pod čiarou),
- v texte je možné označiť miesto
pre každú fotografiu, graf, kresbu
jednotlivo.
Obrazová časť
(fotografie, grafy, kresby):
- publikačná kvalita (min. 300 x
300 dpi),
- nezalamovať do textu, obrazové
časti sú samostatné súbory vo formáte TIF, JPEG, JPG,
- ak grafy a tabuľky nie sú v takomto formáte, musia byť dostupné
cez program Word, Excel, Powerpoint,
- jednotlivé obrazové časti je potrebné identifikovať presne tak,
ako sú označené v texte príspevku
(obr. 1 a pod.).

Rubriky a rozsah
(vrátane zdrojov informácií
a abstraktu):
1. Hlavná téma – max. 15 normostrán (NS)
2. Múzejné zbierky – max. 5 NS
3. Teória a metodika – max. 15 NS
4. Vzdelávanie a komunikácia – max.
15 NS
5. Prezentačná činnosť – max. 5 NS
6. Informačné zdroje – max. 5 NS
7. Diskusia – max. 5 NS
8. Personálie – max. 2 NS
9. Múzejné zariadenia – max. 2 NS
10. Odborné podujatia – max. 2 NS
11. Recenzie a anotácie – max. 2 NS
Aktuálne informácie o časopise, termínoch či hlavných témach jednotlivých čísiel na http://www.snm.sk/?muzeum-casopis.

Zadná strana obálky
Kópia zdobeného portálu olejárne z Novote
z roku 1849, región Orava v Múzeu
slovenskej dediny
Foto: M. Fabian
Back cover
Copy of the decorated portal of an oil-mill in
Novota from 1849, Orava region in the Slovak
Village Museum
Photo: M. Fabian
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