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Múzejná dokumentácia súčasnosti
Museum documentation of the present

Marta Janovíčková, MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA

Hlavnou témou tohto čísla časopisu MÚZEUM je múzejná 
dokumentácia súčasnosti. Zaradenie príspevkov zaobera-
júcich sa z  rôznych aspektov touto tematikou reflektuje jej 
aktuálnosť a  hľadanie spôsobov riešenia jej realizácie nie-
len v múzeách na Slovensku. Naliehavosť nájsť model k po-
stihnutiu problematiky podčiarkuje aj obsah viacerých od-
borných podujatí, ktoré sa konali v posledných rokoch u nás 
i  v  zahraničí, ako aj vznik výskumných programov zamera-
ných na dokumentáciu súčasnej kultúry v niektorých európ-
skych krajinách.
Už vymedzenie samotného pojmu súčasnosť je z pohľadu do-
kumentácie nejednoznačné a  je predmetom mnohých dis-
kusií. Ovplyvnené je zameraním a  špecializáciou inštitúcie, 
stratégiou akvizičnej a výskumnej činnosti, aj individuálnym 
názorom pracovníkov. Pod pojem súčasnosť z hľadiska akvi-
zičnej činnosti v  podmienkach slovenských múzeí je nutné 
zahrnúť aj druhú polovicu 20. storočia. 
Pre hľadanie cesty k uskutočneniu komplexnej múzejnej do-
kumentácie tejto doby si musíme uvedomiť viaceré skutoč-
nosti, ktoré oproti dokumentácii predchádzajúcich období 
prinášajú množstvo nových podnetov a možností jej realizá-
cie. Toto, z  hľadiska minulosti veľmi krátke obdobie, je po-
znamenané viacerými zmenami – politickými, spoločenský-
mi, ekonomickými i kultúrnymi. Ich následkom došlo k ob-
rovským premenám v živote mestskej i vidieckej spoločnosti. 
Po roku 1989 došlo aj k výraznejšiemu vplyvu iných modelov 
životného štýlu a k preberaniu nových hodnôt.
Nástupom nových technológií výroby, materiálov,  zvyšova-
ním produkcie výroby a rozvojom obchodu sa objavilo množ-
stvo dokladov hmotnej kultúry rôznej kvality a  výpovednej 
hodnoty, ktoré z dôvodu globalizácie postupne stierajú špeci-
fický charakter domácej kultúry. Tradičné spoločenské vrstvy 
sa vytratili a nahradili ich nové, odrážajúce aktuálne politické 
a  spoločensko-ekonomické pomery, prinášajúce so sebou aj 
formovanie nových elít. 
Dostali sme sa do  situácie, kedy musíme túto skutočnosť 
riešiť nielen ako metodický problém hľadaním konkrét-
nej obsahovej náplne dokumentácie súčasnosti, ale aj ako 
problém ekonomický v  podobe zabezpečenia finančných 
prostriedkov na  systematickú akvizičnú činnosť. Na  tému 
prístupu k  realizácii dokumentácie súčasnosti sa objavu-
je množstvo názorov a  otázok – ako pristupovať k  jej rie-
šeniu, aké stanovisko majú zaujať múzeá špecializované 
a  aké múzeá regionálne, ako uchrániť múzeá pred hroma-
dením množstva predmetov a veľa ďalších, na ktoré neexis-
tuje jednoznačná odpoveď. Rozširovanie múzejnej zbierky 
by sa však malo uskutočňovať vždy so zámerom zvyšovania 
jej vedeckého a kultúrneho významu. Základom akvizičnej 
politiky by sa mala stať odpoveď na zásadnú otázku týkajú-
cu sa formovania zbierkových fondov. Je vec výberu pred-
metov záležitosťou subjektívneho záujmu jednotlivých ku-
rátorov, respektíve záujmu jednotlivých múzeí, alebo závisí 
od  interdisciplinárneho vedeckého hodnotiaceho prístupu 
k  problematike ako celku? Vzhľadom k  ponuke množstva 
artefaktov sú potrebné špecializácia a jasné metodické kri-
tériá umožňujúce uskutočniť selekciu na  takej úrovni, aby 

postihovala charakter doby a múzeá sa nestali skladiskami 
predmetov, ktoré sa vďaka globalizácii môžu stať bezdôvod-
ne multiplicitné vo viacerých múzeách.
Zbierkotvorná činnosť múzeí je u  nás ešte stále zaťažená 
orientáciou na postihovanie minulosti preverenej časom. Je 
načase opustiť systém retrospektívneho pohľadu a  hľadať 
kritériá, ktoré nám pomôžu venovať sa aj systematickej do-
kumentácii súčasnosti, najmä s ohľadom na pominuteľnosť 
potencionálnych zbierkových predmetov (pre niektoré je už 
neskoro). Tento postup realizovali napríklad umeleckoprie-
myselné múzeá už od konca 19. storočia, ktoré kontinuitne 
dopĺňali svoje zbierky súdobými predmetmi. Podobne postu-
pujú aj galérie pri budovaní zbierok súčasného umenia. 
Akvizičná činnosť múzeí na  Slovensku sa v  súčasnosti do-
stáva do  úzadia, najmä v  súvislosti s  nedostatkom finan-
cií znemožňujúcich uskutočňovať systematické nadobúda-
nie zbierok. Je pravdou, že tento problém je veľmi vážny 
a na rozširovanie fondov má výrazný vplyv. Nemenej závaž-
ná problematika sa však skrýva pod obsahom pojmu sys-
tematická akvizičná činnosť a spočíva v celkovej akvizičnej 
politike slovenského múzejníctva. Ako zásadný problém sa 
na jednej strane prejavuje nedostatočná metodická základ-
ňa vedeckovýskumnej činnosti, výsledkom ktorej by malo 
byť aj nadobúdanie zbierok. Na strane druhej sú to medze-
ry v historickej kontinuite dokumentácie hmotnej kultúry, 
čo sa zákonite odráža aj pri riešení dokumentácie nedávnej 
minulosti.
Na prahu 21. storočia múzeá hľadajú spôsob začlenenia sa 
do spoločnosti silne ovplyvnenej vývojom techniky posky-
tujúcej okamžité zážitky. Pod tlakom súčasnej konzumnej 
spoločnosti si musia obhájiť opodstatnenie svojej existen-
cie a hľadať spôsoby ako to uskutočniť. Ku zmene fungova-
nia múzeí musí prísť nielen smerom von k spoločnosti, ale 
zákonite musí nastať zmena aj v  samotnej práci vo vnútri 
múzeí. Jedna z  podstatných zmien by mala nastať v  reali-
zácii akvizičnej činnosti. Nárast zbierkových predmetov to-
tiž vyvoláva aj potrebu ďalších priestorov, nákladov na ich 
udržiavanie a  pre ich prezentačné využívanie aj väčšie vý-
stavné a  expozičné priestory. Z  týchto dôvodov je potreb-
ná efektívna akvizičná politika využívajúca ako sprievodnú 
dokumentáciu aj vizuálnu techniku. Je nutné prehodnotiť 
tiež doterajšie zbierkové fondy a  k  novým akvizíciám pri-
stupovať zodpovedne, aby sa múzeá nestali skládkami pred-
metov, ktorých síce bude veľa, o tejto dobe nám však toho 
veľa nepovedia. Mali by sme si uvedomiť, že sa zúčastňuje-
me na formovaní zbierkových fondov, ktoré budúcim gene-
ráciám odovzdajú obraz nielen o dobe, v ktorej vznikli, ale 
aj o úrovni našich odborných schopností.

2014_08_muzeum_03_06.indd   1 21. 9. 2014   11:28:33



2     mÚzeum 3 / 2014 • Hlavná téma

Dokumentácia súčasnosti  
v SNM-Historickom múzeu v Bratislave
na príklade dopĺňania niektorých zbierok

Oľga Drahošová, SNM-HISTORICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Documentation of the present in the SNM-Museum of History in Bratislava on the example of 
updating some collections
The Museum of History keeps a relatively rich fund of collection objects in its depositories acquired as a result of 
collection activity and taste by enthusiasts and lovers of history, art and ethnography.  It has slowly gone from 
acquisition of objects marked by their exceptional and unusual character to a systematic and targetted fulfilment of 
its mission as a museum.  In documenting the present it follows the current requirements for refreshing individual 
sets of collections by authentic objects which have originated in the Slovak environment and characterise and 
document the specific stages of our social development in the last decades of the 20th and the early 21st centuries.  

SNM-Historické múzeum v  Bratislave (SNM-HM) opatruje 
vo svojich depozitároch pomerne bohatý fond zbierkových 
predmetov, ktoré nadobúdalo spočiatku ako výsledok zbera-
teľskej práce a vkusu nadšencov a milovníkov histórie, ume-
nia a etnografie. Od získavania predmetov so známkou výni-
močnosti a nevšednosti prešlo postupom času k systematic-
kému a cielenému napĺňaniu poslania múzea – dokumentácii  
vývinu spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčas-
nosť. V kontexte tejto špecializácie má celoštátnu pôsobnosť. 
Buduje, spravuje a  spracúva numizmatickú zbierku od  naj-
starších čias po súčasnú dobu a zbierky dokumentujúce his-
tóriu a etnokultúrny vývoj Slovákov v zahraničí. 
Profilácia múzea a jeho celospoločenské pôsobenie podnecu-
jú zbierkotvornú činnosť, získavanie originálnych hmotných 
dokumentov a  pramenných materiálov. Akvizičnej činnosti 
múzeí v súčasnosti konkuruje najmä vzrastajúci záujem ve-
rejnosti o zberateľstvo a rovnako obchod so starožitnosťami. 
Súčasná doba a ekonomická kríza spôsobujú, že mnohé pred-
mety končia v  rukách zberateľov a sú aj napriek zákonným 
opatreniam vyvážané a speňažené v zahraničí. 
Vychádzajúc z  celoinštitucionálnych úloh výskumu a  vývoja 
Slovenského národného múzea na roky  2011 – 2015 pripadla 
SNM-HM povinnosť stať sa hlavným riešiteľom úlohy s názvom 
Socio-kultúrny a spoločenský vývoj na Slovensku v 19. a 20. sto-
ročí. Dokumentácia a prezentácia historicko-spoločenského vý-
voja špecifickými múzejnými prostriedkami  s dôrazom na kul-
túru všedného dňa,   úlohu ľudovej kultúry v  dejinnom vývoji 
Slovenska,  medzníky spoločensko-historického vývoja Sloven-
ska a možnosti ich múzejnej dokumentácie a prezentácie.

Niekoľko príkladov dokumentácie súčasnosti
SNM-Historické múzeum pri dokumentácii súčasnosti vy-
chádza z  aktuálnych požiadaviek o  doplnenie jednotlivých 
súborov zbierok o  autentické predmety posledných desať-
ročí. Kurátori dopĺňajú svoje zbierky o artefakty, vznikajúce 
v slovenskom prostredí alebo o dokumenty, charakterizujú-
ce rôzne etapy vývoja našej spoločnosti v posledných rokoch.
Ak chceme uviesť prvé snahy o dokumentáciu súčasnosti 
v SNM-HM, musíme sa pozrieť smerom do nedávnej minu-
losti, do obdobia 70. – 80. rokov 20. storočia. V múzeu sa vte-
dy začala úspešne budovať zbierka dejiny vedy, ktorá medzi 
prvými dokumentovala v SNM-HM súčasnosť. Zbierka obsa-
huje nasledovné súbory predmetov:

1. Predmety dokumentujúce výsledky vedeckovýskumnej 
a vývojovej činnosti vedeckých ústavov SAV v SSR v 70. 
– 80. rokoch 20. storočia. Súbor vznikol akvizičnou akti-
vitou pri príprave výstavy Veda na Slovensku v minulosti 
a súčasnosti (1982) a mal dokumentovať vývoj vedecko-
výskumnej základne v období budovania socializmu.

2. Vedecké prístroje a nástroje, v jednotlivinách zastúpené 
fyzikálne meracie prístroje.

3. Medaily vedeckých spoločností, jubilejné a čestné medai-
ly vedeckovýskumných ústavov SAV v 70. – 80. rokoch 
20. storočia.

4. Dokumenty a  fotografie vedeckovýskumných ústavov 
z obdobia socializmu. 

Dnes je táto zbierka uzavretá, nie je kurátorsky pokrytá a ne-
pokračuje sa v jej rozširovaní. 
Ďalšiu osobitnú skupinu dokumentácie súčasnosti tvoria 
súbory predmetov z oblasti školstva, ktoré vznikli akvizičnou 
činnosťou pri príprave troch výstavných projektov rovnako 
ešte v 70. – 80. rokoch 20. storočia:
1.  Súbor dokumentujúci školstvo pre deti a mládež vyžadu-

júcu osobitnú starostlivosť.
2.  Súbor predmetov, dokumentujúcich prostredie vysokých 

škôl prostredníctvom zbierky talárov, insígnií a  upo-
mienkových predmetov rektorátu a  jednotlivých fakúlt 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

3.  Súbor z  oblasti školstva dokumentujúci činnosť absol-
ventov stredných umeleckých škôl, zozbieraný pri príle-
žitosti realizácie výstavy Víťazný február.

Zbierka dejiny školstva sa už od  roku 1994 akvizične ne-
dopĺňa a  kurátorsky nie je pokryté jej odborné spracova-
nie. Jej poslednou prezentáciou bola reprezentatívna výsta-
va 75 rokov Univerzity J. A. Komenského v priestoroch múzea 
na Bratislavskom hrade v roku 1994.
Požiadavka dokumentovať súčasnosť sa začala v múzeu evi-
dentnejšie a  systematickejšie napĺňať až po  roku 1989. Pre 
SNM-HM znamenalo toto obdobie značný obrat v  zbierko-
tvornej činnosti. Najmarkantnejšie to bolo cítiť v zbierkach 
dejiny 20. storočia a politické pomery, v ktorých prišlo k vý-
raznému nárastu predmetov a  zmene v  orientácii. Do  zbie-
rok pribudol napríklad depozit Ústavu dejín KSS. Výskum sa 
však sústredil najmä na  dokumentovanie a  získavanie ma-
teriálov z obdobia disentu, ďalej to boli dokumenty z parla-
mentných volieb, neskôr z prezidentských volieb (kuriozitou 
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je vrecúško s názvom Káva víťazov z čias volebných úspechov 
strany HZDS). V roku 1999 z podnetu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky (MK SR) múzeum získalo prevodom 
z Fondu Pro Slovakia 25 bronzových portrétov ešte žijúcich 
osobností politického, spoločenského a  kultúrneho života 
na Slovensku. Išlo o výsledok politickej objednávky vládnuce-
ho HZDS, a napriek tomu, že portréty dokumentujú vtedajší 
politický systém, sú kontroverznou súčasťou zbierky. Múze-
um nadobudlo darom aj rozsiahlu kolekciu (188 ks) ručne vy-
robených transparentov z novembrových dní roku 1989, kto-
ré boli rozmiestnené po Bratislave, najviac však v podchode 
na Hodžovom námestí. Do oddelenia dejín zásluhou Fondu 
Pro Slovakia pribudli osobné predmety Alexandra Dubčeka, 
i časť jeho knižnice.
Budovanie zbierky politických dejín by malo mať perspek-
tívne pokračovanie v pravidelnom zbere dokumentov k voľ-
bám, aj v  dokumentovaní významných politických udalos-
tí  21. storočia (napr. pôsobenie SR v NATO, EÚ, voľby do EÚ 
a pod.). Mala by ju doplniť dokumentácia kultúrneho života 
Slovenska v 20. i v 21. storočí, získaním predmetov zachytá-
vajúcich aspoň niektoré dôležité kultúrne počiny, napr. z ob-
lasti divadla, filmu, literatúry, vedy, výtvarného umenia a po-
dobne. Zbierka a  jej časti by tak mohli byť nápomocné i pri 
tvorbe národnej expozície najnovších dejín Slovenska. 
V  dôsledku všeobecného uvoľnenia a  priaznivej politic-
kej klímy pripravovalo múzeum po  roku 1989 čoraz viac 
výstav s  rôznym zameraním, dovtedy nepoznaným alebo 
nerealizovateľným. Boli to napr. každoročne v čase adventu 
výstavy s názvom Pokoj ľudom dobrej vôle, kedy boli verejnosti 
predstavené zbierky sakrálneho i profánneho umenia. Kolek-
cia rezieb z obdobie druhej polovice 20. storočia je mimoriad-
ny súbor, ktorý by si zaslúžil systematické dopĺňanie prie-
bežným dokumentovaním činností súčasných ľudových rez-
bárov, čo sa múzeu z rôznych dôvodov nie veľmi darí. Svoju 
pozornosť sústredilo aj na organizovanie výstav z nových ak-
vizícií a na reprezentatívne výstavy, ktoré sa vyvážali za hra-
nice krajiny. Preto aj dopĺňanie jednotlivých zbierok bolo 
podmienené a poznamenané prípravou výstav, ako aj napĺňa-
ním dlhodobého zámeru pripraviť novú expozíciu z dejín Slo-
venska od praveku po súčasnosť. 
Ďalšou zo zbierok, ktoré dokumentujú aj súčasnosť a aktuálne 
sa dopĺňa, je zbierka numizmatiky. Najmä po vzniku Sloven-
skej republiky (SR) získalo múzeum pamätné mince a medaily, 
emitované k  rôznym významným spoločenským a  kultúrno-
-politickým výročiam, papierové platidlá a mince z iných kra-
jín, slovenské štátne vyznamenania. 
Zbierku militárií obohatili súčasné letecké uniformy,  vojen-
ské vyznamenania s  dekrétmi, súbor pamätných medailí, 
všetko získané darom od Leteckého spolku M. R. Štefánika.
Pomerne bohato zastúpená súčasnosť je aj v zbierke faleristi-
ky, kde múzeum eviduje množstvo odznakov spolkov, firiem, 
fabrík (už dnes aj zaniknutých).
V roku 1997 dostalo múzeum darom od Slovenskej pošty sé-
riu slovenských poštových známok rôznych nominálov, vy-
daných od  vzniku SR v  roku 1993, prevodom z  riaditeľstva 
SNM pribudli vyradené technické pomôcky, ako kalkulačky, 
videoprojektory, skartovacie stroje, písacie stroje a pod.
V  rokoch 1994 – 1996 vznikla v  SNM-HM nová zbier-
ka mimoeurópskych kultúr, s  úmyslom vytvoriť základ pre 
plánované celoslovenské Múzeum mimoeurópskych kultúr 
v Bratislave (krátkodobo aj existovalo v rokoch 1997 – 1998). 
V súčasnosti zahŕňa cca 160 zbierkových predmetov, z nich 
väčšinu tvorí práve kolekcia afrického umenia, tzv. Petrov-
ského zbierka, získaná kúpou na základe mimoriadnej dotá-
cie MK SR. Výtvarné diela z dreva, kameňa i kombinovaných 
materiálov pochádzajú z rôznych častí Afriky, časovo pokrý-
vajú obdobie cca od 50. rokov 20. storočia až po jeho koniec. 
Zbierku dopĺňa súbor 17 drevených rezieb a masiek z Papuy-

-Novej Guiney, zakúpený v roku 1994 taktiež od Ing. Miro-
slava Petrovského, ďalej súbor 28 tibetských papierových 
masiek a odevných súčastí, zakúpených s ďalšími artefaktmi 
tibetského ľudového umenia v  roku 1994 od  Čínskeho vý-
tvarného centra pre zahraničie v SR. Zbierka patrí momen-
tálne k  uzavretým, nemá svojho kurátora, podobne ako 
zbierky dejín školstva, divadla, kultúry, architektúry a vedy. 
Zbierka zaoberajúca sa dokumentáciou každodennosti –  
odievanie a kultúra denného života – je posledné roky dopĺňa-
ná takmer každý rok. Je rozširovaná predovšetkým početnými 
darmi bytových textílií, odevov z posledných rokov 20. storo-
čia, ale aj cielenými nákupmi, napr. pri príprave výstavy SNM-
-HM Ako sme žili a Kým nevesta na Slovensku povedala áno. Tie-
to dva projekty posunuli záujem o  dokumentáciu súčasnosti 
na úplne inú úroveň. Po ukončení výstavy Štýl a móda 60. rokov 
získalo múzeum kúpou niekoľko kolekcií nábytku a bytových 
doplnkov. Významnou  akvizíciou z posledných rokov bol dar 
257 kusov cirkevného textilu, ktoré zozbierala známa výtvar-
nícka rodina Alexandra a Evy Trizuljakových z Bratislavy. 
V 90. rokoch 20. storočia zbierkový fond ešte obohatili pre-
vodom správy z  niektorých okresných úradov aj  predmety 
– odúmrť po  občanoch Bratislavy, ktorí nemali dedičov. Iš-
lo prevažne o predmety zo zariadenia bytov, bytové doplnky 
a predmety každodennosti z 20. storočia.
V dokumentovaní  súčasnosti pokračuje múzeum aj v tomto 
roku akvizíciou vybraných zbierkových predmetov zo zanik-
nutého Múzea Slovenského Červeného kríža (ČK) v  Marti-
ne. Ide o súbor 280 kusov predmetov, dokumentujúcich prá-
cu a činnosť dobrovoľníkov ČK po celom Slovensku v období 
20. storočia.

Záverečné hodnotenie budovania zbierok
Zámerom príspevku o vybraných príkladoch z dokumentácie 
a budovania zbierok súčasnosti v SNM-HM bol ponor do na-
črtnutej problematiky s cieľom upozorniť na niektoré špecifi-
ká tejto múzejnej činnosti.
Na záver je potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť dobudovávania 
jednotlivých zbierok SNM-HM s akcentom na 20. a 21. storo-
čie, pretože existujú výpadky v  systematickej dokumentácii 
počas jednotlivých desaťročí (mnohokrát ide skôr len o ojedi-
nelé alebo príležitostné akvizície). Pri získavaní zbierkových 
predmetov dokumentujúcich súčasnosť je potrebné dbať 
na to, aby nadobudnuté predmety mali punc originality, aby 
boli dokumentom doby, v ktorej vznikli.
Mnohé zbierky sa už v 90. rokoch 20. storočia akvizične ne-
dopĺňali. Vytvorenie a  budovanie týchto zbierok bolo pod-
mienené zväčša potrebou realizovať výstavy a  pripraviť ex-
pozíciu na  Bratislavskom hrade. Neujasnený zbierkotvorný 
program sa prejavil v skladbe zbierok i v ich odbornom spra-
covaní. Už počas zakladania a  budovania mnohých dochá-
dzalo k  prelínaniu obsahu s  existujúcimi zbierkami, pričom 
niektoré zbierky prešli čiastočne do  kompetencií kurátorov 
oddelenia dejín a  oddelenia dejín umenia a  kultúry. Tie sú-
bory, ktoré nemajú charakter múzejnej zbierky, nezhodnocu-
jú ju a nemajú kurátora, v prípade SNM-Historického múzea 
je to  zbierka dejín školstva dokumentujúca školstvo pre te-
lesne hendikepované deti a mládež, zbierky ZUČ a zo zbier-
ky veda vzorky vedeckovýskumných ústavov, navrhneme zo 
zbierkového fondu vyradiť a poskytnúť ich iným subjektom. 
Akvizičná činnosť, nadobúdanie a  dokumentácia artefaktov 
a prameňov si zaslúžia zo strany zriaďovateľov, ale aj múzej-
níkov samotných oveľa väčšiu pozornosť a hlavne systematic-
kosť. Táto, ako aj iné múzejné činnosti, má byť cielená, pláno-
vaná a  organizovaná. SNM-HM vo svojej vedeckovýskumnej 
a akvizičnej činnosti postupuje v intenciách svojho zamerania 
s ohľadom na celoinštitucionálne úlohy. Výsledkom je príprava 
scenára pre novú expozíciu na Bratislavskom hrade.
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Dokumentovanie prírody  
v prírodovedných múzeách
Ján Kautman, SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Documentation of nature in natural science museums 
Documentation in the largest collection funds from the branches of natural science is currently in a  rather 
unflattering state. Many years of successive cuts in the personnel of one of the four basic pillars of the Slovak 
National Museum has reached the absolutely critical level which is adversely influencing the continuity and quality 
of documentation of our nature in its present condition. 

O špecifikách nadobúdania zbierkových predmetov z oblasti 
prírodných vied už toho bolo napísaného veľa. Ale tak, ako 
sa líšime najmä v oblasti charakteru zbierkových predmetov 
a  ich spracovania, rovnako máme i veľa spoločného so spo-
ločenskými odbormi, a  to najmä v  spôsobe organizovania 
a štruktúry inštitúcie, ale i samotnej evidencie, ochrany, ale 
i  prezentácie zbierkových predmetov. Nechcem teraz písať 
o problémoch, vyplývajúcich z disproporcie zákona o ochrane 
prírody a krajiny na strane jednej a zákona o múzeách a ga-

lériách na strane druhej, pretože na túto tému bolo publiko-
vaných viacero článkov (Fulín 2012; Kautman 1996, 2012, 
2013; Kautmanová 2011), pričom treba skonštatovať, že ako 
čas plynie, obrusujú sa aj pôvodné ostré hrany a postupne sa 
hľadajú cesty, ako záujmy oboch strán zosúladiť k spokojnos-
ti všetkých. Ešte nič nie je vyriešené, ale náznaky ochoty a po-
chopenia problémov sú na oboch stranách, a tak dúfajme, že 
tento veľký a vleklý problém bude raz rozumne a v prospech 
múzeí, vedeckej práce a ochrany prírody vyriešený.

Porovnanie stavu odborných pracovníkov v národných prírodovedných múzeách
Bratislava Praha Budapešť Viedeň

Zoologické oddelenie        

kurátor, výskumný pracovník 3 15 40 43

technický pracovník / preparátor 0 6 18 19

emeritný pracovník 0 4 0 0

SPOLU 3 23 58 62
Botanické a mykologické oddelenie        

kurátor, výskumný pracovník 3 10 15 22

technický pracovník / preparátor 1 3 7 7

emeritný pracovník 0 1 0 0

SPOLU 4 14 22 29
Paleontologické oddelenie        

kurátor, výskumný pracovník 2 11 7 17

technický pracovník / preparátor 1 7 0 4

SPOLU 3 18 7 21
Mineralogicko-petrologické oddelenie        

kurátor, výskumný pracovník 2 10 3 14

technický pracovník / preparátor 0 2 3 8

SPOLU 2 12 6 22
Antropologické oddelenie        

kurátor, výskumný pracovník 1 8 6 19

technický pracovník / preparátor 1 2 1 5

SPOLU 2 10 7 24
Molekulárne pracovisko  0  0 2 10
Spolu kurátorov a vedeckých pracovníkov 11 59 73 125
Spolu technických pracovníkov 3 20 29 43
SPOLU ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV 14 79 102 168

2014_08_muzeum_03_06.indd   4 21. 9. 2014   11:28:34



Hlavná téma • múzeum 3 / 2014     5

Chcel by som hovoriť o problémoch vo vlastných radoch, pre-
tože riešenie vyššie spomenutých problémov je len vecou kon-
senzu, rokovaní, vzájomného pochopenia a rešpektu. 

Vieme čo a ako, ale nevieme kto
Zásadným problémom všetkých prírodovedných múzeí je ob-
rovský počet potencionálnych zbierkových predmetov, ktorý 
znásobuje prakticky nekonečný priestor (v  tom jednoduch-
šom ponímaní priestor môžeme ohraničiť našou planétou, 
prípadne sledovanou geografi ckou oblasťou). Ďalším expo-
nentom je čas, ktorý otvára priestor minimálne na niekoľko 
sto miliónov rokov dozadu. Preto výber prírodniny ako zbier-
kového predmetu podlieha úplne iným vedeckým kritériám, 
pretože i  zdanlivo nezaujímavý, často duplicitne sa tváriaci 
predmet, je vo svojej podstate jedinečný a nesie v sebe ojedi-
nelú informáciu, ktorej využitie si často môžeme predstaviť 
len v obmedzenej miere. 
Naše znalosti a technológie veľmi rýchlo napredujú a stále pri-
nášajú nové možnosti získavania informácií, napríklad aj zo 
sušenej huby, preparovaného komára, vylisovaného machu, 
uloženej vzorky horniny, vyseparovaného fosílneho slimáčika 
alebo z uschovaných kostí našich predkov. Tu však stojí zák-
ladná otázka, s ktorou sa často stretávame. Je múzeum v pr-
vom rade prezentačnou inštitúciou, ktorá všetko podriadi náv-
števníkovi a návštevnosti? Rozhodne nie. Múzeum je v prvom 
rade zbierkotvornou inštitúciou, ktorá musí urobiť všetko pre 
kontinuitu dokumentovania a  spracovania čo najväčšej roz-
manitosti a  biodiverzity, a  to vo forme zbierkových predme-
tov. Samozrejme odborná selekcia je potrebná, ale jej realizá-
cia je oveľa komplikovanejšia ako v spoločenských vedách, pre-
tože v mnohých prípadoch až čas ukáže, či sme sa pri výbere 
rozhodli správne. V spoločenských vedách dokážeme predpo-
kladať trendy, zhodnotiť úroveň, kvalitu a hodnotu, no v prí-
rodných vedách nedokážeme predpovedať, ako sa bude príro-
da a jej jednotlivé zložky vyvíjať. A tak sa stáva, že najbežnejší 
druh, ktorého je všade veľa, v priebehu jednej či dvoch sezón 
vymizne z veľkej časti svojho územia a stane sa, väčšinou pri-
činením človeka, veľmi vzácnym, čím teoreticky rastie aj jeho 
hodnota ako zbierkového predmetu. Nie je to ale také jedno-
duché, ako je to napísané. Vzácnosť nie je dobrým kritériom, 
ako sa mnohí domnievajú, ale hodnota biologického materiálu 
spočíva najmä v súbore dát, viažucich sa k predmetu, dnes už 
napríklad aj v genetickej informácii, ktorej využiteľnosť si stále 
nedokážeme v plnej miere ani predstaviť. Mnohé ojedinelé lo-
kality a náleziská zanikajú a je potrebné ich uchovať v čo naj-
lepšom rozsahu, vyjadrenom v počte zbierkových predmetov. 
Mnohé druhy vymierajú. Jedinými hmatateľnými dôkazmi ich 
existencie sú zbierky, ktoré sú aj ich nádejou na znovuoživenie, 
napríklad v prípade úspešného klonovania. Možností využitia 
je veľa, a preto nesmieme narušiť kontinuitu zbierania prírod-
nín a dokumentovania ich existencie v prostredí. Pokiaľ túto 
činnosť pozastavíme, prerušíme či nebodaj ukončíme, gene-
rácie po nás sa budú určite pýtať – Prečo? Veď prečo neukon-
číme činnosť archívov? Pretože sa chceme vrátiť k dokumen-
tom a poučiť sa z nich. To isté platí o prírode. Nie sme tu na to, 
aby sme ju len využívali a zneužívali, ale aj na to, aby sme sa 
z nej učili a dnes už jej aj pomáhali spamätať sa z našich necit-
livých zásahov. Práve prírodovedné múzeá sú „archívmi“ tých-
to vedomostí s veľkými možnosťami do budúcnosti. A  tu vi-
dím jeden z najväčších problémov súčasnej dokumentácie  prí-
rody na Slovensku. Odmyslime si najčastejšiu otázku „Za čo?“, 
ale postavme ju jednoduchšie „Kto?“. Personálne obsadenie je 
v  prírodovedných múzeách, respektíve vlastivedných múze-
ách s prírodovednými zbierkami, absolútne kritické. Najväčšie 
zbierky s najväčším zbierkotvornými možnosťami nesmiernej 
dôležitosti a  obrovského potenciálu pre našu budúcnosť (sa-
mozrejme za predpokladu, že spoločnosť sa bude vyvíjať nor-

málnym spôsobom na rozumovom základe), dnes už spravu-
je len hŕstka odborníkov, ktorí zďaleka nedokážu pokryť všet-
ko to, čo by mali robiť, čiže získavať, spracovávať, publikovať, 
chrániť a tiež vystavovať také množstvo prírodnín, aké je okolo 
nás a ktoré nám postupne mizne pred očami. V prírodných ve-
dách spravidla nemôžeme čakať a začať dokumentovať zbier-
kové predmety až po mnohých desaťročiach, my musíme do-
kumentovať hneď, pretože zajtra je neskoro, pretože zajtra už 
bude všetko zasa inak. 
Dnes už nemôžeme hovoriť o  systematickej dokumentácii, 
pretože niet ľudí, niet odborníkov na mnohé skupiny, niet už 
ani technických pracovníkov a preparátorov. Stavy sa syste-
maticky znižujú už 25 rokov, funkcie sa zlučujú, kumuluje sa 
práca. Je najvyšší čas si uvedomiť dôležitosť činnosti, ktorú 
v múzeách robíme, a tiež, že to robíme pre poznanie a osoh 
celej spoločnosti. Pretože bez poznania a  vzdelania bude 
osud našej spoločnosti veľmi nelichotivý. 
Napriek uvedenému skladám poklonu všetkým, ktorí aj v tej-
to situácii robia maximum pre dokumentáciu našej prírody, 
často nad rámec svojich povinností, často vo svojom voľnom 
čase a nie raz aj za vlastné prostriedky.

Záver
Na dôkaz, aká je v súčasnosti situácia najmä v personálnom 
a  technickom zabezpečení dokumentácie prírodných vied 
na  Slovensku, uvádzam tabuľku s  porovnaním národných 
prírodovedných múzeí v  Bratislave, Prahe, Budapešti a  vo 
Viedni. Tu naozaj neobstojí ani argument, že sme o  niečo 
menšou krajinou a s polovičným počtom obyvateľov.  
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Dopravné múzejníctvo  
– stav, potreby a možnosti
Peter Maráky, STM-MÚZEUM DOPRAVY, BRATISLAVA

Transport museology – the state of art, needs and options  
Museum documentation, protection and presentation of transport has been one of the  long neglected but at present 
gradually developing areas in Slovakia. It was as late as 1967 that the regional Považské Museum in Žilina came to deal 
with it within its secondary specialisation. Since 1983 the Slovak Railways Museum and Documentary Centre has been 
slowly formed and organised a network of volunteers (still coordinating them) who take care of  the renewal and protection 
of railway transport historic sights all over Slovakia. Thus it was possible, especially thanks to the volunteers‘ activities, 
to rescue and revitalise, in museum terms, several narrow gauge railways in the last third of the past century. A striking 
shift in this area came about in 1996 by the exhibition „Man on Wheels“ installed in the Slovak National Museum and 
a  monothematic issue of the „Monuments and Museums“ revue, both devoted to transport historic monuments and 
professionally run by Jiří Kubáček. The Slovak Technical Museum, in cooperation with the railway staff and private 
veteran car owners, established the Transport Museum in Bratislava in 1999 and opened the Aviation Museum in Košice 
in 2002, on the initiative and with active co-organisation of Rudolf Schuster, the former Slovak president. The latest 
initiative of the STM is the project of the Boat Museum that is due to be opened in the Bratislava winter harbour on the 
Šturec two engine tugboat dating from 1937 which is currently being restored into a shape suitable for display.  

Začiatky záujmu o dokumentáciu dopravy 
Problematika múzejnej dokumentácie, ochrany a  prezentácie 
dopravy patrí na  Slovensku k  dlhodobo a  trestuhodne zane-
dbávaným oblastiam aj v  rámci technického múzejníctva. Až 
do roku 1996 sa tejto problematike komplexnejšie venovalo iba 
Považské múzeum v Žiline, ktoré bolo touto úlohou poverené 
uznesením vlády SSR č. 200 z roku 1981, jedným z azda pre mú-
zejníctvo najužitočnejších rozhodnutí vládnej moci predchádza-
júceho režimu. Toto vládne uznesenie v revolučnej eufórii po ro-
ku 1989 nedomyslene a bez náhrady zrušili, teda práve v čase 

radikálnej celospoločenskej transformácie, vrátane majetko-
vých zmien a  likvidácie, resp. výmeny celých hospodárskych 
a technologických komplexov, kedy zanikli alebo sa stratili ne-
vyčísliteľné množstvá dokladov priemyselného a technologické-
ho vývoja, a tým aj doklady z oblasti dopravy. Okresné Považské 
múzeum, viac-menej z iniciatívy jeho vtedajšieho kurátora Ma-
riana Klapitu, prevzalo do svojej správy už v roku 1967 časť do-
kladov z dejín dopravy (asi 250 kusov) zo Slovenského technic-
kého múzea v Košiciach (STM). Takáto špecializácia v žilinskom 
múzeu mala svoju logiku v  plánovanom vytvorení celosloven-
ského centra rozvoja dopravy v Žiline, kde sa okrem objektívne-

Remorkér Šturec v bratislavskom Zimnom prístave pred 
reštaurovaním v roku 2014. Foto: P. Maráky
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ho faktu dopravnej križovatky vytvorili vybudovaním vysoko-
školského pracoviska aj intelektuálne predpoklady pre zabezpe-
čovanie úloh na úseku dejín dopravy1.
Súčasne sa v  rámci vtedajšej štruktúry železničiarskych praco-
vísk postupne vytvorilo v  Bratislave Múzejno-dokumentačné 
centrum Železníc SR (predtým Pamätník železničnej dopravy pri 
Správe Východnej dráhy ČSD v  Bratislave, ďalej „MDC“), ktoré 
sa od polovice 70. rokov 20. storočia, najmä však po roku 1983 
a ešte výraznejšie od roku 1998, dopracovalo do súčasného sta-
vu, kedy je schopné plniť všetky úlohy špecializovaného celoštát-
neho železničného múzea v majetku štátu. Pôsobí ako organizač-
ná zložka štátom riadeného a zložito štrukturovaného podniku 
– Železníc SR, ako útvar Výskumného a vývojového ústavu želez-
níc v Žiline. Dosiahnuté výsledky MDC sa vďaka pevnej prísluš-
nosti k železničiarskej obci a efektívnej spolupráci s dobrovoľníc-
kymi organizáciami a  neformálnymi zoskupeniami, ako aj vďa-
ka dlhoročne kvalitnému odbornému manažmentu pod vedením 
Jiřího Kubáčka, prejavili nielen vo vybudovaní solídnej zbierko-
vej a materiálno-technickej základne v pamiatkovo chránenej čas-
ti koľajiska a objektov železničnej stanice Bratislava-Východ (tzv. 
Rendez). MDC je úspešné v organizovaní činnosti desiatok volon-
térov z radov železničiarov, aj vďaka dnes už tradične organizova-
nému medzinárodnému zrazu historických vozidiel Rendez. Má 
fundamentálny podiel na vzniku a existencii Múzea dopravy Slo-
venského technického múzea. Múzeum vzniklo v júni 1999 spo-
luprácou štátneho (STM Košice) a podnikového (MDC ŽSR) mú-
zea s neštátnym subjektom a  fyzickými osobami (Veteran klub 
Bratislava a jeho členmi)2. Predzvesťou vzniku múzea bola v ro-
ku 1996 úspešná výstava Človek na kolesách usporiadaná spoločne 
STM, Slovenským národným múzeom (SNM) a MDC v priesto-
roch SNM v Bratislave. Súbežne s ňou vyšlo monotematické číslo 
revue Pamiatky a múzeá, ktoré po prvýkrát zmapovalo dovtedajší 
stav dokumentácie dejín dopravy na Slovensku3.

Rozvoj dopravného múzejníctva na prelome tisícročí
Azda najrozsiahlejšia záchranná, tým aj akvizičná činnosť v ob-
lasti vicinálnej a  miestnej železničnej prepravy, vrátane obno-
vy historických vozidiel, iného mobiliáru a  predmetov súvisí 
do  značnej miery so záchranou lesných, podnikových, poľno-
hospodárskych a banských úzkorozchodných železníc na viace-
rých miestach Slovenska, v ktorých vykazujú aktivitu múzejné 
organizácie, ale aj viaceré iné subjekty. V súvislosti s úzkoroz-
chodnými železnicami (760 cm, 600 cm) vzniklo aj viacero pub-
likácií, ktoré zdokumentovali okrem iného aj zaniknuté železni-
ce, čím však upozornili aj na existenciu pomerne rozsiahlej do-
kumentácie v súkromnom majetku a archívnych fondoch, ktorá 
môže tiež pomôcť pri ďalších akvizíciách4.
Zberateľsky azda najzaujímavejšia časť problematiky cestnej do-
pravy – automobilová a  motocyklová preprava, resp. historické 
vozidlá, je v dodnes prevažnej miere saturovaná aktivitami súk-
romných zberateľov – fyzických osôb, koordinovaných viacerý-
mi neštátnymi subjektmi, prevažne občianskymi združeniami5. 
Niekoľko fyzických osôb využíva možnosť dočasného umiestne-
nia svojich historických vozidiel v priestoroch STM-Múzea dopra-
vy, čím umožňujú štátnemu múzeu prezentovať kultúrne dedič-
stvo, ktoré štát zatiaľ nebol schopný chrániť aj formou vytvorenia 
vlastného zbierkového fondu. Situácia je tristná, lebo predme-
ty v súkromných zbierkach nepodliehajú v Slovenskej republike 
reálne žiadnej legislatívnej ochrane (!), a ani dostupné možnosti 
vyhlasovania vecí za hnuteľné kultúrne pamiatky štátna správa 
nevyužíva, hoci evidentne ide o predmety, resp. objekty predsta-
vujúce dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva. Výnimku tvorí nie-
koľko desiatok vozidiel v zbierkach a správe STM, ďalších centrál-
ne riadených a špecializovaných múzeí, regionálnych i mestských 
múzeí. Rozsahom najviac sa ich nachádza vo VHÚ-Vojenskom 
historickom múzeu v Piešťanoch, Agrokomplexe – Výstavníctvo 
Nitra, š. p.  – Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v  Nitre 
a Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, ale aj v zbier-

kach pracovísk STM v Košiciach a Bratislave, v Múzeu Kežmarok 
a  iných slovenských múzeách. Dosiaľ však chýba komplexnejší 
prehľad o tomto heterogénnom a roztrúsenom fonde v štátnom 
a verejnom vlastníctve. Úplne chýba prehľad o historických vo-
zidlách vo vlastníctve súkromných osôb, hoci je známe, že časť 
z nich dokonca verejne prezentuje svoje zbierky v zariadeniach, 
ktoré nie sú registrované Ministerstvom kultúry SR ako múzeá, 
avšak vykonávajú obdobnú činnosť6. Skromná publikačná čin-
nosť v tejto oblasti sa obmedzuje na niekoľko prác venovaných 
rozvoju automobilového priemyslu na Slovensku, tematické člán-
ky dotýkajúce sa dejín automobilizmu na Slovensku prinášajú aj 
niektoré automobilistické časopisy7.
V ostatnom desaťročí sa výrazne zlepšila situácia v dokumentá-
cii leteckej dopravy, najmä po vytvorení špecializovaného pra-
coviska STM – Múzea letectva v Košiciach, na ktorého rozvoji, 
vrátane akvizičnej činnosti, sa významne podieľa aj bývalý slo-
venský prezident Rudolf Schuster. Vybudovanie tohto špeciali-
zovaného múzea je nepochybne jedným z najvýraznejších úspe-
chov slovenského múzejníctva od roku 19898.
Niekoľko publikačných výstupov sa vzťahuje aj k miestnej a re-
gionálnej hromadnej, najmä elektrickej doprave, pričom ne-
veľká zbierka, bez zaevidovania do  múzejných fondov, exis-
tuje vďaka dnes už vzácnej profesionálnej cti pracovníkov do-
pravných podnikov v Bratislave a v Košiciach9. V ostatnom čase 
k nim pribudli aj dobrovoľnícke aktivity, najmä v súvislosti so 
záujmom o  bratislavsko-viedenskú elektrickú trať zo začiatku 
20. storočia, ktorá po 2. svetovej vojne už nebola obnovená10.
Paradoxný, najmä vzhľadom na  niekdajšiu splavnosť viacerých 
slovenských riek a  najmä na  neveľký, ale významný slovenský 
úsek európskeho veľtoku – Dunaja, je fakt, že dosiaľ prakticky 
mimo efektívny záujem slovenského múzejníctva ostala celá ob-
lasť vodnej dopravy, osobitne dôležitá lodná preprava. Prvými 
lastovičkami v tejto oblasti sú rozsiahla monografia Dunajská flo-
tila11, výstava Na vlnách Dunaja12 a akvizícia dvojmotorového re-
morkéru Šturec a s tým spojený projekt Lodného múzea13.
Prekvapujúco úplne nezmapovaná je aj situácia v dokumentácii 
predindustriálnych foriem dopravy na Slovensku, a to napriek 
tomu, že iste mali a mohli byť aj v minulosti predmetom záujmu 
našich početných múzeí, zameraných na dokumentáciu ľudovej 
kultúry, ako aj viacerých múzeí spravujúcich bývalé šľachtické 
zbierky. Podobná situácia je aj s ďalšími cestnými prepravnými 
prostriedkami bez motorového pohonu. Niekoľko desiatok ar-
tefaktov z týchto oblastí je taktiež, bez dostupného komplexné-
ho prehľadu o ich množstve a kvalite, sústredených vo viacerých 
registrovaných múzeách14.

Súčasný stav a prognózy
Uvedený prehľad bolo nutné uviesť najmä kvôli potrebnej orien-
tácii pri budúcej výskumnej a selekčnej práci, ktorá by mala pred-
chádzať akvizičnej aktivite v dopravnom múzejníctve. Ide najmä 
– s ohľadom na hanebné, najmä rozpočtové zanedbávanie akvi-
zičnej činnosti väčšiny slovenských múzeí zo strany ich zriaďo-
vateľov – o  dôležitú súčasť argumentácie odbornej verejnosti 
smerom ku kompetentným prerozdeľovateľom verejných zdro-
jov. Predpokladaný nedostatok financií si aj v budúcnosti vyžia-
da dobrú kooperáciu zainteresovaných inštitúcií, rovnako mú-
zeí, ako orgánov štátnej ochrany pamiatok, ale aj neverejných 
a súkromných subjektov zainteresovaných na záchrane doprav-
ného dedičstva v Slovenskej republike. Účastníci nedávneho ce-
loslovenského sympózia Dopravné múzejníctvo, ochrana a  re-
vitalizácia pamiatok dopravy na Slovensku – súčasný stav a per-
spektíva (STM-Múzeum dopravy, 24. jún 2014) konštatovali, že 
je potrebné vytvoriť aj formalizovaný priestor pre trvalú koope-
ráciu verejných a  privátnych subjektov vyvíjajúcich zberateľskú 
a ochranársku aktivitu v oblasti ochrany dopravných tradícií a do-
kumentovania dejín dopravy. Je potrebná väčšia aktivita navrho-
vateľov z radov zainteresovaných špecialistov, ale aj pamiatkarov 
pri navrhovaní nehnuteľných, ale aj hnuteľných vecí za kultúrne  
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pamiatky. V tejto súvislosti bolo poukázané na význam a potrebu 
väčšej podpory dobrovoľníckej práce v tejto oblasti, a tiež na ne-
dostatočné a nevyhovujúce materiálne, najmä finančné a priesto-
rové podmienky pre špecializované Múzeum dopravy v Bratisla-
ve, začlenené do sústavy pracovísk centrálne riadeného Sloven-
ského technického múzea15.
V súvislosti s aktuálnosťou vypracovania dlhodobého progra-
mu akvizičnej činnosti v oblasti dejín dopravy v slovenských 
múzeách je dobré, že vďaka nedávnej konferencii Múzejná 
dokumentácia druhej polovice 20. storočia na  Slovensku, ktorú 
usporiadal v októbri 2012 v Zuberci Zväz múzeí na Slovensku, 
existuje metodika vypracovaná kolektívom autorov zo Sloven-
ského technického múzea, ktorú možno uplatniť aj pri sústre-
ďovaní a  odbornom spracovaní muzeálií z  oblasti dejín jed-
notlivých druhov dopravy, od predindustriálnych foriem (vy-
užívajúcich prírodné danosti, resp. ľudskú a  animálnu ťažnú 
silu), cez doklady cestnej a koľajovej dopravy, lodnej a leteckej 
prepravy, ale aj dokumenty z oblasti cestných stavieb (budo-
vy, trate, tunely, mosty, diaľnice a podobne), a tiež dopravný 
dizajn, resp. vývoj dopravných strojov, zariadení a systémov16.
Slovenské technické múzeum má vo svojich súčasných plánoch 
problematiku dokumentácie dopravy zaradenú medzi priority, 
pričom túto úlohu realizuje na dvoch špecializovaných pracovis-
kách (Múzeum letectva v Košiciach a Múzeum dopravy v Bratisla-
ve). Vzhľadom na dominantné postavenie automobilového prie-
myslu, ako hlavného vývozného odvetvia priemyslu na  Sloven-
sku, bude potrebné riešiť najmä akvizičnú činnosť spojenú hlavne 
so získaním produktov finálnej výroby – automobily značiek 
KIA, Peugeot, Volkswagen. Úplne v začiatkoch je dokumentácia 
produktov z oblasti letectva, vodnej dopravy a významnej oblas-
ti dopravného stavebníctva. Akvizičný program bude prirodze-
ne závislý od rokovaní na rezortnej úrovni a v neposlednom ra-
de na úprave v súčasnosti stagnujúcej dotácie na nákupy zbierok. 
Je potrebné, aby kultúrna politika centrálnej vládnej moci, ale 
aj ďalších orgánov verejnej správy, ktoré sú zriaďovateľmi väč-
šiny slovenských múzeí (samosprávnych krajov, mestských 
a miestnych zastupiteľstiev) anticipovala skutočnosť, že oblas-
ťou záujmu múzejnej dokumentácie dejín dopravy zďaleka nie 
sú len zbierky štátnym a verejným sektorom zriadených mú-
zeí a archívov, ale do značnej miery zbierky, či aj ešte funkč-
né technologické zariadenia, dokumentácia, prototypy, polo-
výrobky, výrobky, obchodná agenda a podobne, ktoré sú vlast-
níctvom neštátnych právnických alebo fyzických osôb. Tak ako 
v mnohých iných oblastiach, do ktorých zasiahol privatizačný 
či reprivatizačný proces, alebo boli, sú a ešte isto aj budú pred-
metom individuálneho zberateľstva, bude nevyhnutné pristú-
piť k dôslednejšiemu uplatňovaniu dostupných foriem zákon-
ného bremena na majetok osôb vlastniacich predmety kultúr-
nych hodnôt, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva.
Len ako úplne náhodne vybratý príklad na  záver uvediem, že 
kým akýkoľvek nález, povedzme gombík z meštianskeho odevu 
z 19. storočia alebo poľná fľaša vojaka zo začiatku 20. storočia 
vyzdvihnuté spod zeme podlieha štátnej ochrane, autobus alebo 
taxík z prvých desaťročí 20. storočia alebo mobiliár ozubnicovej 
železnice z polovice 20. storočia nepodlieha žiadnej ochrane. Ani 
zničenie významného dokladu dunajskej lodnej prepravy – po-
sledného trojmotorového remorkéru Kriváň, ktorý firma jedné-
ho z našich ponovembrových ministrov kultúry barbarsky a ve-
dome zbavila jeho historických hodnôt, nemožno právne stíhať, 
lebo na ochranu tejto vzácnej lode neboli odbornou verejnosťou, 
ani príslušnými štátnymi orgánmi urobené vôbec žiadne kroky, 
tým menej vykonané legislatívne opatrenia vo forme zákonných 
obmedzení na ochranu tejto dnes už zaniknutej pamiatky.
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Prenosný tranzistorový rádioprijímač Tesla 2835B Avanti. 
Výrobca: Tesla n. p. Bratislava. Rok výroby: 1985 – 1987. 
Dizajnér: Pavol Thurzo. Foto: M. Schmidt

Boj s predstavou zaprášených políc 
Slovenské múzeum dizajnu ako inštitúcia s víziou 
atraktívnej budúcnosti

Mária Rišková, SLOVENSKÉ MÚZEUM DIZAJNU, BRATISLAVA

Struggle with the image of dusty shelves. The Slovak Design Museum, as an institution with an 
attractive future vision
A new museum aimed at the collection and research of design and related disciplines, The Slovak Design Museum 
at the Slovak Design Centre in Bratislava, offers a  unique opportunity to follow the dynamics of establishing 
a comprehensive collection-creating institution. The museum aspires to become an important source of knowledge 
for several phenomena related to the present and the recent past with its collections of product and graphic design, 
multimedia design, selected areas of applied art, photography, architecture and free art. Within these tasks, the 
museum staff is planning to involve professional and general public actively and make use of new technologies in the 
presentation of collections and research. 

Slovenské múzeum dizajnu vzniklo ako súčasť Slovenské-
ho centra dizajnu (SCD) v Bratislave na konci roka 2013, no 
snahy o  vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a  je-
ho spolupracovníkov siahajú hlbšie do  minulosti1. Múzeum 
sa špecializuje na nadobúdanie, prezentáciu a výskum všet-
kých foriem dizajnu a  vybraných oblastí úžitkového ume-
nia, architektúry a  súvisiacich disciplín, vrátane prienikov 
s  voľnou výtvarnou tvorbou. Od  začiatku existencie múzea 
sa tím spolupracovníkov snaží zabezpečiť všetky úlohy, kto-
ré má múzeum plniť podľa medzinárodných štandardov, aby 
sa zaradilo medzi relevantných partnerov podobne orien-
tovaných múzeí vo svete a  reprezentatívne inštitúcie v  do-
mácom prostredí. Okrem základných zbierkotvorných, vý-
skumných a publikačných aktivít zameraných na zachovanie 
a ochranu kultúrneho dedičstva a vytváranie kultúrnej iden-
tity2 sú to samozrejme aj úlohy prezentácie zbierok súčasné-
mu publiku a vzdelávanie všetkých typov záujemcov. Hoci je 
múzeum na počiatku svojej práce, kolektív múzea si uvedo-
muje aj dôležitosť orientácie na návštevníka, resp. užívateľa, 
či už odborníka alebo laika, ako aj potrebu zapojiť sa do sprí-
stupňovania zbierok a výskumu prostredníctvom súčasných 
technológií (virtuálne múzeum, informatizácia, využívanie 
nízkonákladových sociálnych sietí na propagáciu a pod.).
Potiaľto sú to úlohy rovnaké, aké stoja v súčasnosti pred všet-
kými kolegami z ostatných múzeí. Zameranie a aktuálna kon-
cepcia Slovenského múzea dizajnu však dáva jeho zamestnan-
com isté výhody, ak hovoríme o prepojení so súčasnosťou.

Dizajn a pocit súčasnosti
Pri definovaní dizajnu je najčastejšie prijímaný názor, že vznik 
dizajnu ako špecializovanej disciplíny sa spája s  priemyselnou 
revolúciou, teda s prechodom od manuálnej výroby k strojovej, 
no podstata tvorby dizajnu je spojená už s prehistorickým obdo-
bím dejín a prvými nástrojmi, ktoré človek vytváral3. Z hľadiska 
grafického dizajnu je situácia podobná, s rozdielom, že za pre-
lom býva považovaný vynález kníhtlače a za základ širšieho poj-
mu vizuálna komunikácia prvé prehistorické obrazy a  neskôr 
vynález písma4. Je zrejmé, že hovoríme o  disciplínach, ktoré 
majú za sebou bohaté dejiny. V čom teda spočíva pocit novosti 
a súčasnosti dizajnu? Hoci sa autori píšuci o dizajne v stanove-
ní prvých dizajnérskych počinov rôznia a teoretické názory sa 
vyvíjajú spolu so spoločnosťou, významné etablovanie dizaj-
nu v priebehu 19. storočia a jeho boom v storočí dvadsiatom sú 

skutočnosti, ktoré je možné doložiť množstvom dôkazov. Rov-
nako počiatky dejín dizajnu ako vednej disciplíny kladie teore-
tik Zdeno Kolesár do pomerne nedávnej doby – 30. rokov 20. 
storočia (Herbert Read. Art and Industry5). Z  hľadiska histori-
ka alebo múzejného profesionála ide stále o obdobie, ktoré bez-
prostredne ovplyvnilo charakter súčasnej spoločnosti. Pre na-
šu kultúru je typické, že si cení isté „vrcholy modernosti“. Diela 
vychádzajúce z princípov modernosti majú podobnú charizmu 
a  cyklicky sa objavujú spolu s  hodnotami, ktoré zastupujú6.  
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Záujem o  dizajn a  dôraz na  súvis formy a  funkcie je jeden zo 
znakov doby, ktorá samu seba pokladá za  „modernú“. Dizajn 
a jeho princípy sú vyjadrením túžby našej kultúry po funkčnos-
ti, demokratizácii, prístupnosti či racionálnosti. (Negatívne ná-
zory hovoria o tých istých vlastnostiach, ako o podpore konzu-
mu, zlého vkusu, dehumanizácii tvorby, no treba si uvedomiť, 
že aj tieto fenomény patria k našej spoločnosti a môžu byť hod-
notným námetom výskumu a dokumentácie.)
Slovenské múzeum dizajnu si zvolilo za  základ svojich zbierok 
a výskumu obdobie 20. a 21. storočia, s pokračujúcim záujmom 
o  súčasné tendencie. Presahy k  skorším obdobiam sú možné 
na základe jednotlivých výskumných úloh (napr. história výrob-
ných podnikov či jednotlivých druhov dizajnu na našom území). 
Jedným z koncepčných rozhodnutí, ktoré pred iniciátormi stáli 
v priebehu formovania inštitúcie, bolo upustenie od nepresného 
pomenovania zo začiatku iniciatívy – Umeleckopriemyselné múze-
um, ktoré evokovalo doháňanie „zmeškaného vlaku histórie“ a už 
nevyjadrovalo koncepciu vytváraných zbierok. Súčasne znejúci 
názov Múzeum dizajnu napokon presne vyjadril zameranie inšti-
túcie a umožňuje spoluprácu a výskum oblastí, ktoré s dizajnom 
veľmi úzko súvisia (napríklad architektúra a jej oblasti ako inte-
riérový a výstavnícky dizajn, dizajn mestského mobiliáru a pod.).

Každodenný život dizajnu
K povedomiu o „modernosti“ dizajnu a uvedomenie si hodnoty 
dizajnu u súčasníkov pomáha paradoxne budovať emócia, ktorá 
síce nepatrí do výbavy profesionála, no pamäťová inštitúcia sa 
s ňou musí vždy vyrovnávať a môže ju i vedome používať – ide 
o pocit nostalgie. Populárnosť a prístupnosť zamerania múzea 
tak dáva ďalšiu príležitosť zaujať súčasné publikum, no zároveň 
ho aktívne zapojiť do budovania spoločného projektu – nášho 
múzea. Masovosť výroby, resp. dlhý cyklus výroby jedného typu 
výrobku i ďalšie sociálne faktory spôsobili, že mnohé predmety, 
ktoré už dnes majú kultúrnu hodnotu, sú stále používané. Ob-
jekty každodennej spotreby sa ešte stále nachádzajú v domác-
nostiach, a tak ľahko nastáva stotožnenie návštevníka s cieľom 
múzea dizajnu – snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva. 
Na podobných princípoch funguje aj zberateľský trh a pretrváva 
záujem o vintage, retro predmety a súvisiacu vizualitu. Toto laic-
ké zberateľstvo a dokumentácia na sociálnych sieťach sú nečaka-
ne silné a, hoci má odborná inštitúcia oveľa komplexnejšie úlohy, 
v  istom zmysle napomáhajú i profesionálnym inštitúciám v  ich 
úsilí. Slovenské múzeum dizajnu zbiera rôzne typy produkcie, 
od priemyselnej a veľkonákladovej výroby, malé série a vydania, 
po unikáty, solitéry a autorské dizajny. Pri nadobúdaní a výsku-
me sa kurátori zameriavajú na zachytenie toho, čo je v súčasnos-
ti najviac ohrozené. Spomeňme príklad firemných archívov a vzo-
riek, ktorým hrozí zánik vždy so zánikom spoločnosti, každý za-
chránený archív, vrátane vzoriek výroby či prototypov, znamená 
významný krok pre zachovanie kultúrneho dedičstva7. 
Ďalším spojením s praxou a súčasnosťou sú aktívni profesio- 
nálni tvorcovia starších generácií, ktorých dielo treba zmapo-
vať s využitím unikátnej príležitosti zachovať aj autentické ko-
mentáre k dielam, dohľadať informácie, ktoré nie sú uložené 
inde, len v orálnej histórii. Zbierky sa týmto spôsobom oboha-
cujú o vzácne formy diel a mapujú všetky stupne tvorby dizaj-
nu – funguje tu cyklus od návrhu po konečnú realizáciu, aktív-
ni tvorcovia prinášajú prototypy, predvýrobné makety, pracov-
né návrhy, skice, nerealizované návrhy, autorské tlače a cenné 
informácie o výrobných a technologických postupoch. Mnohé 
postupy grafického dizajnu sa stávajú znovu príťažlivými pre 
tvorbu. Spojením minulosti so súčasnosťou, spolu s rozvojom 
digitálnych technológií, sa opäť využívajú techniky, ktoré po-
stupne mizli z dizajnérskych štúdií8. 

Kurátori zbierok sledujú aktuálnu tvorbu dizajnérov a pracu-
jú na  koncepcii nadobúdania najnovších diel. Zjednodušene 
povedané – produkt alebo návrh, ktorý bol vytvorený minu-
lý rok, môže byť už predmetom záujmu, pretože má potenciál  

stať sa reprezentatívnym pre niektorú časť zbierok. Špeciál- 
ny dôraz kladú kurátori múzea na sledovanie práce budúcich 
profesionálov – študentov odborov, na  ktoré sa múzeum za-
meriava, rozbiehajú spoluprácu so školami a tvorbu špecializo-
vaných zbierok študentského dizajnu, no sledujú i prácu štu-
dentov humanitných odborov s  cieľom motivovať budúcich 
profesionálov – teoretikov a historikov k záujmu o výskum9.

Zaznamenať efemérne
Plánovaná zbierka dizajnu multimédií je tiež jednou z kľúčových 
tém pri dokumentovaní súčasnosti. Vychádza z akútnej potreby 
výskumu a dokumentácie tejto oblasti tvorby, ktorá sa vďaka vša-
deprítomnému rozšíreniu digitálnych technológií môže javiť ako 
podružná úloha, no životnosť multimédií môže byť paradoxne 
ohrozená viac ako životnosť klasického materiálu komunikácie – 
papiera. Mnohé dokumenty a diela sa už nepodarí zrekonštruo-
vať alebo zaznamenať kvôli špecifickému spôsobu vzniku, rýchlej 
výmene technologických zariadení i softvéru. Pritom nehovorí-
me iba o digitálnych technológiách, ale musíme sa oprieť o odbor-
nú podporu disciplíny, ktorá si už v zahraničí získala stále miesto 
aj v akademickom prostredí – mediálnej archeológie. Jej cieľom 
je skúmať konkrétne formy, obdobia nástupu nových informač-
ných a komunikačných technológií a médií a širšie súvislosti me-
diálnej kultúry10. Z  hľadiska mediálnej archeológie je napríklad 
pojem novosti neproblematický, pretože chápe vývoj technológií 
ako prirodzenú súčasť kultúry a skúma i vzájomné ovplyvňovanie 
a prelínanie nových technológií s tými predchádzajúcimi.
Konkrétne hovoríme o nových technológiách využitých pri tvor-
be dizajnu, architektúry, úžitkového umenia (digitálne návrhy, 
3D tlač, historicky napr. rôzne techniky montáže obrazu určené-
ho na reprodukciu), naopak o postupoch tradičného dizajnu po-
užitých v nových technológiách (napr. klasicky maľované titulky 
pre televíziu), aj o  autonómnych výsledných produktoch, ktoré 
sú efemérnej povahy a proces ich tvorby je samostatnou oblas-
ťou (webová stránka, počítačová hra, ale i nástroje tvorby – autor-
ský softvér a pod.). Inšpiráciou pre zbieranie dizajnu multimédií 
môžu byť i príklady zo zahraničia – na konci roka 2012 napríklad 
začalo Múzeum moderného umenia v New Yorku zbierať počíta-
čové hry so zámerom vytvoriť novú kategóriu vo svojich zbier-
kach a Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum v New Yor-
ku v roku 2013 slávnostne prijalo do svojich zbierok prvé dielo, 
pri ktorom bol prevzatý zdrojový kód, interaktívnu aplikáciu pre 
iPad napísanú v programe C++ určenú na vizualizáciu užívateľo-
vej hudobnej zbierky pod názvom Planetary11.

Pocit súčasnosti
Zbierky Slovenského múzea dizajnu vznikajú počas relatívne 
krátkeho obdobia a  v  malom tíme odborníkov, čo umožňuje 
nasledovať kompaktnú filozofiu nadobúdania a prístup k sprí-
stupňovaniu zbierok verejnosti. Iniciátori projektu si uvedo-
mujú výhodu, že na rozdiel od inštitúcií, ktoré už pracujú dlh-
šiu dobu a ich pracovníci sa musia konfrontovať so stratégiami 
svojich predchodcov, tím múzea dizajnu má možnosť a  kon-
cepciu práce diskutovať so súčasníkmi pri vytváraní filozofie 
inštitúcie. Máme tak unikátnu príležitosť naživo sledovať dy-
namiku vzniku komplexnej zbierkotvornej inštitúcie, ktorá 
má ambíciu stať sa múzeom súčasným zameraním a charakte-
rom svojich zbierok, aktívnym zaangažovaním odbornej i laic-
kej verejnosti a napokon i metódami, ktoré používa.

POZNÁMKY 
1 Pozri číslo časopisu Designum venované špeciálne téme založenia 

múzea dizajnu: Designum 2/2010 s  príspevkami iniciátorov pro-
jektu a textami venovanými predchádzajúcim pokusom o založe-
nie podobne zameraného múzea.

2 Stratégia rozvoja múzeí a  galérií v  Slovenskej republike do  roku 2018. 
[online] <http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/
Mater-Dokum-153642?prefixFile=m> (cit. 5. 7. 2014).
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3 Výstižný prehľad teórií a metodológií v oblasti skúmania histórie 
dizajnu podáva teoretik Zdeno Kolesár. KOLESÁR, Z. Nové kapito-
ly z dejín dizajnu. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2009.

4 Pozri napríklad: MEGGS, P. – PURVIS, A. Megg‘s History of Graphic 
Design. Hoboken, New Jersey : Wiley, 2006.

5 Kolesár, c. d., s. 11.
6 Princípy modernosti a polemický názor na inklináciu západnej ci-

vilizácie k modernizmu približuje vo svojej eseji sociológ Peter We-
ber. WEBER, P. Modernity: Understanding our present time [online] 
<http://www.fgcsic.es/lychnos/en_EN/articles/modernity_un-
derstanding_our_present_time>. (cit. 5. 7. 2014).

7 Napríklad sa tento krok podaril pri kolekcii viac ako 300 stoličiek 
z Tatra Nábytok Pravenec.

8 Ide o rôzne techniky tlače alebo predtlačovej prípravy obrazu, kto-
ré vytvárajú špecifický charakter výsledného diela.

9 Jedným z  nástrojov, ktoré múzeum dizajnu má, je súťaž Národ-
ná cena za  dizajn, ktorú organizuje Slovenské centrum dizajnu  
a  na základe ktorej sa dajú selektovať najnovšie diela pre budúce 

zbierky. Významným aspektom spolupráce s  odbornými školami 
je podpora pri vedení či často záchrane školských archívov, a ďal-
ším dôležitým prvkom je angažovanie študentov na dobrovoľníc-
kej báze do niektorých aktivít múzea.

10 Kvôli definícii pozri napríklad: PARIKKA, J. What is Media Archaeolo-
gy? [online] <http://mediacartographies.blogspot.sk/2010/10/what-
-is-media-archaeology-beta.html> (cit. 5. 7. 2014) a kvôli ďalším in-
formáciám a zdrojom: LÖFFLER, P. Towards a new media archaeology? 
A  report on some books and tendencies.[online] <http://www.necsus-
-ejms.org/towards-a-new-media-archaeology-a-report-on-some-
-books-and-tendencies> (cit. 6. 7. 2014).

11 Viac v  textoch na  webových stránkach múzeí: ANTONELLI, P. 
Video Games: 14 in the Collection, for Starters [online]  <http://
www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/29/video-games-
-14-in-the-collection-for-starters> (cit. 6. 7. 2014) a CHAN, Seb. 
Planetary: collecting and preserving code as a  living object [online]  
<http://www.cooperhewitt.org/2013/08/26/planetary-collecting-
-and-preserving-code-as-a-living-object> (cit. 6. 7. 2014).

POZVÁNKY 
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Dokumentácia súčasnosti alebo ochrana 
toho, čo zostane po derniére divadelnej 
inscenácie
Zuzana Koblišková, MÚZEUM DIVADELNÉHO ÚSTAVU, BRATISLAVA

Documentation of the present, or protection of the leftovers after the last theatre staging 
A  photography, a  video recording, digitisation. To keep and repeat something that was meant to be unique and 
unrepeatable, e.g., a theatre staging is also possible. Is there something lost by doing so? Or, vice versa, what can be 
achieved by it? What does it really mean to keep a theatre staging?

Múzeum Divadelného ústavu (MDÚ) je špecifické pracovisko 
dokumentujúce zároveň hmotné aj nehmotné kultúrne de-
dičstvo. Práve rozdiel medzi hmotnou a nehmotnou súčasťou 
divadelnej inscenácie a hierarchia či nadradenosť jedného vo-
či druhému je častým námetom diskusií medzi teatrológmi, 
divadelnými tvorcami a  múzejníkmi. Pre tvorcov a  kritikov 
je dôležitý hlavne celok inscenácie na javisku v určitom čase 
a pred určitým kolektívom divákov. Nehmotné zložky, ako sú 
dramaturgia, réžia, herectvo by bez hmotnej, najmä výtvar-
nej zložky (kostýmy, scéna či javiskové osvetlenie) nemohli 
plnohodnotne fungovať. Na druhej strane zbierky MDÚ po-
zostávajú aj z  výtvarných návrhov k  scénickým a  kostýmo-
vým realizáciám, čiže z výtvarnej zložky divadelnej inscená-
cie, ktorá slúži ako návrh konečnej vizuálnej podoby. Zbierka 
kostýmov dokumentuje jednu zo zložiek samotnej realizácie, 
a aj to nie úplne. Kostým je neúplný bez herca, pre ktorého 
bol vytvorený, a bez kontextu postavy, ktorú v inscenácii re-
prezentuje. Hoci niektoré návrhy sú realizované v  takej po-
dobe, že môžu bez väčších problémov konkurovať samostat-
ným výtvarným realizáciám bežne vystavovaným v galériách 
nechcem sa na tomto mieste zamotávať do polemiky o tom, 
čo považovať za  umenie a  čo nie, potom estetické emócie, 
ktoré vyvolávajú samostatne bez kontextu inscenácie, pre 
ktorú boli vytvorené, sú značne obmedzené).
Ak teda zbierky MDÚ pozostávajú prevažne z výtvarných ná-
vrhov (či už 3D alebo 2D) a  nie z  častí samotnej realizácie, 
aká je potom hodnota takto uchovanej „súčasnosti“, respek-
tíve len jej časti? Čo vlastne je v  tomto zmysle „súčasnosť,“ 
keď niektoré inscenácie zostávajú v repertoároch našich diva-
diel aj niekoľko rokov či takmer desaťročie, a naopak, niekto-
ré sa neudržia ani jednu sezónu. V našom ponímaní je hodno-
ta jednotlivých dokumentov či častí výtvarných zložiek závislá 
od celkového kontextu inscenácie, a teda aj od množstva infor-
mácií a  materiálu dokumentačného charakteru. Tie nám na-
príklad medzi iným prezradia aj to, ako dlho sa inscenácia udr-
žala na javiskách a ako bola hodnotená divadelnou kritikou.
 
Divadelný ústav a jeho múzeum v online svete
Snaha dokumentovať divadelné inscenácie v našom prostre-
dí vznikla na začiatku 50. rokov. V roku 1953 na základe roz-
hodnutia Povereníctva školstva, vied a  umení v  Bratislave 
vzniklo divadelné oddelenie v  kultúrno-historickom odbore 
Slovenského múzea. Začalo sa intenzívne zbierať všetko, čo 
s divadelnou kultúrou v danej dobe súviselo. Divadelný ústav 
má oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digita-
lizácie (ODDID). Jeho súčasťou je aj Múzeum Divadelného 
ústavu. Ako už bolo spomenuté, zbierky múzea sú zamerané 

len na výtvarnú časť inscenácií, kým oddelenie dokumentá-
cie uchováva a zbiera písomný aj fotografický materiál k jed-
notlivým inscenáciám. Je to o neúnavnej práci kolegov doku-
mentátorov, ktorí si dávajú záležať na tom, aby zaznamena-
li každú premiéru v divadlách na našom území, získali k nej 
programový bulletin, fotografie, plagáty či dokonca režijné 
knihy a zozbierali recenzie aj iné články v printových médi-
ách. Aj vďaka ich práci kurátori dopĺňajú do evidencie zbierok 
dôležité kontextuálne súvislosti. Súčasťou oddelenia doku-
mentácie je aj videotéka, ktorá sa svojím charakterom najviac 
blíži k dokumentácii reálnej podoby inscenácie prostredníc-
tvom audiovizuálnej nahrávky. Vzhľadom na finančnú nároč-
nosť zaznamenania divadelnej inscenácie prostredníctvom 
videokamery, je nutné robiť reprezentatívny výber, a  pre-
to nejde o  celoplošnú divadelnú dokumentáciu dnešnej do-
by. Divadelný ústav sa napriek tomu snaží prostredníctvom 
viacerých projektov1 o uchovávanie a zaznamenávanie čo naj-
väčšieho počtu najkvalitnejších inscenácii. Spolupráca Múzea 
Divadelného ústavu s oddelením dokumentácie je pre ucho-
vávanie divadelných inscenácii veľmi dôležitá, pretože scé-
nický či kostýmový návrh nadobúda hodnotu vo chvíli, keď je 
priradený do kontextu tej-ktorej divadelnej inscenácie.
Nevyhnutnou pomôckou pre zhodnocovanie a  systematizá-
ciu zbierok je elektronická evidencia. Divadelný ústav spra-
vuje Informačný systém THEATRE.SK (elektronický archív 
inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Sloven-
sku), ktorý v súčastnosti prepájame s elektronickými eviden-

Prezentačný portál Katalóg zbierok a fondov Divadelného ústavu
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ciami jednotlivých zbierok v rámci ODDID, ako aj zbierkami 
MDÚ. Cieľom je vytvoriť užívateľské prostredie, ktoré umož-
ní prienik do  sveta divadla cez všetky možné kontexty. Už 
čoskoro bude výsledkom prezentačný portál Katalóg zbierok 
a fondov divadelného ústavu, v ktorom si budú môcť záujemco-
via pozrieť všetky dokumenty, textové či vizuálne, vzťahujú-
ce sa ku konkrétnej inscenácii, osobnosti, divadlu, udalosti či 
podujatiu prostredníctvom jedného portálu.

Virtuálne oživovanie minulosti
Múzeum Divadelného ústavu nemá stále expozície a  svoje 
zbierky prezentuje prostredníctvom spolupráce s  divadla-
mi a  inými kultúrnymi inštitúciami, na  výstavách k  výro-
čiam či iným príležitostiam a prostredníctvom väčších pro-
jektov, akým bola napríklad výstava Ako sa uchováva pomi-
nuteľnosť v roku 2011. Táto výstava bola výbornou ukážkou 
práce s rôznorodým materiálom Divadelného ústavu. Vďa-
ka spomínamému prezentačnému portálu zbierok sa však 
ponúkajú aj nové formy ich prezentácie. Národný program 
digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktorého výsledky budú 
súčasťou aj tohto portálu, poskytuje obrovské množstvo vi-
zuálneho materiálu, a  tak má Divadelný ústav a  jeho mú-
zeum možnosť vytvárať virtuálne prostredie uchovávajúce 
súčasnosť aj minulosť a prezentovať svoje zbierky aj s  iný-
mi dokumentmi bez skreslenia. Výstavy divadelného ume-
nia v samej podstate vlastne popierajú charakter divadelnej 
inscenácie, pre ktorú sú určené. Plošné vystavovanie kos-
týmových či scénických návrhov bez ďalších kontextov nie 
je cieľom, ktorý si ako inštitúcia dokumentujúca umenie 
primárne prebiehajúce v  čase kladieme. Do  budúcnosti sa 
chceme venovať hľadaniu nových a  efektívnych spôsobov,  
ako čo najlepšie uchovávať, zaznamenávať a dokumentovať 
súčasné divadelné umenie v  čo možno najširšom kontexte 
a  zároveň neobmedzovať estetické pôsobenie jednotlivých 
prvkov zachovaných z inscenácií ich prezentáciou bez odka-
zov k ich pôvodnému kontextu.
Ako si teda predstavujeme dokumentovanie divadelnej in-
scenácie v  ideálnom prípade? Skvelým príkladom je multi-
mediálne DVD s rekonštrukciami rôznych spracovaní insce-
nácie Herodes a  Herodias, ktoré vytvorili teatrológovia Cen-
tra výskumu divadla a  oddelenia divadelnej dokumentácie, 
informatiky a  digitalizácie Divadelného ústavu. Za  najhod-
notnejšie časti zbierky sú považované tzv. sety. Sú to celis-
tvé súbory výtvarných diel a dokumentov súvisiacich s urči-
tou inscenáciou. Je to najmä preto, že z podobných súborov 
sa dá vytvoriť takmer kompletná rekonštrukcia inscenácie, 
ktorá mohla vzniknúť aj pred niekoľkými desaťročiami. Ná-
vrhy pre Hviezdoslavovu tragédiu Herodes a Herodias z  ro-
ku 1925 a 1937 od Ľudovíta Hradského (1902 – 1973) patria 
medzi najstaršie scénické a kostýmové návrhy fondu Múzea 
Divadelného ústavu. Okrem nich sú v zbierkach k tejto insce-
nácii aj návrhy od Ladislava Vychodila (1920 – 2005) z roku 
1955, ktorý pri vytváraní scény spolupracoval aj s Alfrédom 
Pifflom (1902 – 1972), významným architektom a  pamiat-
karom, presláveným najmä záchranou Bratislavského hra-
du v 50. rokoch 20. storočia. Zachovala sa aj ich osobná ko-
munikácia, ktorá to potvrdzuje. Pôvodnú realizáciu približu-
je maketa vyrobená z  dreva a  kašírovaného papiera. Oproti 
maliarsky prepracovaným scénickým návrhom, v ktorých L. 
Vychodil zobrazoval aj exteriér s  výhľadom do  krajiny, ma-
keta predstavuje chladný interiér hradu. Silným sugestívnym 
prvkom ozvláštňujúcim zbierkový predmet je svetelný zdroj 
zabudovaný priamo v makete2. DVD obsahuje odborné štú-
die písané z  dnešnej perspektívy, dobové recenzie a  štúdie, 
fotografie, skeny scénických, kostýmových návrhov, skrátka 
úplne všetok materiál, ktorý bolo možné k daným inscenáci-
ám zohnať nielen v našej inštitúcii, ale aj z iných zdrojov. Aj 

preto sa činnosť múzea v súčasnosti sústreďuje najmä na sys-
tematické dopĺňanie zbierok materiálom, ktorý v nich chýba 
a ktorý by umožnil podobné rekonštrukcie k čo najväčšiemu 
množstvu inscenácií. 

Záver
Pri niektorých dôležitých scénických a kostýmových výtvar-
níkoch disponuje MDÚ aj kompletnými pozostalosťami, pri 
niektorých len výberom z tvorby, a tak je veľmi dôležité po-
kračovať v  systematickom zbere objektov dokumentujúcich 
našu divadelnú súčasnosť.
Hoci rekonštrukcia divadelnej inscenácie na základe docho-
vaných materiálov na DVD alebo na portáli nikdy nevyvolá 
estetickú emóciu porovnateľnú so zážitkom, aký má divák 
priamo v  divadle. Výtvarné umenie v  službách divadla nie 
je možné porovnávať s voľnou výtvarnou tvorbou na zákla-
de rovnakých kritérií, nech by bolo akokoľvek kvalitne spra-
cované. Jeho charakteristickou črtou je nadstavba kontex-
tu divadelnej inscenácie, a  tak je rovnako opodstatnené ho 
uchovávať a zbierať recenzie k jednotlivým inscenáciám, tak 
ako je dôležité uchovávanie scénických a kostýmových návr-
hov od prvých skíc až po finálne návrhy. Ani jedna z týchto 
zložiek však samostatne nemá takú hodnotu, akú má celok 
uchovaných dokumentov a zbierkových predmetov. 

Foto: Z. Koblišková

POZNÁMKY
1  Napríklad prostredníctvom edície Prítomnosť divadelnej minu-

losti, projektu sprítomňujúceho interaktívnou formou inscená-
cie, ktoré už nie sú v repertoároch slovenských divadiel.

2  Citát z nepublikovaného textu pripravovanej publikácie o zbierkach 
Múzea Divadelného ústavu, autori M. Daubrava a Z. Koblišková.

Titulná strana multimediálneho DVD Herodes a Herodias
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Rómsky povoz rezbára Dezidera Fertőa, reliéf, drevo (E 5 611). 
Foto: J. Ferleťáková

Dokumentácia súčasnosti v podmienkach 
Gemersko-malohontského múzea 
v Rimavskej Sobote 
Ján Aláč, GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM, RIMAVSKÁ SOBOTA

Documentation of the present in the conditions of the Gemer-Malohont Museum in Rimavská Sobota
The author illustrates the topic of the documentation of the present in the conditions of the Gemer-Malohont 
Museum in Rimavská Sobota by outlining the specific conditions of this issue in the context of options and limitations 
of a regional homeland museum. He also quotes specific examples of acquisitions in the past few years.  

V Gemersko-malohontskom múzeu už od jeho počiatku je mož-
né pozorovať snahu získavať do zbierok predmety zo súčasnos-
ti. Na  dokumentáciu súčasných javov upriamoval pozornosť už 
prvý riaditeľ múzea Ján Fábry koncom 19. storočia, ktorému bo-
lo zrejmé, že to, čo nepodchytíme dnes, môže byť pre potomkov 
navždy stratené. Táto činnosť mala však vždy svoje dobové mo-
tivácie a  podoby. Dnes vlastivedný charakter múzea určuje mi-
moriadne široký rozsah fenoménov a udalostí, ktoré je potrebné 
zdokumentovať, a to nielen vo vzťahu k podchyteniu súčasnosti. 
V mene sústredenia sa na dokumentovanie súčasnosti však nie je 
možné zmieriť sa s pasívnou selekciu. 
V kontexte dokumentácie súčasnosti je záber regionálnych 
múzeí rozšírených o množstvo tém – priemysel, kultúra či so-
ciálne aspekty, tak výrazné v niektorých regiónoch. Pri špeci-
fikách regiónu máme na mysli zvláštnosti spoločenského vý-
voja nielen posledných rokov, kde mnohé schémy a  tvrdenia 
platné a  zovšeobecnené na  celospoločenskú úroveň pre kon-
krétny región neplatia alebo sú celkom protichodné, obzvlášť 
ak ide o regióny na periférii krajiny, ako je to aj v prípade Ge-
mera-Malohontu. Súčasnosť je navyše nesmierne štruktúro-
vaná vo svojej podstate a zložitá v možnostiach interpretácie. 
Takýto široký záber je limitovaný finančnými možnosťami, 
ale i  priestorovými a  odbornými kapacitami múzea. Nezane-
dbateľné sú tiež očakávania, ktoré majú od činnosti múzeí ich 
zriaďovatelia, a v neposlednom rade i verejnosť. 
O  systematickom prístupe k  dokumentácii súčasnosti v  pod-
mienkach Gemersko-malohontského múzea možno hovoriť 
len na určitých úrovniach, resp. v určitých oblastiach. Niektoré 
boli v posledných rokoch definované konkrétnou témou výsta-
vy, ktorá sa stala východiskom pre komplexnejší zber materiá-
lu a systematický prístup k určitej problematike. Zároveň je zo 
strany múzea snaha využívať možnosti, ktoré sa mu ponúkajú 
prostredníctvom darov alebo ako výsledok výskumnej činnos-
ti jednotlivých odborných zamestnancov. Pre potreby tohto prí-
spevku budeme za súčasnosť považovať obdobie po roku 1989. 

Dokumentácia súčasnosti v zbierke etnológie
Zbierkový fond múzea je členený na nasledovné odbory: prí-
rodné vedy, archeológia, história, história umenia a etnológia. 
Zbierkové predmety dokumentujúce súčasnosť sa dostávajú 
do zbierok z oblastí etnológia, história a história umenia. Sys-
tematický prístup je v rámci etnologických zbierok pri doku-
mentácii života Rómov. 
Od  roku 1996 sa múzeum zameriava na  dokumentáciu mate-
riálnej a duchovnej kultúry rómskeho etnika v regióne Gemer-
-Malohont. Z  hľadiska špecifickosti problematiky sa múzeum 
práve tu orientuje systematicky na  dokumentáciu súčasnosti. 
Na úrovni materiálnej kultúry, resp. v oblasti výtvarného pre-

javu, múzeum získalo v  roku 1997 ucelený súbor 102 reliéfov 
a plastík rómskeho rezbára Dezidera Fertőa (1921 – 1996), ale 
i zaujímavú produkciu košikárov, otca a syna Baryovcov z Cako-
va a Eleméra Baloga z Hodejova, ktorý v súčasnosti žije vo Veľ-
kých Teriakovciach. V  rokoch 1997 a  2012 pribudli do  zbier-
ky práce súčasného rómskeho kováča Igora Radiča z Klenovca 
v  celkovom počte 40 kusov. Išlo o  širokú škálu prác, od kova-
ných úžitkových predmetov až po dekoratívne predmety. 
V roku 1997 v kontexte pripravovanej výstavy Rómovia vo foto-
grafii Kolomana Zúrika, ktorá bola verejnosti predstavená v roku 
1998, získalo múzeum tiež cennú kolekciu – 100 ks čiernobie-
lych fotografií zachytávajúcich sviatočné i bežné chvíle zo živo-
ta Rómov v Klenovci. V tom istom roku bola predstavená verej-
nosti aj výstava Aleny Horváthovej Život Rómov. V  roku 1999 
sme od  Jozefa Bihariho získali súbor desiatich ním vyrobe-
ných „hudobných“ nástrojov. V tomto prípade boli nadobudnu-
té z priestoru mimo hlavnej zbernej oblasti regiónu – z Topoľ-
čianok, no prevážila snaha o  dokumentáciu problematiky nad 
striktným vymedzením zbernej oblasti múzea. V danej dobe iš-
lo vo všetkých prípadoch o súčasných rómskych tvorcov.  
Z obdobia po roku 2000 sú súčasťou fotoarchívu múzea súbory 
fotografií etnologičky Oľgy Bodorovej pochádzajúce z  výskumu 
problematiky bývania Rómov v  rôznych lokalitách regiónu. Zá-
very výskumu boli prezentované vo forme výstavy Ľudová archi-
tektúra a spôsob bývania Rómov v Gemeri-Malohonte (18. 12. 2001 
– 28. 2. 2002), a tiež v rovnomennom katalógu k výstave. Doku-
mentácia bývania Rómov pokračovala v rôznej intenzite i v nasle-
dujúcich rokoch. Výraznejšie po roku 2010, aj v súvislosti s tro-
mi ročníkmi seminárov Rómska kultúra v  múzeách vo filmových 
a powerpointových prezentáciách realizovaných v múzeu v rokoch 
2010 – 2012. Dokumentované boli zmeny bývania v kontexte vý-
stavby sociálnych bytov napríklad v  lokalitách Sútor, Pavlovce, 
Rimavská Seč, Hodejov, ale pozornosť bola venovaná aj ďalším 

2014_08_muzeum_03_06.indd   14 21. 9. 2014   11:28:44



Hlavná téma • múzeum 3 / 2014     15

lokalitám s  rómskym etnikom, ako Klenovec-Dolinka alebo Ri-
mavská Sobota-Dúžavská cesta. V tomto období bol výskum re-
alizovaný Ľudmilou Pulišovou. V rovnakom období bola venova-
ná pozornosť rómskym muzikantom v regióne. V roku 2012 mú-
zeum napríklad získalo kúpou súčasný rómsky mužský a ženský 
odev pozostávajúci z 27 kusov zbierkových predmetov. 
Súčasťou etnologických zbierok je súbor 143 predmetov po-
stihujúcich súčasnú produkciu Výrobného družstva Šamot-
ka, Hrnčiarske Zalužany (výstava Keramika VD Šamotka HZ – 
1996). Väčšina predmetov bola získaná v rokoch 1996 – 1997, 
súbor bol neskôr doplnený v  roku 2011. V roku 2012 pribu-
dol darom aj súbor výrobkov sklárne v Utekáči, pozostávajúci 
z termoskových vložiek (10 predmetov), žiarovkových baniek, 
vzorkovnice farieb atď. V tomto období sa postupne do etno-
logických zbierok dostal aj rozsiahlejší súbor od jedinej súčas-
nej keramikárky a výtvarníčky Danky Bakšovej z Hrnčiarskych 
Zalužian. Ide o prírastok do zbierky komplexnejšie dokumen-
tujúcej hrnčiarstvo a hrnčiarsku produkciu v regióne Gemera-
-Malohontu, ktorému sa v múzeu prakticky od polovice 70. ro-
kov 20. storočia venuje O. Bodorová. 
Snaha o dokumentáciu ľudových remesiel bola čiastočne nazna-
čená v súvislosti s rómskymi remeselníkmi. Z ďalších remeselní-
kov múzeum získalo ucelené súbory kyjatických hračiek Rudol-
fa Stehlíka (1940 – 2010) z Veľkých Teriakoviec. V jeho prípade 
múzeum realizovalo i fotodokumentáciu a videodokumentáciu 
procesu výroby hračiek, resp. postupov výroby. V súvislosti s vý-
stavou Betlehemy Jána Grenčíka (*1945) z Husinej realizovanou 
v  roku 2004 boli v  nasledujúcom roku nadobudnuté plastiky, 
betlehem, krížová cesta a posledná večera.

Prínos ostatných zbierok k dokumentácii súčasnosti
Pri dokumentácii súčasnosti tu čiastočne vyvstáva problém po-
sudzovania jednotlivých predmetov s ohľadom na rozdiely v ča-
sovom horizonte využívania vecí, resp. problém časového vy-
medzenia kategórie súčasný. Napríklad to, čo je pre niekoho 
vhodný objekt do múzea z pohľadu dokumentácie napríklad 70. 
či 80. rokov 20. storočia, je u niekoho ešte celkom bežne vyu-
žívaný predmet každodennej potreby. Preto je zo strany múzea 
snaha o  dokumentáciu súčasnosti rozšírená o  druhú polovicu 
20. storočia, a to rovnako v zbierkach histórie i etnografie. 
Najmenšou zbierkou múzea je zbierka histórie umenia. Za po-
sledné dve desaťročia boli získavané výtvarné diela súčasných 
autorov pôsobiacich v meste Rimavská Sobota a regióne Gemer-
-Malohont. Rimavskosobotský výtvarník Gabriel Viktor Kurilla 
(1947 Lučenec –2011 Rimavská Sobota) je v zbierkach múzea 
od  roku 2006 zastúpený 22 výtvarnými dielami. Tento súbor 
pozostáva z keramiky, kresieb pastelom a uhlom, ale i olejoma-
lieb. Ďalší maliar žijúci v Rimavskej Sobote Štefan Balázs (*1958 
Podbrezová) mal v  múzeu výstavy v  roku 1992 a  na  prelome 
rokov 2011 a 2012. Dnes je zastúpený 18 obrazmi a kresbami. 
Prostredníctvom svojich predkov je s Rimavskou Sobotou spoje-
ný v Budapešti žijúci a tvoriaci Tamás Konok (*1930 Budapešť). 
Je zastúpený dvomi dielami získanými darom v roku 2013. Ma-
liar Štefan Koós (*1953 Rimavská Sobota) je v zbierkach doku-
mentovaný ôsmimi olejomaľbami a plastikami. Výstavy v mú-
zeu mal v rokoch 1992, 1995, 2000 a 2014. Od maliara Alexan-
dra Bohóa (*1947 Brezno) bola zbierka múzea obohatená o dve 
diela. Už nežijúci neprofesionálny výtvarník – rezbár Ladislav 
Kepka má od roku 1996 v múzeu zastúpenie v podobe šiestich 
pozoruhodných drevorezieb. Vo väčšine prípadov zmienených 
autorov zvýšená aktivita vo vzťahu k  zdokumentovaniu prob-
lematiky súvisela s prípravou konkrétnej výstavy. Pri iných bol 
nárast počtu zbierkových predmetov realizovaný prierezovo, 
v  rámci možností múzea v  podobe mapovania ich tvorby. Po-
dobne to platilo aj vo vzťahu k iným témam nielen v rámci his-
tórie umenia, ale i histórie a etnografie.  
Historické zbierky tvoria najrozsiahlejšiu časť zbierkového 
fondu múzea. Vzhľadom na šírku záberu sa práve sem dostá-

vajú vo zvýšenej miere predmety dokumentujúce súčasnosť, 
hoci pojmovo sa kategória „súčasný“ zdanlivo dostáva do roz-
poru s názvom tejto časti fondu. 
Komplexnejšie boli podchytené voľby v  roku 1998. Do  zbie-
rok pribudlo 137 volebných letákov, plagátov a  iných propa-
gačných materiálov. Získané boli od  jednotlivých politických 
strán pôsobiacich v regióne. V roku 2010 pribudol heterogén-
nejší súbor 69 predmetov – pozvánok, etikiet, kondolenčnej 
listiny, pamätných listín, pohľadníc, volebných plagátov a  le-
tákov, vizitiek, plastových téglikov napríklad Gemerskej mlie-
karne a ďalšieho propagačného materiálu.
Zo zaujímavejších a  ucelenejších  akvizícií možno spome-
núť v  roku 2011 získaný súbor 32 predmetov dokumentujú-
cich športovú kariéru tragicky zosnulého džudistu a olympio-
nika, rimavskosobotského rodáka Zoltána Pálkovácsa (1981 
– 2010). Podobná zaujímavá akvizícia vzťahujúca sa na špor-
tovú činnosť bola získaná darom od zberateľa z Rimavskej So-
boty v  roku 2005. Ide o  rozsiahlu kolekciu 156 zbierkových 
predmetov – suvenírov, predmetov, ocenení s  tematikou ša-
chu, šachových turnajov a jeho vývoja nielen v regióne Gemer-
-Malohont. Kombináciou snahy reagovať na  konkrétne mož-
nosti, osobnej iniciatívy a zamerania jednotlivých odborných 
zamestnancov sú akvizície, ako v  roku 2013 získaný sudcov-
ský či prokurátorský talár z konca 20. storočia či iné predmety 
dokumentujúce súčasné súdnictvo v meste Rimavská Sobota. 
V roku 2009 múzeum získalo policajnú uniformu pochádzajú-
cu z roku 1995, vrátane ďalších uniforiem a k nim prináležia-
cich súčastí z obdobia pred rokom 1989. Nedávno sa do zbie-
rok dostala aj spotrebná elektronika z konca 20. storočia tak, 
aby bol výberovo zastúpený rozsah jej využívania v súčasnosti. 
Z  pohľadu dokumentácie súčasnosti je potrebné spomenúť 
rozsiahly fotoarchív múzea. Je zaznamenávané dianie v mes-
te a regióne, ide však o výberovú dokumentáciu, pretože mú-
zeum nemôže slúžiť ako spravodajský portál, ktorý reaguje 
na všetko, čo sa udeje. Systematicky je však vedená dokumen-
tácia vlastnej činnosti múzea, nielen na úrovni fotodokumen-
tácie, ale i audiovizuálnych záznamov podujatí a tiež archivá-
cie propagačných a  iných materiálov naviazaných na  činnosť 
múzea. 
V  neposlednom rade je potrebné uviesť aktivity knižnice mú-
zea, ktorá je s viac než 32 815 knižničnými jednotkami v histo-
rickom a 11 821 knižničnými jednotkami v príručnom knižnom 
fonde (stav k 31. 12. 2013) samostatnou časťou múzea. Systema-
ticky zhromažďuje a uchováva regionálnu tlač, vrátane obecných 
a mestských novín regiónu. Realizuje bibliografiu odborných pra-
covníkov múzea. Systematicky sú dokumentované články, prí-
spevky či zmienky o múzeu a regióne v celoslovenskej tlači. 

Záver
Dokumentáciu súčasnosti v  Gemersko-malohontskom múzeu 
podmieňuje viacero faktorov. Je to jednak regionálne pôsobenie 
múzea, jeho finančné a kapacitné možnosti, výstavná a vedecko-
výskumná činnosť odborných zamestnancov či nutnosť využívať 
v akvizičnej činnosti vhodné ponuky vo forme darov. Prostred-
níctvom informácií o  akvizíciách väčších súborov sme naznači-
li vzťah Gemersko-malohontského múzea k súčasnosti a  jej do-
kumentácii. Jednotlivých akvizícií či menších súborov však bolo 
omnoho viac a v posledných rokoch nadobudnuté predmety do-
kumentujúce druhú polovicu 20. storočia tvoria podstatnú časť, 
nezriedka i  väčšinu ročných prírastkov v  zbierkach v  odboroch 
etnológie a histórie. Systematickejšie bola dokumentácia súčas-
nosti, i vzhľadom na súvislosti uvedené vyššie, vedená v odbore 
etnografie. Pri histórii má fragmentárnejší charakter vzhľadom 
na značný rozsah tém a šírku záberu, ktoré táto zbierka pokrýva. 
Napriek tomu tvoria predmety dokumentujúce súčasnosť pod-
statnú časť každoročnej akvizície, ak odmyslíme akvizíciu prírod-
ných vied a archeológie. Gemersko-malohontské múzeum v Ri-
mavskej Sobote má snahu problematiku dokumentácie súčasnos-
ti neustále skvalitňovať a systematizovať prístup k nej. 
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Muzealizácia súčasnosti 
v Stredoslovenskom múzeu
Roman Hradecký, STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM, BANSKÁ BYSTRICA

Museum rendering of the present in the Central Slovakian Museum
During my visit to the Volgograd museum „The Battle of Stalingrad“ I had the opportunity to see also the original Museum 
of the Carycin (Stalingrad) Battle from the time of the civil war. In addition to an immensely interesting explanation, 
I was attracted by the information about the museum activities at the time of the Great Patriotic War. In the first place, 
the museum staff was trying to rescue the collections and transfer them behind the front. Having done that they came 
back to the besieged city to collect facts and documents about another battle for this beautiful city. Forbearing their faith 
that the city would not be defeated in this merciless battle and resist the attack of the fascist troops, what is notably 
worthy of admiration is their effort to render the present in museum terms (to use the current jargon). Thanks to their 
activities a new museum could be established and, on the basis of a large collection of original artefacts, convincingly, 
truthfully and attractively present the moments that were decisive for the breakthrough in the Second World War. This is 
also an answer to the question whether museums should remain merely the „conserves of the past“. 

Pôvodné vlastivedné múzeá, ako je napríklad aj naše múze-
um, počas desiatok rokov svojej existencie získali nesmierne 
početné zbierky, ktoré postihujú región, spoločnosť a prírodu 
v čase, v ich premenách a vývoji. Svojim obsahom sú také pes-
tré ako sám život. Od množstva dokladov o vývoji prírody až 
po širokú paletu spoločenskovedných artefaktov. V tejto sku-
točnosti spočíva základná zložitosť našej muzealizácie súčas-
nosti. Kde, kedy a čo zachytávať, dokumentovať zo súčasnosti?

Problémy dokumentácie súčasnosti
Relatívne ľahšia odpoveď na túto otázku je v časti prírodoved-
ného poznania. Menej podlieha vplyvu politických hodnotení 

a  zmien, v  zásade sa riadi prírodnými zákonmi, aj keď nemô-
žeme vylúčiť pôsobenie človeka. Zmena spoločenských pome-
rov po roku 1989 viedla aj k zmene zákona o ochrane prírody 
a krajiny, ktoré zásadným spôsobom obmedzili pre múzeá mož-
nosti dokumentovania súčasnosti. Dnes je možné dokumento-
vať prírodu a jej zmeny len na základe výnimiek a súhlasu štát-
nych orgánov. Stratila sa priama väzba múzeí na Štátnu ochra-
nu prírody, ktorá už vôbec nevyužíva odborné kapacity múzeí, 
ich zistenia a fakty v  legislatívnom procese. My predsa v rám-
ci plánov vedeckovýskumných úloh dokážeme účelne vlastným 
výskumom nadviazať na naše pôvodné zbierky a dokumentovať 
premeny prírody. Práve štruktúra a charakter zbierok nám slú-
žia ako jedinečné vodítko pri porovnávaní prírodného prostre-

Bohoslužba v lesnej kaplnke počas bojov pri rieke Strypa, na území dnešnej Ukrajiny, miesta bojov 16. honvédskeho (banskobystrického) 
pluku. Doteraz nepublikovaný záber neznámeho autora z fondu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
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dia, zachovania výskytu pôvodných rastlín a živočíchov, prítom-
nosť inváznych konkurentov či zmeny flóry a fauny. Tu, myslím, 
je aj významný priestor pre Ministerstvo kultúry SR, ale aj Zväz 
múzeí na Slovensku, pri iniciovaní zmeny súčasného stavu. 
Dokumentovanie súčasnosti v  spoločenskovednej oblasti je 
známejším problémom činnosti múzeí. Kolegovia z Múzea bit-
ky o Carycin (Stalingrad) to mali možno jednoduchšie. Sú (bo-
li) monotematickým múzeom a ich práca v obkľúčenom meste 
bola úplne logická a svojim spôsobom aj prirodzená. Pri čin-
nosti našich „všeobecných“ múzeí je to však podstatne zloži-
tejšie. Život našej spoločnosti celé predchádzajúce storočie, 
ale aj to súčasné, prechádzal a prechádza prudkými zmenami 
a  zvratmi, sme svedkami mnohých „historických“ okamihov, 
ale nemáme jednoznačné systémové nastavenie na  ich do-
kumentovanie pre budúce generácie. Mnohé udalosti len tak 
akosi prechádzajú popri nás bez toho, aby sme ich dokumen-
tovali. Aj sté výročie 1. svetovej vojny je dôkazom, že muzeali-
zácia súčasnosti je viac menej náhodnou vecou a nie systémo-
vým riešením. 
Na druhej strane práve tieto „okrúhle“ výročia sú možnosťou 
aspoň dodatočne zmapovať vtedajšiu súčasnosť (čo však pri 
100 rokoch je vlastne nelogickosť). Preto sa u  nás už tretím 
rokom venujeme problematike 16. honvédskeho pluku, ktorý 
mal mierové sídlo v Banskej Bystrici a výrazne ovplyvnil život 
mesta a regiónu, nielen v časoch Prvej svetovej vojny. S vyu-
žitím doposiaľ nespracovanej zbierky – viac ako 250 predme-
tov a viac ako 370 sklenených negatívov – z výstavy o činnos-
ti tohto pluku (v Banskej Bystrici v roku 1918), pripravujeme 
na november tohto roku veľkú výstavu dokumentujúcu osudy 
vojakov pluku, ale aj obyvateľov nášho mesta. Obrátili sme sa 
na verejnosť s výzvou o poskytnutie artefaktov k tejto téme, 
aby sme presnejšie a  precíznejšie mohli dokumentovať celú 
problematiku. Ukázalo sa, že v mnohých rodinách uchováva-
jú spomienky a  predmety na  svojich predkov, čo sa prejavilo 
aj v  pomerne veľkom záujme verejnosti o  obohatenie výsta-
vy príbehmi ich prastarých rodičov. Pri spomínanom časovom 
horizonte ide v tomto prípade o splácanie dlhov minulosti, nie 
muzealizáciu súčasnosti. 
Mali by sme si priznať, že ani obdobie prvej Slovenskej repub-
liky či budovania socializmu u nás sme doposiaľ objektívne ne-
zdokumentovali. O skutočne „súčasnej súčasnosti“ ani neho-
voriac. Jedným z  našich pokusov zmapovať nedávnu súčas-
nosť v spolupráci s verejnosťou je pripravovaná výstava k 40. 
výročiu povodne z roku 1974. Povodeň, ktorá prišla z 23. a 24. 
októbra, bola svojim charakterom taká rozsiahla a  unikátna, 
že viedla k veľkým vodohospodárskym opatreniam a násled-
nej regulácii toku rieky Hron. Povodeň i  realizované opatre-
nia zásadne zmenili tvár mesta a  samozrejme aj životy ľudí. 
Obyvatelia mesta i regiónu sami dokumentovali túto udalosť 
a v spolupráci s nimi (a Slovenským vodohospodárskym pod-
nikom) dokážeme vytvoriť nielen výstavu o tejto udalosti, ale 
aj významne obohatiť zbierkový fond originálnych fotogra-

fií nášho múzea. Aj to jedna z ciest ako dopĺňať naše zbierky 
tak, aby sme aspoň čiastočne reflektovali na prebiehajúci vý-
voj spoločnosti a prírody.

Naše možnosti a limity
Jedným z  nástrojov muzealizácie súčasnosti je spolupráca 
s vysokými školami či vedeckovýskumnými pracoviskami. Prá-
ve zmluvy s fakultami vysokých škôl sú pre nás cestou ako pri 
obmedzenom rozpočte a  z  toho vyplývajúcom obmedzenom 
počte odborných zamestnancov – kurátorov jednotlivých zbie-
rok – aspoň čiastočne dokumentovať súčasný vývoj. Ukazuje 
sa, že vlastnými silami sme schopní len selektívne dokumen-
tovať prebiehajúce zmeny. Rozhodujúcimi limitmi našich snáh 
sú finančné a priestorové možnosti. Poddimenzované rozpoč-
ty, chýbajúce účelové prostriedky na  akvizície, nedostatočné 
materiálne, priestorové, ale aj technické podmienky depozitá-
rov nás nútia veľmi výrazne selektovať čo a ako zdokumentu-
jeme zo súčasnosti. Sú to však systémové rozhodnutia alebo 
len výsledok náhodných rozhodnutí? To zrejme posúdia budú-
ce generácie...

FOTO: archív Stredoslovenského múzea

Panoráma povodne z roku 1974. Autor Fridrich Stankay, z fondu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrice. Snímka bola získaná vďaka 
ústretovosti MUDr. Praženicovej z glaukómovej ambulancie FNsP F. D. Rosevelta v Banskej Bystrici, kde je už viac ako 30 rokov súčasťou jej inventára

POZVÁNKA 
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Kunsthalle Bratislava: partnerka súčasnosti
Nina Vrbanová, DOM UMENIA/KUNSTHALLE, BRATISLAVA

Kunsthalle Bratislava: partner for the present 
The author deals with the comparison of professional methods and procedures applied by classical collection creating 
institutions (museums, art galleries) on the one hand and institutions of the Kunsthalle type (not creating collections) 
on the other one. She brings a new view on its key importance and mission to present, document and make modern visual 
art accessible in the spectrum of current international art gallery standards. On the example of the recently opened 
Slovak institution House of Art/Kunsthalle Bratislava the article reflects the possibilities and, mainly, the significance of 
documenting the present, as a groundplan of knowledge and its subsequent conservation, i.e., creation of cultural heritage.    

Dokumentácia súčasnosti
Dokumentácia a  uchovávanie kultúrneho dedičstva dlhodobo 
patria k prioritným úlohám nielen pamäťových a zbierkotvor-
ných inštitúcií – múzeí, galérií, archívov, vedeckých knižníc, ale 
aj ďalších príbuzných, umenovedne zameraných inštitúcií. Ich 
vznik podmienila situácia a podoby umenia druhej polovice 20. 
storočia, ako aj spôsoby jeho interpretácie a odborného reflek-
tovania.   Najmä v posledných rokoch sa stretávame so zinten-
zívnenou ambíciou profesionalizovať postupy zaznamenáva-
nia a archivácie umenia aj v rozšírenej sfére internetu prostred-
níctvom rôznorodo zameraných textovo-obrazových databáz. 
Dôležitým sa v tomto zmysle ukazuje trend pravidelného zve-
rejňovania (najčastejšie vo forme výstav,  katalógov a  digitali-
zovaných databáz) nových prírastkov do zbierok, prípadne sprí-
stupňovanie zbierok v tomto virtuálnom priestore natrvalo so 
zámerom komplexnej prezentácie všetkých relevantných infor-
mácií a údajov. Nové podoby a hodnoty umenia, ktoré prináša 
aktuálna doba, rovnako dobre v prvej fáze zachytávajú aj ume-
novedné periodiká, ktorých obsah neskôr vytvára elementárnu 
bázu selekcie a archivácie toho, čo sa uchová a môže byť neskôr 
odborne revidované. Dokumentovať súčasné umenie a kultúru 
totiž znamená „byť na tepe doby“, zachytávať súčasnosť tu a te-
raz, mapovať ju v čase paralelne s jej vznikom. 
Práve z  tohto dôvodu úloha dokumentovať súčasnosť prináleží 
skôr iným platformám, než tradičným zbierkotvorným múzeám 
či galériám, ktorých optika je sústredená na viac či menej vzdia-
lenú minulosť, ktorá už súčasťou kultúrneho dedičstva spoľahli-
vo je a ktorá už má svoju vlastnú aktualitu objektívne za sebou 
(horizont 25 – 30 rokov ako objektivizovateľná fáza „sita doby“). 
Odborné spracovanie (prezentácia a  zaznamenávanie) a  reflek-
tovanie (hodnotenie) súčasnosti však akoby zahŕňali ešte neistú 
plochu, ktorá sa potenciálne môže, no aj nemusí stať hodnotou. 
Vyžaduje reflektovanie ad hoc, komparáciu s produkciou blízkeho 
kultúrneho rámca, kritický odstup a najmä odbornú kontextuali-
záciu. Všetko sa zhodnocuje v čase a umenie obzvlášť. To, čo dnes 
dokumentujeme, sa môže a nemusí „ukázať“ ako významná hod-
nota zasluhujúca následné uchovanie. Dokumentácia aktuálneho 
je však pre obe tieto možnosti nevyhnutným základom, pričom 
možno povedať, že to, čo je mapované priebežne v aktuálnom ča-
se, má zároveň väčší potenciál stať sa nadčasovým – stať sa kul-
túrnym dedičstvom. Vhodným príkladom sú výtvarné periodi-
ká, ktoré pravidelne sprehľadňujú a archivujú v súčasnosti mimo-
riadne zrýchlené a zahustené výtvarné prostredie. Rovnako tak 
výstavy súčasného umenia a kurátorské projekty predovšetkým. 

Medzinárodný rámec
V  januári 2014 bola v  rámci organizačnej štruktúry Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky zriadená bratislavská Kun-
sthalle ako (v domácom kontexte vizuálnej kultúry a  jeho ofi-

ciálnej verejnej podpory) nový typ inštitúcie so zameraním 
na prezentáciu a výskum súčasného vizuálneho umenia nielen 
v domácom, ale predovšetkým medzinárodnom kontexte. Do-
slovne „hala umenia“ alebo „hala pre umenie“ sa líši od ostat-
ných inštitúcií, ktoré sa venujú výskumu a prezentácií súčasné-
ho umenia, v prvom rade absenciou tvorby zbierky. Kým kľúčo-
vou funkciou múzeí alebo galérií je zhromažďovanie a ochrana 
kultúrneho dedičstva, úlohou Kunsthalle je práve dokumentá-
cia súčasnosti v zmysle jej výstavnej prezentácie a umenovednej 
reflexie. Ďalší viditeľný rozdiel spočíva v teritoriálnom, resp. re-
gionálnom zameraní. V zbierkach slovenských galérií nájdeme 
prevažne diela domácich autorov, pričom skôr výnimky tvoria 
zahraničné mená často ako „rezíduá“ z  príležitostných výstav, 
bienále a pod. Tento záber kamenných inštitúcií je pritom tradi-
cionalisticky odôvodnený – vyplýva z ich bazálnych funkcií, pro-
filácií a tiež regionálnych špecifík. Kunsthalle je typ umenoved-
nej inštitúcie s medzinárodnou profiláciou, pričom prioritou je 
tvorba výstav ako výskumnej platformy. Jednou z  kľúčových 
funkcií tejto verejno-právnej galérie je export súčasného sloven-
ského umenia do  zahraničia a  paralelne import zahraničného 
umenia do domáceho prostredia za účelom poznávania, stimu-
lácie a konfrontácie. Takýto typ výstavnej dramaturgie má na-
še umenie postupne začleniť do medzinárodnej scény, čo sa nie 
celkom podarilo po roku 1989.
Umenovedná inštitúcia tohto typu sa dominantne zameria-
va na  mapovanie a  prezentáciu aktuálnych tendencií vizuálne-
ho umenia v medzinárodnom kontexte. Viac než hĺbkovým vý-
skumom, orientovaným spravidla do minulosti, sa zaoberá refle-
xiou a prezentáciou toho najaktuálnejšieho, čo súčasná vizuálna 
scéna prináša. Nosným poslaním Kunsthalle je teda kultivova-
ná výstavná prezentácia aktuálneho umenia so zapojením prog-
resívnych metód galerijnej praxe. Medzi tie patrí najmä galerij-
ná pedagogika, resp. odborne vedené vzdelávacie programy, bo-
hato štruktúrovaný sprievodný program k výstavám (prednášky, 
autorské prezentácie, komentované prehliadky, diskusie a pod.), 
ako aj doplňujúca edičná činnosť predovšetkým v podobe kata-
lógov a menej náročných publikačných výstupov. Primárnym cie-
ľom Domu umenia/Kunsthalle Bratislava (ďalej „KHB“) je tak 
ponúkať a približovať svet súčasného vizuálneho umenia čo naj-
širšej verejnosti ako komplex týchto postupov. Vychádzame pri-
tom aj z ambície prekročiť a aktualizovať sedimentované galerij-
né vzorce, ktoré, žiaľ, často vedú k úplnému vyprázdneniu našich 
inštitúcií – nie však v zmysle kleinovského umeleckého konceptu 
prázdnej galérie, ale faktickej absencie diváka/návštevníka.
Jedným z takýchto postupov, ktoré KHB plánuje integrovať ako 
novinku do  slovenského galerijného prostredia, je zapojenie 
mladých mediátorov ako školených sprievodcov po  výstavách. 
Mediátor v  podstate nahradí zažitý model pasívneho dozorcu 
a bude sa aktívne podieľať na sprístupňovaní výstav divákom. 
Okrem stráženia priestoru a  výstavných exponátov bude jeho 
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Koncepcia nadobúdania
Silný nástroj funkčného múzea

Andrea Jamrichová, MÚZEUM ĽUV, STUPAVA

The concept of acquisitions
A powerful tool of a functional museum
Do museums have a written collections policy? Is it published on their websites? Museums are encouraged to do so, 
according to the ICOM code of ethics for museums. Building  up collections capable of telling the full story of the 
documented theme is essential for museums. The Museum of Folk Art Production (MĽUV) has three types of them 
– collections, working collections and documenting collections aiming to tell the story of handcraft works made of 
natural materials in Slovakia.

Máte na webe múzea zverejnenú koncepciu 
nadobúdania zbierkových predmetov? 
Prečo by ste mali mať? Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slo-
venskej republike do roku 2018 ako jeden z nástrojov (3.1) jej 
plnenia určila múzeám a galériám vypracovať koncepciu nado-
búdania zbierkových predmetov a zverejniť ju na ich webovom 
sídle. Koncepcia má, v súlade s odporúčaniami Etického kóde-
xu múzeí ICOM (ďalej len „kódex), stanoviť zásady získavania, 
ochrany a využívania zbierkových predmetov v múzeu. Nado-
búdanie mimo tejto stanovenej politiky by malo byť umožne-
né len za výnimočných okolností. Riadiaci orgán má v takejto 
situácii zvážiť dostupné odborné názory a vyjadrenia všetkých 
zúčastnených strán, v ktorých treba zohľadniť význam takto 
nadobúdaného predmetu, vrátane jeho kontextu v kultúrnom 
a prírodnom dedičstve a najmä osobitné záujmy iných múzeí, 
ktoré zhromažďujú takýto materiál.
Pokyn na  vypracovanie koncepcie teraz prichádza „zhora“, 
no je pre múzeum vysoko účelný. Okrem ujasnenia si „poj-
mov a  dojmov“ vo vnútri múzea, je zverejnenie koncepcie 
na webe jasný odkaz verejnosti čo je „pointou“ konkrétneho 

múzea – čo z okolitého sveta čím dokumentuje, uchováva pre 
pamäť a následne dokáže sprostredkovať. Osloví i potenciál-
nych donorov.
Kódex odporúča, aby koncepcia obsahovala i informácie o po-
stavení pracovných zbierok. Do nich by malo patriť predmety, 
ktoré sa nachádzajú snáď v každom múzeu, a to na tých naj-
rozmanitejších miestach, zväčša z pádnych dôvodov, a nie sú 
ani zbierkovými predmetmi, ani DKP/DIM. 

Nielen zbierkový fond
Múzeum ľudovej umeleckej výroby zriadené štátnou prí-
spevkovou organizáciou ÚĽUV v  decembri 2008 (ďalej len 
„MĽUV“) má okrem zbierkového fondu vytvorený i fond pra-
covný a  fond dokumentačný. Kým prvý menovaný je spravo-
vaný v  súlade s  múzejnými právnymi predpismi, druhé dva 
sú evidované v súlade s internými smernicami múzea prijatý-
mi koncom roka 2013. Pri ich vzniku sme sa riadili práve spo-
mínaným kódexom, a  to nielen preto, že MĽUV je inštituci-
onálnym členom ICOM. Píše sa v  ňom, že múzeá môžu mať 
určité druhy pracovných zbierok, pri ktorých sa dôraz kladie 

úlohou napomáhať divákom k čo najkomplexnejšej recepcii, zá-
žitku z návštevy inštitúcie, a to najmä formou sprevádzania, na-
vigovania, vysvetľovania a  sprístupňovania doplňujúcich ma-
teriálov. Do tohto okruhu podporných činností, ktoré v medzi-
národnom prostredí predstavujú štandard, bude neskôr patriť 
aj knižnica a tiež virtuálna databáza súčasného umenia verejne 
dostupná na internete. V horizonte najbližších rokov KHB plá-
nuje (okrem vlastnej webovej stránky, ktorá je aktuálne v pro-
cese príprav a ktorá bude slúžiť ako primárny zdroj informácií 
o inštitúcii a jej aktivitách) zriadiť a spravovať samostatnú we-
bovú platformu, ktorej obsahom bude štruktúrovaná databáza 
súčasného slovenského vizuálneho umenia. Jej bilingválne pre-
vedenie bude mať rovnako za cieľ napomôcť domácej scéne pl-
nohodnotnejšie sa začleniť do medzinárodného diskurzu.

Výstavná prezentácia súčasnosti
Dokumentovať súčasnosť v prípade inštitúcie typu Kunsthalle 
znamená byť jej partnerom v aktuálnom čase a priestore – ma-
povať ju, sprístupňovať, reflektovať aj následne archivovať. Ako 
príklad možno uviesť, že KHB začiatkom roka 2014 ako jednu 
zo svojich prvých aktivít vyhlásila medzinárodnú výzvu na vý-
stavné projekty pre priestory Kunsthalle LAB (v rámci dispozí-
cie Domu umenia ide o prízemné priestory bývalej predajne Die-

lo). Takmer dvesto žiadostí umelcov a kurátorov z celého sveta, 
z ktorých po odbornej selekcii a posúdení plánuje KHB zosta-
viť minimálne dvojročný výstavný program, predstavuje vzor-
ku toho najaktuálnejšieho, čo vizuálne umenie v súčasnosti zna-
mená a čo ponúka. Ide nateraz prevažne o autorské prezentá-
cie najnovšej tvorby v  spektre od  procesuálnych kolektívnych 
workshopov až po minimalistické sound-artové inštalácie so za-
pojením diváka. Druhou rozšírenou metódou tvorby výstavnej 
dramaturgie ako prezentácie a dokumentácie súčasnosti v prí-
pade Kunsthalle je potom štandardná recipročná výmena vý-
stav súčasného umenia s partnerskými inštitúciami. 
Inauguračným projektom novej slovenskej inštitúcie Domu 
umenia/Kunsthalle Bratislava bude v septembri 2014 rozsiah-
la výstava s  názvom Paradox 90. Kurátorské koncepcie v  obdo-
bí mečiarizmu (1993 – 1998), ktorú spoločne pripravuje osem 
domácich kurátorov. Predstavuje spätnú sondu a  revíziu dô-
ležitých výstav a najmä podôb slovenského umenia z obdobia 
90. rokov 20. storočia. Hlavnou ambíciou výstavy je po období 
uplynulých 15 rokov preskúmať podoby, trvácnosť a relevan-
ciu nášho vtedajšieho umenia prelomového obdobia po  roku 
1989 a pokúsiť sa odpovedať na otázku vplyvu tohto obdobia 
na súčasné tendencie umenia. Časový horizont 20 až 25 rokov 
pritom z pohľadu Kunsthalle a jej osobitého zamerania pred-
stavuje hraničný rámec pojmu „súčasné umenie“.  
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viac na  zachovanie kultúrnych, vedeckých alebo technických  
postupov, než na  samotný exemplár, alebo predmety zhro-
maždené na pravidelné manipulačné a vzdelávacie účely. 
ÚĽUV je inštitúcia so silným vzdelávacím akcentom a akti-
vitami v  oblasti výstavníctva, preto MĽUV vníma potrebu 
fondu, ktorého predmety (i v rôznych fázach výroby) sú pri-
márne určené na pravidelné manipulačné a edukačné účely 
– ich výpovedný potenciál sprostredkovaný nielen zrakom, 
ale i hmatom, je silným komunikačným kanálom pri pred-
náškových, kurzovných, výstavných aktivitách. V  pracov-
nom fonde, v súlade so svojou špecializáciou, preto múze-
um zhromažďuje:
•	 (aj nedokončené) výrobky dokumentujúce fázy, postupy 

výroby, techniku, prácu s materiálom, 
•	 obdobné predmety, aké sú zapísané v  zbierkovom fonde 

múzea, ak sú potrebné na pravidelné výstavné a edukačné 
účely,

•	 analógie k zbierkovým predmetom,
•	 predmety s negatívnym použitím prvkov ľudovej kultúry, 

tzv. gýč,
•	 pracovné nástroje, pomôcky, materiál potrebný pri reme-

selných technikách.
Druhý novovzniknutý fond dostal názov dokumentačný. 
Jeho základ tvorí pôvodný fond ÚĽUV. Patria doň výstupy 
výskumov ľudového odevu realizované pracovníkmi ÚĽUV 
v teréne od 50. do 70. rokov minulého storočia. Sú evido-
vané v skupinách: Krojová dokumentácia (s podskupinami 
napr. Strihy, Veľká výzdoba, Vzorkovník vyšívacích tech-
ník), Materiálový vzorkovník, Fototéka, Výskumné sprá-
vy. Neskôr vznikli skupiny Videotéka, Audiotéka, Návrhy, 
Nehmotné kultúrne dedičstvo... Tento fond je zamýšľaný 
aj ako zdroj doplňujúcich informácií k  ostatným  fondom 
múzea. 
MĽUV chce svojimi tromi fondmi (zbierkovým, dokumen-
tačným, pracovným) dokumentovať a následne v budúcnos-
ti rekonštruovať inšpiratívny príbeh ručnej práce, používania 
a  umného spracovania prírodných materiálov z  miestnych 
zdrojov (ekológia v praxi), spájania funkčnosti s krásou, tra-
dícií s  invenciou. Príbeh vývoja prvkov ľudovej kultúry pre-
tavených do ručne vyrobených úžitkových vecí – ich posun, 
životaschopnosť v meniacom sa svete 20. a 21. storočia, s ak-
centom na pôsobenie ÚĽUV v tejto oblasti.  

Selekcia a jej kritériá
Vráťme sa ku koncepcii nadobúdania zbierkových predme-
tov. Deväť z  desiatich kurátorov múzeí, s  ktorými som sa 
v  rokoch 2010 – 2011 počas práce na  projekte Múzeá tre-
tej generácie na Slovensku na túto tému zhovárala, mi polo-
žilo otázku: „Načo koncepcie, načo plány, keď nikdy nevie-
me, či nejaké financie na akvizície budú, ani koľko ich bu-
de?“ Osem z desiatich dodalo, že okrem toho aj tak nemôžu 
vedieť, kto im čo ponúkne do múzea. Tento nereprezenta-
tívny mini prieskum poukazuje na  ústup od  jednej z  naj-
dôležitejších činností kurátora zbierky – od  selekcie, te-
da od  identifikácie potencionálnych nositeľov muzeality aj 
po  ich vyčlenení z  ich prirodzeného prostredia. Inými slo-
vami: od  vytipovania média – komunikačného prostried-
ku dokumentovaného javu/skutočnosti/osobnosti (špecia-
lizácie múzea). Ak sa vytipovaný predmet do  zbierkového 
fondu kvôli nedostatku finančných prostriedkov nedosta-
ne, môže byť aspoň zachytený textovým a/alebo obrazovým 
záznamom s kontextovými informáciami s odkazom na je-
ho umiestnenie (či už in situ či v  súkromnej zbierke ale-
bo inom múzeu...).
Bez selekcie sa ľahko stane zásadným problémom zbierok 
nedostatok náležitých reprezentantov s adekvátnou výpo-
vednou hodnotou. Je efektívne mať stanovené kritériá tej-

to selekcie. Zadefinovať si, ktoré predmety „stoja za  to“, 
aby ich múzeum zo všetkých síl bránilo pred ich prirodze-
ným zánikom (dokumentáciou, odborným uložením, pre-
ventívnym konzervovaním, odborným ošetrením). Iste 
tieto zásady boli/sú v  hlavách zakladateľov jednotlivých 
zbierok. Kurátori však odchádzajú, zbierky sú večné (sko-
ro). Je praktické dostať kritériá z hláv na papier, ktorý si 
potom môžu preštudovať ich nástupcovia. Logicky ich ma-
jú ovládať aj členovia komisie na  tvorbu zbierok, tak ako 
i štatutár múzea, ktorý je poslednou inštanciou akvizičné-
ho procesu. 
Za kľúčové hľadiská pri tvorbe každej zbierky možno pova-
žovať:
–  schopnosť predmetu vypovedať o dokumentovanej téme/

príbehu,
–  význam predmetu pre výpovednú schopnosť zbierky, 

do ktorej má byť zaradený1. 
Ďalšie kritériá sú rôzne, závisia od  typu zbierky a  najmä 
od  rozhodnutia kurátora/vedenia múzea, napríklad: vzác-
nosť /mimoriadnosť, bežnosť/masovosť, nový vývojový typ 
či zásadný posun/obrat, geografické kritérium, časové krité-
rium, typologické kritérium a tak ďalej.
Na začiatku akvizičného procesu sa odporúča riešiť aj:
–  verifikácia, či ide o  legálnu držbu súčasného vlastníka 

(napr. či nejde o predmet z krádeže), 
–  vyhodnotenie fyzického stavu predmetu,
–  vyhodnotenie všetkých nákladov spojených s  akvizíciou 

(doprava, ošetrenie, priestor v depozitári – najmä u veľ-
korozmerných predmetov),

–  požiadavky predajcu/darcu,
–  možnosti použitia predmetu – v  súvislosti s  autorskými 

právami (licenciou),
–  etika, ak ide o predmet spojený s etnickými či nábožen-

skými skupinami.
Selekcia, ako je známe, môže byť aktívna alebo pasívna. Pri 
pasívnej už niet šance aktívne vyberať z rozmanitých dokla-
dov skúmaného javu/osobnosti/skutočnosti, selektuje sa už 
iba z toho, čo zostalo zachované, a to nemusí byť najvýpo-
vednejší reprezentant, resp. reprezentant v  súlade s  krité-
riami. 
Aktívna selekcia je viac spojená s dokumentáciou súčasnosti. 
Kurátor má pri nej reálnejšiu možnosť aktívne vyberať naj-
vhodnejších, najvýpovednejších zástupcov, a teda splniť kri-
tériá výberu. Keď si uvedomíme, že múzeá sú tu preto, aby 
vytvárali svojimi zbierkami obraz minulého sveta (s  cieľom 
prispieť k  tomu, aby sme sa lepšie vyznali vo svete súčas-
nom), tak je jasné, že majú zbierať a dokumentovať nielen to 
pekné a  významné, ale aj obyčajné, škaredé, kontroverzné. 
Inak budúcim generáciám ten obraz (ne)zámerne skreslia. 
Bez náležitých nositeľov aj negatívnych, resp. kontroverz-
ných stránok, ťažko dokážu prezentovať obraz sveta v celom 
kontexte, čo môže narušiť ich dôveryhodnosť. Prípadne viesť 
až k strate značky autenticity – berúc do úvahy tézu, že mú-
zeum je ostrovom reality uprostred mora fikcie, ktoré sa oko-
lo nás neustále rozširuje.
Úskalí pri tvorbe zbierok môže byť viacero:
•	 nedostatočná znalosť existujúcich zbierok,
•	 nekoncepčnosť v tvorbe zbierok, 
•	 diskontinuita v tvorbe zbierok,
•	 kurátor/kustód/reštaurátor/členovia komisie pre tvorbu 

zbierok/riaditeľ/generálny riaditeľ bez adekvátnych zna-
lostí, skúseností a nasadenia,

•	 nevyhovujúce priestory pre dlhodobé uloženie zbierok,
•	 nedostatok finančných prostriedkov – nielen na  ná-

kup, ale aj na  udržiavanie vhodných podmienok pre 
uloženie a prezentáciu zbierok, odborné ošetrenie, ko-
munikáciu atď.
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Doplňovanie zbierok je jedna z dôležitých a radostných uda-
lostí v múzeu. Vypĺňa biele miesta v zbierkach, posúva ich 
interpretačné schopnosti, prináša nové výstavné a  edu-
kačné impulzy. Prirodzene, ak má zbierka o  niečom vypo-
vedať, musí kurátor to niečo poznať jednak z  výskumov, 
ale i  z  „prvej ruky“ – z  diania v  okolitom svete, aby doká-
zal vyberať náležitých reprezentantov. Výskum2 a  celoži-
votné vzdelávanie (sa) kurátorov je tak nevyhnutným pred-
pokladom kvalitnej tvorby zbierok. Jan Dolák napísal, že 
najlepším múzejníkom nie je vynikajúci znalec v  danom 
odbore, ale ten, kto vie predmety správne vyselektovať, 
uchovať a  ako produkt ich predstaviť/vysvetliť užívateľo-
vi múzea3. Zbierka musí byť tvorená profesionálne (a to sa 
neučí na žiadnej univerzite). Balast do nej prijatý zaťažuje 
jej správu a  odčerpáva verejné zdroje. Veď ak už raz pred-
met kurátor navrhol, komisia na tvorbu zbierok odporučila 
a štatutár rozhodol o  jeho zaradení do zbierkového fondu, 
bola mu pred zákonom priznaná rovnosť s ostatnými zbier-
kovými predmetmi. Z hľadiska dokumentácie a ochrany ne-
existujú druhoradé zbierkové predmety (pre zbierku môžu 
byť prínosné i torzá, skice a podobne, ak zvyšujú jej výpo-
vednú hodnotu). Súčasťou procesu tvorby fondov múzeí je 
síce i  vyraďovanie, ktoré môže byť nástrojom skvalitnenia 
zbierky (ak o ňom rozhodnú výsostne profesionálne zbier-
kotvorné dôvody), ale ako vieme, planá legislatíva umožňu-
je vyradenie zbierkového predmetu iba z taxatívne vymeno-
vaných dôvodov.
Kvalita zbierky pochopiteľne závisí nielen od selekcie, ale aj 
od tezaurácie. Tvorba akéhokoľvek fondu je utópia, ak nee-
xistuje alebo je nedostatočná následná odborná evidencia. 
Okrem toho, že to je forma riadnej starostlivosti o získaný 
majetok, je to jediná šanca ako spolu s  predmetom ucho-
vať i  informácie o prostredí, z ktorého pochádza. Predmet 
totiž sám o sebe bez sprievodných informácií môže časom 
(najmä po  tom, čo z múzea odídu tí, čo o ňom informácie 
mali v hlavách) vypovedať akurát tak sám o sebe, prípadne 
sa stať nezrozumiteľným, a teda zbytočným. Preto je nevy-
hnutné, aby sa do druhostupňovej evidencie dostávali aj in-
formácie vypovedajúce o kontexte, teda nielen tie, ktoré sa 
dajú „vyčítať“ z predmetu (rozmery, tvar, farebnosť, techni-
ka). Ak sa kontext nedostane do  dokumentácie múzea pri 
akvizícii zbierkového predmetu, tak sa šanca, že sa tak vô-
bec niekedy stane, výrazne znižuje a predmet prestáva byť 
svedkom príbehu.

Nika múzea
Múzeá svojimi zbierkami pomáhajú ľuďom dopátrať sa od-
povede na  večnú otázku: „Kto sme, odkiaľ prichádzame 
a  kam smerujeme?“ To je zadanie, ktoré dala spoločnosť 
múzeám, a  dôvod, pre ktorý ich financuje. Zbierky múzeí 
dokopy – ako médiá historickej pamäte – majú vypovedať 
o nás a našom skutočnom svete, pripomínať ho prostred-
níctvom autentickej dokumentácie, a to na kvalitnej úrov-
ni, ktorá je výsledkom vedeckého poznania. Máme v múze-
ách zodpovednosť voči budúcim generáciám (aj keď málo-
kto má čas si to v každodennej práci uvedomiť). Za to, čo 
im z nášho sveta (a „svetov“ pred nami) zostane. Tým, že 
predmet kultúrnej hodnoty „povýšime“ na zbierkový pred-
met, berieme na  seba záväzok brániť ho zubami-nechta-
mi pred najsilnejším nepriateľom – časom, t. j. pred pri-
rodzeným zánikom, ku ktorému speje. Vieme, že každý je-
den predmet máme očíslovaný a odfotografovaný odborne 
uložiť v dobrom depozitári do vhodného obalového mate-
riálu do správneho úložného mobiliáru, zdigitalizovať, za-
radiť do  databáz (tie databázy spravovať), raz za  x rokov 
ho pri revízii vziať do  ruky, odborne ošetriť, vystavovať 
a transportovať iba vo vhodných podmienkach, publikovať 

atď. (v tejto súvislosti je jasné, že žiaden dar nie je zadar-
mo, keď treba čas a financie na uvedené úkony). Zákonnou 
povinnosťou zriaďovateľov múzeí je toto všetko financovať 
(zberateľstvo bolo vždy výsadou bohatých, či tých, ktorí 
preň neváhali urobiť maximum). Preto všetci – od kuráto-
ra, cez členov komisie na tvorbu zbierok, po štatutára mú-
zea – si musia poriadne zvážiť, čo do múzea prijať. Je esen-
ciálne mať to dobre premyslené i  napísané (v  koncepcii). 
Ideálne je, ak si svojim zbierkovým fondom múzeum vy-
tvorí medzi inými zbierkotvornými inštitúciami nezastu-
piteľné miesto – svoju niku, ako píše Jiří Žalman. Výrazne 
mu to v budúcnosti pomôže obhájiť vlastnú existenciu a fi-
nancovanie z verejných zdrojov.
Želám veľa zdaru pri písaní koncepcie nadobúdania – nástroja 
3.1. stratégie. V MĽUV na nej pracujeme.

POZNÁMKY 
1 Pre zbierku môžu byť veľmi dôležité i torzá, skice a pod., ak zvy-

šujú jej výpovednú hodnotu. Prirodzene, hodnota (aj výpoved-
ná) profesionálne koncipovanej zbierky nie je iba súčtom hod-
noty predmetov, ktoré ju tvoria – je pochopiteľne viac. Zbierka 
je svojbytnou kultúrnou hodnotou.

2 Aby múzeum mohlo nadobúdanie zbierok realizovať kvalifiko-
vane, musí robiť výskum prostredia, v  ktorom sa potenciálne 
predmety nachádzajú. Akvizícia zbierkových predmetov samo-
zrejme nie je povinným výstupom výskumu – ak kurátor uzná 
za vhodné, tak výstupy budú v polohe akvizície do dokumentač-
ného fondu (fotografie, audio nahrávka, výskumná správa, ...) 
alebo do pracovného fondu múzea.

3 Tvorba zbierky nie je účelom múzea. Zbierky sú prostriedkom 
múzea. Prostriedkom dokumentovania vybraného javu/sku-
točnosti/osobnosti, keďže sú významným prameňom informá-
cií o nich (médiom historickej pamäti). A následne esenciálnym 
nástrojom komunikácie s  verejnosťou. Aby bola komunikácia 
zmysluplná, musí byť zbierka daná do  kontextu, hovoriť prí-
beh. Nejde teda iba o to, aby sa zbierky tvorili – aby sa predmety 
do nich zbierali, ale aj o to, aby im ľudia rozumeli (aj po vytrh-
nutí z ich pôvodného, častokrát už neexistujúceho prostredia). 
Takže komunikovať zbierkami a zbierkovými predmetmi treba 
vedieť – je to výzva dokázať nimi pravdivo rekonštruovať to, čo 
dokumentujú, a  zároveň pôsobiť na  návštevníka nielen infor-
mačne, ale i esteticky a emotívne. 

ICOM NEWS
Štvrťročník distribuovaný v súčasnos-
ti promptne v  elektronickej podobe 
Medzinárodnou radou múzeí (http://
icom.museum/media/icom-news-
-magazine/). Prináša správy, analý-
zy a diskusie k výzvam, ktorým čelia 
múzejní profesionáli na celom svete. 

V rubrikách nájdete podnetne spracované témy: od ma-
nažmentu podujatí,  merchandisingu – cez múzejnú ko-
munikáciu či vzdelávanie múzejníkov – až po uloženie 
zbierok a akvizičnú politiku múzeí. Nechýbajú ani recen-
zie nových publikácií. 
Posledné tohtoročné číslo (roč. 67, č. 1-2, apríl 2014) sa ve-
nuje i základnému prehľadu aktivít múzeí viacerých krajín 
k stému výročiu 1. svetovej vojny. Napr. už v roku 1917 
jej bolo v Londýne venované i samostatné vojenské mú-
zeum – IMPERIAL WAR MUSEUM. Jeho zbierky patria 
k najbohatším, kvalitne dokumentujúcim dopady prvého 
svetového vojenského konfliktu na spoločnosť. Nasledu-
júce štyri roky budú využité v projektoch, na ktorých do 
dnešného dňa participuje 2 485 neziskových a vzdeláva-
cích inštitúcií zo 45 krajín sveta (www.1914.org).
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Smrtné štíty v zbierkach 
Krajského múzea v Prešove 
ako prameň genealogicko-heraldického charakteru

Jozef Kušnír, KRAJSKÉ MÚZEUM, PREŠOV

Epitaphs in the collections of the District Museum in Prešov as a  source of genealogical and 
heraldic character 
There is a resource material of manifold character (and the latest research, moreover, confirms that there is a potential in 
some further, atypical sources, mainly sepulchres) on the theme of the genealogical and heraldic research of Hungarian 
aristocracy. There is often also a polemic about a possible incidence of several precious artefacts deposited in museums and 
archives which are, unfortunately, not generally known and, therefore, cannot be a source contributing to new knowledge. 
In this article we shall, therefore, present epitaphs from the collection fund of the District Museum in Prešov which are not 
a negligible source for genealogy and heraldics and, moreover, make an unusually aesthetic impression.    

Počiatky používania prvých smrtných (posmrtných) štítov – mor-
tuárií majú súvis so zaužívaným zvykom nechávať po smrti šľach-
tica v kostole, ktorý obdaroval, vyvesený jeho bojový štít spolu 
s ďalšími artefaktmi, aby ho symbolicky pripomínali. Bojové ští-
ty boli neskôr nahradené tými smrtnými, ktoré mali byť trvalou 
zárukou zachovania pamiatky na šľachtica i  jeho rod. Ich funk-
cia bola teda predovšetkým reprezentatívna. V Uhorsku sa začali 
používať po vzore západnej Európy, kde sa prvé vyskytli už v 13. 
storočí. Zrejme najstarším smrtným štítom vôbec je mortuárium 
Arnolda von Brienz a  ďalšie Konrada von Thüringen (†1240)1. 
Najstarší známy smrtný štít v reliéfnej podobe sa vzťahuje na du-
rínskeho markgrófa Henricha a pochádza z roku 1298. Najstarší 
smrtný štít na území Slovenska prislúcha kapitánovi Spišského 
hradu Krištofovi Pernerovi z roku 1528 a dodnes visí v severnej 
predsieni chrámu sv. Jakuba v Levoči2.
Zvyk vyhotovovať smrtné štíty a vystavovať ich na dobre vidi-
teľnom mieste v chráme sa rýchlo etabloval najmä u vyššej, ale 
aj u nižšej šľachty. Do zbierok Krajského múzea v Prešove sa 
v priebehu jeho takmer sedemdesiatročnej existencie dostalo 

13 mortuárií. Z materiálového hľadiska ich môžeme rozdeliť 
do troch základných kategórií – drevené (2), textilné (9) a pa-
pierové (2) mortuáriá. Drevené a textilné smrtné štíty sú ma-
ľované, papierové sú tlačené. 

Drevené mortuáriá
Mortuáriá vo svojich počiatkoch typologicky korešpondovali 
s podobami reálnych bojových štítoch. Najrannejšie mali formu 
trojuholníkového, nadol zašpicateného jazdeckého štítu. V prie-
behu 14. a 15. storočia sa objavil typ pravouhlého štítu, nie kedy 
s mierne zaokrúhlenou spodnou časťou a v menšej miere aj typ 
oktogonálneho štítu. Najpríznačnejšími a najpoužívanejšími sa 
však stali drevené mortuáriá kruhového tvaru3 (z toho české po-
menovanie rundály, rundace – z nem. rund, okrúhly). 
V zbierkach Krajského múzea v Prešove sa dochovali dve dre-
vené mortuáriá s vyobrazením rodových erbov technikou ole-
jomaľby. Okolnosti ich nadobudnutia sú, žiaľ, zaznamenané až 

Obr. 2 Drevené kruhové mortuárium obsahujúce erb jednej z vetiev 
rodu Tomčáni

Obr. 1 Drevené kruhové mortuárium patriace niektorému 
z predstaviteľov rodu Šemšej
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príliš skromne a  nedostatok informácií necháva čiastočne ne-
zodpovedané otázky, no je zároveň výzvou hľadať na ne odpo-
vede prostredníctvom ďalšieho výskumu. Posledným majite-
ľom prvého z nich (Obr. 1) bola súkromná osoba z Lipian, čo 
môže naznačovať príslušnosť jeho predstaviteľa k  niektorému 
hornotoryskému šľachtickému rodu. Vyobrazený erb pozostá-
va zo strieborno-modrého deleného štítu, na ktorom je červený, 
na zadných nohách stojaci jeleň s jedným zlatým (vyššie) a jed-
ným modrým (nižšie) parohom, uprostred ktorých je z hlavy je-
leňa vyrastajúci dvojramenný kríž. Jeleň drží v predných konča-
tinách zlatý tanier (disk). Klenotom je jeleň zo štítu, vyrastajúci 
z koruny. Prikrývadlá sú vpravo zlato-modré, vľavo strieborno-
-červené. Vďaka množstvu publikovaných šľachtických erbov sa 
nám komparáciou podarilo príslušný erb priradiť k rodu Šem-
šejovcov (Semsey). Tento rod má korene v Sasku a názov nesie 
podľa obce Šemša v Abovskej stolici. Po rozvetvení rodu vlast-
nili jeho predstavitelia na začiatku 18. storočia aj majetky v ob-
ciach na toku riek Torysy i Malej Svinky, predovšetkým v Raž-
ňanoch, Jarovniciach či Jakubovanoch4. Predpoklad, že sa prí-
slušné mortuárium vzťahuje na jedného z predstaviteľov práve 
tejto vetvy rodu, je preto opodstatnený. 
Druhé drevené mortuárium (Obr. 2) obsahuje erb jednej z ve-
tiev rodu Tomčáni (Tomcsányi). V  modrom štíte je na  zelenej 
strieborným vlnitým brvnom (riekou) predelenej pažiti na strie-
bornom koni cválajúci červenoodetý husár, ozbrojený striebor-
nou šabľou v pravej ruke s napichnutou hlavou Turka. V pravom 
hornom rohu štítu je slnko s tvárou, v ľavom polmesiac s tvá-
rou. Klenotom je husár zo štítu, v pravej ruke so šabľou, na kto-
rej je napichnutá hlava Turka. Nosičmi štítu sú dva zlaté privrá-
tené levy. Prikrývadlá sú vpravo zlato-modré, vľavo strieborno-
-červené. Od erbu rodu, publikovaného Jozefom Novákom5, sa 
tento líši vo viacerých detailoch. Tým prvým je hlava napichnu-
tá na šabli v štítovom znamení erbu, no už sám J. Novák túto 
variantu pozná a spomína ju vo svojej práci. Ďalším rozdielom je 
predelenie pažite vlnitým strieborným brvnom, resp. riekou, čo 
zrejme priamo súvisí s usadením sa rodovej vetvy v povodí nie-
ktorej z väčších riek. Ďalšou zmenou sú nebeské telesá v hlave 
štítu, keďže zlatá hviezda je nahradená zlatým slnkom. Úpravy 

erbov úzko súvisia s vetvením rodu a v tomto prípade je celkom 
možné, že táto varianta erbu prislúcha niektorej vetve Tomčá-
niovcov žijúcich v historickom regióne Šariša.

Textilné mortuáriá
Druhá kategória mortuárií je najobsiahlejšia a pozostáva z devia-
tich textilných (hodvábnych) mortuárií, na ktorých sú erby vyob-
razené kombinovanou technikou akvarelu a  tempery. Citlivosť 
a značná jemnosť materiálu sa podpísali pod ich poškodený stav. 
Hodvábne smrtné štíty obsahujú okrem erbového vyobrazenia aj 
nacionálie príslušnej osoby v  latinskom, resp. maďarskom jazy-
ku. Najstaršie z nich (Obr. 3) sa vzťahuje na Martina Pillera po-
užívajúceho prídomok z Mirkoviec a pochádza z roku 1770. Jeho 
erb je tvorený štiepaným štítom, v pravej striebornej polovici je 
čierna objavujúca sa orlica so zlatou korunkou. V ľavej modrej po-
lovici je na zelenom trojvrší zlatá korunka a z nej vyrastajúce tri 
zlaté obilné klasy, sprevádzané zlatým slnkom a strieborným me-
siacom. Klenot tvorí zlatá korunka, z ktorej vyrastajú obilné kla-
sy a čierne krídla orlice, prikrývadlá sú vpravo modro-zlaté, vľa-
vo čierno-strieborné. Martin Piller bol synom Jozefa a Anny, rod. 
Pukyovej. Medzi jeho dobrých priateľov patril napr. aj gróf Anton 
Grasalkovič (Grassalkovich), vtedajší radca Uhorskej kráľovskej 
komory a dôverník panovníčky Márie Terézie. Práve od panovníč-
ky získal za svoje verné služby odmenu v podobe viacerých ma-
jetkov na Šariši. Od roku 1760 bol navyše správcom panstva Soli-
var a výraznou mierou sa zaslúžil o napredovanie v oblasti ťažby 
a obchodovania so soľou. Manželkou Martina Pillera bola barón-
ka Helena Šmidová (Schmid), s ktorou mal jedného syna Ignáca. 
Zomrel vo Viedni v spomínanom roku 17706. 
Zo záveru 18. storočia pochádza aj mortuárium Ladislava Kece-
ra (Keczer) z Lipovca (Obr. 4), predstaviteľa významného a sta-
rého rodu z východného Slovenska, ktorý svoj pôvod odvodzo-
val od  Abovcov (od  12. storočia). Kecerovci vlastnili rozsiahle 
majetky v Abovskej, Užskej, Novohradskej, Hevešskej, Zemplín-
skej i Šarišskej stolici, kde bolo ich hlavným sídlom práve pan-
stvo Lipovec, dnešný Kecerovský Lipovec. V priebehu 17. sto-
ročia boli presvedčenými evanjelikmi a horlivými podporovateľ-
mi prešovskej evanjelickej cirkvi i života v Prešove. Po potlačení 

Obr. 3 Hodvábne mortuárium Martina Pillera z Mirkoviec z roku 1770

Obr. 4 Hodvábne mortuárium Ladislava Kecera z Lipovca z roku 1799
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protihabsburských povstaní a  následných protiopatreniach zo 
strany panovníka, sprevádzaných náboženskými i  politický-
mi represáliami, boli niektorí predstavitelia rodu perzekvova-
ní a ich rozsiahle majetky boli skonfiškované7. Mortuárium La-
dislava Kecera obsahuje rodový erb, ktorý pozostáva z červeno-
-modro štvrteného štítu s čiernym srdcovým štítom, v ktorom 
je iniciála „F“. V 1. a 4. červenom poli je čierna orlica so zlatým 
prsteňom v zobáku. V 2. a 3. modrom poli je zlatý dvojchvostý 
lev, držiaci v  labe zlatý kríž. Klenotom je vpravo lev zo štítu 
stojaci na zlatej korunke, vľavo orlica zo štítu rovnako stojaca 
na zlatej korunke. Oba klenoty sú orientované heraldicky vľavo. 
Prikrývadlá sú vpravo modro-zlaté, vľavo červeno-zlaté. Iniciál-
ka F (Ferdinandus) v erbe vypovedá o tom, že Kecerovci dostali 
od Ferdinanda II. 4. augusta 1631 polepšený erb8. Okrem rodin-
ného erbu obsahuje smrtný štít aj informáciu o tom, že Ladislav 
Kecer z Lipovca zomrel 1. augusta 1799 v obci Ploské. 
Členom ďalšieho starého šarišského rodu, s  pôvodom v  rode 
Tekule9 a pomenovaním odvodeným od dediny na hornom to-
ku Torysy, je Štefan Rožkováni (Roskovanyi). Jeho mortuárium 
(Obr. 5) pochádza z roku 1829, no z dôvodu značného poško-
denia nie je možné vyčítať o tomto šľachticovi viac. Erb Štefana 
Rožkovianského predstavuje modrý štít s troma kosými strie-
bornými zvlnenými brvnami. Klenotom je z koruny vyrastajúci 
nahý mládenec nesúci suchú vetvu. Prikrývadlá sú vpravo čer-
veno-strieborné, vľavo modro-strieborné. Štefan Rožkoviansky 
bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola vdova po Mi-
chalovi Dobozym, Klára Buzinkajová (Buzinkay), druhou Bar-
bora Péčiová (Péchy), s ktorou mal dve dcéry. Od roku 1814 až 
do svojej smrti v roku 1829 bol kráľovským poradcom. 
Najznámejšou osobnosťou, smrtný štít ktorej sa dostal do zbie-
rok múzea, je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov reformné-
ho hnutia v 30. a 40. rokoch 19. storočia v Uhorsku, politik a ná-
rodný buditeľ gróf Štefan Sečéni (Széchenyi). Založenie Uhor-
skej učenej spoločnosti, neskoršej akadémie vied i ďalšie politické 
a verejné aktivity svedčia o mimoriadnosti tejto osobnosti uhor-
ských dejín, napriek smutne známemu osudu na sklonku jeho ži-
vota. Aj vzhľadom k jeho nevšednému významu je zrejmé, že ten-
to hodvábny smrtný štít nie je jediným. Zaiste bolo vyrobených 
viacero totožných alebo aspoň podobných vyhotovení. Samotné 
mortuárium (Obr. 6) obsahuje okrem šľachtického erbu aj rela-

tívne skromnú informáciu o tom, že Štefan Sečéni bol členom ve-
denia Uhorskej akadémie vied a zomrel 4. augusta 1860 vo veku 
68 rokov. Podobne ako u všetkých smrtných štítov, aj v tomto prí-
pade je dominantný jeho šľachtický erb, ktorým je červeno-mod-
ro štvrtený štít so zlatým srdcovým štítom, v ktorom je na ze-
lenej pažiti zlatá korunka a na nej stojaci čierny orol so zlatým 
prsteňom v zobáku. V 1. a 4. červenom poli je zelené trojvršie, 
na ktorom je zlatá grófska korunka a z nej vyrastajúci dvojkríž.  

Obr. 5 Hodvábne mortuárium Štefana Rožkovániho z roku 1829 Obr. 6 Hodvábne mortuárium Štefana Sečéniho z roku 1860

Obr. 7 Hodvábne mortuárium Anny Alžbety rod. Sirmajovej, vdovy 
po kapitánovi Ladislavovi Kišovi, z roku 1804
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V 2. a 3. modrom poli je zelené trojvršie so zlatou grófskou ko-
runkou a nad ním strieborná holubica letiaca k slnku, vychádza-
júcemu z pravého okraja štítu. Klenotom je zlatá grófska koru-
na, vypovedajúca o príslušnosti Sečéniovcov k najvýznamnejším 
magnátskym rodom v Uhorsku. Prikrývadlá vpravo sú červeno-
-zlaté, vľavo modro-strieborné. 
Ani ženské predstaviteľky šľachty neboli ukrátené o  vlastné 
mortuáriá a v zbierkach múzea sa zachovali dva hodvábne smrt-
né štíty patriace šľachtičným z  dvoch významných šarišských 
rodov, Berzevici (Berzeviczy) a  Sirmaj (Szirmay). Ženské mor-
tuáriá sa líšia tým, že obsahujú aliančný erb, tvorený svojim pô-
vodným rodovým erbom a erbom rodu, členkou ktorého sa prí-
slušná dáma stala vydajom. Pôvodný rodový erb ženskej pred-
staviteľky býval spravidla umiestnený heraldicky vľavo, pričom 
manželov erb heraldicky vpravo. V prípade staršieho ženského 
mortuária zo zbierok múzea je však umiestnenie erbov atypic-
ké, v opačnom poradí. Tento smrtný štít z roku 1804 sa vzťahuje 
na vdovu po kapitánovi Ladislavovi Kišovi (Kis), Annu Alžbetu, 
rod. Sirmajovú. Pôvod i genealógia rodu Sirmaj je dodnes čias-
točne zahmlená, o čo sa pričinili niektorí z  jeho predstaviteľov 
sfalšovaním pôvodu rodu. Faktom je, že názov rodu je odvodený 
od dediny Sirma. Existujú však dve dediny s týmto pomenova-
ním, jedna v Boršodskej, druhá v Ugočskej stolici, z čoho vyplýva 
aj existencia dvoch rodov totožného mena. S úmyslom majetko-
vého prospechu sa niektorí Sirmajovci snažili dokázať spoločný 
pôvod oboch rodov a v tejto súvislosti vznikol aj mýtus o údaj-
nom zakladateľovi rodu, veľkom hrdinovi Rakovi, ktorý sa vy-
znamenal v boji proti Tatárom10. Motív zakladateľa rodu sa do-
stal aj do  Sirmajovského erbu (Obr. 7), ktorý tvorí modrý štít 
v červenom hrote s dvoma striebornými brvnami, z ktorých vy-
rastá červený rak nesúci v klepetách veniec z bielych a červených 
kvetov. V strede venca je zavesený zlatý prsteň. Klenotom je zla-
tá korunka a rak s vencom a prsteňom zo štítu. Prikrývadlá sú 
vpravo modro-zlaté, vľavo červené. Vydajom sa Anna Sirmajová 
stala členkou rozvetveného rodu Kiš. Štítovým znamením erbu 
tejto vetvy Kišovcov je na zelenej pažiti zlatou šabľou ozbrojený 

Obr. 8 Hodvábne mortuárium z roku 1842 vzťahujúce sa na Františku 
Berzeviciovú (rod. Čatóva), manželku Bernarda Berzeviciho

zlatý dvojchvostý lev. Klenotom je zlatá korunka, z ktorej vyrastá 
lev so štítu. Prikrývadlá sú vpravo modré, vľavo červeno-zlaté. 
Mladšie ženské mortuárium (Obr. 8) je z  roku 1842 a  patrí 
Františke Berzeviciovej (rod. Čatóva) (10. 2. 1807 – 23. 12. 
1842), manželke Bernarda Berzeviciho. Rod Berzeviciovcov 
netreba zvlášť predstavovať, keďže patrí k  najvýznamnejším 
šľachtickým rodom zo Šariša, pomenovaným po obci Brezovica 
a  jeho predstavitelia zastávali významné pozície v  politickom, 
ekonomickom i cirkevnom živote v Uhorsku. Predkami rodu sú 
páni z Lomnice11 a podtatranský pôvod Berzeviciovcov vystihu-
je aj hlavná figúra štítového znamenia erbu, ktorou je kamzík. 
Najstarším známym dokladom rodového erbu je dnes už zniče-
ný náhrobok spišského prepošta Mikuláša Brezovického z roku 
1356 s kamzíkom vyrastajúcim z trojvršia. Identický symbol ob-
sahuje aj pečať spišského župana a taverníka Petra z roku 1425 
i jeho náhrobok z roku 143212. V priebehu nasledujúcich storočí 
bolo štítové znamenie obohacované ďalšími figúrami. Aliančný 
erb tvorí erby rodov Berzevici a Čató (Csathó) ktoré sú zviaza-
né zlatou korunou. Berzeviciovský vpravo obsahuje červený štít 
s pažiťou, na ktorej je položená zlatá koruna a na nej stojí kam-
zík prirodzenej farby so strapcom hrozna. Vpravo od kamzíka 
je skalné bralo. Štít je ovinutý zlato korunovaným drakom, kto-
rý symbolizuje príslušnosť predstaviteľov rodu k Dračiemu rádu 
(založil kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1408). Erbom rodu 
Čató je na ľavom modrom štíte zelené trojvršie, na ktorom stojí 
zlatý dvojchvostý lev v skoku, držiaci v pravej prednej končatine 
čiernu šabľu. Prikrývadlá sú zlaté.
Smrtné štíty, ako istý symbol príslušnosti k aristokratickej spo-
ločnosti, boli vyrábané a používané najmä na pohreboch spolo-
čensky vyššie postavených šľachticov, ktorí zastávali štátne, sto-
ličné a  iné funkcie. Ďalšie tri mortuáriá prislúchajú trom pred-
staviteľom tejto elitnej vrstvy, pôsobiacim v  prostredí justície. 
Prvé z nich patrí J. Samuelovi Mecnerovi (Meczner)13 (Obr. 9), 
ktorý sa narodil 9. januára 1741 a zomrel 27. januára 1819 vo 
veku 78 rokov. Podľa nacionálií z  hodvábu bol prísediacim sú-
du šarišskej stolice a zároveň zastupujúcim sudcom v meste Sa-
binov. Z  roku 1840 pochádza mortuárium patriace Štefanovi 

Obr. 9 Hodvábne mortuárium Samuela Mecnera z roku 1819
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Kološimu (Kolosy)14 (Obr. 10). Podľa textu na  ňom išlo o  uro-
dzeného sudcu kráľovského súdu predtiského dištriktu, naro-
deného v  roku 1794 a  zomrelého 1840 v  Prešove. Najmladšie, 
v spodnej časti značne poškodené mortuárium, pochádza z ro-
ku 1878 a patrí grófovi Júliusovi Dežöfimu (Dessewffy) z Čer-
neku a Kamenice15 (Obr. 11). Dežöfiovci boli významným a roz-
vetveným rodom na východnom Slovensku a jeho predstavitelia 
výrazne ovplyvňovali regionálne dejiny. Július bol synom Fran-
tiška a Márie, rod. Čákyovej (Csáky). Z textu na mortuáriu sa do-
zvedáme, že sa narodil 2. augusta 1820 a zomrel 23. septembra 
1878, i že bol nositeľom Rádu železnej koruny. So svojou man-
želkou Annou Senajovou (Sennyey) mali štyri deti16. Július pat-
ril k hornotoryskej vetve rodu, ktorá od panovníka získala v tejto 
oblasti rozsiahle majetky (dediny Torysa, Krivany, Lipany, Červe-
nica, Kamenica, Ľubotín a ďalšie) na úkor Tarcajovcov ešte v 16. 
storočí17. Napriek tomu sa narodil i vyštudoval v Košiciach, kde 
sa prakticky ihneď po štúdiu stal najprv zástupcom notára a ne-
skôr aj samotným notárom. Od roku 1842 pokračovala jeho ďal-
šia kariéra na prešovskom kráľovskom súde a odtiaľ sa presunul 
do Pešti, kde pôsobil ako sudca kráľovského súdu.

Papierové mortuáriá
Z  časového i  finančného hľadiska bola výroba papierových 
mortuárií oveľa efektívnejšia, vďaka čomu sa spravidla ne-
obmedzila len na  jedno vyhotovenie. Dokladom toho sú dva 
smrtné štíty tlačené na  tenkom tvrdenom papieri, patriace 
niekdajšiemu poslancovi uhorského parlamentu za  Deákovu 
stranu, spoluzakladateľovi a dlhoročnému predsedovi Sečéni-
ho (Széchenyiho) krúžku v Prešove a nositeľovi Rádu železnej 
koruny, Teodorovi Berzevicimu (Berzeviczy), používajúcemu 
prídomok z Brezovice a Veľkej Lomnice (1817 – 1889). Hlav-
nou figúrou v tomto prípade na modrom štíte (Obr. 12) je spo-
mínaný kamzík opierajúci sa o skaly, tentokrát ale bez strapca 
hrozna. Ovinutý drak, symbolizujúci Dračí rád, nechýba. Pri-
krývadlá sú vpravo zlato-modré, vľavo červeno-strieborné.

Obr. 10 Hodvábne mortuárium Štefana Kološiho z roku 1840 Obr. 11 Hodvábne mortuárium Júliusa Dežöfiho z Černeku 
a Kamenice z roku 1878

Obr. 12 Papierové mortuárium Teodora Berzeviciho z Brezovice 
a Veľkej Lomnice z roku 1889 

2014_08_muzeum_03_06.indd   26 21. 9. 2014   11:28:50



múzejné zbierky • múzeum 3 / 2014   27

Podobným genealogickým prameňom, akými sú papiero-
vé mortuáriá, sú aj smútočné oznámenia (parte), a to z dô-
vodu, že obsahujú informácie o dátume úmrtia, veku, čase 
konania poslednej rozlúčky, mieste posledného odpočinku, 
spoločenskom postavení a  niekedy aj o  rodinných pome-
roch zomrelého. Je pozoruhodné, že v zbierkach múzea sa 
zachovalo až 52 smútočným oznámení spred roku 1918, 
písaných maďarsky a  nemecky. Najstaršie je výpoveďou 
o úmrtí a pohrebe grófa Samuela Dežöfiho v Košiciach z 15. 
mája 1847. Prevažná väčšina ale pochádza z poslednej tre-
tiny 19. storočia a vzťahuje sa najmä na Prešovčanov alebo 
zomrelých z blízkeho okolia. 

Záver
Smrtné štíty sú nielen zaujímavým prezentačným materiá-
lom, ale poskytujú základné penzum informácií genealogicko-
-heraldického charakteru. Predpoklad o tom, že v slovenských 
múzeách i archívoch je viacero týchto zaujímavých dokladov, 
je zaiste správny. Dosiaľ však absentuje práca súpisového cha-
rakteru, ktorá by dokázala obsiahnuť všetky zachované mor-
tuáriá a bola tak bezprostredným východiskovým materiálom 
pre ďalší výskum. Do budúcna by to preto mal byť jeden z ve-
deckovýskumných záujmov.

FOTO: J. Kušnír
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Jedinečná zbierka mortuárií 
a prezentácia jej zreštaurovanej časti
Filip Glocko – Marián Bovan, STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM, BANSKÁ BYSTRICA

A unique collection of obituaries and presentation of its restored section
A  prominent place in the fund of the Central Slovakian Museum in Banská Bystrica is taken by a  collection of 
191 pieces of obituaries notifying the death of a male or female member of a high or low aristocraticractic family 
illustrated by their coat-of-arms. The exhibition „The Renewed Charm of Obituaries – celebrating life at its end“ has 
presented this unique collection, its rescuing and restoring, to the professional and general public.  

V nemecky hovoriacich krajinách bolo zvykom po smrti šľachtica 
vystavovať v kostoloch jeho bojový štít s erbom, helmu a ostat-
né súčasti výzbroje. Neskôr sa objavilo priestorovo menej nároč-
né riešenie v podobe dreveného reliéfu, ktorý zosnulého pripomí-
nal iba predmetmi kľúčového významu, a bol doplnený nápisom. 
Tak vznikli smrtné štíty, výdatný prameň heraldického výskumu. 
Inde sa vešali v dome zosnulého šľachtica a až po uplynutí doby 
smútku sa premiestnili do rodinnej hrobky v kostole. 
Prvý výskyt erbových smrtných štítov v  Uhorsku je dolože-
ný v 16. storočí a o storočie neskôr tu už možno hovoriť o vše-
obecnom rozšírení. Najstaršie papierové mortuárium pochá-
dza z  roku 1642 z  Prímaského archívu v  Ostrihome (Ostri-

homský prímaský svetský archív), nasledujúce 18. a  19. 
storočie možno označiť za  zlatý vek papierových či textilných 
heraldických pamiatok tohto druhu v  Uhorsku. Vyhotovo-
vali sa z  tvrdšieho bieleho alebo šedého papiera ako veľkofor-
mátové obdĺžnikové či štvorcové tabule, ktorých horný, prí-
padne aj dolný okraj, býval niekedy spevnený drevenou tyčou. 
Výnimkou neboli prípady, keď sa pre jednu osobu šľachtické-
ho pôvodu dalo vyhotoviť papierové i  textilné mortuárium. 
V  nápisoch na  nich sa popri prevažujúcom latinskom jazy-
ku objavuje maďarský aj nemecký jazyk. Vo fondoch sloven-
ských archívov a múzeí sa ich zachovalo niekoľko stoviek. Tie-
to inštitúcie ich získali najmä pri preberaní pozostalostí po   
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Obr. 1 Mortuárium biskupa Františka Berchtolda

Obr. 2 Mortuárium Evy Szentivanyiovej

majiteľoch kaštieľov a kúrií. Platí to aj o 125 rokov budovanom  
historickom fonde Stredoslovenského múzea, kde má význam-
né miesto kolekcia mortuárií s počtom 204 kusov. 

Mortuáriá – nielen heraldické a genealogické 
pramene
Zbierka mortuárií Stredoslovenského múzea je  pozoruhod-
ným prameň rodovej heraldiky. Tvorí ju súbor  artefaktov, 
ktoré doposiaľ neboli publikované a vo veľkej miere ani vy-
stavované. Datovať ich možno od prvých desaťročí 18. storo-
čia, po druhú polovicu 19. storočia. Pokiaľ ide o techniku vy-
hotovenia, prevláda maľba, prípadne tlač alebo kombinácia 
oboch, a to v 112 prípadoch na textile (hodváb, taft, plátno, 
brokát) a  pri  78 kusoch na  papieri, pričom jeden exemplár 
je maľovaný dokonca na  kožu. Hoci sú na  mnohých týchto 
mortuáriách farby viac-menej vyblednuté alebo poškodené či 
odlúpnuté, napriek tomu možno rozpoznať, že ich vyhotovili 
školení výtvarní umelci.
Zbierka dokumentuje erby 128 šľachtických rodín, prevažne 
zo stredného Slovenska, vrátane viacerých hierarchov – napr. 
troch banskobystrických (Františka Berchtolda, Gabriela Zer-
dahelyho /Zerdahelyi/ a  Antona Makaya) a  jedného nitrian-
skeho biskupa (Jozefa Klucha). 
Oznámenie o úmrtí prvého predstaveného novozriadenej ban-
skobystrickej diecézy Františka Berchtolda z  Uherčíc dňa 14. 
augusta 1793 (Obr. 1) na  seba púta pozornosť francúzskym 
štvrteným štítom. Jeho prvé a štvrté zlaté pole tvorí čierna ko-
runovaná orlica, druhé a tretie je rozdelené čiernym špicom so 
zlatým privráteným korunovaným levom držiacim v labe strie-
borný meč. Na štíte sa nachádzajú dve turnajové prilby. Klenot 
tvoria korunovaná orlica (vľavo) a korunovaný lev držiaci meč 
(vpravo) stojaci na prilbách. Prikrývadlá sú čierno-zlaté, v ľavej 
časti s biskupskou čiapkou, v pravej s biskupskou palicou. 
Najpočetnejšie zastúpenie majú rody Radvanských, Benic-
kých a Podmanických. Ďalších 10 rodových erbov sa v zbier-
ke opakuje trikrát, nakoľko sa vzťahujú k  trojici nositeľov 
či nositeliek jedného priezviska – Bohušovci (Bohuss), Ge-
rambovci (Geramb), Kišfaludyovci (Kisfaludy, Kys Falud), 

Kubíniovci (Kubini), Okoličániovci (Okolicsani), Révayov-
ci (de Reva), Spielenbergerovci (Spielenberg), Svätojánskov-
ski (Szent Ivany, Szentivanyi – Obr. 2), Ujháziovci (Ujhazy) 
a Wenckheimovci (Wenckheim). 
Len malá časť z týchto dvojrozmerných skvostov má neznámu 
provenienciu. Rovnako nepočetný je aj súbor, ktorý pochádza 
z  evanjelického kostola v  Hronseku, kde po  úmrtí šľachtica 
protestantského vierovyznania boli mortuáriá vystavené. Jad-
ro zbierky – 165 kusov – tvoria mortuáriá zozbierané Radvan-
skovcami. Boli uložené v ich kaštieli v Radvani. Do múzea sa 
dostali v roku 1957 s časťou obrazovej galérie a iného inventá-
ru. Poznanie pôvodného zdroja, respektíve posledných, vskut-
ku významných majiteľov, umocňuje celkovú hodnotu týchto 
vzácnych artefaktov. 
Medzi tie najstaršie mortuáriá patrí exemplár vyhotovený 
po  úmrtí Samuela Bohuša z  Hornej Peťovej (dnešný Iliaš pri 
Banskej Bystrici). Išlo o významného právnika pôsobiaceho vo 
viacerých stoliciach, advokáta oboch súdnych dvorov uhorské-
ho kráľovstva, ktorý zomrel 26. júla 1737 vo veku 55 rokov. 
Tento štedrý mecenáš zriadil vo svojom testamente základinu 
na  podporu uhorským študentom študujúcim na  nemeckých 
univerzitách teológiu či iné vedné odbory. Jeho životné medz-
níky neboli doteraz známe, ale mortuárium prezrádza, že sa 
narodil asi v  roku 1682. Na  mortuáriu (Obr. 3) má jeho erb 
tvar barokového štítu, vyplneného modrým poľom so zelenou 
pätou. V  poli sa vyníma bradatý rytier v  zbroji, s  moriónom 
na hlave, na ktorom je zlatá helmová koruna s klenotom. Ten 
tvoria roztvorené čierne krídla s  vyrastajúcou čiernou pažou 
zvierajúcou zlatú poľnicu. Hore na štíte je turnajová helma – 
vpravo so zlato-modrými, vľavo strieborno-červenými prikrý-
vadlami. Klenot je z helmovej koruny vyrastajúci rytier držiaci 
v pravej ruke dravého vtáka, v ľavej štít a bojovú sekeru. Hod-
vábne mortuárium Samuelovho otca, Františka Bohuša tvorí 
pritom súčasť zbierkového fondu Lesníckeho a  drevárskeho 
múzea vo Zvolene.
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K  najmladším mortuáriám zasa patria tie, ktoré sa vzťahujú 
k rozvetvenej rodine Radvanských – napr. k Priske Kochovej, rod. 
Radvanskej (Radvánszky), ktorá zomrela v roku 1883 (Obr. 4).

Reštaurovanie a prezentácia
O  jedinečnom význame celej zbierky hovorí nielen jej ume-
lecká hodnota, ale aj fakt, že tu ide o  súbor vzácnych his-
torických, heraldických a  genealogických prameňov (erby 
s menami zemanov a  šľachticov, presným dátumom úmrtia 
a výpočtom všetkých hodností a úradov, ktoré mali a vykoná-
vali). Cenné historické údaje v nich obsiahnuté nie je možné 
získať v prevažnej väčšine zo žiadnych iných zdrojov, a v ma-
lej časti nie v takejto kombinácii. Široká škála možností ich 
využitia na  vedeckovýskumné, kultúrno-výchovné, prezen-
tačné, spoločenské účely sa však môže stať realitou až po ich 
odbornom ošetrení. Múzeum sa preto rozhodlo v poslednom 
štvrťroku 2013 zbierku zreštaurovať, v  prvej fáze výber 50 
kusov mortuárií. Prostredníctvom Grantového systému Mi-
nisterstva kultúry Slovenskej republiky sa podarilo obnoviť 
30 kusov, múzeum financovalo záchranu ďalších 20 kusov. 
Kľúč k výberu bol veľmi jednoduchý – prvotne sa do projektu 
zaradili najviac poškodené kusy – maľované, písané či čias-
točne tlačené na papieri. 
Po  úspešnom procese reštaurovania múzeum pristúpilo 
k predstaveniu unikátnej časti fondu prostredníctvom výsta-
vy s názvom Obnovený pôvab mortuárií – oslava života na  jeho 
konci v  priestoroch Thurzovho domu v  dňoch od  6. februára 
do 14. marca 2014. Návštevník Stredoslovenského múzea tak 
mal možnosť oboznámiť sa aj s problematikou reštaurovania 
pamiatok tohto druhu a jeho výsledkov v praxi. 
Výstava bola rozvrhnutá do  troch miestností. Vo vstupnej 
hale boli vystavené nielen zreštaurované mortuáriá, ale pred-
stavené aj ich samotné reštaurovanie na  základe konkrét-
nych materiálov použitých v tomto procese, ktorý majstrov-

Obr. 3 Mortuárium Samuela Bohuša

Obr. 4 Mortuárium Prisky Kochovej, rod. Radvanskej

sky zvládol reštaurátor Štefan Kocka. Pri zreštaurovaných 
mortuáriách boli umiestnené aj doposiaľ nezreštaurované 
kusy. To umožnilo záujemcom vytvoriť si obraz o náročnosti 
reštaurátorského procesu, ako aj o rozsahu poškodenia zbier-
ky. Návštevník mal taktiež možnosť prezrieť si krátky doku-
ment o  reštaurovaní vystavených mortuárií, ktorý vznikol 
pri tejto príležitosti. Informačnú bázu dotvárali dva veľko-
plošné bannery. 
V  Zelenej miestnosti boli zbierkové predmety vystavované 
formou „klenotov“. V  šiestich samostatne osvietených vit-
rínach bolo vystavených 12 kusov vzácnych exponátov, kto-
rých pôvab zvýrazňovalo jednak osvetlenie a  tiež pozadie 
freskovej výzdoby s  dvoma heraldickými prvkami z  druhej 
polovice 15. storočia. Výstavná hala patrila najväčšiemu poč-
tu mortuárií sprístupnených galerijným spôsobom. Časť bola 
vystavená na stenách v kliprámoch ako obrazy, časť na skle-
nených hranoloch. Mortuáriá boli vystavované v  chronolo-
gickom rade. Otvorenie výstavy sprevádzala slávnostná ver-
nisáž, za prítomnosti mnohých odborníkov z radov heraldi-
kov, historikov, ale aj reštaurátorov. Výstava však oslovila aj 
laickú verejnosť a odkryla doposiaľ málo prebádanú a spraco-
vanú tému. 
Pred Stredoslovenským múzeum teraz stojí nová výzva, a  to 
zreštaurovanie celej zbierky, ktorá sa radí medzi najpočetnej-
šie svojho druhu v  rámci krajín bývalej habsburskej monar-
chie, a ponúknuť ju na obdiv verejnosti nielen vo forme uni-
kátnej výstavy, ale aj odbornej publikácie.

FOTO: J. Holičková
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Stále nestály žáner – NESTEX  
– nové nestále expozície SNG
Zuzana Koblišková, MÚZEUM DIVADELNÉHO ÚSTAVU, BRATISLAVA

The ever-lasting non-permanent genre – NESTEX – new non-permanent SNG exhibitions
In June 2012 the Slovak National Art Gallery (SNG) embarked on a low-budget regime and, consequently, all internal 
exhibition activities had been moved to the Esterházy palace. Despite space limitations, however, the curators do  not 
wish to curtail the collection objects which the visitors used to see in the permanent exhibitions. While in the past the 
permanent exhibitions were determined especially by the selection of the „correct“, representational works of art, what is 
more important nowadays is the way of presentation. This is not only to follow the trend in foreign art galleries which have 
come to change their exhibitions more often. The SNG has also reached a level when it is necessary to attract the visitors 
anew, even by objects they have been long familiar with.

le najdôležitejšie vytvoriť príbeh umenia a zdôrazniť legitímnosť 
umenia socialistickej epochy. Po roku 1989 sa však všetka energia 
kurátorov sústredila na rehabilitovanie umenia neoficiálnej scé-
ny, keďže bolo potrebné rýchlo vypĺňať medzery v tejto oblasti. 
Zároveň sa začala meniť finančná situácia v krajine, prominentné 
postavenie kultúry sa odsúvalo do úzadia, čo sa prejavovalo v roz-
počte, ktorý zaťažovali aj chátrajúce priestory. Ambíciou nebolo 
ohurovať veľkými príbehmi, no zvyk kurátorov a aj divákov, ako 
aj samotný materiál stále lákali ku klasickým chronologickým ex-
pozíciám. V roku 1994 boli obnovené expozície, ktoré síce neboli 
propagované ako príbeh, ale potreba prepísať dejiny, ktoré pred-
tým do  veľkej miery ovplyvňoval režim, bola citeľná. Expozíci-
ám sa opäť nepodarilo prekročiť rámec chronologickej prehliadky 
v neutrálnom múzejnom prostredí. Krok od konvenčnosti sa po-
darilo urobiť až v expozícií úžitkového umenia v roku 1995, kto-
rá naštartovala éru farebných miestností, pretrvávajúcu až do za-
tvorenia stálych expozícii v roku 2012. V roku 1999 bola usku-
točnená posledná väčšia reinštalácia všetkých expozícií, do ktorej 

Koncept „stálosti“ bol významne narušený už v 90. rokoch nielen 
u nás, ale aj v zahraničí neustálym skracovaním trvania stálych 
expozícií. Nejde o úplnú zmenu konceptu toho, čo je vystavované, 
ale skôr o zmenu v tom, ako a v akej súvislosti sú diela vystavené. 
Slovenská národná galéria, predstavila prvýkrát stále expozície 
v roku 1955. Počas svojej histórie však plnili aj iné úlohy, ako len 
vytvoriť pokojné miesto, kam by mohli ľudia chodiť oddychovať 
a prípadne sa niečo naučiť, či inšpirovať sa. Stále expozície vždy 
boli a sú zrkadlom meniacich sa koncepcií a dobových preferencií 
a snaha predstaviť v nich návštevníkom dejiny slovenského ume-
nia bola vždy jasne čitateľná. V čase založenia galérie v roku 1948 
mali stále expozície predstavovať predovšetkým potvrdenie ná-
rodnej identity, a aj preto bolo vždy dôležité prezentovať umenie 
ako príbeh. Nasledujúce obdobie bolo určované rekonštrukciou 
areálu galérie, na prelome 60. a 70. rokov vzniklo tzv. „premos-
tenie“, ktoré v našom prostredí predstavovalo jedinečný príklad 
investície do novostavby pre kultúrnu inštitúciu a aj pre expozí-
cie v roku 1977, reinštalácie a dotvorenie v roku 1981 bolo stá-

Sv. Helena, k nej ešte sv. 
Katarína z mariánskeho oltára 
v Pikovciach, okolo roku 1500
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sa premietli hlavne priestorové limity a dezolátny stav premoste-
nia, ktorý viedol k jeho úplnému uzavretiu. Kurátori galérie mu-
seli o priestor pre svoje expozície medzi sebou súťažiť a na čo naj-
menšom priestore sa snažili vytvárať zaujímavé inštalácie z toho, 
čo sa do neho zmestilo.
Po  roku 2000 nastúpila do  galérie nová generácia kurátorov 
a každý vo zverených expozíciách spravil menšie zmeny podľa po-
trieb. Jediným pokusom o zmenu zaužívaných schém bola (Ne)
stála expozícia umenia 20. storočia, v ktorej sa kurátorky odvážili 
inštalovať diela nekonvenčným spôsobom, a tiež do určitej miery 
spochybňovali formát stálej expozície, no v konečnom dôsledku 
do schémy stálych expozícií SNG chtiac-nechtiac zapadla.
Po dočasnom zatvorení stálych expozícií, z ktorého sa vďaka ši-
kovnému PR a oddeleniu galerijnej pedagogiky podarilo spraviť 
divácky zaujímavú udalosť, sa diela zo zlatého fondu SNG vraca-
jú späť do expozícií. Keďže sú určené len na preklenutie obdobia 
rekonštrukcie galérie v Bratislave, čo by malo byť asi päť rokov, 
kurátori sa pustili do  experimentu so samotnou koncepciou 
prezentácie týchto zbierok. Prvé poschodie Esterházyho paláca 
bolo vyčlenené pre zbierky gotického a barokového umenia, ale 
návštevníci sa didaktickej chronologickej prehliadky nedočka-
jú. Dôležitým elementom expozície je architektúra, do ktorej je 
vsadená. Nie je samoúčelná a vznikala v súčinnosti dvojice kurá-
torov (Dušan Buran a Katarína Chmelinová) s trojicou architek-
tov (Igor Marko, Martin Jančok a Aleš Šedivec). Každá miest-
nosť predstavuje tematický okruh, ktorého názov neokliešťuje, 
ale naopak vďaka vhodne vybratým opozitám ponúka značný 
rozsah interpretácií. Návštevník vstupuje do priestoru s neob-
vykle rozmerným kruhovým podstavcom pre sériu Charaktero-
vých hláv od  Franza Xavera Messerschmidta. Pomaly si zvyká 
na prítmie a sivomodrú farbu architektonických prvkov expozí-
cie. Príjemným prekvapením sú pre návštevníkov skladacie sto-
ličky, ktoré si môžu so sebou prenášať aj počas kurátorských či 
lektorských výkladov. Tých bude k expozíciám naozaj dosť a ke-
ďže ich koncepcia ponúka množstvo interpretačných rovín, žia-
den z výkladov nebude nikdy rovnaký.
Druhá miestnosť sa nesie v znamení výrazu a emócie, jasne či-
tateľných tak na  barokových, ako aj na  gotických rezbárskych 
dielach. Ako prvý nepochybne upúta Ukrižovaný Kristus (Morový 
krucifix) z depozitu františkánskeho kostola v Kremnici. Suges-
tívne nasvietenie na čiernej drapérii evokujúcej divadelnú oponu 
dodáva dielu ešte dramatickejší výraz, ako pri inštalácii na bie-
lej stene. Práve tento moment môže upútať aj pravidelných náv-
števníkov SNG. Namiesto siahodlhých popisiek, ktoré by vysvet-
ľovali to, že napríklad morový krucifix bol pravdepodobne súčas-
ťou náboženských rituálov s divadelným charakterom či fakt, že 
prítmie kostolov často napomáhalo k vytváraniu silných emócii 
pri pohľade na sochy svätcov, využíva architektúra jednoznačný 
symbol divadelnej opony, ktorý interpretáciu posúva do tejto ro-
viny. Pre tento druh expozície vôbec nie je podstatné, kto je au-
torom ktorého diela, kde a kedy bolo vytvorené. Dôležité sú sú-
vislosti a kontrasty. Ešte výraznejší chronologický chaos pripra-
vili kurátori pre návštevníkov v ďalšej miestnosti. Na vyvýšené 
drevené pódium umiestnili zmes barokových aj gotických sôch 
z rôznych období a proveniencií. Prelínajú sa tam témy typu a in-
divídua, ako aj tela a gesta. Návštevníci môžu porovnať typizova-
nú tvár gotickej Madony s realistickejším prístupom rezbárskych 
prác Jána Jakuba Messerschmidta, či s  idealizovaným dielom 
Imricha Esterházyho alebo realistickým portrétom Jána Kupec-
kého. Zaujímavosťou inštalácie diel v tomto priestore je možnosť 
vidieť niektoré z rezbárskych diel aj zo zadnej strany, ktorá mala 
byť za normálnych okolností pre pozorovateľa skrytá. Návštev-
ník sa tak dozvie aj o technikách stredovekej rezby, spôsoboch, 
akými boli torzá sôch vyhlbované kvôli lepšiemu schnutiu dre-
va či inštalácii v pôvodných miestach určenia. Pendantom k pre-
važne gotickým sochám tejto miestnosti sú naopak prevažne ba-
rokové sochy vo vedľajšej miestnosti, v ktorej sa prezentuje telo 
a gesto v barokovom ponímaní a teda prehnanej expresivite a až 
nerealistických gestách. Hlavnú pozornosť v  miestnosti pútajú 

sochy známej osobnosti barokového sochárstva v okolí banských 
miest, Antona Schmidta.
Najmenšia miestnosť s témou svetlo a tieň opakuje kruhový pô-
dorys podstavca v úvodnej miestnosti, čím mu vytvára pendant 
a upozorňuje na kontrast pôsobenia svetla a tieňa vo svetskom 
a naopak v sakrálnom prostredí. V zatemnenom oválnom pros-
tredí žiaria len alabastrové telá nadpozemských bytostí. Priestor 
zároveň evokuje prítmie kaplniek pre individuálnu pobožnosť.
Z prítmia sa návštevník dostáva do miestnosti nazvanej Priestor 
a ilúzia. Obrazy ale nenájde zavesené na stenách, ako bolo zvy-
kom, ale koncentrované na strednom paneli umiestnenom po-
zdĺž celej miestnosti. Dominantnými sú tabule zo Spišského 
Podhradia, ktoré sú obojstranné a život Panny Márie zachytáva-
jú prostredníctvom ôsmich výjavov. Každý z výjavov je zasadený 
do iného priestoru. Spoločným menovateľom ale zostáva zláte-
né, či ornamentálne pozadie, ktoré naznačuje prítomnosť nad-
pozemských síl. Niekoľko barokových iluzívnych námetov pre 
fresky z okruhu Franza Antona Maulberstcha, alebo od samot-
ného Johanna Michaela Rottmayera a Johanna Lucasa Kracke-
ra ponúka aj pohľad na zadnú stranu obrazov. Odhaľuje naprí-
klad prístupy k označovaniu diel v zbierkach či spôsob konzer-
vovania drevených dosiek formou drevenej mriežky, ktorá dielu 
vytvára „korzet“ brániaci ďalšiemu ohýbaniu sa materiálu a ná-
slednému poškodeniu samotnej maľby. Unikátne je aj označe-
nie, respektíve signatúra olejomaľby Madony z Jánoviec, ktorá 
je čitateľne podpísaná Majstrom Martinom.
Záver expozície tvoria diela s tematikou života a smrti. Rozmer-
né olejomaľby a rezbárske súsošia sú rozložené okolo centrálne-
ho oltáru z Hlohovca na niekoľkých stupňoch evokujúcich v pr-
vom momente fínsku saunu, no hneď na  to si uvedomíme, že 
ide o stupienky smerujúce k nebesám. Prevaha témy smrti je len 
zdanlivá, tiež si po chvíli uvedomíme, že v kresťanskom poníma-
ní je smrť Ježiša Krista vlastne začiatkom nového života človeka.
Návštevník, ktorý predsa len baží po informáciách, na ktoré bol 
zvyknutý, si k výstave môže vziať malú brožúrku s potrebnými in-
formáciami o dielach, autoroch či datovaní. Pridanou hodnotou je 
aj kvalitne spracovaný katalóg, ktorý je však viac zameraný na vy-
svetlenie koncepcie expozície, ako na  samotné exponáty. Tento 
experiment s nabúraním konvenčných predstáv o didaktickej úlo-
he stálych expozícií (najmä pre mladšie generácie) zaväzuje galé-
riu k príprave kvalitných a hlavne početných sprievodných podu-
jatí, a to hlavne pre školy. Po vzore zahraničných galérií sa ale ne-
musíme báť o to, že by mladšia generácia bola týmto prístupom 
o niečo ochudobnená. Práve naopak, je tu šanca vychovať generá-
ciu návštevníkov, ktorí budú navštevovať galérie za účelom oddy-
chu a rozjímania tak, ako Newyorčania navštevujú svoju MoMa 
(The Museum of Modern Art – Múzeum moderného umenia).

FOTO: Z. Koblišková
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Niečo o digitalizácii múzejných zbierok
Ján Jurkovič, MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, BANSKÁ BYSTRICA

Something about the digitisation of museum collections
At the end of 2009 the Government Office approved a Feasibility Study of Projects within the Priority Axis 2 of the 
Operational Programme Informatisation of Society. More than 800 pages of the document provided an analysis 
of the state- of- art in informatisation in cultural institutions and defined the programme of 18 national projects 
which should secure the development of memory and fund institutions, including the renewal of their national 
infrastructures in the period of 2012 to 2015. This was the impetus for setting up the current priorities in culture 
and  triggering off the digitisation of cultural heritage.  

Načo je nám digitalizácia, keď nemáme v  múzeu prostriedky 
na  zaistenie elementárnej starostlivosti o  zbierkové fondy? To 
bola a  stále je ticho vyslovovaná otázka múzejníkov. Dostávam 
ju odkedy sme začali pripravovať digitalizačnú kampaň. Takáto 
otázka uvedie do rozpakov aj toho, kto sa angažuje za digitalizá-
ciu z presvedčenia o jej zmysluplnosti. Rovnako by bola väčšina 
z nás v rozpakoch, keby sa obdarovaný premrznutý bezdomovec 
spýtal: Na čo mi je čiapka, keď nemám topánky?

Špecifiká
Vo všeobecnosti chápeme digitalizáciu ako prevod infor-
mácií z  analógového tvaru do  číslicového. Škála kultúrne-
ho dedičstva je však nesmierne široká a len časť informácií 
z tejto oblasti je fixovaná v analógovom tvare. Sú to hlavne 
knižničné, archívne1 a audiovizuálne fondy. U nich môžeme 
hovoriť o konverzii z analógového do digitálneho tvaru, le-
bo papier a  tlačiarenskú farbu či celuloid s  farebnými vrs-
tvami nahrádzajú dáta, pričom obsah sa nijako nemení. To 
sa však nevzťahuje napríklad na kultúrne pamiatky či mú-
zejné zbierky – teda na reálne objekty2. Tak ďaleko techno-
lógie ešte nepokročili, aby dokázali anorganickú či organic-
kú hmotu previesť do čísiel. Zatiaľ digitalizujeme len inte-
lektuálne a obrazové informácie o reálnom objekte. Preto 
je v  metodických manuáloch uvádzaná digitalizácia texto-
vých objektov3, audiovizuálnych a  zvukových záznamov4 
ako konverzia do digitálneho tvaru, zatiaľ čo v prípade mú-
zejných zbierok hovoríme o  digitalizácii vedomostí a  digi-
tálnej vizualizácii 5.
Digitalizácia múzejných zbierok má však aj iné špecifiká, kto-
ré ju vyčleňujú ako  celkom samostatnú metodickú oblasť. 
Predovšetkým sa vzťahuje na nesmierne širokú škálu druhov 
objektov. Môžu to byť reprezentanti všetkého, čo vytvorila 
príroda a  človek – od  nerastov cez mikroorganizmy po  sta-
vovce, od pästného klinu cez parné stroje po mikročipy. Naj-
dôležitejšou osobitosťou, ktorú treba predovšetkým brať 
do  úvahy pri digitalizácii, je fakt, že múzejný predmet svo-
jou fyzickou existenciou vypovedá o zaniknutých skutočnos-
tiach a  zároveň je aj ich autentickým dôkazom. Je médiom 
odkazu i samotným odkazom obsiahnutým v reálnej existen-
cii originálneho predmetu – je autentickým zdrojom poznat-
kov. Z tohto hľadiska je nenahraditeľný a nezastupiteľný. Za-
stupiteľný je len z  hľadiska komunikácie získaných inte-
lektuálnych a  vizuálnych informácií. Obe tieto stránky sa 
v múzejnej dokumentácii navzájom dopĺňajú a tvoria osobitý 
informačný komplex. Žiadny podrobný odborný popis mu-
zeálie nesprostredkuje dostatočný rozsah informácií, ak nie 
je spojený s jej pravdivým zobrazením. Na druhej strane, zo-
brazenie predmetu bez znalostných informácií nie je nič iné 
ako obrázok „nejakej veci“.

Účel
Aj keď je vo všeobecnosti účel digitalizácie kultúrneho dedič-
stva známy, muzeológia nám doteraz neobjasnila, k čomu by 
mohla byť digitalizácia užitočná pre múzeum, zbierky a  mú-
zejnú prácu. Riadiaca administratíva môže prikázať, ekonómo-
via povedať, či na to máme peniaze, technológie poskytnúť ná-
stroje a múzejná informatika by mohla povedať, ako ich využi-
jeme. Stále však chýba základná filozofia digitalizácie zbierok, 
ktorá mala najskôr povedať PREČO.
Oficiálne je jej hlavný dôvod sprístupnenie. Je to veľmi všeo- 
becné a prakticky nič nehovoriace zdôvodnenie, pod ktorým 
si môžeme predstaviť celý rad spôsobov6 a úrovní7 podľa zá-
merov8 využitia hlavného odborného produktu múzeí. Dote-
rajšie diskusie o využití smerovali hlavne k verejným národ-
ným a nadnárodným portálom. Názor, že v súčasnej etape by 
sme mali digitalizáciu v  múzeách orientovať predovšetkým 
na  podporu katalogizácie a  skvalitnenie správy zbierok,  zo-
stáva v pozadí populárnejších predstáv o verejnom sprístup-
ňovaní digitálneho obsahu9. Zorientovaný pohľad na situáciu 
v spravovaní múzejných zbierok však stavia do popredia úlo-
hu komplexnej digitálnej katalogizácie. Bez tohto kroku nie 
je možné ani len zmapovať roztrúsené fondy takmer stov-
ky múzeí v SR, a tak nie je mysliteľná ani zodpovedná kon-
trola ich stavu, ochrany a  sledovanie využívania. Ako prvé 
by teda mali prebiehať  programy na  podporu maximálnej 
kompletizácie identifikačných údajov10, následne by to ma-
li byť projekty digitalizácie sprievodnej a druhotnej doku-
mentácie  so súbežným prehĺbením znalostí o  zbierkach zo 
všetkých dostupných zdrojov.
Vo fáze kompletizácie digitálneho obsahu je rozumné obme-
dziť sprístupňovanie len pre odborné účely, pričom zverejňo-
vanie môže byť selektívne:  spracované kolekcie, obsahové 
interpretácie a  tematické prezentácie. Až po  skompletizo-
vaní a opravách digitálnych katalógov môže prísť na rad vše-
obecné sprístupnenie na  verejných informačných portáloch, 
lebo zverejnenie nespracovaných, neinterpretovaných a často 
aj nepresných a nespoľahlivých informácií (teda v takom sta-
ve, v  akom je súčasná katalogizácia) je neprofesionálne. Pre 
múzeá môže znamenať viac škody ako úžitku. Nepresné údaje 
v informačných systémoch môžu spôsobiť šírenie a agregáciu 
chybných informácií a v konečnom dôsledku ohroziť odborný 
kredit múzeí. Skutoční tvorcovia a kvalifikovaní užívatelia di-
gitálneho obsahu si toto snáď aj uvedomujú, no ich názory len 
zriedkakedy prekročia teritórium pracovní, aby sa nedostali 
ďalej, ako do kuloárov múzeí.

Digitalizácia vedomostí
Vedomosti o múzejnom predmete nie sú len údaje v odbornej 
evidencii. Je to široký komplex informácií, ktoré múzeá zís-
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kavajú v procesoch vlastnej odbornej činnosti – od terénneho 
prieskumu, cez akvizíciu, katalogizáciu, výskum až po aktívnu 
ochranu a výstupy – či už prezentačné alebo publikačné. Bez 
nich nemá žiadny predmet muzeálnu, ale len funkčnú, či ma-
teriálnu hodnotu.
Časť vedomostí o múzejných zbierkach je fixovaná a systema-
tizovaná v  údajoch odbornej evidencie a  dôsledne spracované 
odborné údaje môžu svojimi reláciami medzi informačnými en-
titami generovať nové informácie na úrovni poznatkov. Vo ve-
domostnom systéme múzeí SR tomu pomáha ontologická vrs-
tva, ktorá tvorí nad dátami sieť významových vzťahov medzi 
predmetmi, popisnými pojmami, osobami, časovými a miestny-
mi údajmi. No v tomto štádiu, kedy sú údaje v systéme vysoko 
fragmentové a v mnohých prípadoch aj nekorigované, sú nosi-
teľmi poznatkov predovšetkým znalci zbierok11. Ich poznatky 
nie sú všeobecne systematizované ani fixované. Sú však veľmi 
cenné a zároveň najmenej stabilné – sú najohrozenejšie12. Preto 
by malo byť absolútnou prioritou digitalizácie skompletizo-
vanie odborných informácií o múzejných zbierkach – rozšíre-
nie a prehĺbenie o všetky dostupné vedomosti.
Žiadna seriózna metodika katalogizácie múzejných zbie-
rok nedokáže definovať univerzálne pravidlo, ktoré by jed-
noznačne určovalo obsahovú šírku a  hĺbku informácií. Pre 
rôzne typy predmetov, dokumentujúcich rôzne oblasti, zís-
kaných za  rôznych okolností s  rôznou mierou prístupnosti 
informácií nie je možné určiť, aké údaje, v akej komplexnos-
ti, konkrétnosti a presnosti majú byť spracované13. Všeobec-
ne však platí, že  úroveň úplnosti a  konkrétnosti údajov 
o objekte určuje jeho kultúrnu hodnotu, a teda aj využiteľ-
nosť pre vedecké a prezentačné účely.

Veľká časť dôležitých (ak nie najdôležitejších) informácií o zbier-
kových predmetoch je v sprievodných a druhotných dokumen-
toch14. Tie sú často roztrúsené v rôznych fondoch15 a reálne ťaž-
ko dostupné. Väzby medzi nimi a zbierkovými predmetmi nie 
sú typu len jeden s jedným, ale mnohé s mnohými16. Navyše sú 
to rôzne druhy informácií na  rôznych nosičoch a  rozsahom či 
množstvom snáď aj viacnásobne prevyšujú počet zbierkových 
predmetov17.  Z  muzeologického hľadiska je ich systemati-
zácia a  digitalizácia podstatne dôležitejšia ako vizualizácia 
zbierkových predmetov. Z organizačného a metodického hľa-
diska je to však mimoriadne náročná úloha. Navyše jej výsledky 
nie je vidieť zvonku, a tak je to aj málo populárna aktivita. Pri 
súčasnom uprednostňovaní formy na úkor obsahu, jednoduch-
šej možnosti pred hľadaním optimálneho riešenia a externých 
dodávateľov pred múzeami, nikto múzeá do digitalizácie tejto 
dôležitej oblasti netlačí. No a keďže naše personálne zdecimova-
né a podfinancované kultúrne inštitúcie na takúto úlohu nema-
jú prostriedky, je v súčasných podmienkach celoplošná digitali-
zácia vedomostí o múzejných zbierkach úplne nereálna.

Vizualizácia zbierkových predmetov
Prevažnú väčšinu informácií získavame pomocou zraku18, a tak 
aj pri správe zbierok, ich štúdiu a prezentácii zohrávajú význam-
nú rolu obrazové informácie. Pre ich sprostredkovanie múzej-
níci tradične využívajú nielen vystavovanie predmetov19, ale aj 
rôzne formy vizualizácie dokumentov, ich vzťahov a vlastností. 
Vo všeobecnosti si pod vizualizáciou predstavujeme vytvorenie 
obrazov, schém či animácií, ktoré reprezentujú reálne objekty, 
alebo zobrazujú naše predstavy.

Koncepčná schéma vedomostného systému múzeí SR
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Projekty digitalizácie múzejných zbierok, ktoré prebieha-
jú na  Slovensku od  roku 2012, sa zamerali predovšetkým 
na  snímanie ‚2D‘ a  ‚3D objektov‘20, pričom výstupy z  nich 
sú digitálne zobrazenia tvaru a povrchu zbierkového pred-
metu21. Múzeá tak získavajú technicky kvalitné obrazové 
dáta, ktoré umožňujú identifikovať predmet na základe vi-
zuálnych znakov a sprostredkovávajú konvenčné vnímanie 
jeho zjavnej podoby.
Okrem formy predmetu, ktorú sme schopní vnímať voľným 
okom22, je v  mnohých prípadoch  potrebné zaznamenať aj 
jeho imanentné vlastnosti, ako napríklad vnútorné kon-
štrukcie, funkcie predmetu, štruktúru hmoty či chemické zlo-
ženie..., ktoré nie sú zjavné pri vonkajšej obhliadke. U  nie-
ktorých predmetov môžu byť práve informácie o týchto vlast-
nostiach podstatnejšie ako zjavná podoba.
Ich vizualizácia nie je taká jednoduchá, ako vyhotovenie ob-
razového záznamu viditeľných znakov. Metódy a  postupy 
musia vychádzať  z  vizualizačného scenára spracované-
ho na základe expertných múzejných znalostí, aj chápania 
technologických možností záznamu. Takéto digitálne zo-
brazenie sa nezaobíde bez špeciálnych zariadení23 a nároč-
ného postprocesingu24.
Ak chceme získať kvalifikované zobrazenie, nestačí, že máme 
samotný objekt a  záznamové technológie. Potrebujeme  po-
chopiť jeho muzealitu, lebo bez jej akceptovania bude zo-
brazenie len povrchné a nemusí vôbec zasiahnuť podstatu 
odkazu. Potrebujeme teda vedomosti, ktoré umožnia iden-
tifikovať, čo na  reálnom objekte vyjadruje jeho obsah. Pre-
to neexistuje jednotný postup či univerzálna metóda digitali-
zácie múzejných zbierok. Každý predmet v úlohe múzejného 
dokumentu si vyžaduje individuálny prístup pri voľbe spôso-
bu a  technológie vizualizácie. Kľúčovú rolu zohráva jeho do-
kumentačná hodnota definovaná z muzeálneho aspektu a tiež 
z hľadiska príslušného vedného odboru25 – identifikácia mu-
zeality.  Dovolím si tvrdiť, že je dôležitejšia ako technológia 
snímania. Technológia totiž sprostredkováva len formu komu-
nikácie obsahu. Z tohto hľadiska môže aj kvalitná kresba lep-
šie komunikovať autenticitu predmetu, ako napríklad nepro-
fesionálne získaný 3D sken.

Sprístupnenie
Iba taký spôsob využitia odborného obsahu môže byť správny, 
aký určí jeho tvorca. Keďže muzeológia ani v tejto oblasti za-
tiaľ neposkytuje teoretickú základňu, je hľadanie foriem a me-
tód využitia digitálneho obsahu zo strany jeho tvorcov rozpa-
čité. Technologicky orientované projekty podsúvajú múzeám 
vlastné zámery, miesto toho, aby múzeá žiadali od technológií 
optimálne riešenia pre uplatnenie hodnôt, ktoré vytvorili. Tak 
sa problematika využitia zúžila len na otázku sprístupňovania.
Istý čas sa Slovenské národné múzeum angažovalo v  oblas-
ti metodiky informatizácie múzeí a plán pracoviska CEMUZ 
na  rok 2008 predpokladal vytvorenie nástrojov pre on-line 
prezentáciu múzejných zbierok. Povrchné sprístupnenie for-
mou registra zbierok malo byť rozšírené aj o  tematickú pre-
zentáciu a  obsahovú interpretáciu – teda o  kreatívne sprí-
stupňovanie. Návrh na  vytvorenie prezentačného modulu 
CEMUZ uvádzal takýto abstrakt projektu: 
„Sprístupňovanie digitalizovaných zbierok bude v dvoch líniách:
Digitálna študovňa – súborný katalóg CEMUZ bude zabez-
pečovať dosiahnuteľné maximum služieb a komfortu pri vy-
hľadávaní informácií o  múzejných zbierkach. Jej užívateľmi 
bude predovšetkým odborná verejnosť a registrovaní záujem-
covia o odborné informácie. V novom riešení predpokladáme 
prepracovanie navigácie a rozšírenie služieb o možnosť rozší-
reného vyhľadávania aj podľa obrázkov, interaktívny prístup 
do katalógu, komentovanie informačných položiek a zadáva-
nia príspevkov vo vrstve založenej na princípe Wikipédie.
Virtuálne múzeum – múzejná prezentácia zbierok. Z odbor-
ne spracovaných súborov dokumentov budú postupne vytvá-
rané virtuálne prezentácie predovšetkým s náučným, výchov-
ným, kultúrno-propagačným, prípadne kultúrno-relaxačným 
zameraním. Téma (obdobie, jav, udalosť, osobnosť...) alebo 
zbierka bude sprostredkovaná multimediálne (text, obraz, 
zvuk, AV, animácie) dvoma spôsobmi:
- automaticky generované virtuálne expozície – uplatnia sa 
dopredu pripravené prezentačné schémy a  šablóny, ktoré 
umožnia autorom technicky jednoduchým spôsobom on-line 
kreovať obsah a čiastočne aj dizajn (v rámci pripravených šab-
lón a motívov),
- špeciálne spracované prezentácie podľa scenára – modelova-
nie udalostí a  prostredia vo virtuálnom priestore (dynamic-
ké scény) so simuláciou času, rekonštrukcie objektov, funkč-
ných súborov, udalostí, miest... s možnosťou interaktívneho 
prístupu.
V  oboch prípadoch budú využité digitálne objekty jednotli-
vých múzeí spracované (technicky, esteticky) v postprocesin-
govom štúdiu CEMUZ tak, aby sa nestrácala hodnovernosť 
a  výpovedná hodnota vizualizovaných objektov. Vzhľadom 
na náročnosť postprocesingu sa budú prezentácie sprístupňo-
vať postupne v  závislosti od  kapacity prostriedkov a  finanč-
ných možností – podľa vopred stanoveného prezentačného 
programu zostaveného na základe požiadaviek múzeí.“26

Tento už pomerne starý návrh na rozšírenie funkcií CEMUZ 
mal ambíciu poskytnúť záujemcom o  kultúrne dedičstvo 
na tú dobu zodpovedajúci komfort pri vyhľadávaní konkrét-
nych údajov či prehliadaní fondov. Chcel tiež zaistiť  spätnú 
väzbu  informácií a zapojiť aj externých znalcov a zberateľov 
do prehlbovania alebo korigovania informácií o zbierkach.
Posunom  ku kvalifikovanému sprístupňovaniu  však ma-
li byť nástroje na špecificky múzejnú explikáciu tém. Tam sa 
mali v autorizovanej podobe uplatniť expertné poznatky mú-
zejníkov z  jednotlivých dokumentovaných oblastí27. Nešlo 
by teda už len o triviálne sprístupnenie kultúrnych objektov, 
ale o vedecky správnu a expresívnu interpretáciu súborov 
autentických dokladov. Mal to byť nástroj modernej on-li-
ne prezentácie v digitálnom priestore, ktorý by programovo 
sprostredkovával poznatky o našej minulosti s cieľom evoko-
vať kultúrnu pamäť. Mal tiež podnecovať záujem verejnosti 

Dva spôsoby vizualizácie
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o  múzeá ako miesta, kde môže návštevník prísť do  kontak-
tu so vzácnymi originálmi. Tento návrh už nenašiel podpo-
ru, pretože v tom čase Ministerstvo kultúry SR pripravovalo 
Kultúrny portál28, ktorý mal riešiť sprístupňovanie informácií 
za všetky kultúrne inštitúcie.
Odvtedy sa udialo mnohé; uskutočnili sme  pilotné projekty, 
rozbehli sa digitalizačné kampane, získali sme nové skúsenosti, 
no hlavne technologický vývoj za ten čas výrazne pokročil. To, 
k čomu by sme sa pred piatimi/šiestimi rokmi dostávali prácne 
je dnes oveľa dostupnejšie, lacnejšie a dômyselnejšie. No s ná-
rastom možností, by sa mali zvyšovať aj nároky, a tak sa nazdá-
vam, že súčasné požiadavky na prezentácie múzejného obsahu 
by sa mali posunúť o čosi ďalej. Lenže dnes je pokročilá doba 
na to, aby múzejná teória ešte len začínala objavovať možnosti. 
Už včera mala s vedeckou istotou zadefinovať podmienky a ná-
roky špecificky múzejného sprístupňovania zbierok29, ktoré 
efektívne využije súčasné komunikačné kanály a  nástroje pre 
výklad múzejnej skutočnosti30. Tu je ešte stále pre múzejnú in-
formatiku31 pole neorané s možnosťami, ktoré klasická muzeo-
lógia ani netušila, a preto k digitalizácii a digitálnej prezentácii 
nezaujala žiadne stanovisko32.
Súčasne s novými možnosťami sa vynárajú aj nové otázky, ako 
je napríklad  definovanie hraníc duševného vlastnícka, au-
torské práva vo vzťahu k znalostným a obrazovým dátam 
a vôbec nakladanie s produktom múzeí v digitálnej podo-
be33. Múzejníctvo nemôže čakať korektné odpovede od pod-
nikateľov s  informáciami, ani od  právnikov či iných úradní-
kov. Musí si vypracovať a presadiť vlastný program, metodiku 
a etiku sprístupňovania svojho produktu.

Záver
Diskusie o tom, či je digitalizácia múzejných zbierok potrebná, 
by dnes boli niečo podobné, ako diskusie gazdov o potrebnos-
ti elektrifikácie dediny v 30. rokoch minulého storočia. Témou, 
ktorou by sme sa mali naozaj zaoberať, je muzeologický aspekt 
digitalizácie.
Pamätám si časy, kedy bola naša muzeológia moderná a me-
dzinárodne uznávaná veda. Odvtedy sa však zmenilo spo-
ločenské, kultúrne, ekonomické a  technologické prostre-
die a  zmenilo sa aj postavenie múzejníctva. Na  tieto zmeny 
už muzeológia nezareagovala, a  preto sa v  nich rozdrobené 
a oslabené múzeá nedokážu orientovať34. K novým trendom, 
pomerom a  programom presadzovaným zhora zastávajú for-
málne lojálne stanoviská, pričom sa s nimi názorovo nestotož-
ňujú. To neprospieva ani výsledkom nových programov, ani 
múzejníctvu. Ak naše múzeá nechcú naďalej strácať svoje po-
zície vo vede a v kultúre35, musí byť ich smerovanie cieľavedo-
mé, jednotné a dôrazné. No k tomu im teraz už očividne chýba 
správna navigácia. Tú však nemôžu čakať od žiadnej riadiacej 
administratívy, ani z výziev na projekty. Múzeá sa k nej mu-
sia dopracovať sami prostredníctvom vlastnej opodstatnenej 
a vnútorne prijatej filozofie, ktorá dokáže vedecky zadefinovať 
dimenzie pre 21. storočie a nájsť nové ciele.
Generálnym problém nášho múzejníctva je totiž  strata ví-
zie a pálčivou otázkou, ako ju nájsť.

FOTO: J. Jurkovič

POZNÁMKY
1 Mentefakty.
2 Naturfakty a artefakty.
3 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie textových objek-

tov, NOC, 2009, s. 6.
4 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie filmových objek-

tov, NOC, 2009, s. 8.
5 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie 3D malých objek-

tov, NOC, 2009, s. 8.
6 Elektronické publikácie, triviálny prístup do databáz, harvesting, 

katalógy, explorapedie, interaktívne výstavy, modelovanie zanik-
nutých skutočností, historické adventúry...

7 Sprístupnenie technológiám, správcom, expertom, inštitúciám, 
societam, verejnosti…

8 Správa zbierok, kontrola pohybu, stavu, využívania, štúdium 
a vedecké zhodnocovanie, výchova, propagácia, relax...

9 Koncepcia zverejňovania duševného vlastníctva múzeí by mala 
vychádzať od múzejníctva a nemala by byť stanovená z technolo-
gickej úrovni, ani zo subordinačnej pozície.

10 Minimálne v rozsahu Dublin Core.
11 Predovšetkým kurátori, ale aj dokumentátori, kustódi, reštaurá-

tori, zberatelia, experti z dokumentovanej oblasti.
12 Za posledných 20 rokov odišla z múzeí väčšina expertov, ktorí vy-

budovali súčasné zbierkové fondy a mali o nich neporovnateľne 
viac vedomostí, ako je fixovaných v  evidenčných kartách. Tieto 
vedomosti sú pre múzeá stratené.

13 Cataloguing Cultural Objects: a  Guide to Describing Cultural 
Works and Their Images (CCO) z roku 2003 je zatiaľ najkomplet-
nejší manuál pre katalogizáciu kultúrnych diel, doporučuje však 
len pravidlá spracovania údajov v informačných systémoch.

14 „Bez tejto sprievodnej dokumentácie spojenej s autentickou i pri-
márnou zbierkotvornou dokumentáciou by selektovaný prvok 
nenadobudol povahu muzeálie.“ STRÁNSKÁ, E. – STRÁNSKÝ Z. 
Z. Základy štúdia muzeológie, Banská Štiavnica 2000, s. 66.

15 Nielen v rámci jedného múzea, ale aj v iných fondových inštitúciách.
16 Na  jeden predmet sa vzťahuje celý rad dokumentov a nezriedka 

sa na  jeden dokument viaže celý rad predmetov, čím sa vytvára 
väzba medzi predmetmi.

17 „Snáď“ preto, že nikdy nebol vykonaný ani len štatistický 
prieskum stavu druhotnej dokumentácie.

18 Už v 17. storočí John Locke tvrdil, že nové poznatky získavame 
prostredníctvom zmyslov, hlavne zrakom.

19 Primárna forma múzejnej komunikácie (prezentačná) prebieha cez 
autentické objekty ako zdroje poznania a hodnotenia – cez ostenziu.

20 Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2... kategorizu-
je typy kultúrnych objektov, pričom múzejné zbierkové predmety 
spadajú pod typ 2 – 2D objekty a typ 3 – 3D malé objekty, pričom 
vymedzuje digitalizáciu ako digitálne snímanie objektov.

21 V zmysle Metodického manuálu pre zabezpečenie konverzie 3D 
malých objektov.

22 Ľudské oko je schopné vidieť v  podstate len zanedbateľnú časť 
elektromagnetického spektra v  rozsahu 3,8 × 1014 Hz – 7,5 × 
1014 Hz.

23 Používajú sa technológie, ktoré zaznamenávajú obraz získaný 
z energie iných vlnových dĺžok, ako je schopný zaznamenať ľud-
ský zrak.

24 Pri spracovaní výstupu je nutná spolupráca múzejného experta 
s operátorom postprocesingu.

25 Rovnaký predmet môže byť v úlohe dokumentu z hľadiska viace-
rých vedných odborov.

26 Plán činnosti CEMUZ na rok 2008, Príloha 3. Predpokladané ná-
klady na HW a SW vo výške 1,5 mil SKK (50-tisíc €) boli privyso-
ké na to, aby ich hradilo SNM z vlastného rozpočtu.

27 Mal to byť aj spôsob stimulácie pre výskum, postupné odborné 
spracovávanie tém a zbierkových súborov.

28 Neskôr bol premenovaný na Slovakiana a v súčasnosti pokračuje 
jeho realizácia v rámci OPIS PO2 pod názvom Centrálna aplikač-
ná infraštruktúra a registratúra. Realizátorom projektu je Národ-
né osvetové centrum.

29 Novými metódami múzejnej výstavnej reči; logického objasňova-
nia cez sprostredkovanie faktov a príčinných súvislostí.

30 Projekt Centrálnej aplikačnej štruktúry a  registratúry ponúka 
štandardný prístup k informáciám a nič z toho, čo vyžaduje digi-
tálna múzejná prezentácia nerieši.

31 Vieme vôbec, čo je to múzejná informatika? Odporúčam stránky
 https://sites.google.com/site/muzejna.
32 Pre múzejníctvo to bol signál na odmietnutie digitalizácie a digi-

tálnej prezentácie.
33 Týmito otázkami sa u nás nikto vážne nezaoberal, a aj preto nie 

sú legislatívne nijako ošetrené.
34 „To čo bolo možné a  akceptované v  19. a  20. storočí, nebude už 

uznávané a únosné v novom 21. storočí.“ STRÁNSKÁ, E. – STRÁN-
SKÝ Z. Z. Základy štúdia muzeológie, Banská Štiavnica 2000, s. 8.

35 ... ak nechcú pri Tescu do čapice žobrať na topánky.

2014_08_muzeum_03_06.indd   35 21. 9. 2014   11:28:55



36   mÚzeum 3 / 2014 • Informačné zdroje

Centrum pre autorské práva  
v rámci projektu CAIR
Richard Bednárik – Kristína Šimuláková,  CENTRUM PRE AUTORSKÉ PRÁVA,  
 CENTRÁLNA APLIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA  
 A REGISTRATÚRA, BRATISLAVA

Centre for copyright within the CAIR project 
The article focuses on the characteristics and rating of the project of Central Application Infrastructure and 
Registry and the main description of its activities. At the same time, the activity of the recently established Centre 
for Copyright, together with the description of created methodologies that should be of assistance in the process of 
digitization, is analyzed. In the end, the expected activity of two national registers which are being created within 
the CAIR project, i.e., the national register of cultural objects and the national register of copyright is described.

•	 Národný register digitalizácie,
•	 Národný register autorských práv.
Ad. 2 V  rámci národných, ale aj dopytovo orientovaných 
projektov dochádza k digitalizácií veľkého množstva pred-
metov. Ide o  dosiaľ  najväčší proces masovej digitalizácie 
kultúrneho dedičstva na  Slovensku. Samotná digitalizácia 
má niekoľko benefitov, okrem zachovania kultúrneho de-
dičstva vo forme digitálnych rozmnoženín, získame prehľad 
o aktuálnom stave predmetov, čo v nemalej miere môže pri-
spieť k lokalizácií stratených častí (napr. historická časť ná-
bytku, časť sochy atď.). Cieľom projektu CAIR je vybudovať 
portál, ktorý umožní prezentáciu digitálnych rozmnože-
nín pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Samozrejme pôjde 
o prezentačné deriváty, ktoré budú v nižšom rozlíšení, kto-
ré neumožní vyhotovenie repliky alebo iný nepožadovaný 
spôsob použitia. Digitálne rozmnoženiny v najvyššom roz-
líšení budú uložené v CDA.
Ad. 3 Centrum pre autorské práva a  jeho vytvorenie je in-
tegrálnou súčasťou aktivít projektu CAIR, pričom jeho bliž-
šiu charakteristiku, hlavné úlohy a  ciele si predstavíme 
v ďalšej časti.

Centrum pre autorské práva
Digitalizácia a  následné sprístupňovanie vytvoreného digi-
tálneho obsahu verejnosti v  kontexte ochrany autorského 
práva a práv súvisiacich s autorským právom musí byť v rám-
ci národného projektu CAIR realizované tak, aby nedochá-
dzalo k  neoprávnenému zásahu do  týchto práv (vyššie uve-
dený portál sprístupní iba predmety, ktorých autorské prá-
va budú vysporiadané alebo predmety, ktoré sú považované 
za  voľné vzhľadom na  uplynutie majetkových práv k  nim, 
resp. nejde vôbec o  predmety chránené autorským záko-
nom). Pre naplnenie tohto cieľa, ktorý si bude vyžadovať dô-
sledné posúdenie objektu digitalizácie z pohľadu autorského 
zákona, vzniklo začiatkom apríla 2013 Centrum pre autor-
ské práva so sídlom v Národnom osvetovom centre (ďalej ako 
„NOC“). CAP bude v rámci svojej činnosti predstavovať kon-
taktné miesto, na ktoré sa môžu jednotlivé pamäťové a fon-
dové inštitúcie obrátiť, pokiaľ vzniknú konkrétne problémy 
pri riešení autorských práv alebo práv súvisiacich s  autor-
ským právom a vytvorené metodiky nebudú poskytovať do-
statočné odpovede na problémové oblasti. CAP bude postup-
ne napĺňať a rozbiehať aktivity smerujúce k pomoci, usmer-
neniu a  vysvetleniu tejto špecifickej problematiky. V  rámci 
svojej činnosti CAP zastreší nasledovné aktivity:

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Na úvod by sme stručne charakterizovali zaradenie a posta-
venie projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a  regis-
tratúry (ďalej ako „CAIR“) v skupine aktuálne platných pro-
jektov prioritnej osi 2 – Rozvoj pamäťových a  fondových 
inštitúcií a  obnova ich národnej infraštruktúry. Operačný 
program Informatizácia spoločnosti (ďalej ako „OPIS“) sa 
vnútorne člení na  4 osi, pričom rezort kultúry je zaradený 
do druhej osi číslo 2 uvedenej vyššie. V rámci nej je niekoľko 
národných projektov realizujúcich fyzickú digitalizáciu (kon-
krétne 6) a projekty centrálnej infraštruktúry.
Slovo „centrálna“ (v názve projektu CAIR) poukazuje na to, že 
ide o projekt, ktorý zastrešuje určitú činnosť a poskytuje služ-
by iným národným projektom, ktoré sa podieľajú na fyzickej di-
gitalizácii slovenského kultúrneho dedičstva. Spolu s projektom 
Centrálny dátový archív (ďalej ako „CDA“) predstavujú projekty 
centrálnej infraštruktúry (do tejto kategórie by sme mohli zara-
diť aj projekt Harmonizácie informačných systémov, ktorý má 
zabezpečiť integráciu systémov na  centrálnu infraštruktúru). 
Ďalej spomenieme tri hlavné aktivity projektu CAIR, a to:
1. vytvorenie národných registrov,
2. vytvorenie centrálneho portálu, prostredníctvom ktoré-

ho bude možné sprístupniť kultúrne dedičstvo verejnosti 
v digitálnej forme,

3. vytvorenie Centra pre autorské práva (ďalej aj ako „CAP“), 
ktoré sa bude podieľať na vypracovaní praktických meto-
dík a  iných činnostiach (viď nižšie) s  cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie autorských práv v súvislosti s ochranou rôz-
nych kultúrnych objektov.

Ad. 1 V  rámci vytvorenia národných registrov ide o  činnosť, 
ktorej beneficienti sú rôzne spoločenské skupiny od  odborní-
kov na rôzne kultúrne predmety až po širokú verejnosť. Aktu-
álne sa v sektore kultúry nenachádza žiaden register, ktorý by 
evidoval všetky kultúrne predmety, ktoré sa nachádzajú na úze-
mí Slovenskej republiky. Je vytvorených niekoľko registrov pa-
mäťových a fondových inštitúcií (ďalej aj ako „PFI“), ktoré evi-
dujú rôzne informácie prioritne o určitej kategórií predmetov. 
Cieľom národných registrov je poskytnúť na jednom mieste in-
formácie získané z registrov rôznych PFI tak, aby bolo možné 
získať (vzhľadom na použitý register) aktuálny prehľad kultúr-
nych objektov, aktuálny stav procesu digitalizácie, prípadne in-
formácie o autorských právach, ktoré sa na predmet viažu.
Základom je vytvoriť štyri národné registre, a to:
•	 Národný register kultúrnych objektov,
•	 Národný register autorít,
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•	 vytvorenie metodiky pre kategorizáciu kultúrnych objek-
tov z pohľadu autorských práv,

•	 vytvorenie metodiky pre kategorizáciu metadát ku kul-
túrnym objektom, ktoré sú viazané autorským právom,

•	 spolupráca na  vytvorení registra autorských práv ako vý-
sledku kategorizácie diel zaradených do  digitalizácie 
na diela autorsky voľné, diela osirelé, diela vylúčené z au-
torskoprávnej ochrany, diela, na  ktoré sa autorské práva 
nevzťahujú z titulu uplynutia doby trvania (50/70 rokov) 
od smrti autora a podobne,

•	 spolupráca na  vytvorení komponentu DRM – Digitálna 
správa práv, ktorý bude predstavovať systém opatrení, ktoré 
sa v digitálnom prostredí používajú na ochranu diel a iných 
predmetov ochrany (technické riešenie musí rešpektovať 
rôzny rozsah ochrany konkrétnych digitalizovaných objek-
tov, ktoré sú predmetmi ochrany podľa autorského zákona, 
v nadväznosti na podmienky dohodnuté v licenčnej zmluve),

•	 úlohy smerujúce k získaniu súhlasu autora na sprístupne-
nie diela v rámci existujúcich rozpočtových možností,

•	 vypracovanie licenčných zmlúv (uvedené zmluvy budú 
k  dispozícií na  web stránke a  PFI ich budú môcť použiť 
na rôzne účely),

•	 poradenstvo v oblasti autorských práv a práv súvisiacich 
s autorským právom pre digitalizačné projekty,

•	 iniciovanie návrhov legislatívnych zmien.
Boli by sme radi, aby výsledky všetkých činností CAP boli 
využiteľné pre jednotlivé PFI do maximálnej možnej miery, 
preto jednotlivé výstupy zasielame odborným pracovníkom 
PFI na pripomienkovanie už v procese kreovania, nakoľko sa 
denne stretávajú s problémami v určitej kategórii kultúrnych 
objektov. Ich poznatky sú prínosom v procese tvorby meto-
dík a  iných výstupov, aby už v  rámci tvorby reflektovali čo 
najširší rozsah problémov z praxe.
V  rámci vyššie menovaných aktivít boli úspešne vytvorené 
dve metodiky, a to:
1.  Metodika kategorizácie kultúrnych objektov z  pohľadu 

autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom,
2.  Metodika kategorizácie metadát ku kultúrnym objektom.
Spolu s metodikami bola vytvorená pomôcka, ktorá má priorit-
ne zjednodušiť používanie metodík v praxi. Pomôcka obsahuje 
základné, štruktúrované informácie, ktoré sú potrebné pri bež-
nom posudzovaní kultúrneho objektu z  hľadiska jeho správ-
nej kategorizácie a určuje rozsah metadát potrebných na urče-
nie statusu jeho autorskoprávnej ochrany. Metodiky na druhej 
strane obsahujú hlbšiu charakteristiku a bližší popis potrebných 
informácií, ktoré je možné využiť, či už s cieľom prehĺbiť svoje 
vedomosti v predmetnej problematike alebo v prípade výskytu 
špecifického problému, ktorý nie je obsiahnutý v pomôcke.
Metodika kategorizácie kultúrnych objektov pozostáva zo 
všeobecnej časti, ktorá vysvetľuje terminológiu a  celkovú 
problematiku autorského práva a  prináša základný prehľad 
kategorizácie z pohľadu autorského zákona a osobitnej časti, 
ktorej cieľom je prostredníctvom postupných krokov správne 
zaradiť digitalizovaný predmet. Obsahom druhej metodiky 
kategorizácie metadát je vymedzenie, ktoré údaje sú potreb-
né na  určenie statusu autorskoprávnej ochrany predmetu,  
t. j. či je predmet voľný (následne možno prezentačný deri-
vát sprístupniť prostredníctvom portálu, prípadne inak po-
užiť daný predmet) alebo majetkové práva (v zmysle autor-
ského zákona) k predmetu stále trvajú. V druhom prípade by 
na  požadované použitie bolo potrebné podpísanie licenčnej 
zmluvy. Všetky tieto kroky spolu s odporúčaniami budú bliž-
šie popísané vo výstupoch CAP.
Vzhľadom na to, že stále ide o „živé“ dokumenty, ktoré majú 
prioritne pomáhať zamestnancom PFI a digitalizačných cen-
tier v procese digitalizácie a určovania relevantných údajov, 
je možné niektoré časti v prípade predmetných pripomienok 
pozmeniť, resp. doplniť.

Register autorských práv
Jedným z cieľov projektu CAIR je okrem iného aj vytvorenie 
štyroch národných registrov. Na čo tieto registre majú slúžiť? 
V prvom rade ide o možnosť, ako prepojiť informácie o rôz-
nych kultúrnych objektoch na jednom mieste a umožniť ve-
rejnosti a odborným pracovníkom získať rôzne informácie čo 
najjednoduchším spôsobom.
Na účely článku uvedieme bližšie dva registre, a to:
1. Národný register kultúrnych objektov,
2. Národný register autorských práv.
Cieľom národného registra kultúrnych objektov je spojiť 
na jednom mieste katalógy rôznych PFI, čím sa vytvorí centra-
lizovaný register kultúrnych objektov na  Slovensku. Úlohou 
registra nie je v žiadnom prípade nahradiť interné registre jed-
notlivých inštitúcií, má slúžiť skôr ako centralizovaný nástroj 
pre identifikáciu kultúrnych objektov všetkých druhov.
Hlavné benefity registra:
•	 zjednodušené vyhľadávanie kultúrnych objektov rôznych 

kategórií,
•	 identifikácia rôznych častí objektov (napr. stratená časť 

predmetu v múzeu sa identifikuje v inej inštitúcii),
•	 propagácia slovenskej kultúry,
•	 v prípade popisných informácií o objekte aj šírenie týchto 

informácií a dobrého mena kurátora.
Národný register autorských práv na  druhej strane slúži 
na identifikáciu stavu kultúrneho objektu z hľadiska ochrany 
autorským právom. Pri jeho identifikácii sa bude vychádzať 
z metadát jednotlivých PFI, ktoré by pri dôslednom popísa-
ní objektu mali zabezpečiť možnosť určenia, či ide o predmet 
voľný alebo chránený. Register bude slúžiť aj potrebám verej-
nosti, ktorá získa informácie o dovolených spôsoboch použi-
tia digitálnej rozmnoženiny konkrétneho objektu.

Aký je cieľ CAP?
CAP má ambíciu svoje služby poskytovať nielen existujúcim 
národným projektom v  rámci OPIS 2, ale komukoľvek, kto 
má záujem o  informácie o  autorskoprávnych súvislostiach 
prebiehajúcej činnosti. Na  základe všeobecnej výzvy bude 
môcť ktokoľvek kontaktovať CAP s cieľom získať informácie 
o postupe v prípade záujmu o digitalizáciu objektu, ktorý sa 
nachádza v súkromných priestoroch danej osoby. Medzi prí-
nosy tejto služby patrí mimo iného identifikácia nových kul-
túrnych objektov (prípadne možnosť digitalizácie kultúrneho 
objektu v lepšom stave) a následný zápis informácie o objek-
te do existujúcich registrov. Týmto spôsobom možno rozšíriť 
informácie o existujúcom kultúrnom dedičstve Slovenskej re-
publiky a zachovať objekty, o ktorých sa dlhé roky nevedelo.
Čo v prípade, ak ide o kultúrny objekt, pri ktorom autorskopráv-
na ochrana ešte neuplynula? Jedným z cieľov CAP je aj postupné 
vysporiadanie práv k týmto objektom v rámci existujúcich roz-
počtových možností. V prípade úspechu bude možné podpísať 
s autorom licenčnú zmluvu (ktorej vzor bude vytvorený počas 
projektu) a  sprístupniť objekt verejnosti spôsobom dohodnu-
tým s autorom. Výsledok môže byť rôzny, napr. od bezplatného 
sprístupnenia verejnosti s možnosťou stiahnutia na nekomerč-
né účely až po komerčný predaj digitálnej rozmnoženiny diela.
Okrem iného sa prostredníctvom CAP vytvorí organizačná 
štruktúra zameraná na vysvetľovanie vytvorených metodík, 
iniciáciu nevyhnutných legislatívnych zmien a riešenie iných 
autorskoprávnych otázok súvisiacich s procesom vytvárania 
digitálneho obsahu.
Veríme, že aj aktivity CAP prispejú k  sprístupneniu čo naj-
väčšieho počtu predmetov a pomôžu jednotlivým PFI zorien-
tovať sa v problematike autorských práv a dovolených spôso-
bov použitia v  zmysle platných právnych predpisov Sloven-
skej republiky.
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Novela múzejného zákona
Amendment of the Act on Museums

Katarína Kamenská, MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

požiadať zriaďovateľa alebo zakladateľa o súhlas na dočasný vý-
voz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci 
colného územia Európskeho spoločenstva na vedeckovýskumné 
účely, ktorým je zbierkový predmet z  oblasti prírodných vied. 
K úprave došlo aj v prípade znenia prílohy č. 1 a príloh č. 3 – 6 
z dôvodu drobných úprav a potreby zosúladenia ich znenia. Záko-
nom č. 38/2014 bol zároveň novelizovaný: zákon č. 207/2009 Z. 
z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hod-
noty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v colníctve z dôvodu určenia Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky príslušným orgánom na vystavenie povole-
nia podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) k nariade-
niu Rady (ES) o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, zákon 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení záko-
na č. 208/2009 Z. z. z dôvodu spresnenia podmienok, za kto-
rých je múzeum povinné prijať do svojej správy archeologické 
nálezy, ak boli získané z  archeologických výskumov vykona-
ných v regióne jeho pôsobenia.

Dňa 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 38/2014 z 31. 
januára 2014, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 206/2009 
Z. z. o  múzeách a  o  galériách a  o  ochrane predmetov kul-
túrnej hodnoty a  o  zmene zákona Slovenskej národnej ra-
dy č.  372/1990  Zb. o  priestupkoch v  znení neskorších pred-
pisov a  ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony. No-
vela múzejného zákona upravuje ustanovenia zákona č. 206/ 
/2009 Z. z., ktoré nemali normotvorný, jednoznačný a  zrozu-
miteľný charakter. Spresňuje pojmy ako napríklad galéria, ve-
domostný systém múzeí a  galérií, upravuje práva a  povinnosti 
zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie, ustanovenia 
Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky, sústavy múzeí a ga-
lérií (z dôvodu zrozumiteľnosti a logickosti označenia typu mú-
zea z hľadiska jeho odborného zamerania a špecializácie), výko-
nu základných odborných činností (napr. v § 9 ods. 9 doplnené 
podmienenie prijatia správy archeologických nálezov len s  ori-
ginálnym vyhotovením výskumnej dokumentácie). Zavádza sa 
výnimka z povinnosti štatutárneho orgánu múzea alebo galérie 

Novela pamiatkového zákona
Amendment of the Act on Historical Monuments

Iveta Kodoňová, MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

Od 1. júla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 104/2014 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu, ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 49/2002 Z. z. o  ochrane pamiatkového fondu v  zne-
ní neskorších predpisov. Ide o  šiestu (4 boli nepriame nove-
ly) – najrozsiahlejšiu novelu pamiatkového zákona za 10 rokov 
ustanovenia špecializovanej štátnej správy na  ochranu pa-
miatkového fondu. Novela reaguje na potreby praxe pri výko-
ne štátnej správy, jej ambíciou je odstrániť terminologické ne-
dostatky zákona a doplniť ho v súlade s medzinárodnými do-
hovormi v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Novela zákona  definuje nový pojem „bezprostredné okolie“ 
vo väzbe na  nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, kde ide 
o vymedzenie 10 m ochranného pásma zo zákona, ktoré chrá-
ni okrem samotnej národnej kultúrnej pamiatky aj jej najbližší 
kontext. Úprava reflektuje článok 6 Benátskej charty. V oblas-
ti archeológie sa zmenila definícia pojmu „archeologický nález“, 
ktorý sa viaže výlučne na jeho hnuteľný charakter. Do nového 
pojmu „štátny pamiatkový dohľad“ sa zjednotili všetky dohľa-
dy, ktorých obsah bol rovnaký, zároveň sa konkretizovali opráv-
nenia orgánov štátneho pamiatkového dohľadu. Spresnili a do-
plnili sa kompetencie Pamiatkového úradu Slovenskej republi-
ky, najmä v oblasti vydávania odborných stanovísk a posudkov, 
zastupovania štátu ako poškodenej strany v  trestnom konaní 
a v oblasti evidencie archeologických nálezísk. Upravil sa režim 
povoľovania dočasného vývozu národných kultúrnych pamia-
tok do zahraničia, čím sa zabezpečilo implementovanie Smerni-
ce ES a zvýšila operatívnosť rozhodovania ministerstva kultúry.
Z hľadiska aplikačnej praxe má veľký význam spresnenie požia-
daviek a administratívneho postupu v súvislosti s povoľovaním 

reklamných a iných zariadení, ak tieto môžu mať vplyv na pa-
miatkový fond, ako aj zavedenie výslovného ustanovenia o roz-
hodovaní iného správneho orgánu až na  základe právoplatné-
ho stanoviska orgánu na ochranu pamiatkového fondu. Preci-
zuje sa administratívny postup a predpoklady rozhodovania pri 
obnovách národných kultúrnych pamiatok, úpravách nehnuteľ-
ností v pamiatkových územiach, ako aj úpravách nehnuteľností 
v ochranných pásmach. Osobitne významnými sú zmeny v ob-
lasti pamiatkového výskumu, jeho realizácie, udeľovania osved-
čení a  oprávnení na  jeho realizáciu. Nová systematika šiestej 
časti zákona sprehľadnila procesy súvisiace s pamiatkovým vý-
skumom pre používateľov zákona. Konkretizoval sa režim vy-
zdvihovania náhodného archeologického nálezu a zaviedol oso-
bitný režim pre nálezy, ktoré majú charakter streliva a munície.
Definovali sa nové skutkové podstaty priestupkov a  iných 
správnych deliktov vo vzťahu na  povinnosti osôb definova-
né v  zákone. Zákon takto poskytuje komplexnejšie právne 
nástroje na  sankcionovanie nežiaduceho konania, ktoré má 
za  následok poškodenie alebo zničenie časti pamiatkového 
fondu, archeologického nálezu alebo archeologického nálezis-
ka. Precizuje sa právo na primeranú náhradu nákladov a ná-
hradu majetkovej ujmy, ktoré sa podľa novely pamiatkového 
zákona viaže na  konkrétne konanie správneho orgánu, kto-
rým je dotknuté vlastnícke právo a  náhradu nákladov spoje-
ných s náhodným nálezom.
Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. v znení jeho neskorších 
noviel bude vydané na základe splnomocňovacieho ustanove-
nia v tejto novele v najbližších týždňoch, podobne aj vydanie 
novely vykonávacej vyhlášky k zákonu.

2014_08_muzeum_03_06.indd   38 21. 9. 2014   11:28:55



Informačné zdroje • múzeum 3 / 2014   39

Projekt Múzeá tretej generácie 
na Slovensku
Tomáš Hollý, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Third Generation Museums project in Slovakia
On 31st December 2013 the long-term training programme of the Slovak National Museum “Third Generation 
Museums in Slovakia” came to an end. The project was designed for all employees of the museums in Slovakia, apart 
from the Bratislava region. The project consisted of four main activities aiming to strengthen the position and the 
role of museums in society and to transform the museums into modern and pro-client-oriented institutions.

Aktivity projektu
Projekt bolo možné na základe zadefinovaných cieľov realizo-
vať v štyroch hlavných aktivitách:
Aktivita 1: Definovanie účinných mechanizmov a  vhod-

ných metód na rozvoj múzejníctva v SR (advo-
kácia múzeí).

Aktivita 2: Príprava vzdelávacích programov a  metodic-
kých materiálov ako podpory vzdelávania za-
mestnancov múzeí.

Aktivita 3: Vzdelávanie zamestnancov v  oblasti správy 
zbierkového fondu, práce s  verejnosťou a  ma-
nažmentu kultúrnych organizácií.

Aktivita 4: Realizácia súťaží, odborných seminárov a  štu-
dijných ciest doma i v zahraničí.

V rámci prvej aktivity sa uskutočnilo 14. 10. 2010 v Banskej 
Bystrici úvodné stretnutie Open Space, ktorého sa zúčastnilo 
135 osôb. Cieľom pracovného stretnutia bolo otvorenie dis-
kusie o projekte a nastolenie aktuálnych problémov v sloven-
skom múzejníctve.
V rámci prvej aktivity boli vydané dve publikácie ako výsle-
dok práce dvoch expertných skupín – Definovanie úlohy múzea 
v súčasnej spoločnosti a Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v ob-
lasti múzejníctva.
V  rámci podaktivity Výchova skupiny expertov pre ďalší 
rozvoj múzeí boli vyškolené dve osoby, ktorých úlohou je aj 
po ukončení realizácie projektu napomáhať v oblasti rozvoja 
múzejníctva a ľudských zdrojov, a tým prispievať k zlepšova-
niu postoja múzeí v spoločnosti.
V  rámci druhej aktivity bola zabezpečená garancia všet-
kých vzdelávacích programov. Celkovo sa v  rámci projek-
tu realizovalo sedem vzdelávacích modulov v  troch oblas-
tiach. Každý vzdelávací modul mal svojho vlastného odbor-
ného garanta, ktorý dohliadal na obsahovú prípravu kurzov 
v spolupráci s lektormi. Pôvodne malo byť 11 kurzov akre-
ditovaných, avšak kvôli časovej náročnosti boli akreditácie 
žiadosťou o zmenu zrušené. Taktiež sa uskutočnila príprava 
dvoch vzdelávacích e-learningových programov. Prvý modul 
s  názvom Katalogizácia zbierkových predmetov má slúžiť 
ako doplnkový vzdelávací nástroj pre zamestnancov, kto-
rí spracovávajú informácie o zbierkových predmetoch pro-
stredníctvom elektronického databázového systému ESEZ 
4G. Druhý modul Prvý kontakt s návštevníkom bude slúžiť 
na vzdelávanie zamestnacov, ktorí sú v priamom kontakte 
s návštevníkmi múzea. Vzdelávanie zamestnancov prostred-
níctvom e-learningového vzdelávacieho portálu bude pre-
biehať aj po  ukončení realizácie projektu. Súčasťou druhej 
aktivity bolo aj vydanie publikácií, ktoré majú slúžiť ako 
doplnok k  vzdelávacím aktivitám projektu – Konzervačná  

Projekt Múzeá tretej generácie na Slovensku (M3G) realizo-
valo Slovenské národné múzeum vďaka podpore z Európ-
skeho sociálneho fondu v  rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a  sociálna inklúzia od  marca 2010 do  de-
cembra 2013. Celková výška nenávratného finančného 
príspevku bola 627 780 eur, pričom 533 613 eur bolo po-
skytnutých z  Európskeho sociálneho fondu a  94  167 eur 
bolo zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Čerpanie 
rozpočtu bolo ku koncu projektu vo výške cca 401 582,44 
eur, čo predstavuje viac ako 60 % rozpočtu. Vo  februári 
2014 bola na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky predložená žiadosť o záverečnú zúč-
tovaciu platbu. V priebehu mesiacov júl/august 2014 pre-
behlo záverečné vyúčtovanie projektu.
Projekt M3G bol dlhodobý vzdelávací program určený pre 
pracovníkov múzeí na území Slovenska, okrem bratislavské-
ho kraja. Jeho hlavným cieľom bolo „zvýšenie kvality ľud-
ských zdrojov a premena múzeí na moderné a proklientsky 
orientované kultúrne organizácie“. V opise projektu bolo za-
definovaných aj niekoľko špecifických cieľov:
•	 vytvoriť podmienky na rozvoj múzejníctva a lepšiu advo-

káciu múzeí v oblasti kultúry, verejného života a súčasnej 
spoločnosti,

•	 skvalitniť fungovanie múzeí na  Slovensku a  posilniť ich 
postavenie v regiónoch a na národnej úrovni,

•	 vytvoriť systém celoživotného vzdelávania odborných 
a riadiacich pracovníkov v múzeách na Slovensku,

•	 zaviesť elektronickú a  metodickú podporu vzdelávania 
zamestnancov múzeí pre uľahčenie ich prístupu k ďalšie-
mu vzdelávaniu,

•	 prostredníctvom vzdelávania zvýšiť kvalitu odborných 
činností v múzeách a podporiť proklientsky orientovaný 
prístup zamestnancov verejnej správy,

•	 vytvoriť funkčné siete múzejných profesionálov v jednot-
livých múzejných špecializáciách,

•	 vytvoriť prostredie otvorené múzejným partnerstvám 
zameraným na výmenu skúseností a vzájomnú podporu 
na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Vzdelávacie aktivity boli podľa schváleného opisu projektu 
zamerané na  tri skupiny múzejných pracovníkov na  nasle-
dovných pracovných pozíciách:
•	 zamestnanci, ktorí sa zaoberajú odbornou správou zbier-

kových predmetov, t. j. kurátori, kustódi, konzervátori, 
preparátori a reštaurátori,

•	 zamestnanci v  priamom  kontakte so zákazníkom – mú-
zejní pedagógovia, pracovníci marketingu, PR a komuni-
kácie, projektoví manažéri, pracovníci prvého kontaktu 
s návštevníkom (lektori, pokladníci, dozorná služba),

•	 vedúci a riadiaci zamestnanci múzeí.
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veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva zameraná 
na potrebu rozvoja konzervačných a reštaurátorských tech-
nológií a Múzejná pedagogika – učebné texty.
V rámci tretej aktivity bolo pripravených 18 vzdelávacích 
kurzov v  troch oblastiach – Správa zbierkového fondu, 
Práca s  verejnosťou a  Manažment kultúrnej organizácie. 
V  oblasti správy zbierkového fondu mali účastníci mož-
nosť zúčastniť sa takých kurzov ako napríklad Kurátorské 
štúdiá, Odborná ochrana zbierkového fondu, Reštaurova-
nie zbierkových predmetov alebo Katalogizácia (Tvorba 
vedomostného systému múzea). Účastníci si odniesli no-
vé poznatky v oblastiach legislatívy, prípravy výstav, pre-
zentovania zbierok, tvorby projektov. V  oblasti odbornej 
ochrany si účastníci prehĺbili poznatky z preventívnej i sa-
načnej ochrany, získavali praktické zručnosti a vymieňali 
si cenné skúsenosti.
V oblasti Práca s verejnosťou sa zorganizovali kurzy Múzej-
ná pedagogika, Marketing múzeí, PR a komunikácia. V rám-
ci tejto oblasti boli oslovené aj externé firmy, ktoré mali do-
dávateľsky zabezpečiť prípravu kurzov. Kurz Komunikácia 
s  návštevníkom realizovala firma Sales Team a  kurz Získa-
vanie finančných prostriedkov zabezpečovala firma PDCS. 
Účastníci sa počas týchto kurzov dozvedeli o nových možnos-
tiach práce s  návštevníkmi aj o  prezentovaní svojej inštitú-
cie smerom k verejnosti. Taktiež si na modelových situáciách 
mohli vyskúšať zvládanie krízových situácií.
V  oblasti Manažment kultúrnej organizácie sa uskutočni-
li kurzy Vedenie ľudí v  kultúrnej organizácii (PDCS) a  Su-
pervízne stretnutia. Účastníci si odniesli poznatky v  oblas-
tiach budovania interných vzťahov, získavania finančných 
prostriedkov a práce v kolektíve. Ocenili vysokú odbornosť, 
s akou vedeli lektori podať danú tému a ich ochotu spolupra-
covať a komunikovať s účastníkmi aj po skončení realizácie 
projektu.
V  priebehu realizácie aktivity 4 sa zorganizovali dve zahra-
ničné študijné cesty do Rakúskej republiky a Českej republi-
ky, ktorých cieľom bolo poukázať na možnosti medzinárod-
nej spolupráce.

Zhodnotenie projektu
Realizácia projektu M3G sa nezaobišla bez komplikácií. 
Projektový tím sa s nimi stretol najmä pri realizácii verej-
ných obstarávaní. Najväčším negatívom, ktoré pociťovali 
aj účastníci kurzov, bola častá výmena projektového tímu, 
čo malo za následok nielen veľké množstvo administratív-
nych prieťahov, ale bola ohrozená aj realizácia niektorých 
aktivít, ktoré museli byť oproti pôvodnému harmonogra-
mu presúvané.
Na  základe spätnej väzby zo strany účastníkov počas zá-
verečného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 
2013 v  Liptovskom Mikuláši, možno však projekt celkovo 
ohodnotiť ako veľmi pozitívny hlavne preto, že poskytol 
účastníkom možnosť stretávať sa s kolegami z iných múzeí 
a  ponúkol im možnosť výmeny,  zdieľania poznatkov a  in-
formácií medzi sebou.
Do projektu bolo celkovo zapojených viac ako 1 100 ľudí, vrá-
tane garantov a lektorov, ktorí sa podieľali na obsahovej prí-
prave jednotlivých kurzov, z  viac ako 70 múzeí na  Sloven-
sku, ktoré aj ochotne poskytli školiace priestory pre účast-
níkov projektu. Medzi tieto múzeá patrí napríklad Slovenské 
technické múzeum v  Košiciach, Slovenské banské múzeum 
v Banskej Štiavnici, Múzeum mincí a medailí v Kremnici ale-
bo SNM-Múzeum Bojnice.
Väčšina účastníkov by realizáciu podobného projektu uvítala 
aj v budúcnosti, a to nielen z dôvodu potreby celoživotného 
vzdelávania, zvyšovania odbornej kvalifikácie a prehlbovania 

poznatkov, ale taktiež z  dôvodu možnosti spoznať kolegov 
z iných múzeí a možnosti získania spätnej väzby na činnosť 
svojho múzea. Príležitosť, akú im poskytol projekt Múzeá 
tretej generácie na Slovensku, im zároveň pomáha skvalitňo-
vať múzejnú prácu, a  tým následne prispievať k rozvoju sa-
motného múzea.

ZDROJE
1 Monitorovacia správa projektu, záverečná, č. 8, Bratislava, 

SNM, 2014.
2 Žiadosť o  nenávratný finančný príspevok, Príloha č. 1 – Opis 

projektu, Bratislava, SNM, 2010.
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on-line sledování environmentálních 
parametrů depozitářů a expozic
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A unifi ed modular system of remote on-line monitoring of environmental parametres of depositories 
and exhibitions 
New information and communication technologies off er a whole range of new possibilities not only in the area of objects 
and cultural heritage objects presentation but also in the fi eld of care for their physical conditions. Th e submitted paper 
provides a brief description of the implementation of some of these modern technologies and methods in the area of 
preventive care for cultural heritage objects, while meeting the targets of the consortium project entitled „A Unifi ed 
Modular System of Remote On-Line Monitoring of Environmental Parametres of Depositories and Exhibitions“, 
elaborated in the departments of the National Museum and the Institute of Th eoretical and Applied Mechanics of the 
Academy of Sciences of the Czech Republic within the Programme of Applied Research and Development of  National 
Cultural Identity of the Ministry of Culture of the Czech Republic.  

Úvod
Internet, telematická média, mobilní telefony a další nástroje 
a prostředky moderních informačních a komunikačních tech-
nologií se postupně stávají běžnou součástí každodenního ži-
vota; jsou významným prvkem inovací prakticky ve všech od-
větvích vědy, techniky, průmyslu i služeb. Příkladem průniku 
nových informačních a komunikačních technologií i do oblasti 
služeb ve veřejném zájmu je jejich použití v oblasti ochrany 
a  prezentace kulturního dědictví. Užití moderních techno-
logií a  metod (zejména pak metod prezentace) zaznamenalo 
značný nárůst především v posledních několika letech; je zá-
konitou reakcí na obecný požadavek zachování fyzické podsta-
ty dochovaných předmětů kulturního dědictví při současném 
zpřístupnění široké veřejnosti.
Příkladem implementace těchto nových (moderních) informač-
ních a  komunikačních technologií při komplexní preventivní 
ochraně předmětů kulturního dědictví je získávání a zpraco-
vávání dat popisujících reálné podmínky určitého (konkrétní-
ho) prostředí, průběh určitého (konkrétního) děje či určitého 
(konkrétního) chování prostřednictvím různých senzorů, sní-
mačů obrazu, snímačů nebo čidel zvuku atp.

Modulární systém
Základní charakteristika hlavních cílů projektu Jednotný mo-
dulární systém dálkového on-line sledování environmentálních 
charakteristik depozitářů a expozic, tj. propojení monitorovací, 
hodnotící a dohledové činnosti při preventivní péči o předmě-
ty kulturního dědictví za  pomoci moderních komunikačních 
technologií, navrženého řešení i úvodních výsledků byla pre-
zentována v příspěvku předneseném na konferenci CSTI 2013 
v Bratislavě1; předkládaný článek na výše zmiňovaný příspě-
vek navazuje. Detailnější informace o celém systému je mož-
né nalézt rovněž v dalším příspěvku2.
Navržený monitorovací systém je koncipován jako vícevrstvý 
(Obr. 1); každá vrstva je optimalizována nejen z hlediska cha-
rakteristické role v celém systému, ale např. i z hlediska ener-
getického.

První vrstva systému, tvořená čidly a  komunikátory čidel, 
je základní v celém řetězci sběru a zpracování dat; jedná se 
o vlastní čidla snímaných veličin (t. č. teploty, relativní vlhkos-
ti, atmosférického tlaku, intenzity osvětlení viditelným a UV 
světlem, rozdílového tlaku a  také např. nebezpečí napadení/
poškození biologickými škůdci, viz dále v textu).
Druhou vrstvu tvoří tzv. koncentrátory komunikace, urče-
né ke sběru dat z komunikátorů čidel (1. vrstva), k jejich zák-
ladnímu zpracování, případnému místnímu uložení a odeslání 
do  serverového zázemí (3. vrstva). Struktura software této 
vrstvy je opět modulární; uživateli poskytuje toto řešení na-
prostou svobodu volby přenosového média mezi komunikáto-
ry a koncentrátory, tedy mezi vrstvami 1 a 2.
Třetí vrstvu tvoří serverové zázemí projektu; je místem shro-
mažďování a zpracovávání informací z koncentrátorů komunika-
ce. Zde je předpoklad prakticky výhradního připojení přes TCP/IP 
sítě, ať už datovými okruhy, nebo prostřednictvím GSM/GPRS.

Obr. 1 Schematické znázornění jednotlivých HW i SW komponent 
a jejich vzájemných vazeb
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V  souladu s  navrženou strukturou hardwarových prvků byly 
rovněž navrženy jednotlivé (konkrétní) hardwarové komponenty.  
Při návrhu bylo důsledně sledováno kritérium modularity, kom-
patibility a  záměnnosti. V  návrhu jsou proto užita jednotná, 
standardní rozhraní a otevřené informační protokoly, dovolu-
jící jak bezproblémovou kombinaci komponent, tak i snadné vy-
hledávání případných komunikačních problémů. 
Jestliže mezi dnes již relativně rozšířené činnosti z oblasti pre-
ventivní péče o  předměty kulturního dědictví lze zařadit např. 
monitoring klimatických parametrů v  interiéru památkových, 
depozitárních či výstavních objektů nebo měření úrovně osvětle-
ní v expozicích (příp. měření plynných polutantů), pak význam-
ně složitější je situace v oblasti ochrany předmětů kulturního 
dědictví před nebezpečím biologického poškození.

Metody detekce výskytu biologických škůdců
Je zřejmé, že nejjednodušší, nejlevnější a současně i nejefek-
tivnější metodou ochrany před nebezpečím biologického po-
škození předmětů kulturního dědictví je – stejně jako i v mno-
ha dalších oborech a odvětvích – prevence, jejímž základem je 
provádění průběžného monitoringu všech výstavních a úlož-
ných prostor na výskyt lezoucího i polétavého hmyzu.
Mezi „preventivní“ metody ochrany před nebezpečím biologic-
kého poškození jsou řazeny i metody, využívající dezinsekci de-
pozitárních a výstavních prostor pomocí širokého spektra me-
tod i prostředků; preventivní metodou v pravém slova smyslu je 
však zejména metoda IPM (Integrated Pest Management)3.
Jednou z nejčastěji využívaných modifikací metody IPM je sle-
dování výskytu škůdců pomocí různých pastí a lapačů (vč. le-
pových pastí), které mohou být zaměřeny na jeden nebo více 
druhů hmyzu, lezoucího i polétavého.
Pasti jsou často kombinovány s použitím feromonových či po-
travních atraktantů, účinně zaměřených na vybrané druhy hmy-
zu. Feromony jsou přírodní chemické látky; původně byly tímto 
názvem označovány vnitrodruhové „komunikační“ prostředky 
u  hmyzu, později byly obdobné chemické „komunikační“ pros-
tředky detekovány u mnoha dalších skupin organismů vč. savců.
Základní klasifikace feromonů je založena na rozdílnosti formy 
a způsobu působení; sexuální feromony přitahují pouze jedin-
ce opačného pohlaví a  mohou působit i  na  poměrně značnou 
vzdálenost. Agregační (shlukovací) feromony působí naproti 
tomu na krátké vzdálenosti a přitahují obě pohlaví (slouží na-
př. k  označení bezpečného shromaždiště v  blízkosti potravy – 
švábi, rybenky aj.). Tzv. stopovacími feromony si některé druhy 
hmyzu značí cesty vedoucí ke zdroji potravy; poplašné feromo-
ny jsou hmyzem používány v případě hrozícího nebezpečí, fero-
mony zklidňující naopak ke zklidnění obranných a poplašných 
reakcí hmyzu. Obdobným způsobem jsou využívány i syntetic-
ké feromony, kterými jsou škůdci lákáni do pastí.
S masivnější aplikací feromonů se však lze setkat zatím pouze 
v lesním hospodářství; boj proti lýkožroutu smrkovému si dnes 
již nelze představit bez využití agregačních feromonů a feromo-
ny jsou využívány i  při monitorování populační hustoty řady 
hmyzích (zejména motýlích) škůdců jako bekyně mnišky, beky-
ně velkohlavé, obaleče modřínového a mnoha dalších4.
Základem integrované ochrany proti biologickým škůdcům je 
proto pravidelný monitoring a včasná detekce škůdců. Většina 
v současnosti používaných lapačů je však určena pro jeden druh 
biologického škůdce; existující široké spektrum potenciálních 
biologických škůdců by vyžadovalo používání několika různých 
druhů lapačů rozmístěných v jedné místnosti/objektu.
Tento nedostatek částečně eliminuje použití lapačů s  mul-
tikomponentní návnadou; v současné době je např. na trhu 
komerčně vyráběné multi-komponentní zařízení Multi-In-
sect-Trap, obsahující kombinaci feromonů na více druhů bio-
logických škůdců. Díky masivní plastové konstrukci je poměr-
ně účinný i v prašném prostředí zejména zemědělských skladů 
a potravinářských provozů. Lapač má dvě části, z nichž jednu 

tvoří stálý lapač, zatímco druhá část je určena pro jednorázové 
použití, tj. vyměnitelnou kazetu s potravními návnadami a fe-
romonem. Účinnost kazety je 6 až 8 týdnů. Primárně je však 
toto zařízení určeno pro monitoring skladištních škůdců5.
Nejstarší a  nejdostupnější formou praktické ochrany mnoha 
komodit před nebezpečím napadení biologickými škůdci by-
la a  je ochrana pomocí tzv. „bioagens“; biologické potírání 
nejrůznějších škůdců je ostatně známo odjakživa (kočka vs. 
myš), aplikace do  jiných sfér je tedy jen přirozená. Používání 
„bioagens“ je jednou z alternativ k ostatním způsobům ochra-
ny; uplatňuje se jak ve skleníkovém hospodářství, tak v ovoc-
nářství, lesním hospodářství a polních kulturách.
Jako doplňková metoda je však biologická ochrana v současné 
době využívána již i v oblasti preventivní ochrany předmětů 
kulturního dědictví6.
Obecně lze „bioagens“ definovat jako živé organismy (viry, 
bakterie, houby nebo živočichy povahy živých parazitů, pa-
razitoidů nebo predátorů mimo obratlovce) působící cíleně 
na  konkrétní druh škůdců a  poskytované uživateli ve  formě 
výrobku k použití proti škodlivým organismům na rostlinách 
nebo rostlinných produktech (zákon č. 326/2004 Sb., o rost-
linolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, § 
54). Při jejich používání je však vždy nutné mít na zřeteli udr-
žení stability ekosystému.
K  nejdéle využívaným biologickým prostředkům (bioagens) 
patří prostředky na  bázi parazitoidů, např. parazitoid rodu 
Trichogramma (řád blanokřídlí /Hymenoptera/, čeleď Tricho-
grammatiade). Drobněnky rodu Trichogramma patří mezi nej-
menší hmyz; různé druhy drobněnek jsou známy v celém světě. 
Z praxe jsou známy aplikace proti celé řadě škodlivých motýlů 
a můr; např. proti molům (škůdce sbírkových předmětů – tex-
tilie) je využívána drobná vosička Trichogramma evanescens7.  
Tato vosička měří 0,3 až 0,4 mm. Klade svá vajíčka do  vají-
ček škůdců. Tímto způsobem jsou usmrcována vajíčka molů 
a po 8 – 10 dnech se z vajíčka mola vylíhne mladá drobněnka. 
Drobněnky se mohou rozmnožovat výlučně prostřednictvím 
cizích vajíček; pokud nejsou k dispozici další vajíčka molů, ne-
přežijí ani drobněnky. Samotné drobněnky nepůsobí škody. 
Trichogramma evanescens je v Evropě domácím druhem hmy-
zu; za pokojové teploty se dožívá cca 6 dnů. 
Pro aplikaci v  obytných a  jiných prostorách (depozitářích) je 
toto „bioagens“ k dispozici jako komerčně vyráběný přípravek 
ve  formě tzv. karet s  definovanou objemovou účinností a  ži-
votností. Aby byla efektivita použití maximální, je žádoucí po-
užívat karty po dobu 9 týdnů. Karty se nesmí otevírat (snížení 
účinnosti).
Stejně jako v případě feromonů (viz výše) je i v případě „bioa-
gens“ nevýhodou malá univerzálnost (většinou konkrétní bio-
agens vs. konkrétní škůdce); ochrana před celým spektrem po-
tenciálních biologických škůdců předmětů kulturního dědic-
tví by vyžadovala aplikaci více druhů parazitoidů, kterými jsou 
nejčastěji různé druhy parazitického blanokřídlého hmyzu.
Polétavý hmyz je možné lákat i pomocí osvětlení pasti zdro-
jem viditelného nebo ultrafialového světla. Počet a druh za-
chycených jedinců musí být pravidelně zaznamenán odbor-
ným personálem. Jistou nevýhodou je, že pasti obvykle ne-
zachytí výskyt larev, které však působí největší škody. Náhlé 
zvýšení výskytu dospělých jedinců proto může souviset s roz-
sáhlým napadením sbírkových předmětů; je proto nutné za-
chytit toto stadium co nejdříve.
Pohyb hmyzu je možné sledovat celou řadou specializova-
ných metod, např. videografií, termografií, pomocí radaru, 
sonaru, měřením akustické emise apod8. Množství zachyce-
ných jedinců lze určit relativně jednoduše na  základě zjiště-
ných změn hmotnosti pastí; jde však o  poměrně citlivé zaří-
zení, které není selektivní9. Nejsnáze je možné stav lepových 
pastí vzdáleně sledovat pomocí optických metod, např. pravi-
delným snímáním pasti kamerou a odesíláním snímků na cen-
trální server, kde jsou získaná data vyhodnocena10.
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Se systémy automatického sledování škůdců jsou však zatím 
zkušenosti zejména při ochraně uskladněných zemědělských 
plodin. Získaná data mohou být vyhodnocena ručně, podob-
ně jako při kontrole pastí „in situ“, výhodnější je však využít 
možností automatického zpracování obrazu. Specializovaný 
software umožňuje z obrazových dat získat počet zachycených 
jedinců, pro zvýšení přesnosti je vhodné do zpracování začle-
nit kritéria pro fi ltrování dat, např. pro vyloučení nečistot ne-
bo neškodných druhů hmyzu11. Při snímání kamerou s vyšším 
rozlišením a  s  použitím složitějších algoritmů lze zachycený 
hmyz třídit i na jednotlivé druhy podle velikosti, tvaru, barev 
apod12. Pro zpřesnění druhové identifi kace byly vyvinuty sys-
témy, kdy je hmyz (na průhledné podložce) snímán současně 
dvěma kamerami (z horní i spodní strany). Cíleným nastave-
ním parametrů zpracování se lze dopracovat k  vysoké přes-
nosti identifi kace hmyzu (více než 97 % správně určených je-
dinců) 13. Ze záznamu pomocí videokamery je možné studovat 
i charakteristický pohyb hmyzu, rovněž využitelný pro druho-
vou identifi kaci14.
Jednou z  mála metod, kterými je možné monitorovat akti-
vitu hmyzu v larválním stadiu uvnitř napadených předmětů 
je měření akustické emise (při pohybu či požírání potravy)15. 
Uvedenou metodou lze zachytit např. i  charakteristické zvu-
kové signály, vydávané některými druhy termitů16. Měření se 
nejčastěji provádí pomocí seismického akcelerometru připev-
něného na sledovaný předmět. Tímto způsobem byla sledová-
na např. aktivita larev tesaříka krovového17; v jiné studii byla 
měřením akustické emise prokázána silná závislost aktivity la-
rev tesaříka na okolní teplotě (při poklesu teploty pod 10 °C 
dojde k výraznému omezení aktivity tesaříka)18.
Zvukové projevy hmyzu je rovněž možné nahrávat pomocí 
citlivých mikrofonů; senzory pak mohou zvuk snímat z vět-
šího prostoru (sledování hmyzích škůdců v obilných sýpkách 
a v půdě pomocí několika citlivých mikrofonů)19.
Ověření funkčnosti vlastních, řešiteli projektu navržených 
a konstruovaných biosenzorů bylo provedeno se šváby (lezoucí 
hmyz) a moly (polétavý hmyz), jejichž škodlivost pro předmě-
ty kulturního dědictví je prokázána (Tab. 1.). 

Tab 1. Možná poškození sbírkových předmětů způsobená vy-
branými druhy hmyzu

Švábi (Blatta orientalis)
Periplaneta americana, Naupho-
eta cinerea, Blaptica dubia

škodí vlně, kůži, papíru, 
knihám 

Moli (Tineidae), např. mol šatní 
(Tineola bisselliella), mol čalou-
nový (Trichophaga tapetzella);
Mol kožešinový (Tinea pellio-
nella), mol péřový (Monopis 
laevigella)

napadají vlněné látky, peří, 
textilie obecně, vycpaniny, 
sbírky hmyzu
napadá vlněné látky, kožeši-
ny, peří, čalounění
napadá kožešiny, peří atp.

Prototyp zařízení pro detekci lezoucího hmyzu (Obr. 2) byl 
navržen na principu uzavřené komůrky s jedním vstupem, vy-
baveným optickou dvojitou závorou, zabudovaným osvětle-
ním a vlastním snímačem – kamerou. Jako návnada může být 
použita potrava nebo feromonové lákadlo umístěné v komůr-
ce. Po  průchodu hmyzu závorou je aktivováno osvětlení (bí-
lé nebo IR) a záznamové zařízení (kamera). Přenos obrazu je 
řešen bezdrátově na vzdálené úložiště přístupné přes webové 
rozhraní. Kameru lze nastavit i pro časosběrné snímání nezá-
vislé na elektronické závoře; snímky jsou pořizovány v pravi-
delných intervalech.
Úvodní experiment (ověření funkce zařízení a  přenosu dat) 
byl proveden v  zázemí skleníků Stanice přírodovědců při 
Domu dětí a  mládeže hlavního města Prahy v  Drtinově uli-
ci. Částečně zatemněné terárium o rozměrech cca 180 x 50 x 
60 cm (délka x šířka x výška) bylo vybaveno úkrytem a napá-
ječkou. Do  terária byl umístěn snímač s  potravní návnadou 
(umístěnou v komůrce snímače) a cca 20 až 30 kusů švábů. Ex-

periment byl postupně prováděn se třemi druhy švábů: Peri-
planeta americana20, Nauphoeta cinerea21 a Blaptica dubia22. 
Snímací zařízení bylo uvedeno do provozu v časosběrném re-
žimu. Po  několikadenní „ověřovací“ fázi, v  níž si hmyz zvy-
kal na  nové prostředí, byla zaznamenána i  první „návště-
va“ ve snímací komoře (Obr. 3). V průběhu dalších dnů došlo 
k  ustálení určitého, téměř pravidelného režimu; hmyz se vy-
dával za potravou pravidelně (obvykle mezi 23. hodinou noční 
až 5. hodinou ranní, Obr. 4a), většinou několik jedinců za noc. 
Záznamové zařízení fungovalo dle očekávání; byly zazname-
nány průchody elektronickou závorou, na  pořízených sním-
cích je jasně patrný hmyz, lze odlišit jedince, stanovit dobu po-
bytu ve snímací komůrce i určit velikost jedinců.

Obr. 2 Prototyp zařízení pro detekci lezoucího hmyzu

Obr. 3 Detekce změn v detekční komůrce (lezoucí hmyz)

V průběhu experimentu bylo odzkoušeno několik variant při-
svícení komůrky s ohledem na kvalitu obrazu, případnou svět-
loplachost hmyzu i  různé způsoby přenosu a  uložení získa-
ných dat. Zařízení bude testováno i  s  dalšími druhy lezoucí-
ho hmyzu (např. rodu Dermestes – kožojed, v „laboratorním“ 
prostředí a „in-situ“ – depozitáře, expozice). 
Pomocí dalších funkcí analýzy obrazu lze kvantifi kovat míru 
takto detekovaných změn, například ve 24-hodinovém tj. den-
ním cyklu a získat tak přehled o denní aktivitě lezoucího hmy-
zu (zpracováno 1 440 snímků za jeden den, tj. krok 1 minuta) 
a to i za delší časové období (Obr. 4b., zde např. časové období 
od 14. 8. 2013 do 5. 9. 2013).
Bezprostředně po ukončení vývoje prototypu zařízení pro de-
tekci „lezoucího“ hmyzu byl zahájen vývoj zařízení (čidla) pro 
detekci přítomnosti „polétavého“ hmyzu (např. rodu Trineola 
– mol). 
Přístup k vývoji tohoto typu čidla byl vymezen dvěma základ-
ními cíli:
– selektivita pro určitý druh polétavého hmyzu
– nízká cena (předpoklad širšího využití v muzejním prostředí).
Oba tyto cíle se podařilo skloubit realizací čidla, určeného k mo-
dulům třetí vrstvy (viz schéma na Obr. 1). V čidlech je využito 
feromonového lepivého pásu; volbou feromonu lze dosáhno-
ut selektivity pro daný druh polétavého hmyzu. Zároveň bylo 

2014_08_muzeum_03_06.indd   43 21. 9. 2014   11:28:58



44   mÚzeum 3 / 2014 • Informačné zdroje

experimentálně zjištěno, že pro snímání obrazové informace je 
dostačující i  extrémně levná USB „webkamera“. Jedinou, sou-
časně však nutnou podmínkou je výběr kamery dle použité op-
tiky; ta musí vykazovat minimální standard kvality a dispono-
vat možností ručního zaostření na blízkou předlohu. Výsledný 
vývojový vzorek senzoru na Obr. 5. a 6. 
Konstrukční řešení prototypu snímače na  indikaci přítom-
nosti polétavého hmyzu má dvě zásadní výhody: vyměni-
telnost lepové destičky (cílená volba detekce/usmrcení kon-
krétního hmyzího škůdce, tj. selektivita zvoleného atraktantu) 
a detekovatelnost konce „životnosti“ návnady (do obrazové-
ho pole monitorující kamery je možné umístit prvky indikující 
blízkost konce životnosti).
Výsledky experimentů uskutečněných s prototypy zařízení pro 
detekci lezoucího i polétavého hmyzu prokázaly účinnost zaří-
zení; u čidel je počítáno s dostatečně přizpůsobivou architektu-
rou i dostatečnou variabilitou vstupních rozhraní tak, aby byla 
zaručena kompatibilita všech senzorů, určených pro komplexní 
preventivní ochranu předmětů kulturního dědictví.

Závěr
Hlavním a základním cílem vyvíjeného modulárního systému 
je průběžné hodnocení environmentálních charakteristik de-
pozitářů a expozic situovaných v různých typech objektů. Za-
vedením pokročilého matematického zpracování získaných 
datových souborů v  reálném čase lze očekávat nejen signali-
zaci kritických stavů měřených parametrů v téměř „reálném“ 

Obr. 6 Série snímků zachycených senzorem polétavého hmyzu 
s grafi ckým výstupem obrazové analýzy (identifi kace nově 
zachycených jedinců)

Obr. 4b Série grafů zachycujících intenzitu detekce lezoucího 
hmyzu při experimentálním měření

Obr. 5 Vývojový vzorek senzoru polétavého hmyzu

čase, ale i určitou míru predikce těchto stavů. Aplikace tako-
vého modulárního, a tedy i variabilního systému založeného, 
mj. na využití moderních informačních a komunikačních tech-
nologií při preventivní ochraně předmětů kulturního dědictví, 
tak ve svém důsledku umožní minimalizaci ztrát nenahraditel-
ných historicky cenných předmětů.

Poděkování
Projekt Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování 
environmentálních charakteristik depozitářů a  expozic (č. DF-
12P01OVV27) je řešen z prostředků účelové podpory poskyt-
nuté z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kul-
turní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. 
Řešitelé touto cestou děkují Ministerstvu kultury ČR za mož-
nost projekt uskutečnit.
Poděkování patří rovněž Mgr. J. Bulantové, PhD. z Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy za pomoc při provádění ex-
perimentů s lezoucím hmyzem.

POUŽITÉ ZKRATKY
TCP = Transmission Control Protocol (jeden ze základních protoko-
lů internetu, představující transportní vrstvu; garantuje spolehlivé 
doručení dat ve správném pořadí)
IP sítě = Internet Protocol (základní /komunikační/ protokol pou-
žívaný pro internet, e-mail a téměř každou nově instalovanou síť)
GSM = Global System for Mobile Communications (nejrozšířenější 
standard pro mobilní telefony)
GPRS = General Packet Radio Service (mobilní datová služba 
přístupná v rámci sítě GSM)
Arduino = projekt volně dostupný všem uživatelům (hardware pro 
tvorbu samostatných interaktivních zapojení nebo k  připojení 
na software počítače)
Alix = hardware s  modulární architekturou, využitelný v  různých 
aplikacích
Raspbery Pi = miniaturní deskový počítač
HW = hardware
SW = software

FOTO: archiv Centrálního oddělení péče o sbírky Národního 
muzea a archiv Ústavu teoretické a aplikované mechaniky 

Akademie věd ČR v. v. i.

Obr. 4a Ukázka výstupu obrazové analýzy (grafi cký záznam aktivity 
lezoucího hmyzu v průběhu dne)

2014_08_muzeum_03_06.indd   44 21. 9. 2014   11:28:59



Informačné zdroje • múzeum 3 / 2014   45

POZNÁMKY
1 ŠTEFCOVÁ, P.  – VALACH, J. – JULIŠ, K. Jednotný modulár-

ní systém dálkového on-line sledování environmentálních cha-
rakteristik depozitářů a  expozic. In Interdisciplinarita vo ve-
deckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva: Zbor-
ník príspevkov konferencie CSTI 2013 Conservation Science, 
Technology and Industry. Bratislava 2013. ISBN 978-80-227-
3991-7. Dostupné na: <http://www.snm.sk/?zbornik-1>. Ďalej 
ako Štefcová, 2013.

2 ŠTEFCOVÁ, P. Preventivní dezinsekce a deratizace v objektech Ná-
rodního muzea. Sborník přednášek z  odborného semináře Spo-
lečnosti pro technologii ochrany památek. Praha, 2012. s. 13-
17. Ďalej ako Štefcová, 2012.

3 ŠTEFCOVÁ, P. Ochrana sbírkových předmětů před nebezpečím 
biologického poškození, In Múzeum. ISSN 0027-5263, 2010, 
roč. LVI, č. 4/2010, s. 29-32; Štefcová, 2012.

4 KAPITOLA P. – BAŇAŘ P.  – HOLUŠA J. (eds). Moderní metody 
ochrany lesa. Sborník referátů ze semináře 29. Setkání lesníků 
tří generací. Kostelec n. Černými lesy, In Zpravodaj ochrany lesa. 
ISSN 1211-9342, ISBN 80-86464-46-7, 2005, 1/2005. 

5 STEJSKAL V. – AULICKÝ R. Metodika monitoringu skladištních škůd-
ců snižující časovou náročnost pomocí lapače s multi-komponentní náv-
nadou, certifikovaná metodika. Projekt NAZV QH91146, Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-7427-060-4.

6 MORELLI, M. Kunsthistorische Museum Wien (Kunsthistorisches 
Museum mit Museum für Völkererkunde und österreichischem The-
atermuseum, Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts, Sam-
mlung historischen Prunk und Gebrauchsfahrzeuge (Wagenburg) 
und Monturdepot; ústní sdělení, 2013.

7 Biologische beratung [online]. [cit. 2013-11-14]. Dostupné z: 
<http://www.biologische-beratung.de>.

8 REYNOLDS, D. R. – RILEY, J. R. Remote-sensing, telemetric 
and computer-based technologies for investigating insect move-
ment: a survey of existing and potential techniques. In Compu-
ters and Electronics in Agriculture 35.2 (2002). s. 271-307.

9 HO, S. H. – FAN, L. – BOON, K. S. Development of a PC-based 
automatic monitoring system for Tribolium castaneum (Herbst)
(Coleoptera: Tenebrionidae) in a rice warehouse. Journal of Sto-
red Products Research 33.4 (1997). p. 277-281.

10 LÓPEZ, O. et al. Monitoring Pest Insect Traps by Means of Low-
-Power Image Sensor Technologies. In  Sensors  12.11 (2012). 
p. 15801-15819; HOBBS, S. E. – HODGES, G. An optical method 
for automatic classification and recording of a suction trap catch. 
In Bulletin of entomological research 83.01 (1993). p. 47-51.

11 FUKATSU, T. et al. Field monitoring support system for the oc-
currence of Leptocorisa chinensis Dallas (Hemiptera: Alydidae) 
using synthetic attractants, Field Servers, and image analysis. 
In Computers and Electronics in Agriculture 80 (2012). p. 8-16.

12 WANG, J. et al. A new automatic identification system of insect 
images at the order level. In Knowledge-Based Systems 33 (2012), 
p. 102-110; GUARNIERI, A. et al. Automatic trap for moth de-
tection in integrated pest management. In Bulletin of Insectology 
64.2 (2011). p. 247-251; YANG, H. et al. Technology Research 
of Agricultural Pests Remote Automatic Diagnosis System. In 
Journal of Shanxi Agricultural Sciences 6 (2010). p. 013.

13 YAO, Q. et al. An insect imaging system to automate rice light-
-trap pest identification. In Journal of Integrative Agriculture 
11.6 (2012). p. 978-985.

14 NOLDUS, L. PJJ – SPINK, A. J. – TEGELENBOSCH, R. A. J. Com-
puterised video tracking, movement analysis and behaviour re-
cognition in insects. In Computers and Electronics in Agriculture 
35.2 (2002). p. 201-227.

15 DUNEGAN, H. L. Detection of movement of termites in wood 
by acoustic emission techniques. In U.S. Patent No. 6,883,375. 
26 Apr. 2005.

16 GONZALEZ DE LA ROSA, J. J. – PUNTONET, C. G. – LLORET, 
I. An application of the independent component analysis to mo-
nitor acoustic emission signals generated by termite activity in 
wood. In Measurement 37.1 (2005). p. 63-76.

17 KRAJEWSKI, A. et al. An attempt to detect fully-grown house 
longhorn beetle larvae in coniferous wood based on electroaco-

ustic signals. Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunika-
ty 55.188 (2012).

18 CREEMERS, J.G.M. Use of Acoustic Emission (AE) to detect activity 
of common European dry-woodboring insects: some practical conside-
rations 44th IRG Annual Meeting, Stockholm, Sweden, 16-20 June 
2013.

19 HAGSTRUM, D.W. – FLINN, P.  W. – SHUMAN, D. Automated 
monitoring using acoustical sensors for insects in farm-stored 
wheat. In Journal of economic entomology 89.1 (1996). p.  211-
217; MANKIN, R. W. – FISHER, J. R. Current and potential uses 
of acoustic systems for detection of soil insects infestations. Procee-
dings of the Fourth Symposium on Agroacoustic. 2002.

20 LINNAEUS, C. 1758. Systema natura per regna tria naturae: secun-
dum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, 
synonimis, locis (in Latin) 10th (ed.). Stockholm : Laurentius Sal-
vius.

21 OLIVIER, G. A. 1789. Entomologie, ou histoire naturelle des insec-
tes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, 
leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome pre-
mier. - pp. [1-3], j-xx [= 1-20], 1-26, 1-4, 1-190, 1-14, 1-84, 1-92, 
1-4, 1-19, j-xix [= 1-19], [1-2]. Paris. (Baudouin).

22 SERVILLE, A.J. G. 1839. Histoire naturelle des insectes. Orthop-
tères. Librairie Encyclopedique de Roret, Paris.: 1-776Biologische 
beratung [online]. [cit. 2013-11-14].

LITERATURA A ZDROJE
Arduino [online]. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.ardu-
ino.cc/.
Biologische beratung [online]. [cit. 2013-11-14]. Dostupné z: 
http://www.biologische-beratung.de.
ŠTEFCOVÁ, P.  – VALACH, J. – JULIŠ, K. International Journal of 
Heritage in the Digital Era 1, 2012, s. 39-42. ISSN:2047-4970, DOI: 
10.1260/2047-4970.1.0.39
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, § 54.

FÓRUM PRO 
KONZERVÁTORY-
RESTAURÁTORY 2013

Reprocentrum Blansko, Br-
no, 2013,  ISSN 1805-0050, 
ISBN 978-80-86413-98-3

Odborné recenzované perio- 
dikum vydávané Metodic-
kým centrom konzervácie 
Technického múzea v  Br-
ne v  spolupráci s  Komisiou 
konzervátorov-reštauráto-
rov Asociácie múzeí a  galé-
rií ČR pri príležitosti Kon-
ferencie konzervátorov-
-reštaurátorov.

Aktuálne číslo prináša viac ako dvadsať odborných štú-
dií z oblasti konzervovania-reštaurovania a ochrany kul-
túrneho dedičstva. Polovica týchto príspevkov prešla re-
cenzným konaním a schválením k publikovaniu v režime 
odborné recenzované príspevky, ako je nastavený plat-
nou metodikou pre hodnotenie výsledkov vedy a výsku-
mu v Českej republike.

Zdroj: http://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/fo-
rum-pro-konzervatory-restauratory-2013 

2014_08_muzeum_03_06.indd   45 21. 9. 2014   11:28:59



46   mÚzeum 3 / 2014 • Informačné zdroje

Múzeum roka 2013  
a Cena Andreja Kmeťa
Milan Buday, MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

Museum of the Year 2013 and the Andrej Kmeť Prize
On 22 May 2014 two winners of the 11th competition for the museum of the year were awarded the prizes the 
Museum of the Year 2013 and the Art Gallery of the Year 2013 by the Minister of Culture Marek Maďarič in the 
courtyard of the Ministry of Culture of the SR. Six nominated candidates were awarded the Andrej Kmeť Prize.

Súťaž Múzeum roka 2013
Súťaž Múzeum roka organizuje Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky (MK SR) v spolupráci so Zväzom múzeí na Slo-
vensku a Radou galérií Slovenska je určená pre múzeá a galé-
rie zapísané v Registri múzeí a galérií SR vedenom na Minis-
terstve kultúry SR (ďalej Register). 
Múzeum alebo galéria, ktoré sa chceli prihlásiť do  súťaže, 
museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých piatich 
predmetoch súťaže.
V prvej kategórii – špecializované múzeá a galérie s celoštát-
nou pôsobnosťou súťažili tri múzeá. V druhej kategórii – re-
gionálne, mestské a  miestne múzeá, regionálne, mestské 
a miestne galérie súťažili dve galérie a jedno múzeum.
Predložené prihlášky posudzovala odborná porota vymeno-
vaná ministrom kultúry na  základe nominácií Zväzu múzeí 
na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Slovenského národné-
ho múzea a sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry 
SR. Porota rozhodla, že v prvej kategórii navrhuje udeliť titul 
Múzeum roka 2013 Slovenskému technickému múzeu Koši-
ce a v druhej kategórii navrhuje udeliť titul Galéria roka 2013 
Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.
S akými predmetmi súťaže sa obaja víťazi prihlásili do súťaže 
a čo zaujalo porotu?
Slovenské technické múzeum Košice:
akvizícia – vozidlo Ford T Coupé dokumentujúce počiatky au-
tomobilizmu a patriace k najstarším v múzeu,
vedeckovýskumná činnosť zameraná na získanie nových ale-
bo sumarizujúcich poznatkov – Slovník historických technic-
kých pojmov a výrazov, zozbieranie a systematické usporia-
danie historických výrazov súvisiacich s najrôznejšími oblas-
ťami techniky,
bezpečnosť, odborná ochrana zbierkových predmetov zame-
raná na odborné ošetrenie zbierkových predmetov – reštau-
rovanie leteckého motora BMW 801, ktorý bol montovaný 
do československého dopravného lietadla L 290 „Orel“,
prezentácia zbierkových predmetov – Počiatky letectva do ro-
ku 1945, komplexná reinštalácia expozície zameranej na vý-
voj letectva a leteckej techniky v uvedenom období,
nové formy práce s verejnosťou – Vedecko-technické centrum 
pre deti a mládež – Hrou k poznaniu, vytvorenie informačné-
ho a vzdelávacieho priestoru na prezentáciu vedy a techniky, 
založeného na interaktivite a experimentovaní.
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch:
akvizícia – súbor 31 darovaných diel v nadobúdacej hodno-
te 20 500 €, z rokov 1971 až 1997, rôznych techník, ktoré sú 
vzácnym obohatením zbierkového fondu,
vedeckovýskumná činnosť zameraná na  skúmanie ucelenej 
zbierky alebo na  zhodnotenie výtvarného umenia určitého 
obdobia – Performancie 2003 – 2013, štúdia podrobne skú-
majúca aktivity J. R. Juhásza, prelínanie festivalov, vystúpe-

ní, výstav doma a v zahraničí a  jeho prínos do slovenského, 
európskeho a svetového performance,
bezpečnosť, odborná ochrana zbierkových predmetov zame-
raná na odborné ošetrenie zbierkových predmetov – reštau-
rovanie zbierkových predmetov dvoch diel od talianskeho au-
tora Bernarda Bellotta (?), olejomalieb Námestie sv. Marka 
a Benátsky motív,
prezentácia zbierkových predmetov – Stopy Orientu, viet-
namská grafika zo zbierok galérie, kolekcia vietnamských 
grafických frotáží predstavuje unikátne a  ojedinelé súborné 
dielo vietnamskej umelkyne Trân thi Mý,
nové formy práce s verejnosťou – Umenie a prelínanie, cyk-
lus prednášok mapujúci tvorivé reakcie a konkrétne umelec-
ké výstupy v nadväznosti na reálny život a tvorbu umelcov.
Podľa získaných bodov bolo celkové poradie v prvej kategórii 
– špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou 
nasledovné:
1.  Slovenské technické múzeum Košice – 181 bodov
2.  Múzeum SNP Banská Bystrica – 173 bodov
3.  NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica – 163 bodov.
Podľa získaných bodov bolo v  druhej kategórii – regionálne, 
mestské a miestne múzeá a galérie celkové poradie nasledovné:
1.  Galéria umenia Ernesta Zmetáka v  Nových Zámkoch – 

184 bodov
2.  Východoslovenské múzeum Košice – 177 bodov
3. Považská galéria umenia Žilina – 110 bodov.
Na slávnostnom podujatí 22. mája 2014 minister kultúry vy-
hlásil 12. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka. Súťaž sa 
bude riadiť novelizovaným štatútom a  pravidlami, ktoré sú 
platné od 1. mája 2014. Hodnoteným obdobím je 1. január 
2014 až 31. december 2014. Prihlášky do súťaže musia v prí-
pade záujmu múzeá a galérie zapísané v Registri zaslať v ter-
míne do 28. februára 2015 na Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky. Víťazi súťaže získajú osvedčenie o udelení ti-
tulu, vecnú cenu – artefakt symbolizujúci súťaž a  finančnú 
odmenu, po novom 2 500 eur. Podrobné informácie o súťa-
ži sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky www.mksr.sk.

Nový štatút a pravidlá súťaže Múzeum roka
Až do 11. ročníka sa súťaž riadila štatútom a pravidlami plat-
nými od 15. mája 2010. Viacročné skúsenosti s organizova-
ním súťaže, pripomienky predstaviteľov múzeí a galérií k prí-
lišnej náročnosti kritérií a  z  toho vyplývajúci klesajúci po-
čet prihlásených účastníkov v jednotlivých ročníkoch súťaže 
viedli sekciu kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, 
ako hlavného organizátora, k úprave štatútu a pravidiel sú-
ťaže. Cieľom úpravy je zatraktívnenie súťaže a zvýšenie záuj-
mu o získanie prestížneho titulu Múzeum roka a Galéria ro-
ka. Zmeny boli prerokované so Zväzom múzeí na Slovensku 

2014_08_muzeum_03_06.indd   46 21. 9. 2014   11:28:59



Informačné zdroje • múzeum 3 / 2014   47

a Radou galérií Slovenska a obe stavovské organizácie s nimi 
súhlasili. Novelizovaný štatút a pravidlá súťaže prerokovalo 
a schválilo na porade vedenie Ministerstva kultúry SR s  ich 
platnosťou od 1. mája 2014.
Zmeny sa týkajú nasledovného:
- zmena názvu z  Múzeum roka na  Múzeum roka/Galéria 

roka,
- zmena kategórií: a) kategória Múzeum roka – je určená 

pre múzeá zapísané v  Registri (predtým špecializované 
múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou); b) druhá ka-
tegória – kategória Galéria roka – je určená pre galérie za-
písané v Registri (predtým regionálne, mestské a miestne 
múzeá a galérie),

- zmena výšky odmeny pre víťaza z 2 000 na 2 500 eur,
- namiesto povinného prihlásenia sa do  všetkých piatich 

predmetov súťaže stačí, ak sa účastník prihlási s  troma 
vybranými predmetmi z predpísaných piatich predmetov,

- namiesto deväťčlennej odbornej poroty bude zvlášť hodno-
tiť účastníkov súťaže päťčlenná odborná porota, ktorá roz-
hodne o udelení titulu Múzeum roka a päťčlenná odborná 
porota, ktorá rozhodne o udelení titulu Galéria roka.

Členov poroty každý rok vymenúva minister kultúry. Do po-
roty, ktorá rozhoduje o udelení titulu Múzeum roka nominu-
je sekcia kultúrneho dedičstva MK SR dvoch členov a jedného 
náhradníka, Zväz múzeí na Slovensku nominuje troch členov 
a jedného náhradníka. Do poroty, ktorá rozhoduje o udelení 
titulu Galéria roka nominuje sekcia kultúrneho dedičstva MK 
SR dvoch členov a jedného náhradníka, Rada galérií Sloven-
ska nominuje troch členov a jedného náhradníka.
Predmety súťaže zostávajú nezmenené:
a) nadobúdanie zbierkového predmetu alebo zbierky, ktoré 

významne zhodnocujú zbierkový fond múzea a galérie,
b) vedeckovýskumná činnosť zameraná na  preskúmanie lo-

kality, ktorej výsledkom je nadobudnutie vedecky, histo-
ricky a umelecky hodnotných zbierkových predmetov ale-
bo vedeckovýskumná činnosť zameraná na skúmanie uce-
lenej zbierky alebo časti zbierkového fondu múzea a galérie 
alebo na zhodnotenie diel výtvarného umenia určitého ob-
dobia, ktorých výsledkom sú nové poznatky vo vedných 
disciplínach participujúcich na činnosti múzea a galérie,

c) bezpečnosť a  odborná ochrana zbierkových predmetov 
zameraná na  odborné uloženie zbierkových predmetov 
alebo na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, naj-
mä reštaurovaním,

d) sprístupnenie zbierkových predmetov, zbierok a predme-
tov kultúrnej hodnoty prostredníctvom nových expozícií, 
výstav, edičnej a publikačnej činnosti múzea a galérie, vy-
chádzajúcich najmä z odborného zhodnocovania a vedec-
kého skúmania zbierkového fondu múzea a galérie,

e) nové formy práce s verejnosťou, webová a mediálna pro-
pagácia, aktivity uplatňujúce a rozvíjajúce múzejnú a ga-
lerijnú pedagogiku v činnosti múzea a galérie.

Účastník súťaže je povinný dodržať určený počet prihláse-
ných predmetov bude jeho prihláška zo súťaže vyradená. Pod-
ľa vlastného uváženia si vyberie povinne tri predmety, s ktorý-
mi sa prihlási do súťaže. Nesmie sa prihlásiť s viac, ako s tromi 
predmetmi, ani menej ako s tromi predmetmi súťaže!
Novelizovaný štatút a  pravidlá súťaže budú platné pre 12. 
ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka na  súťažné obdo-
bie rok 2014. 

Cena Andreja Kmeťa
Právo nominovať osobnosti na udelenie Ceny Andreja Kmeťa 
majú Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, Ra-
da na  ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a  Minis-
terstvo kultúry Slovenskej republiky. V tomto roku bolo no-
minovaných 15 osobností, ktoré významnou mierou prispeli 

k  rozvoju, ochrane, uchovaniu a  využívaniu kultúrneho de-
dičstva, vytvorili vedecké práce pomáhajúce odbornému ras-
tu slovenského múzejníctva a galerijníctva alebo dosiahli vý-
znamné výsledky v oblasti etnografie a folkloristiky.
Jednotlivé nominácie Ceny Andreja Kmeťa posudzovala od-
borná porota vymenovaná ministrom kultúry, na  základe 
jej odporúčania minister udelil Cenu Andreja Kmeťa v  roku 
2014 týmto osobnostiam:
Antolíková Mária, Mgr.  – dlhoročná múzejná pracovníčka, 
bývalá kurátorka farmaceutickej zbierky Múzea mesta Brati-
slavy – za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho 
dedičstva v oblasti múzejníctva,
Holčík Štefan, PhDr., CSc. – archeológ, pamiatkar, regionálny 
historik – za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrne-
ho dedičstva v oblasti múzejníctva a ochrany pamiatok,
Kubánka Juraj, Mgr. art. – tanečník, režisér, dramaturg, cho-
reograf, spoluzakladateľ Lúčnice a dlhoročný umelecký vedú-
ci SĽUK-u – za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúr-
neho dedičstva v oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
Kubičková Klára, PhDr., PhD. – dlhoročná pracovníčka, kto-
rá pôsobením a  vedeckovýskumnou činnosťou prispela naj-
mä k rozvoju histórie architektúry a umenia 20. storočia, bu-
dovaniu zbierok a výstavnej činnosti galérií – za celoživotné 
dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti ve-
dy o výtvarnom umení,
Mruškovič Štefan, PhDr., CSc. – významný odborník v oblas-
ti etnológie a múzejníctva – za celoživotné dielo pri ochrane 
a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva,
Pötzl-Malíková Mária, prof.  Em., PhDr., DrSc. – jedna z  naj-
významnejších osobností slovenskej umenovedy druhej po-
lovice 20. storočia, ktorá svojimi prácami orientovanými naj-
mä na sochárstvo 18. storočia významným spôsobom prispe-
la k zvyšovaniu vedeckej úrovne múzejnej a galerijnej činnosti 
v Slovenskej republike – za celoživotné dielo pri ochrane a ob-
nove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení.
Podrobnú charakteristiku ocenených nájdete na stránke Mi-
nisterstva kultúry SR http://www.culture.gov.sk/minister-
stvo/sutaze-a-podujatia-18b.html.
Víťazom súťaže Múzeum roka 2013 a nositeľom Ceny Andre-
ja Kmeťa vyslovujeme úprimné blahoželanie.

POZVÁNKA 
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Noc múzeí a galérií 2014
The Night of Museums and Art Galleries 2014

The 17th of  May 2014 was the day of  the Night of Museums and Art Galleries which Slovak memory institutions 
had joined for the tenth time. This year the total of 124 institutions (museums, art galleries, museum or cultural 
establishments of towns, villages and castles) had participated in it. The overall number of visitors exceeded the 
figure 79 000 which proves the popularity of this event with the public. In Bratislava the course of the night event 
was coordinated by the Slovak National Museum in cooperation with the Union of Museums in Slovakia. At a joint 
meeting earlier this year a unified procedure had been agreed, as far as the time schedule of the programme, entrance 
fees and media support is concerned. More than 30 museums and art galleries had joined the event in Bratislava.  

Noc... v múzeách na Slovensku
Daniel Hupko, SNM-MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ, ČASTÁ

– a to už opakujem odporúčania z hodnotiacich článkov z minu-
lých rokov, prečo nemá zmysel súťažiť v počte návštevníkov, ktorí 
objektom prešli.
Opätovne je na  mieste otvoriť diskusiu, či by nebolo v  pro-
spech noci, aby bola vopred stanovená jej hlavná téma, ktorú 
by museli/mali zúčastnené múzeá rešpektovať, napr. klenoty 
múzea, reštaurovanie a konzervovanie zbierok, poklady z de-
pozitára a pod. Je na mieste zostať v strehu a neuspokojiť sa 
s pomerne stabilnou účasťou návštevníkov, najmä v tom prí-
pade, keď slovenská hokejová reprezentácia nepostúpi do se-
mifinále a termín Noci múzeí a galérií nekoliduje s finálovým 
zápasom majstrovstiev sveta. Vnímavý návštevník totiž vie, 
kedy oňho máme skutočný záujem a kedy nám ide len o to, aby 
sme splnili zriaďovateľom požadovanú kvótu návštevnosti. 
Netreba sa preto brániť nevšedným aktivitám, ktoré na prvý 
pohľad nevyzerajú „múzejne“ – cieľom noci je poučiť, zane-
chať zážitok, zaujať a dať návštevníkovi to, čo si z múzea prí-
liš často neodnáša – dobrý pocit z príjemne stráveného času.
S potešením možno skonštatovať, že tvorivosť pracovníkov mú-
zeí neupadá. Nie je na  tomto mieste možné spomenúť všetky 
inovatívne prístupy k  prezentácii kultúrneho a  prírodného de-
dičstva, ktoré tohtoročnú Noc múzeí a  galérií obohatili. Preto 
spomeniem iba jedno za všetky – Múzeum Janka Kráľa v Liptov-
skom Mikuláši venovalo aktivity 170. výročiu založenia spolku 
Tatrín a 220. výročiu narodenia Gašpara Fejérpataky-Belopotoc-
kého. A práve prvému z týchto výročí jeho pracovníci venovali ži-
vé divadelné obrazy, vďaka ktorým sa návštevníci stali účastník-
mi príprav ustanovujúcej tatrínskej „sednice“. Skvelý nápad, kto-
rý históriu sprítomnil a umožnil prežiť ju na vlastnej koži.
Zabúdať netreba ani na detského návštevníka, ktorý – či sa nám 
to páči alebo nie – sa stáva bežným konzumentom múzejnej no-
ci. Práve aktivity zamerané na túto skupinu návštevníckej verej-
nosti by sa mali stať bežnou súčasťou ponuky – „detské“ kútiky 
s pracovnými listami či maľovankami by sme nemali zriaďovať 
iba preto, aby sme deti utíšili, ale mali by sme ich aj niečo nau-
čiť. Pretože, keď sa budú v múzeu cítiť dobre, budú sa doň vra-
cať a neskôr do múzea privedú aj svoje potomstvo.
A aby som nezabudol – Noc múzeí a galérií, ako napovedá sa-
motný názov, by sa mala odohrávať v noci a začínať by mala naj-
skôr v  podvečerných hodinách. Celodenný program, pripomí-
najúci skôr deň detí v múzeu, než špecializované a raz za rok sa 
odohrávajúce prestížne podujatie, ktorý navyše skončí o šiestej 
popoludní, nespĺňa základný cieľ tejto celoeurópskej iniciatívy 
– prezentovať rozmanitosť kultúrneho dedičstva a opodstatne-
nosť významu jeho ochrany a neustálej snahy o jeho záchranu.

Tretia májová sobota i  v  tomto roku patrila podujatiu, kto-
ré sa už stihlo stať tradičnou súčasťou kalendária mnohých 
slovenských múzeí – 17. mája 2014 sa uskutočnila Noc mú-
zeí a galérií, do ktorej sa slovenské pamäťové inštitúcie zapo-
jili po desiaty raz. Toto malé „jubileum“ iba dosvedčuje, že ide 
o podujatie, ktoré má čo povedať a medzi záujemcami každo-
ročne nachádza odozvu vo forme aktívnej návštevnosti. Sta-
lo sa dobrým zvykom múzejnú noc považovať za výnimočnú 
príležitosť prezentovať múzeum inak, ako je to počas bežných 
prevádzkových dní. Slovenské múzeá a galérie 17. mája otvori-
li svoje brány, aby ukázali tú stránku svojej činnosti, ktorá zvy-
čajne zostáva pred očami návštevníkov skrytá a uvedomuje si 
ju len zopár zasvätených – to, že múzeá nie sú (alebo by aspoň 
nemali byť) mŕtve sklady starých vecí, ktoré nemajú iný zmy-
sel ako ten, že ležia na svojom mieste a čakajú na návštevníka. 
Často sa totiž stáva, že mnohí považujú za múzeum iba to, čo 
aktuálne vidia v expozícii. Aj Noc múzeí a galérií je vhodnou 
platformou tento skreslený pohľad (z)meniť.
Noci sa v tomto roku zúčastnilo spolu 124 inštitúcií – múzeí, 
galérií, múzejných či kultúrnych zariadení, miest, obcí, hra-
dov. Celkový počet návštevníkov presiahol 79 000, čo je viac 
ako uspokojivý výsledok. Podujatie oslovuje stále nové inšti-
túcie, ktoré cítia potrebu zapojiť sa: v tomto roku pribudlo na-
pr. Hasičské múzeum v Martine, ktoré sa prihlásilo iba týždeň 
po svojom otvorení, Park miniatúr Podolie, Hrad Beckov, Kos-
tol sv. Martina v Trstenej, bratislavská súkromná Galéria Ne-
dbalka alebo súkromná ART Galéria Schürger v Tvrdošíne.
Záštitu nad organizáciou podujatia opäť prevzali Zväz múzeí 
na Slovensku a Slovenské národné múzeum, ktoré sa podieľa-
li nielen na organizačnom zabezpečení Noci, ale predovšetkým 
na odovzdaní jej posolstva potenciálnym návštevníkom.
Programová stránka podujatia bola veľmi rôznorodá – z roka 
na rok narastá počet inštitúcií, ktoré považujú za svoju povin-
nosť na Noc múzeí a galérií pripraviť špeciálny program, a tak 
svoje stále expozície zatraktívniť: v  tomto roku to boli opäť 
kurátorské výklady na výstavách, tematické prehliadky v stá-
lych expozíciách, kvízy, tvorivé dielne, komentované prehliad-
ky zvyčajne neprístupných priestorov, prezentácie odborných 
činností, ukážky konzervovania alebo už tradičné posudzova-
nie a ohodnocovanie prinesených historických predmetov.
Desať zorganizovaných ročníkov ukázalo, že náš záujem by sa 
mal sústrediť na  aktívneho a  angažovaného návštevníka, také-
ho, ktorý premýšľa, zaujíma sa, zisťuje a kladie otázky. Mnoho in-
štitúcií počas múzejnej noci svoje priestory sprístupňuje zdarma 
alebo z hľadiska výnosnosti za symbolické vstupné. To je dôvod 
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Bratislavská Noc múzeí a galérií
Zuzana Vášáryová, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

nocmuzei.sk aj tento rok poslúžila ako cenný zdroj informácií 
pre návštevníkov aj médiá.
Do podujatia v Bratislave sa zapojilo viac ako 30 múzeí a galérií. 
Pribudli nováčikovia – Galéria Nedbalka s prezentáciou moderné-
ho umenia a Múzeum petržalského opevnenia – Pechotný zrub 
B-S 6 Vrba, ktorí hneď zaznamenali pomerne vysokú návštev-
nosť – 1 000 a 500 osôb. Tradičného lídra v počte návštevníkov – 
SNM-Prírodovedné múzeum v tomto roku prekvapivo predstihlo 
STM-Múzeum dopravy so svojou klasickou ponukou historických 
vozidiel a možnosťou posledný krát vidieť historický pancierový 
vlak Štefánik predtým, než bude odvezený do depozitára. Sloven-
ská národná galéria sa zamerala na tvorivé dielne pre rodiny s deť-
mi, špeciálne programy v kaviarni Berlinka a komentované pre-
hliadky výstav. Podobnú programovú skladbu, len so zameraním 
na ľudové umelecké remeslá, ponúkal ÚĽUV alebo Satelit v oblas-
ti umeleckého dizajnu. Múzeum mesta Bratislavy vo svojej hlav-
nej expozícii využilo na prezentáciu predovšetkým novootvorenú 
výstavu s tematikou I. sv. vojny. Galéria mesta Bratislavy pripra-
vila niekoľko výstav súčasných výtvarníkov a návštevníkov lákala 
aj na posudzovanie umeleckých diel. Múzeum obchodu k svojím 
expozíciám v historických priestoroch kúrie J. Alberta už tradič-
ne pridalo koncert z projektu Rock v múzeu či varenie piva v his-
torickom pivovare. Zamestnanci Slovenského národného múzea 
v sídelnej budove zaznamenali „kľudnejšiu“ atmosféru než po iné 
roky. Lákadlom boli predovšetkým expozície a program SNM-Prí-
rodovedného múzea spolu s komentovanou prehliadkou jubilej-
nej výstavy 120 rokov SNM. O niečo nižšia návštevnosť umožni-
la príjemnejšiu atmosféru v jednotlivých výstavných priestoroch, 
kultivovanejší spôsob prehliadky a účasti na jednotlivých progra-
moch. Na druhej strane počasie ochudobnilo návštevníkov o ob-
ľúbené aktivity vonku pred budovou. Vďaka spolupráci so spoloč-
nosťou Blue Danube Tours, ktorá poskytla turistický vláčik na do-
pravu medzi Bratislavským hradom a  múzeami v  podhradí sa 
pomerne veľa návštevníkov dostalo aj do múzeí SNM na Žižkovej 
ulici, kde vyššej návštevnosti v roku bráni nepriaznivá dopravná 
dostupnosť. Po roky zaužívanú súťaž o najviac navštívených mú-
zeí počas podujatia v tomto roku SNM neorganizovalo. Hoci býva 
podporou vyššej návštevnosti, podporuje tiež skupinu návštev-
níkov, ktorí v honbe za pečiatkami absolvovaných inštitúcií ne-
majú čas na skutočnú prehliadku a vychutnanie si atmosféry noci 
v múzeu, ktorá ma svoje nezameniteľné čaro.

Za  desať rokov existencie na  Slovensku si toto celoeurópske 
podujatie získalo pomerne slušný okruh priaznivcov. Snaha 
zbierkotvorných inštitúcií prilákať čo najširší okruh návštevní-
kov už tradične smeruje k prezentácii zbierok a aktivít, ktoré nie 
sú počas roka bežne dostupné a umožňujú bližší pohľad na prá-
cu múzejníkov a  galerijníkov prostredníctvom tých „atraktív-
nejších“ stránok ich činnosti. Cieľom aktivít má byť priblíženie 
kultúrneho dedičstva širokému okruhu záujemcov, zdôraznenie 
významu ich inštitucionálnej správy a  ponuka kultivovaného 
oddychu a  neformálneho vzdelávania. V  deň podujatia predo-
všetkým najväčšie kultúrne inštitúcie pripomínajú stánky ma-
sovej zábavy, na ktorú ľudia čakajú v rade pred vchodom a po-
malým krokom sa v zástupoch presúvajú cez expozície a výstavy 
od vitríny k vitríne... V tento deň do múzeí a galérií prichádza-
jú aj ľudia, ktorí tu ešte nikdy neboli, alebo ak, tak veľmi dáv-
no... Mnohí sú prekvapení, väčšinou príjemne. Ponurú, zaprá-
šenú predstavu múzea – ako si ho pamätajú z detstva – často 
konfrontujú s novou skutočnosťou. A  tu sa otvára široké pole 
pôsobnosti pre prácu múzejníkov – akým spôsobom budú svo-
jich návštevníkov baviť, vzdelávať, „vychovávať“...
Organizátori podujatia svoj „najdlhší pracovný deň v  roku“ 
pripravujú už tradične niekoľko mesiacov vopred. V  posled-
ných rokoch sa bratislavským inštitúciám pod vedením Slo-
venského národného múzea (SNM) a v spolupráci so Zväzom 
múzeí na  Slovensku (ZMS) darí aktivity a  propagáciu celej 
akcie koordinovať. V  tomto roku bol na  spoločnom stretnu-
tí dohovorený jednotný postup ohľadom časového rozloženia 
programu, vstupného a mediálnej podpory. V súlade s názvom 
podujatia sa aktivity hlavného programu v  múzeách a  galé-
riách presunuli do  popoludňajších a  večerných hodín – 
od 15.00  hod. do polnoci. Mierne sa zvýšila cena vstupného 
(2 €) s tým, že vstupenka zakúpená v prvej inštitúcii opäť pla-
tila vo všetkých ďalších. Vstupné bolo kvôli administratívnym 
problémom „odpustené“ len niekoľkým menším organizáci-
ám, kde sa za  vstup bežne neplatí. Z  propagačných materiá-
lov k podujatiu v Bratislave bol odsúhlasený plagát a spoloč-
ná programová skladačka, ktoré sa konečne podarilo vytlačiť 
a distribuovať s dostatočným časovým predstihom pred pod-
ujatím. Informačnú a  mediálnu kampaň zastrešili Slovenské 
národné múzeum a Slovenská národná galéria v spolupráci so 
Zväzom múzeí na  Slovensku. Osvedčená webstránka ZMS – 

Územné koordinačné centrá 
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
v Košiciach a Banskej Bystrici

v spolupráci so Slovenským technickým múzeom

Vás pozývajú na seminár 

VOJNA 
A TECHNICKÝ POKROK 
(100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny)

dňa 12. novembra 2014

v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košicev priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košicev priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košicev priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košicev priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice

Základné faktory vzniku a priebehu 1. svetovej vojny 
Bojové chemické látky na frontoch I. svetovej vojny
Prvá svetová vojna a letectvo
Prvé vojenské vrtuľníky v Rakúsko-Uhorsku
Od brokovnice k synchronizácii. Výzbroj lietadiel v období I. sv. vojny.
Prenos informácií – telegrafia v období I. svetovej vojny  
Slováci, ich účasť a hrdinstvá v bojoch I. svetovej vojny – spomienky legionárov  

Seminár sa koná v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2014
a kampane Zväzu múzeí na Slovensku Múzeum v čase, čas v múzeu.

POZVÁNKA 
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Múzeá na Slovensku v roku 2013
Barbora Vašková, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

Museums in Slovakia in 2013
The year 2014 will see the already 48th issue of the Annual Report on the Activities of Museums in Slovakia 
published by the Museology Cabinet of the Slovak National Museum. The data are provided by the museums 
registered in the Register of Museums and Art Galleries of the SR, administered by the Ministry of Culture of the 
SR (by 31 December 2013 there were 109 museums including 18 specialised SNM museums). The annual reports 
give statistical data on 103 museum out of the total number of 109.  

Pri spracovaní dodaných údajov sa vyskytovali nasledovné 
každoročne sa opakujúce problémy:
1. Múzeá vykazovali rozdielne informácie v  oboch formulá-

roch napriek tomu, že išlo o  rovnaké údaje. Spracovateľ 
štatistík tak musel preverovať pravdivosť údajov.

2. Múzeá sa neriadia metodikou k jednotlivým typom výka-
zov, nedodržiavajú termíny na zasielanie/vyplnenie poža-
dovaných výkazov, resp. ich posielajú nekompletné. Mno-
hé múzeá museli byť dodatočne vyzvané na zaslanie for-
mulárov.

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

stupmi z  KULT-u, nakoľko nie všetky múzeá poskytujú 
údaje do oboch typov výkazov.

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

Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea (SNM) 
vydáva v roku 2014 už 48. ročník Výročných správ o činnos-
ti múzeí na Slovensku. Do výročnej správy poskytujú múzeá 
údaje na princípe dobrovoľnosti. Cieľom Muzeologického ka-
binetu je zahrnúť do materiálu výročné správy všetkých mú-
zeí, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej re-
publiky, vedenom na Ministerstve kultúry SR. Výročné správy 
obsahujú štatistické údaje 103 múzeí z celkového počtu 109.
Štatistické údaje pre spracovanie výročných správ získava Mu-
zeologický kabinet prostredníctvom systému AMSIS 3. Aj ten-
to rok poskytovali pracovníci Muzeologického kabinetu SNM 
pri spracovávaní výročnej správy konzultácie pri vyplňovaní 
formulárov v snahe dosiahnuť úplnosť a presnosť údajov.
Muzeologický kabinet spracováva aj Ročný výkaz o  múzeu 
KULT 9-01, ktorý sa tento rok po prvýkrát vypĺňal online v in-
formačnom systéme Ministerstva kultúry SR. Pracovníci Mu-
zeologického kabinetu mali za úlohu skontrolovať výkazy jed-
notlivých múzeí a prípadne ich opraviť. Muzeologický kabinet 
porovnával údaje v oboch výkazoch a usiloval sa o odstránenie 
nezrovnalostí v záujme ich kompatibility.

Tab. 1 Sieť múzeí na Slovensku

Kraje MK SR Iný štátny 
rezort VÚC Obecné Iná právnická 

osoba
Fyzická 
osoba Spolu

Banskobystrický kraj 3 5 5 3 1 0 17
Bratislavský kraj 13 4 1 4 5 0 27
Košický kraj 2 0 5 2 0 1 10
Nitriansky kraj 1 1 5 2 1 0 10
Prešovský kraj 3 1 7 2 0 0 13
Trenčiansky kraj 3 0 3 2 1 0 9
Trnavský kraj 0 1 6 1 0 0 8
Žilinský kraj 2 1 4 4 1 0 12
Spolu 27 13 36 20 9 1 106

Tab. 4 Elektronické spracovanie zbierok
Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia Počet 

predmetov
s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom

Počet
záznamov
v CEMUZ

počet
prírastkových 

čísel

počet kusov 
zbierkových 
predmetov

počet 
evidenčných 

čísel

počet kusov 
skatalogizovaných 

predmetov

Celkový počet 1 271 907 12 732 881 1 164 205 8 027 316 365 685 2 046 442

Tab. 2 Počet prírastkov zbierkových predmetov
Rok Počet kusov
2009 114 853
2010 66 139
2011 56 607
2012 74 077
2013 69 268

Tab. 3 Celkový počet zbierkových predmetov
Rok Celkovýpočet kusov Spoločenské vedy Prírodné vedy
2009 15 671 591 10 478 789 5 192 802
2010 15 737 730 10 532 559 5 205 171
2011 15 828 385 10 666 200 5 063 332
2012 15 885 796 10 710 036 5 076 191
2013 16 200 434 10 882 791 5 217 434
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3. Návštevnosť kultúrno-výchovných a  vzdelávacích aktivít 
usporiadaných múzeom:
•	 niektoré múzeá zahŕňajú návštevníkov týchto podujatí aj 

do celkovej návštevnosti múzea, čím sa údaje znásobujú,
•	 kým v Ročnom výkaze o múzeu KULT 9-01 sa uvádza-

jú iba aktivity usporiadané múzeom, vo Výročnej sprá-
ve múzeí SR sa uvádzajú aj aktivity, na ktorých múzeá 
participovali.

Muzeologický kabinet vyvíja momentálne snahu na  úpravu 
Ročného výkazu o múzeu, ako aj formuláru AMSIS, aby boli čo 
najviac podobné a odstránili sa rozdiely medzi nimi.
Údaje do Výročných správ SR za rok 2013 neposkytli: Hon-
tianske múzeum a  galéria Ľ. Simonyiho v  Šahách, Múzeum 
kolies ETOP v  Trenčíne a  Múzeum regiónu Údolie Gortvy 

Tab. 5 Náklady na nákup zbierkových predmetov
Rok Náklady
2009 332 861,61 €
2010 433 041,23 €
2011 375 687,68 €
2012 483 196,05 €
2013 231 072,19 €

Tab. 6 Celkový počet návštevníkov
Rok Celkový počet návštevníkov
2009 3 951 228
2010 3 923 315
2011 4 239 947
2012 4 409 577
2013 4 327 991

Tab. 7 Príjem zo vstupného
Rok Vstupné
2009 4 733 071,47 €
2010 4 341 769,26 €
2011 5 002 716,02 €
2012 5 036 557,74 €
2013 5 369 303,61 €

Tab. 8 Expozície
Rok Celkom z toho nové
2009 520 43
2010 551 23
2011 500 35
2012 507 19
2013 515 15

Tab. 9 Výstavy
Rok Celkom z toho vlastné
2009 1 273 616
2010 1 253 603
2011 1 205 458
2012 1 292 560
2013 1 289 523

Tab. 10 Celkový počet pracovníkov
Rok Spolu z toho VŠ
2009 1 924 738
2010 1 907 834
2011 1915 884
2012 1 900 907
2013 2 043 954

Tab. 11 Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie
Počet kusov Finančné náklady

Vlastnými prostriedkami 48 887 57 473,61 €
Dodávateľsky 17 004 299 160,93 €
Spolu 65 891 356 634,54 €

Tab. 12 Sumár údajov o múzeách za rok 2013

Kategória údajov Vykazovaný 
rok

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni 
evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku: 20 325

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni 
evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 69 268

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni 
evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 39 363

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni 
evidencie –  počet kusov ZP v danom roku: 59 009

Celkový počet kusov neskatalogizovaných 
zbierkových predmetov: 10 259

Celkový počet kusov zbierkových predme-
tov skatalogizovaných elektronicky: 8 027 316

Celkový počet odborne ošetrených 
zbierkových predmetov v múzeu: 65 891

Celkový počet expozícií 515
z toho nové expozície: 15
Celkový počet výstav 1 289

z toho

vlastné 523
prevzaté 338
dovezené zo zahraničia 50
vyvezené do zahraničia 42
reprízy 150

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích 
podujatí: 11 235

Celkový počet návštevníkov 4 327 991

z toho
expozície a výstavy 3 533 587
kultúrno-vzdelávacie podujatia: 794 404

Celkový počet pracovníkov 2 043
z toho VŠ 954
Bežný transfer 28 785 161,76 €
Vlastné výnosy 10 200 516,39 €

Tab. 13 Najnavštevovanejšie objekty múzeí SR v roku 
2013 na Slovensku

Názov múzea Expozícia Počet 
návštevníkov

Oravské múzeum P. O. 
Hviezdoslava Oravský hrad 161 043

SNM-Spišské múzeum Spišský hrad 143 380
SNM-Múzeum Bojnice Zámok Bojnice 126 639
SNM-Historické múzeum Bratislavský hrad 110 960
Múzeum mesta Bratislavy NKP Hrad Devín 99 963
Ľubovnianske múzeum Hrad Ľubovňa 85 850
Trenčianske múzeum Trenčiansky hrad 85 221

Múzeum oravskej dediny
Múzeum 
oravskej dediny 
Zuberec

81 590

Múzeum Slovenského 
národného povstania

Pamätník SNP, 
expozícia ťažkej 
bojovej techniky 
2. sv. vojny

75 300

SNM-Múzeum Červený 
Kameň

Hrad Červený 
Kameň 70 288
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Galérie na Slovensku v roku 2013
Zlatica Adamčiaková, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, BRATISLAVA

Art galleries in Slovakia in 2013
The Slovak National Art Gallery cooperates with art galleries registered in the Register of Museums and Art 
Galleries of the SR especially via the CEDVU project (central registering of visual art works), as well we within 
the OPIS project. Even though it does not publish the Annual Report on the Activities of Art Galleries in Slovakia 
any more (since each art gallery publishes its report on its own web page), as the institution processing statistical 
reports provided by the art galleries, it has these data at its disposal.  

Sieť galérií na Slovensku k 31. 12. 2013
Kraje Počet galérií Štátne VÚC Obecné Iné Počet pobočiek Počet expozícií
Bratislavský kraj 3 1 0 2 0 4 19
Trnavský kraj 2 0 2 0 0 1 6
Trenčiansky kraj 2 0 1 1 0 0 3
Nitriansky kraj 3 0 2 1 0 0 7
Žilinský kraj 6 0 5 1 0 4 21
Banskobystrický kraj 3 0 1 1 1 0 5
Prešovský kraj 4 0 3 1 0 1 6
Košický kraj 3 0 2 1 0 0 7
Spolu 26 1 16 8 1 9 74

Sieť
V  roku 2013 na  Slovensku vyvíjalo činnosť 26 zbierkotvor-
ných galérií: 1 štátna (Slovenská národná galéria) so 4 poboč-
kami (Zámok Zvolen, Kaštieľ Strážky, Galéria Ľudovíta Fullu 
v Ružomberku a Galéria insitného umenia v Pezinku), 16 ga-
lérií v  zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, 
8 obecných galérií (1 mestská zriadená magistrátom, 2 mest-
skou časťou, 1 galéria, ktorá je súčasťou mestského úradu, 4 
mestské galérie, ktoré sú súčasťou mestských kultúrnych stre-
dísk), 1 galéria, ktorej zriaďovateľom je iná právnická osoba.

Stav siete galérií k 1. 1. 2014
Spolu 25 1 16 7 1 9 74

V  roku 2013 odhlasovali poslanci Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava Staré mesto zrušenie Galérie Cypriá- 
na Majerníka (GCM). Keďže GCM od 1. 1. 2014 už nemá prí-
stup k dokumentom bývalého zriaďovateľa a nemá doriešenú 
ďalšiu existenciu – fungovanie a financovanie galérie pod prí-
padným iným zriaďovateľom – nemá vysporiadané vlastníc-
tvo zbierok – bývalí pracovníci GCM neboli schopní a nema-

v Hodejove. Na základe informácií poskytnutých do Ročného 
výkazu o múzeu KULT 9-01 boli doplnené podklady za tieto 
múzeá: Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva v Nitre, 
Múzeum obchodu v Bratislave a Obecné Myšľanské múzeum 
v Nižnej Myšli.
V roku 2013 boli z Registra múzeí a galérií SR vymazané: Mú-
zeum Slovenského Červeného kríža v  Martine (výmaz k  13. 
5. 2013.) a Múzeum národov a kultúr v Nitre (výmaz k 22. 3. 
2013). Do Registra múzeí a galérií SR nebolo v roku 2013 zapí-
sané žiadne nové múzeum.
V roku 2013 múzeá vykázali 69 268 kusov prírastkov zbier-
kových predmetov, pričom najviac sa rozširovali zbierkové 
fondy o predmety získané darom (24 055 ks), vlastným vý-
skumom (19 236 ks), kúpou (19 094 ks) a prevodom (7 690 
ks). Celkové náklady na nákup zbierkových predmetov pred-
stavujú 231  072,19 €, z  kapitálových výdavkov bolo použi-
tých 249 004,91 €.
V  slovenských múzeách je spolu 16  200  434 kusov zbierko-
vých predmetov (2 153  073 prírastkových čísiel). Skatalo-
gizovaných je spolu 13  809  918 kusov zbierkových predme-
tov, z toho 59 009 kusov bolo skatalogizovaných v roku 2013. 
Úbytok v danom roku predstavuje 4 918 kusov.
Na reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových 
predmetov boli za vykazované obdobie použité finančné pros-

triedky vo výške 356 634,54 €, z toho 57 473,61 € z vlastných 
prostriedkov a 299 160,93 € na zabezpečovanie činnosti do-
dávateľsky. Ošetrených bolo spolu 65 891 kusov zbierkových 
predmetov.
Počet expozícií v  roku 2013 bol 515, z  toho 15 nových a  pre-
vládali spoločenskovedné expozície – 370. Múzeá zorganizova-
li 1 1289 výstav, z čoho 523 bolo vlastných. Počet vedeckový-
skumných úloh bol 821 a vydaných bolo 430 edičných titulov.
Expozície, výstavy a  kultúrno-vzdelávacie podujatia v  ro-
ku 2013 navštívilo spolu 4  327  991 návštevníkov. Poduja-
tí kultúrno-vzdelávacej činnosti v  roku 2013 bolo 11  235, 
z toho 3 864 lektorátov a zúčastnilo sa ich 794 404 návštev-
níkov, z  toho 68  231 návštevníkov lektorátov. Múzeá ma-
li v roku 2013 71 knižníc s počtom 1 179 429 kusov kniž-
ničných jednotiek k  31. 12. 2013. V  slovenských múzeách 
pracovalo 2 043 pracovníkov, z toho 954 s vysokoškolským 
vzdelaním.

Poznámka:
Výročné správy o činnosti múzeí Slovenskej republiky za rok 
2013 boli spracované výhradne podľa údajov poskytnutých 
múzeami do  informačného systému AMSIS, Muzeologic-
ký kabinet upozorňuje na nepresnosť a neúplnosť informácií 
a za obsah dodaných informácií nezodpovedá.
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li ani záujem vypracovať štatistický výkaz o  činnosti galérie 
za rok 2013.

Objekty
Galérie spravujú celkom 41 objektov. Slovenská národná galéria 
(SNG) v roku 2013 z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie rea-
lizovala sťahovanie depozitárov a administratívy galérie z Vod-
ných kasární na Riečnej ulici do Hurbanových kasární na Kol-
lárovom námestí v Bratislave. V areáli Zvolenského zámku pre-
biehala rekonštrukcia Kapitánskeho domu, ktorý bude slúžiť 
ako špičkové digitalizačné pracovisko pre galérie na Slovensku.

Zbierky
Galérie v  roku 2013 získali do  svojich fondov 1  485 ks diel, 
z toho 768 ks kúpou, 716 ks darom a 1 ks prevodom. Na kúpu 
diel z  vlastných zdrojov vyčlenili 15  908,00 €, ďalšie finanč-
né zdroje na nákup diel získali z grantov vo výške 83 127,00 € 
a 258 975,37 € investovali na nákup zbierkových predmetov 
z kapitálových výdavkov. Celkovo galérie spravujú 173 603 ks 
diel (166 052 prírastkových čísiel).

Celkový stav zbierkových predmetov k 31. 12. 2013
Počet prírastkových čísiel 166 052
Počet kusov 173 603

Akvizičná činnosť galérií
Rok Spolu Kúpa Dar Prevod
2010 1 159 778 369 12
2011 784 391 393 0
2012 1 538 252 1 281 5
2013 1 485 768 716 1

Finančné zdroje na nákup zbierok v roku 2013 v eurách
Vlastné 15 908
Granty: 83 127
Kapitálové 258 975,37

Reštaurovanie zbierok
V roku 2013 bolo reštaurovaných a ošetrených 4 919 zbierko-
vých predmetov.

Rok Celkovo 
ošetrených diel

Kompletne 
reštaurovaných

2010 358 81
2011 634 48
2012 676 71
2013 4 919* 44

*projekt OPIS Digitálna galéria – príprava a ošetrenie diel na digitalizáciu

Výstavná činnosť
Výstavná činnosť má od roku 2009 klesajúcu tendenciu (2009 – 
519, 2010 – 502, 2011 – 465, 2012 – 446 výstav). V roku 2013 
realizovali galérie 392 výstavných podujatí, z toho 325 vlastných, 
25 prevzatých, 19 výstav vyviezli do zahraničia a 23 doviezli zo 
zahraničia. Galérie sa usilujú maximálne využiť výstavné projekty 
na bohaté sprievodné podujatia a vzdelávacie aktivity.

V  roku 2013 SNG pripravila niekoľko vysoko hodnotných 
a  pozitívne prijatých výstavných projektov, z  ktorých dva sa 
uplatnili v  ankete denníka SME Kultúrna udalosť roka 2013 
(1. miesto monografická výstava Ľubomíra Ďurčeka; 2. miesto 
historicko-tematická výstava Zaujatí krásou – 50. roky v do-
kumentárnej fotografii).

Návštevnosť expozícií a výstav
Galérie za rok 2013 uviedli návštevnosť expozícií a výstav spo-
lu 964  495 osôb (z  toho SNG vykázala 611  308; podrobný 
rozpis návštevnosti SNG je zaznamenaný vo výročnej správe 
za rok 2013 dostupnej na web stránke SNG). Neplatiacich náv-
števníkov bolo 187 248.

Rok Počet návštevníkov z toho neplatiacich
2010 414 323 185 401
2011 420 371 163 974
2012 386 557 175 050
2013 964 495 187 248

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity
Galérie intenzívne hľadajú a pripravujú nové prístupy a formy 
k získavaniu návštevníka. V roku 2013 pripravili galérie 8 488 
rôznych podujatí a aktivít, ktorých sa zúčastnilo 238 133 náv-
števníkov.

Rok Počet podujatí Návštevnosť
2010 4 366 115 993
2011 7 546 158 487
2012 5 969 151 312
2013 8 488 238 133

Edičná činnosť
Rok Počet vydaných titulov z toho periodických
2010 133 8
2011 151 8
2012 107 12
2013 93 4

Hospodárenie
Galérie hospodárili s celkovými príjmami 12 312 571,45 €, z čo-
ho tržby činili 880 809,92 €. Náklady na činnosť v roku 2013 
boli 11 903 747,39 €, z toho na mzdy išlo 3 666 020,24 €.
V roku 2013 pokračoval Projekt OPIS PO2 – NP2 Digitálna galé-
ria, do ktorého je zapojených okrem SNG 17 slovenských zbier-
kotvorných registrovaných galérií. V rámci projektu sa vybrané 
diela reštaurátorsky ošetria a digitalizujú. Projekt je financova-
ný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V  roku 2013 sa 
ošetrili a digitalizovali diela zo zbierok Galérie M. A. Bazovské-
ho v Trenčíne, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici,  Ga-
lérie mesta Bratislavy, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a SNG.

Rok Príspevok na 
činnosť Tržby Výdavky na 

činnosť
2010 8 322 552 595 532 8 781 125
2011 7 393 638 756 277 9 504 706
2012 7 631 880 761 464 9 396 833
2013 11 165 316,87 880 809,92 11 903 747,39

Rok Spolu Vlastné Prevzaté Vyvezené Dovezené Reprízy
2010 502 382 55 23 42 22
2011 465 364 51 21 31 30
2012 446 354 46 21 25 15
2013 392 325 25 19 23 15

2014_08_muzeum_03_06.indd   53 21. 9. 2014   11:29:01



54   mÚzeum 3 / 2014 • Recenzie a anotácie

Slovenské 
národné múzeum
Králiková Eva – 
Machajdíková Elena – 
Podušelová Gabriela
Vydalo Slovenské národné múzeum, 
Bratislava, 2013, 404 s., ISBN 978-
80-8060-313-7

Králiková Eva – Machajdíková Elena 
– Podušelová Gabriela
Slovak National Museum
Published by the Slovak National 
Museum, Bratislava, 2013, 404 p., 
ISBN 978-80-8060-313-7

Slovenské národné múzeum (SNM) oslá-
vilo v roku 2013 „okrúhle neokrúhle“ ju-
bileum a do daru dostalo exkluzívnu a mo-
numentálnu publikáciu, mapujúcu dejiny, 
zbierkotvornú činnosť a aspoň vo výbere 
najvzácnejšie zbierkové predmety.
Publikácia sa skladá z troch mierne ne-
rovnomerných častí. Prvá kapitola sa 
venuje dejinám Slovenského národného 
múzea, druhá jeho zbierkotvornej čin-
nosti a  napokon tretiu autori venova-
li výberu reprezentatívnych predmetov 
z bohatých zbierkových fondov SNM. 
Slovenské národné múzeum ako vrchol-
ná zbierkotvorná inštitúcia na Slovensku 
za  svoju 120-ročnú existenciu prešlo ta-
kým zložitým vývojom, ako žiadna iná. 
Deväť politických zvratov, ktoré sa udia-
li od vzniku samostatnej Slovenskej re-
publiky, sa výrazne odrazilo aj v činnosti 
SNM. Tieto zmeny spracovali na  zákla-
de archívneho materiálu a  doteraz spra-
covaných štúdií Eva Králiková a  Elena 
Machajdíková (s. 11 – 89). V  siedmich 
podkapitolách sledujú vývoj Slovenské-
ho národného múzea v Martine pred ro-
kom 1918 a po roku 1918, vývoj múzej-
ných inštitúcií v  Bratislave (Slovenské 
vlastivedné múzeum, Zemedelské mú-
zeum, Slovenské múzeum) a  predovšet-
kým vývoj po  roku 1945, kde dôležitý-
mi medzníkmi boli jednak poštátnenie 

SNM v Martine a SM v Bratislave, zlúče-
nie oboch inštitúcií v roku 1961 a politic-
ký zvrat v roku 1989. Každá z týchto etáp 
mala v  činnosti vrcholných slovenských 
inštitúcií pozitívne i negatívne dopady.
V jednotlivých podkapitolách si všímajú 
založenie tej-ktorej inštitúcie, jej zbier-
kotvornú i publikačnú činnosť, význam-
né expozície či výstavy. Škoda, že sa ne-
našiel priestor pre pripomenutie aspoň 
tých najvýznamnejších pracovníkov, 
ktorí sa osobitne angažovali pri organi-
zovaní činnosti múzejných inštitúcií, pri 
budovaní a  profilovaní zbierok, pri prí-
prave výstav. Okrem niekoľkých mien 
(Andrej Kmeť, Ján Geryk, Andrej Hala-
ša, Ján Petrikovich) sa nespomínajú via-
ceré významné osobnosti, dejiny sloven-
ského múzejníctva sa opäť „vyľudnili“.
Týmto vyľudnením trpí aj druhá časť 
publikácie. Gabriela Podušelová sa na po-
merne rozsiahlom priestore (s. 93 – 154) 
podujala na  analýzu akvizičnej činnosti 
jednotlivých múzejných inštitúcií, o kto-
rých sa písalo v prvej časti. Tu by sa žia-
dalo uviesť aspoň tých najvýznamnejších 
pracovníkov našej vrcholnej múzejnej in-
štitúcie, ktorí profilovali nielen dejiny 
SNM, ale aj jeho ďalšie aktivity – zbierko-
tvornú činnosť, expozičné a výstavné ak-
tivity, vzdelávaciu funkciu múzea.
V Slovenskom národnom múzeu sa k 31. 
decembru 2012 nachádzalo takmer šty-
ri milióny zbierkových predmetov, pri-
čom boli rozdelené približne v  pomere 
jeden milión spoločenskovedné zbierky 
a  tri milióny prírodovedné zbierky. Au-
torka charakterizovala spoločenskoved-
né zbierky podľa ich druhu v šiestich veľ-
kých skupinách, ktoré do  určitej miery 
odrážajú aj organizačnú štruktúru súčas-
ného SNM.
Do prvej skupiny zaradila vlastné spolo-
čenskovedné zbierky v skupinách histo-
rické zbierky, politické dejiny, hospodár-
ske zbierky (v niekoľkých menších pod-
skupinách – napr. remeslá, priemysel), 
numizmatika, militáriá a zmiešanú sku-
pinu zbierok charakterizovanú ako et-
nické zbierky.
Druhú skupinu predstavujú umelec-
ko-historické zbierky, opäť rozdelené 
do  niekoľkých skupín – výtvarné ume-
nie, umelecké remeslá, odievanie a všed-
ný život, nábytok, hračky.
Tretia skupina je zastúpená etnografic-
kým materiálom. Už pri zakladaní SNM 
v  roku 1893 Andrej Kmeť určil jeho zák-
ladný program ako zber a ochrana mate- 
riálu, dokumentujúceho kultúru Sloven-
ska a  jeho obyvateľov. G. Podušelová si 
podrobne všíma, ako sa tento program 
uskutočňoval, ktoré skupiny predmetov 
sa zbierali, či už v  SNM alebo v  Martine 
v Slovenskom vlastivednom múzeu v Bra-
tislave, ktoré malo tiež vo svojom progra-
me cieľ zbierať etnografický materiál (čo 
niekedy viedlo ku kompetenčným sporom 
medzi obomi inštitúciami). Charakteristi-

ka zbierkového fondu v oblasti etnológie 
je spracovaná v jednom rozsiahlejšom pre-
hľade, pričom ale pokrýva všetky stránky 
– spôsob obživy, prejavy ľudového výtvar-
ného umenia, duchovný život, odev.
Tretia časť publikácie je najrozsiahlejšia 
v textovej i obrazovej časti. Celkovo autori 
– vedeckí pracovníci jednotlivých súčastí 
SNM – vybrali 121 predmetov z celkové-
ho počtu štyri milióny zbierkových pred-
metov (ako sme uviedli vyššie). Na  ľavej 
strane sa vždy nachádza fotografia najvyš-
šej kvality konkrétneho zbierkového pred-
metu, na  pravej strane sa nachádza opis 
predmetu. V  opisoch predmetov sa uvá-
dzajú najprv najzákladnejšie údaje o pred-
mete (materiál, miesto pôvodu, datovanie, 
rozmery, inventárne číslo). Nasleduje pod-
robný opis nálezových okolností, prípadne 
osudy niektorých zbierkových predmetov 
(autori, pôvodní majitelia, inštitúcie) do-
konca sa v tejto časti uvádzajú mená pra-
covníkov SNM, ktorí predmet získali či už 
pri vedeckých výskumoch (prírodovedci, 
archeológovia) alebo kúpou, prípadne zbe-
ratelia, ktorých herbáre a zbierky rôzneho 
materiálu sa dostali do  múzea. Nakoniec 
sú uvedené iniciály pracovníka múzea, 
ktorý predmet opísal (ich zoznam je uve-
dený na s. 398).
Výber predmetov v tejto časti publikácie 
závisel jednak od  jednotlivých pracovní-
kov organizačných zložiek SNM, jednak 
od  autorov celej publikácie. Nemôžeme 
uviesť zoznam všetkých opísaných pred-
metov, ale určite je reprezentatívny z po-
hľadu odborov i  materiálu – zastúpené 
sú predmety z drahých kovov, ale aj pred-
mety ľudového umenia, vzácne predmety 
slovenskej prírody a dávnej i menej dáv-
nej minulosti Slovenska, z hospodárske-
ho i kultúrneho života, umenia, umelec-
kých remesiel aj každodenného či nábo-
ženského života. Táto časť veľmi úzko 
súvisí s predchádzajúcou kapitolou G. Po-
dušelovej, potvrdzuje viaceré jej tvrdenia 
a tézy o zbierkotvornej činnosti 120-roč-
nej histórie SNM.
Skutočnosť, že autori jednotlivých po-
pisiek k  fotografovaným predmetom 
uviedli aj ich inventárne čísla a  miesto 
uloženia, robí z  publikácie referenčnú 
prácu, na  základe ktorej sa budú môcť 
domáci i zahraniční užívatelia odvolávať 
na konkrétne zbierkové predmety.
Na záver publikácie je uvedený zoznam 
literatúry, ktorá sa týka dejín i  zbier-
kotvornej činnosti Slovenského národ-
ného múzea. Sú v ňom uvedené mono-
grafie i štúdie v múzejných zborníkoch, 
takže záujemca môže nájsť niektoré 
podrobnejšie informácie o činnosti všet-
kých zložiek SNM.
Recenzovaná publikácia je skutočne re-
prezentatívnou prácou o Slovenskom ná-
rodnom múzeu. Vytlačená na kriedovom 
papieri s  fotografiami najvyššej kvality 
a s textom, ktorý zodpovedá úlohe pub-
likácie. Sumarizuje stodvadsať rokov čin-
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nosti jednej z  najvýznamnejších kultúr-
nych inštitúcií na  Slovensku a  zároveň 
odráža aj primeraný počet rokov vedec-
kovýskumnej, výstavnej a expozičnej čin-
nosti, ako aj vzdelávacej funkcie SNM. 
Hoci má naše najvýznamnejšie múzeum 
množstvo súčastí, publikácia predstavuje 
Slovenské národné múzeum ako jednot-
ný organizmus, v ktorom sú jeho súčas-
ti vnútorne prepojené. Vrcholná múzej-
ná inštitúcia dostala ako dar publikáciu, 
ktorá nebude len skvostne sa vynímajú-
ci predmet v zasklených knižniciach, ale 
aj dôležitú prácu, z ktorej budú vychádzať 
bádatelia pri ďalších výskumoch o jej de-
jinách a všestrannej činnosti.

PAVOL VALACHOVIČ

Slovania  
vo Zvolenskej 
kotline
Mácelová Marta
Vydalo Wydawnictvo Towarzystwa 
Słowaków w Polsce, Kraków, 2013, 
132 s., ISBN 978-83-7490-656-2, 
perovky a čiernobiele fotografie 
v texte, farbená fotografická príloha

Mácelová Marta
Slavs in the Zvolen valley
Published by Wydawnictvo 
Towarzystwa Słowaków w Polsce, 
Kraków, 2013, 132 p., ISBN 978-83-
7490-656-2, pen sketches and black-
and-white photographs in the text, 
coloured photography supplement 

Publikácia, pre knihy slovenskej prove-
niencie s netradičným miestom vydania, 
je autorským dielom v  súčasnosti naj-
kompetentnejšej znalkyne včasnostre-
dovekých dejín zvolenského regiónu. Ide 
o  bývalú pracovníčku Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici, v súčasnosti pe-
dagogičku na Katedre humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v tom istom mes-
te. V podstate všetky zachované hmotné 
doklady pozná z autopsie, veľkú časť vďa-
ka vlastným archeologickým výskumom, 
realizovaným už vyše tri desaťročia. Ako 
vyplýva z katalógu lokalít, ktorý je súčas-
ťou publikácie, autorka registruje na skú-
manom teritóriu 38 sídliskových polôh, 
väčšinou agrárnych osád s výnimkou šty-
roch hradísk. Nálezový materiál z regiónu 
je uložený v  10 zbierkových inštitúciách 
a v  jednej súkromnej kolekcii. Existencia 
najstarších objavených nálezov je známa 

Puškařství
Slanina Miroslav
Vydalo Arms Studio – Ateliér 
uměleckého řemesla, Říčany u Prahy, 
2012, 326 s., ISBN 978-80-260-
2503-0

Slanina Miroslav
Rifles
Published by the Arms Studio – Artisan 
Studio, Říčany by Prague, 2012, 326 p., 
ISBN 978-80-260-2503-0

Skôr než si kúpim knihu, otvorím ju 
na  náhodnej strane a  nechám pôsobiť 
text a  jej štylistickú a  grafickú úroveň. 
Po  otvorení knihy Miroslava Slaniny, 
nástrojára, puškára, múzejného konzer-
vátora, reštaurátora historických zbra-
ní a  odborného spisovateľa, zavanulo 
na mňa 19. storočie.
Autor rozčlenil tematiku do  dvadsia-
tich kapitol, ale v  podstate do  ôsmich 
častí. V  prvej sa v  skratke venuje de-
jinám vývoja ručných palných zbraní, 
publikačnej tvorbe zaoberajúcej sa his-
tóriou zbraní a  praxi puškárskeho re-
mesla. Druhá časť je venovaná výrobe 
ručných palných zbraní v západných Če-
chách s  dôrazom na  jej centrum – Vej-

prty, po  ktorej nasleduje kratučký ex-
kurz do výroby zbraní vo „vnútrozemí“. 
Najrozsiahlejšia, štvrtá časť sa zaoberá 
technológiou puškárskeho remesla – vý-
robou a  výzdobou hlavne, dekoratívny-
mi technológiami, kalením, chemickým 
farbením ocele a  výrobou a  zdobením 
pažby. V piatej časti autor opisuje orga-
nizáciu a deľbu práce v puškárskej diel-
ni 19. storočia, remeselné zásady, a tiež 
staré puškárske techniky, technológie 
a  náčinie. Dekoratívnemu umeniu vo 
výrobe zbraní s ukážkami vzorníkov 16. 
– 19. storočia a prierezu európskou puš-
kárskou tvorbou najvýznamnejších puš-
károv je venovaná šiesta časť. O proble-
matike opráv a  reštaurovania ručných 
palných zbraní sa autor zmieňuje iba 
okrajovo a  záverečná, ôsma časť je ve-
novaná puškárskemu remeslu v Čechách 
s dôrazom na Prahu.
Nechýba rozsiahly zoznam literatúry 
a  bohatý, neopozeraný, skutočne exce-
lentný obrazový sprievod. Obrazový ma-
teriál poskytli alebo dovolili vyhotoviť 
nielen súkromné osoby, ale aj mníchov-
ský aukčný dom Hermann Historica 
a londýnska firma Holland & Holland.
Po  formálnej stránke možno publiká-
cii vyčítať najmä neortodoxné umiest-
ňovanie odkazov pod čiarou a  ich čísel 
pred citovaný text; nedostatočnú typo-
grafickú úpravu, ktorej následkom je, že 
všetky odkazy od strany 32 sa vzťahujú 
na  citáciu nachádzajúcu sa na  predchá-
dzajúcej strane; chýbajúce citácie pri re-
ceptúrach a absenciu registra.
Z vecného hľadiska možno autorovi vy-
tknúť šetrenie textu v  popiskách k  ilu-
stračným obrázkom lôžkových uzáverov 
(s. 186 – 190). Čitateľ by sa určite rád 
dozvedel aj rok alebo rozpätie rokov, ke-
dy tieto konštrukcie vznikli.
V  popiskách sa vyskytujú aj ďalšie 
drobné chyby: na  s. 75 nie sú iba klieš-
te na liatie striel, ale aj kliešte na odstrá-
nenie zápalky jednotného náboja – nem. 
Zündhütchen Zangen, ang. decapping to-
ol (5 a 6 zľava), na s. 187 a 189 je chy-
ba v  mene puškára „K. Schrader“, volal 
sa Robert Schrader, na s. 190 z popisky 
k obrázku zbrane nie je zrejmé, že hlav-
ne sa pri otvorení uzáveru nesklopili, ale 
pootočili vpravo. Pre úplnosť dodávam, 
že Friedrich Stendebach na  túto kon-
štrukciu dostal ríšsky patent číslo DRP 
229633 v roku 1907.
Napriek mierne romantizujúcemu, ar-
chaickému štýlu je text racionálny, hod-
notný a  prináša prevažne nové, nepub-
likované informácie, nielen pokiaľ ide 
o  vlastné puškárske remeslo, používa-
né technológie a postupy pri výrobe ruč-
ných palných zbraní, ale aj dejiny české-
ho puškárstva.
Odborných publikácií venovaných puškár-
skemu remeslu a jeho histórii vo všeobec-
nosti nie je mnoho, no  knihu Miroslava 
Slaninu, bez ohľadu na  jej výnimočnosť, 

možno zaradiť medzi najlepšie tituly, kto-
ré v českej produkcii za ostatné desaťročia 
vyšli. Nemala by chýbať v knižnici kuráto-
ra zbierky zbraní ani reštaurátora.

TIBOR DÍTĚ
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iba z  literatúry, zrejme sa  do  múzejných 
zbierok ani nikdy nedostali. Až koncom 
19. storočia sa niektoré artefakty z Čerína 
ocitli vo vlastníctve vtedy celouhorského 
Národného múzea v  Budapešti ako prvé 
včasnostredoveké artefakty z  regiónu. 
Autorka však neuvádza, či ich mala mož-
nosť poznať z autopsie (z kontextu vyplý-
va, že nie).
Publikácia je obsahovo rozčlenená do sied-
mych kapitol, pre archeologicko-historic-
kú tému štandardným spôsobom. V  pr-
vých častiach M. Mácelová charakterizuje 
prírodné danosti spracovávaného regiónu 
z  pohľadu podmienok pre rozvoj osídle-
nia, t. j. všíma si hydrologické, pedologic-
ké a podnebné pomery, ako aj geomorfo-
logickú stavbu krajiny. V tejto časti práce 
mohla autorka snáď viac využiť aj výsled-
ky rekonštrukcie prírodných pomerov, 
ktoré by osvetlili vývoj včasnostredove-
kej sídelnej štruktúry Zvolenskej kotliny 
v konkrétnejších kontextoch.
V ďalšej časti publikácie sa autorka zao-
berá históriou bádania spracovávanej té-
my v sledovanom regióne. Najstaršie ar-
tefakty boli objavované už v  druhej po-
lovici 19. storočia, avšak až v posledných 
decéniách je región skúmaný systematic-
ky modernými prospekčnými a  exploa-
tačnými metódami. Popri autorke práce, 
ktorej výsledky tvoria bez pochýb ťažis-
ko poznatkov, to boli hlavne V. Budin-
ský-Krička, G. Balaša a V. Hanuliak. Vý-
znamné boli aj aktivity P.  Šalkovského, 
ktorý viedol dlhodobý výskum na hradis-
ku v Detve. Dôležité je, že tento bádateľ, 
pracovník Archeologického ústavu SAV 
v Nitre, výsledky svojej terénnej činnosti 
precízne publikoval, čo umožnilo M. Má-
celovej overiť či doplniť jej vlastné závery.
V ďalších dvoch kapitolách autorka ana-
lyzovala otvorené sídliská a  hradiská, 
ktoré z  regiónu dosiaľ poznáme. Zisťo-
vané bývajú obytné stavby, hospodárske 
stavby, ale aj objekty výrobného charak-
teru s  dokladmi hutníckej výroby a  ko-
váčstva. Ako centrá osídlenia v 9. storočí 
identifi kovala bádateľka hradiská v  Det-
ve a vo Zvolene (výskum M. Mácelovej), 
kde boli preskúmané mohutné fortifi -
kačné diela a  zodpovedajúca vnútorná 
zástavba. Upozorňuje však aj na dve iné 
opevnené polohy (Zvolen-Dráhy, Buko-
vinka), ktoré sú rádiometricky datované 
do obdobia Nitrianskeho kniežatstva, av-
šak dosiaľ len „dotykovo“ skúmané.
Pokiaľ ide o vlastnú materiálnu kultú-
ru mohla M. Mácelová pracovať takmer 
výlučne len s  keramickým materiálom, 
z  veľkej časti pochádzajúcim z  jej vlast-
ných výskumov. Na jeho základe rozčleni-
la spracovávané obdobie na päť stupňov 
od prelomu 6. – 7. storočia (tzv. pražský 
typ) až po  horizont 12. storočia. Škoda, 
že jednotlivé chronologické stupne nebo-
li zanesené do geografi ckých máp, čo by 
nepochybne skvalitnilo informačnú hod-

notu publikácie aj z hľadiska vývoja sídel-
nej siete Zvolenska. Okrem keramiky sú 
v nálezovom fonde obsiahnuté aj železné 
artefakty (spomenúť treba meč z Detvy), 
bronzové, kostené a kamenné predmety.
Na  základe nálezov sa  autorka pokú-
sila v  rámci siedmej kapitoly o  histo-
rické závery. Počiatky veľmi riedkeho 
včasnostredovekého osídlenia datuje 
k  prelomu 6. – 7. storočia, v  8. storočí 
predpokladá prisťahovalectvo z  Poiplia 
a z dolného Pohronia. Dôvody migrácie 
hľadá v prospektorstve a v lokálnom vý-
skyte ložísk bahenných železných rúd. 
Pre dobu Veľkej Moravy automaticky 
predpokladá pripojenie regiónu k tomu-
to štátnemu útvaru; o možných zložitej-
ších geopolitických vzťahoch neuvažuje.
K záveru publikácie je pripojený spomenu-
tý katalóg lokalít, zoznam použitej litera-
túry, zoznam ilustrácií a nemecké Zusam-
menfassung. Žiaľ, skôr v rozsahu abstrak-
tu. Knižku M. Mácelovej možno hodnotiť 
ako zaujímavú a pre iných bádateľov pod-
netnú a odborne precíznu prácu regionál-
nej povahy, v ktorej bádateľka podala pre-
hľadnú syntézu „svojho“ regiónu.

VLADIMÍR TURČAN

Kúpele 
na starých 
pohľadniciach
Kostelník Martin
Vydalo vydavateľstvo DAJAMA 
ako svoju 225. publikáciu spolu 
s Balneologickým múzeom v roku 
2013, 96 s., ISBN 978-80-8136-019-0

Kostelník Martin 
Spas on old postcards
Published by the DAJAMA publishing 
house as its 225th publication together 
with the Balneological Museum in 
2013, 96 p., ISBN 978-80-8136-019-0

V  druhom polroku roku 2013 vydalo 
Balneologické múzeum v Piešťanoch 

novú publikáciu Kúpele na  starých po-
hľadniciach. Jej autorom je odborný 
pracovník múzea, balneohistorik Mar-
tin Kostelník, ktorý sa venuje dejinám 
kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku.
Publikácia vyšla v  spolupráci vydava-
teľstva Dajama a  Balneologického mú-
zea. Má formát A4, rozsah 96 strán 
a  sú v  nej reprodukované štyri histo-
rické grafi ky a  156 čiernobielych, tó-
novaných i  farebných historických po-
hľadníc vydaných od konca 19. storočia 
do konca 30. rokov 20. storočia. Publi-
kácia čitateľom približuje vývoj kúpe-
ľov a kúpeľníctva na Slovensku a kladie 
si za cieľ oboznámiť ich najmä so súčas-
nými kúpeľnými lokalitami.
Po  úvodnom slove autora nasledu-
je kapitola Prehľad vývoja kúpeľníc-
tva na  Slovensku, v  ktorej sú prehľad-
ne spracované prírodné liečivé zdroje, 
počiatky kúpeľnej liečby, ale i jej súčas-
nosť a perspektívy.
Hlavnú časť knihy tvorí 21 kapitol, 
v  ktorých autor prostredníctvom his-
torických pohľadníc približuje 21 sú-
časných kúpeľných lokalít zorade-
ných podľa abecedy: Bardejovské kú-
pele, Bojnice, Brusno, Červený Kláštor 
– Smerdžonka, Číž, Dudince, Ková-
čová, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, 
Nimnica, Piešťany, Rajecké Teplice, 
Sklené Teplice, Sliač, Smrdáky, Štós, 
Trenčianske Teplice, Turčianske Tep-
lice, Vysoké Tatry a  Vyšné Ružbachy. 
V  každej kapitole sú základné infor-
mácie o  danej lokalite, stručné údaje 
o  polohe, liečebnom zameraní a  his-
tórii a  textovú časť kapitoly dopĺňa-
jú reprodukcie historických pohľadníc 
s podrobnejšími opismi.
O niektorých kúpeľoch vyšli samostat-
né publikácie prezentujúce ich krásu 
na historických pohľadniciach. Autor sa 
preto snažil vyhnúť opakovaniu sa pub-
likovania určitých pohľadníc, v niekto-
rých prípadoch to však nebolo možné.
Najväčší rozmach kúpeľníctva na úze-
mí Uhorska, a  teda aj Slovenska da-
tujeme do  druhej polovice 19. a  za-
čiatku 20. storočia, kedy bolo na Slo-
vensku až 120 kúpeľných lokalít. 
V  priebehu času sa ich počet menil 
a jednotlivé kúpele pravdaže mali rôz-
nu úroveň, význam a  kvalitu liečby. 
Základné informácie o  zaniknutých 
kúpeľoch poskytuje čitateľom záve-
rečná kapitola. Nechýba ani súhrn 
v  angličtine a  v  nemčine a  výberová 
bibliografia diel venovaných kúpeľom 
na  území Slovenska od  prelomu 50. 
a 60. rokov 15. storočia po rok 1893.
Publikácia sa tak začlenila do bohatého 
radu kníh, v ktorých sú prostredníctvom 
historických pohľadníc prezentované 
jednotlivé mestá, regióny alebo témy.

VLADIMÍR KRUPA
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Marta Janovíčková, Mgr.
Je zástupkyňa riaditeľa Múzea mes-
ta Bratislavy. Venuje sa výskumu zbie-
rok dokumentujúcich bytovú kultúru 
a  každodennosť. Na  túto tému je za-
meraná aj jej publikačná a  výstavná 
činnosť.

Oľga Drahošová, Mgr.
Pracovala v Národopisnom ústave SAV 
(dnes Ústav etnológie). V  súčasnosti 
pracuje  v SNM-Historickom múzeu vo 
funkcii vedúca Oddelenia dokumentá-
cie a zároveň ako zástupkyňa riaditeľa. 
Je autorka etnografickej časti vlasti-
vednej monografie obce Zohor (Obec-
ný úrad Zohor, 2014). 

Ján Kautman, Mgr.
Je riaditeľ SNM-Prírodovedného mú-
zea v  Bratislave. Ako kurátor zoolo-
gických zbierok stavovcov sa zameria-
va na oblasť ichtyológie, batrachológie, 
herpetológie.

Peter Maráky, PhDr.
Bol riaditeľ viacerých múzeí a pamiat-
kových inštitúcií, v  súčasnosti pôso-
bí ako riaditeľ Múzea dopravy STM 
a  šéfredaktor revue Pamiatky a  mú-
zeá, externe vyučuje muzeológiu 
na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v  Bratislave. Je autor via-
cerých samostatných publikácií, mno-
hých článkov a štúdií z oblasti kultúr-
neho dedičstva, etnológie, histórie 
a kultúrnej histórie.  

Mária Rišková, Mgr.
Pracuje ako kurátorka a kustódka zbie-
rok v  Slovenskom múzeu dizajnu pri 
Slovenskom centre dizajnu v  Brati-
slave. Venuje sa kultúre nových mé-
dií a  výskumu grafického dizajnu. Je 
autorka publikácie Divadelný plagát 
na Slovensku po roku 1989 (Divadelný 
ústav, 2009) a  publikuje články v  od-
borných médiách.

Zuzana Koblišková, Mgr.
Pracuje v  Múzeu Divadelného ústavu. 
Je kurátorka – správkyňa zbierok gale-
rijnej a múzejnej hodnoty. V múzeu sa 
venuje metodike spracovania metadát 
scénografík pre digitalizačnú kampaň 
Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti (OPIS II), koordinácii pro-
jektu digitalizácie a budovaniu elektro-
nickej databázy pre zbierkové predme-
ty v  rámci druhej fázy budovania da-
tabázy IS.theatre. Naďalej sa zaoberá 
výskumom problematiky stálych expo-

zícií v  galériách na  Slovensku aj v  za-
hraničí, ktorému sa venovala v  rámci 
svojej diplomovej práce.

Ján Aláč, RNDr.
Pracuje v  Gemersko-malohontskom 
múzeu v  Rimavskej Sobote ako vedú-
ci Oddelenia dokumentácie a  správy 
zbierok a  zástupca riaditeľky múzea. 
Venuje sa problematike mlynov a mly-
nárstva v Gemeri – Malohonte a Novo-
hrade, taktiež ľudovým náhrobníkom 
evanjelikov a. v. v  Novohrade a  vše-
obecne regionálnej histórii a  ľudové-
mu umeniu. Je autor publikácie ALÁČ, 
J. – PULIŠOVÁ, Ľ. – BODOROVÁ, O. 
Kolo, kolo mlynské... OZ Ozvehy Hra-
chovo, 2012.

Roman Hradecký, PhDr. 
Je riaditeľ Stredoslovenského múzea 
v Banskej Bystrici. Vo svojej odbornej 
činnosti sa venuje otázkam a  výsku-
mu problematiky prvej a  druhej sve-
tovej vojny. Je autorom projektu revi-
talizácie Národnej kultúrnej pamiat-
ky Kalište.

Nina Vrbanová, Mgr.
Kurátorka a kritička súčasného vizuál- 
neho umenia. Od  roku 2009 praco-
vala ako projektová manažérka a  ku-
rátorka Galérie Cypriána Majerní-
ka v Bratislave. Dlhodobo pôsobí ako 
editorka časopisu Jazdec – Print ná-
stenky o  súčasnom výtvarnom dianí. 
Je členkou Slovenskej sekcie Medzi-
národnej asociácie kritikov AICA. Ve-
nuje sa príprave kurátorských výstav 
a kritickej reflexii aktuálnych tenden-
cií vizuálneho umenia nielen na  Slo-
vensku. Pravidelne publikuje v  ča-
sopisoch Profil, Flash Art, Jazdec či 
Ateliér. V  Dome umenia/Kunsthalle 
Bratislava ako kurátorka zodpovedá 
za dramaturgiu priestorov Kunsthalle 
LAB a Kunsthalle KLUB.

Andrea Jamrichová, Mgr.
Bola kurátorka a  kultúrno-propagač-
ná manažérka v  SNM-Múzeu Červe-
ný Kameň v Častej, projektová mana-
žérka v Slovenskom národnom múzeu, 
múzejná pedagogička v  Malokarpat-
skom múzeu v Pezinku. V súčasnosti je 
riaditeľka Múzea ĽUV v Stupave.

Jozef Kušnír, JUDr., Mgr.
Od roku 2012 pôsobí v Krajskom mú-
zeu v Prešove, v súčasnosti ako vedú-
ci Odborného oddelenia. Zaujíma sa 
o  oblasť politických, hospodárskych, 

spoločenských a  kultúrnych novove-
kých a  najnovších dejín východného 
Slovenska, s akcentom na región Šariš. 

Filip Glocko, PhDr.
Je vedúci Oddelenia kurátorov a  Od-
delenia konzervátorov, historik v Stre-
doslovenskom múzeu v  Banskej Bys-
trici. Venuje sa hlavne skúmaniu 
cechov a remesiel na území mesta Ban-
ská Bystrica, baníctvu v  okolí mesta 
Banská Bystrica, fajkám a fajčiarskym 
pomôckam. Je autor publikácie Fajky 
a  fajčiarske pomôcky zo zbierok Stre-
doslovenského múzea. Vydalo Štú-
dio HARMONY s.r.o. Banská Bystrica 
2007, ISBN: 978-80-89151-17-2.

Marián Bovan, PhDr.
Pracuje ako kurátor numizmatickej 
zbierky v  Stredoslovenskom múzeu 
v  Banskej Bystrici. Venuje sa nielen 
histórii peňažníctva a  mincovníctva, 
ale aj regionálnym dejinám, v  rám-
ci ktorých prispel do  monografií via-
cerých obcí a  miest v  okresoch Ban-
ská Bystrica a  Brezno. S  prof.  Roma-
nom Holecom je spoluautor publikácie 
V  službách cisára Františka Jozefa: 
z pamätí lokaja a dvornej dámy. Brati-
slava : Slovart, 2013, 343 s.

Ján Jurkovič, Mgr.
Pracuje v  Múzeu Slovenského národ-
ného povstania vo funkcii digitalizá-
tor. Je autor projektov CEMUZ a Digi-
tálne múzeum. Publikuje v oblasti mú-
zejná informatika.

Richard Bednárik, Mgr.
Pracuje v  Centre pre autorské práva 
vytvorenom v rámci projektu Centrál-
nej aplikačnej infraštruktúry a  regis-
tratúry (sídlo Národné osvetové cen-
trum). Venuje sa právu duševného 
vlastníctva, IT, problematike osobných 
údajov. Publikuje v  oblasti práva du-
ševného vlastníctva.

Kristína Šimuláková, Mgr.
Pracuje v Centre pre autorské práva vy-
tvorenom v rámci projektu Centrálnej 
aplikačnej infraštruktúry a registratú-
ry (sídlo Národné osvetové centrum). 
Venuje sa právu duševného vlastníctva 
a v tejto oblasti aj publikuje.

Katarína Kamenská, Mgr.
Je hlavná štátna radkyňa na  odbo-
re múzeí, galérií a  knižníc sekcie 
kultúrneho dedičstva Ministerstva 
kultúry SR (MK SR). V  rámci práce 
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na  MK SR participuje okrem iného 
na  definovaní hlavných cieľov a  zá-
sad štátnej politiky v  oblasti múzeí 
a  galérií, na  určovaní strategických 
a koncepčných smerov rozvoja v  tej-
to oblasti a  na  príprave legislatív-
nych, právnych a organizačných pod-
mienok na  zabezpečenie a  rozvoj 
múzeí a galérií.

Iveta Kodoňová, Ing.
Pracuje ako vedúca pamiatkovej in-
špekcie Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky.

Tomáš Hollý, Mgr.
Vyštudoval Európske štúdiá na  Fa-
kulte sociálnych a  ekonomických vied 
Univerzity Komenského v  Bratislave. 
V  súčasnosti pracuje na  pozícii meto-
dik v Slovenskom národnom múzeu.

Petra Štefcová, Ing., CSc.
Je vedúca Centrálneho oddelenia sta-
rostlivosti o zbierky v Národnom mú-
zeu v  Prahe. Venuje sa najmä proble-
matike komplexnej preventívnej sta-
rostlivosti o  predmety kultúrneho 
dedičstva a na túto tému je zameraná 
aj jej publikačná činnosť.

Michal Pech, Ing.
Pracuje v  Národnom múzeu v  Prahe 
ako reštaurátor – metodik. Venuje sa 
odboru preventívneho konzervovania 
a nedeštruktívnemu prieskumu zbier-
kových predmetov. Publikuje v  oblas-
ti sledovania klimatických podmienok 
v múzejnom prostredí.

Michael Kotyk, Bc.
Je výskumný pracovník Centrálne-
ho oddelenia starostlivosti o  zbier-
ky Národného múzea v  Prahe a  štu-
dent magisterského štúdia zoológie 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe. Vzhľadom na svoju 
špecializáciu sa venuje hlavne oblasti 
IPM, detekcii a  rozpoznávaniu ples-
ní v  múzejných priestoroch, variabi-
lite a redukcii krídel švábov, morfoló-
gii, topológii a  fylogenéze tergálnych 
žliaz u švábov a i.

Jaroslav Valach, Ing., PhD.
Pracuje v Ústave teoretickej a apliko-
vanej mechaniky Akadémie vied Čes-
kej republiky v. v. i. ako vedúci labora-
tória optických metód a mikroskopie. 
Venuje sa rozvoju špecializovaných 
optických a iných metód pre štúdium 
deformácií a  detekciu a  dokumentá-
ciu degradačných zmien v  objektoch 
kultúrneho dedičstva. Týmito téma-
mi sa zaoberá aj vo svojej publikačnej 
činnosti.

Karel, Juliš, Ing.
Pracuje v  Ústave teoretickej a  apliko-
vanej mechaniky Akadémie vied Čes-
kej republiky v. v. i. Zaujíma sa o tech-
nické zariadenia pre ochranu múzej-
ných exponátov, ktorým sa venuje aj 
v publikačnej činnosti.

Jiří Frankl, Ing. PhD.
Pracuje v  Ústave teoretickej a  apliko-
vanej mechaniky Akadémie vied Českej 
republiky v. v. i. ako vedúci laboratória 
výskumu degradácie a  ochrany mate-
riálov. Venuje sa a  publikuje v  oblas-
ti biodegradácie stavebných materiál- 
ov, najmä dreva.

Milan Buday, Ing.
Pracuje na  Ministerstve kultúry Slo-
venskej republiky na  pozícii štátneho 
radcu na odbore múzeí, galérií a kniž-
níc sekcie kultúrneho dedičstva. Je dl-
horočný riaditeľ súťaže Múzeum ro-
ka a  tajomníkom poroty Ceny Andre-
ja Kmeťa.

Daniel Hupko, PhDr.
Absolvoval Filozofickú fakultu Univer-
zity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, od-
bor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov v špecializácii dejepis – slo-
venský jazyk a literatúra. V súčasnosti 
pracuje v SNM-Múzeu Červený Kameň 
v Častej ako kurátor a dokončuje dok-
torandúru v  Historickom ústave SAV 
v Bratislave.

Zuzana Vášáryová, Mgr., PhD.
Pracuje v  Slovenskom národnom mú-
zeu v Bratislave v Centre múzejnej ko-
munikácie ako kultúrno-propagačný 
manažér. Podieľa sa na  príprave vý-
stav, kultúrno-výchovných podujatí 
a  vydávaní propagačných materiálov 
múzea.

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

Zlatica Adamčiaková, Mgr.
Pracuje v  Slovenskej národnej galé-
rii ako metodik pre centrálnu eviden-
ciu zbierok výtvarného umenia. Spra-
covala metodiku výstavnej činnosti 
galérií, publikovala o  streleckých ter-
čoch, o  histórii a  vzniku Koordinač-
nej rady galérií a  Rady galérií Sloven-
ska, pôsobila ako metodik pre činnosť 
regionálnych galérií, aj ako dlhoročný 

tajomník (i zakladajúci člen) Rady ga-
lérií, spracúvala výročné správy o čin-
nosti galérií (do  roku 2009) a  spracú-
va štatistické výkazy o činnosti galérií, 
ako i celkové prehľady o činnosti galé-
rií na Slovensku. Pracuje aj ako tajom-
ník Asociácie teoretikov a  historikov 
výtvarného umenia na Slovensku.

Pavol Valachovič, Doc., PhDr., CSc.
Prednáša na  Katedre všeobecných de-
jín Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského v  Bratislave dejiny staro-
veku a vedie špeciálny seminár o prá-
ci historika v  múzeu. Okrem toho sa 
venuje dejinám slovenského múzej-
níctva, napísal viaceré štúdie z  de-
jín Slovenského vlastivedného mú-
zea v Bratislave, podieľal sa na prípra-
ve biografického slovníka slovenského 
múzejníctva (I. časť), pravidelne recen-
zuje výstavy a práce k dejinám sloven-
ského múzejníctva.

Tibor Dítě, PaedDr.
Pracuje ako externý spolupracovník 
na Katedre etnológie a muzeológie Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Venuje sa materiál-
nej kultúre a elektronickému spracova-
niu zbierok. Je autor článkov a  štúdií 
venovaných prevažne problematike 
múzejnej správy kultúrneho dedičstva, 
naposledy Limity digitalizácie v ochra-
ne kultúrneho dedičstva spravované-
ho múzeami. In Muzeológia a kultúrne 
dedičstvo, roč. 2, 2013, s. 87-100.

Vladimír Turčan, PhDr.
Pracuje v  SNM-Archeologickom mú-
zeu v  Bratislave ako kurátor. Venu-
je sa dobe rímskej a  dobe slovanskej 
a  v  tejto oblasti aj publikuje, napo-
sledy TURČAN, V. Depoty z  Bojnej 
a včasnostredoveké hromadné nálezy 
železných predmetov uložené v zbier-
kach SNM-Archeologického múzea. 
Zborník Slovenského národného mú-
zea Archeológia. Supplementum 6. 
Bratislava 2012.

Vladimír Krupa, PhDr.
Je riaditeľ Balneologického múzeu 
v  Piešťanoch. Zaoberá sa históriou 
a  archeológiou Piešťan a  najbližšie-
ho regiónu a  témami z  histórie mú-
zea. Podieľal sa na archeologických vý-
skumoch v  Piešťanoch (lokalita Starý 
kláštor) a  priľahlom regióne (Chtel-
nica, Krakovany, Vrbové a  i), publiko-
val články, štúdie a  publikácie z  tejto 
oblasti. Je spoluautor knihy Piešťany 
v  zrkadle historických pohľadníc. Po-
dieľa sa na vydávaní publikácií Balne-
ologického múzea i zborníka Balneolo-
gický spravodajca.

2014_08_muzeum_03_06.indd   59 21. 9. 2014   11:29:05



Predná strana obálky
Televízny prijímač Tesla 4110U Oravan. Vý-
robca: Tesla n. p. Orava. Rok výroby: 1960. Di-
zajnér: Viktor Knotek. Zo zbierok Slovenské-
ho múzea dizajnu, Bratislava
Foto: M. Schmidt

Front Cover
Tesla 4110U Oravan TV set. Manufacturer: Tes-
la Orava, national enterprise. Year of production: 
1960. Designer: Viktor Knotek. From the collec-
tions of the Slovak Design Museum, Bratislava
Photo: M. Schmidt

Vnútorná strana obálky
Záber z výstavy Slovenského národného mú-
zea Štýl a móda 60. rokov (Bratislava, február  

– september 2013). Nábytok z tvorby  
J. Halabalu zo zbierok Historického  
múzea múzea v Bratislave.
Foto: P. Habáň

Inner Cover
An image from the 1960’s Style and 
Fashion exhibition of the Slovak National 
Museum (Bratislava, February - September 
2013). Furniture from the workshop of J. 
Halabala from the collections of the SNM-
-Museum of History in Bratislava.
Photo: P. Habáň

Zadná strana obálky
Izolačná fľaša Clara. Výrobca: Clara n.p. 
Utekáč / VHJ Tatrasklo, Slovenské závo-

dy technického skla n. p. Bratislava. Rok 
výroby:  1958 – 1968. Dizajnér: Igor Di-
dov. Zo zbierok Slovenského múzea di-
zajnu, Bratislava
Foto: M. Schmidt

Back Cover
Clara isolation flask. Manufacturer: Clara 
Utekáč / VHJ Tatrasklo, national enter-pri-
se. Slovak technical glass factory, Bratisla-
va, national enterprise. Year of production:  
1958 – 1968. Designer: Igor Didov. From 
the collections of the Slovak Design Muse-
um, Bratislava
Photo: M. Schmidt

konferencia

Paměťové instituce 
a legislativa

14. 10. 2014

Organizuje Český komitét Modrého štítu a  Národní ar-
chiv, pod záštitou Českej komisie pre UNESCO. 

Miesto: Konferenčná sála Národného archívu, Praha 4 – 
Chodovec, Archivní 4
Registrácia najneskôr do 10. 10. 2014 na: http://goo.gl/
np7kU2.
Účastnícky poplatok: 300,- Kč bude vyberaný pri regis-
trácii pred otvorením konferencie.
Aktuálne informácie na: http://goo.gl/zCuK5r.

Kontakty: Vít Richter, SKIP, Národní knihovna ČR, Kle-
mentinum 190, 110 00 Praha 1; tel.: +420/221 663 338, 
Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, e-ma-
il: vit.richter@nkp.cz, www.nkp.cz, http://knihovnam.
nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/.

seminár

Originál  
& kópia v múzeu 

26. – 28. 11. 2014

Slovenský komitét ICOM Vás pozýva na  odborný semi-
nár, ktorého ústrednou témou je autenticita. Príďte dis-
kutovať o mieste originálu a kópie v múzeách/galériách. 
Seminár sa bude konať 26. – 28. novembra 2014 
v priestoroch Stanice Žilina-Záriečie. 

Návrhy Vašich príspevkov posielajte na e-mail: icom.slo-
vensko@gmail.com do 30. 9. 2014.   

POZVÁNKY

medzinárodná muzeologická konferencia

Muzeo50
25. – 26. 11. 2014

Organizuje Oddelenie muzeológie Ústavu archeológie 
a muzeológie FF MU v Brne v spolupráci s Metodickým 
centrom múzejnej pedagogiky a  Technickým múzeom 
v Brne pri príležitosti 50. výročia začatia výučby muzeo-
lógie na Masarykovej univerzite v Brne. 

Konferencia je štruktúrovaná do  troch tematických blo-
kov venovaných hlavným smerom teoretickej i  aplikova-
nej muzeológie – vývoju muzeológie ako vedeckej disciplí-
ny, múzejnému výstavníctvu a múzejnej pedagogike. 

Miesto: Brno, Univerzitní kino Scala
Uzávierka prihlášok je 31. 10. 2014.
Program konferencie nájdete na  www.phil.muni.cz/wa-
om/home/konference/program-konference.
Viac informácií na  http://www.phil.muni.cz/waom/ho-
me/konference.

reštaurátorský seminár

Súčasné metódy  
čistenia obrazov

10. – 11. 11. 2014

Organizuje metodické centrum Národnej galérie v Prahe.
Prezentované budú skúsenosti a  metódy práce reštaurá-
torského inštitútu Opificio delle Pietre Dure vo Florencii 
a reštaurátorky z reštaurátorského inštitútu v Benátkach.
 
Miesto: auditórium Veletržného paláca Národnej galérie 
v Prahe (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Termín pre zasielanie prihlášok do 31. 10. 2013. 
Viac na http://www.mc-galerie.cz/nove-prispevky/restau-
ratorsky-seminar-soucasne-metody-cisteni-obrazu.html
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