VEDECKOVÝSKUMNÁ
ČINNOSŤ V MÚZEÁCH
Zborník príspevkov z odborného sympózia
Banská Bystrica, 16. – 17. 4. 2013

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ V MÚZEÁCH
Zborník príspevkov z odborného sympózia
Banská Bystrica, 16. – 17. apríl 2013
© Vydalo Slovenské technické múzeum a Slovenské národné múzeum
pre Zväz múzeí na Slovensku, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Zostavila: Mgr. Gabriela Kochanová
Prepress: BEKI Design, s. r. o.
Náklad: 300 ks
Nepredajné
ISBN: 978-80-970250-7-6

OBSAH
Úvod
Prednášky
Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Úvod do problematiky
Špecifiká vedeckovýskumnej činnosti v múzeách
PhDr. Viera Majchrovičová, Slovenské národné múzeum, Bratislava
Veda a výskum v prírodovedných múzeách
Mgr. Ján Kautman, SNM-Prírodovedné múzeum, Bratislava

5

6

8

Vedeckovýskumná činnosť v oblasti etnomuzeológie na pôde SNM v Martine
PhDr. Marta Pastieriková, SNM v Martine

10

Vedeckovýskumná činnosť v SNM-Archeologickom múzeu
PhDr. Zdeněk Farkaš, SNM-Archeologické múzeum, Bratislava

17

Reálny pohľad na vedeckovýskumnú činnosť v múzeu v súčasnosti na základe skúseností z Múzea mesta Bratislavy
Mgr. Marta Janovíčková, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava

20

Vedeckovýskumná činnosť v odborných múzejných činnostiach
Topografia zbierok z oblasti dejín vedy, výroby a techniky v múzeách na Slovensku
Ing. Dagmar Lobodová, Slovenské technické múzeum, Košice

22

Vykonávanie odbornej evidencie na základe odborného zhodnotenia a vedeckého skúmania zbierkových predmetov
Ing. Magdalena Sombathyová, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

27

Výskumná činnosť ako jedno z východísk prezentačnej práce múzea
Želmíra Šípková, Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen

32

Vybrané vedeckovýskumné projekty
Šľachtický rod Raisz – majitelia hradu Ľubovňa (1825 – 1880)
PhDr. Dalibor Mikulík, Ľubovnianske múzeum, hrad Stará Ľubovňa

39

Organizace vědy a výzkumu ve Slezském zemském muzeu
Mgr. Antonín Šimčík, Slezské zemské muzeum, Opava

43

Interdisciplinárny výskum v oblasti ochrany objektov kultúrneho dedičstva a jeho aplikácia v praxi
Doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. – Doc. Ing. Milena Reháková, PhD., Slovenská technická univerzita, Bratislava

46

Zmeny jaskynnej fauny na hranici pleistocén – holocén – významná vedeckovýskumná úloha SNM v Martine – Múzea A. Kmeťa
Mgr. Andrej Bendík, PhD., SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, Martin

51

Vojnové roky v slovenských dejinách
Mgr. Juraj Lepiš, PhD., Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

64

Posterové prezentácie
Faksimile privilégia pre Detvu z roku 1811
PaedDr. Renata Babicová – BcA. Ivan Kopáčik, Dis., Podpolianske múzeum, Detva

70

Mineralogický výskum jaskýň
RNDr. Monika Orvošová – Ing. Peter Holúbek, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

83

Archeologický výskum v podhradí Fiľakovského hradu
Mgr. Viktória Tittonová, Hradné múzeum, Fiľakovo

89

Vývoj a výroba leteckých motorov v Československu a Slovenskej republike
Ing. Miroslav Hájek – Ing. Peter Ondreják, Slovenské technické múzeum, Košice

97

Zastúpenie československej fotografickej techniky vo fonde STM
Ing. Ladislav Klíma – Ing. Marián Majerník, Slovenské technické múzeum, Košice

98

Vývoj geodetickej techniky v zbierkovom fonde STM
Mgr. Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum, Košice

99

Úvod
Organizácia sympózia Vedeckovýskumná činnosť v múzeách (16. – 17. 4. 2013, Banská Bystrica) vyplynula zo súčasnej
situácie v múzeách na Slovensku. Napriek tomu, že vedeckovýskumná činnosť je jednou zo základných múzejných
odborných činností, stav jej zabezpečovania a podpory je prinajmenšom nepriaznivý. Cieľom sympózia bola preto
prezentácia informácií a diskusia o problematike realizácie vedeckovýskumnej činnosti v múzeách, s dôrazom na
výber vedeckovýskumných úloh a výstupov vedeckovýskumnej činnosti (VVČ), ako aj snaha podnietiť nárast počtu
vedeckovýskumných úloh s riešiteľskými tímami so zastúpením odborných pracovníkov z rôznych inštitúcií. Aktuálnosť
témy podčiarkovala aj finančná podpora z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Dvojdňový program sympózia bol členený do prednáškových blokov – Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Úvod do
problematiky, Vedeckovýskumná činnosť v odborných múzejných činnostiach, Vybrané vedeckovýskumné projekty, doplnený
o diskusné časti. V prvý deň účastníci diskutovali aj v rámci piatich organizovaných skupín, vytvorených podľa vedných
odborov a oblastí práce na vopred ohlásené témy – 1. získavanie zbierkových predmetov prírodovedného charakteru,
2. formy vedeckovýskumnej činnosti v súčasnej múzejnej praxi, 3. tvorba zbierkových fondov v múzeách so zbierkovými
predmetmi v oblasti archeológie, 4. aktuálne úlohy vedeckovýskumnej činnosti etnológov v múzeách na Slovensku
a problémy pri ich riešení, 5. výskum a múzejná edukácia – interpretácia zbierok, spolupráca, celoživotné vzdelávanie.
Závery z práce diskusných skupín prezentovali v krátkosti vedúci skupín na konci programu. Taktiež získali účastníci
množstvo informácií z posterových prezentácií počas celého trvania sympózia.
Požiadavky k VVČ zhrnuli účastníci sympózia do záverečných stanovísk. Odporúčajú:
1. Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) v spolupráci so Slovenským národným múzeom vypracovať štandardy
základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o múzeách a galériách“) a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých súčasťou bude aj určenie
podmienok podporujúcich štandardizáciu výkonu vedeckovýskumnej činnosti,
2. ZMS iniciovať zmenu v dotačnom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre podporu celého procesu
vedeckovýskumnej činnosti múzeí a galérií,
3. múzeám prijať koncepcie ich vedeckovýskumnej činnosti v súlade s odborným zameraním, špecializáciou
a možnosťami s cieľom efektívne nastaviť a aplikovať systém organizácie vedeckovýskumnej činnosti a pravidelne
tieto koncepcie aktualizovať,
4. múzeám v rámci realizácie vedeckovýskumnej činnosti zriadiť vedeckú radu zloženú aj z odborníkov z externého
(mimomúzejného, napr. akademického) prostredia,
5. ZMS rokovať so zriaďovateľmi múzeí o možnostiach vytvárať podmienky na výkon vedeckovýskumnej činnosti
múzeí (finančné podmienky na realizáciu vedeckovýskumných úloh a prezentáciu ich výstupov, podpora
a posilnenie odborných kapacít) v súlade s plánom vedeckovýskumnej činnosti múzea,
6. múzeám informovať verejnosť o plánoch a realizácii vedeckovýskumnej činnosti (napr. prostredníctvom webovej
stránky múzea),
7. múzeám realizovať aj spoločné projekty spojením riešiteľov z viacerých inštitúcií a prezentovať ich výsledky
v spoločných výstupoch (výstavy, publikácie...),
8. riešiteľom vedeckovýskumnej činnosti po ukončení úlohy spolupracovať s múzejnými pedagógmi na výstupoch
pre rôzne cieľové skupiny,
9. Predstavenstvu ZMS vytvárať priestor pre prácu v skupinách a podporovať realizáciu ich výstupov,
10. Predstavenstvu ZMS pokračovať v organizovaní Valného zhromaždenia ZMS spojeného s odbornou časťou, napr.
vo forme sympózií.

Gabriela Kochanová

5

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ V MÚZEÁCH. ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Špecifiká vedeckovýskumnej činnosti v múzeách
PhDr. VIERA MAJCHROVIČOVÁ, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA
viera.majchrovicova@snm.sk
Je vedúcou Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea. Ako metodik múzejných odborných činností sa
zaoberá predovšetkým metodikou katalogizácie zbierok a metodikou tvorby riadenej múzejnej terminológie.
Vedeckovýskumná činnosť v múzeách vychádza predovšetkým zo zbierkových predmetov. Základný i aplikovaný výskum
teda súvisia s hmotným i nehmotným kultúrnym dedičstvom. Vzhľadom na rozmanitosť zbierok sa v praxi využívajú metódy
a postupy uplatňované v rôznych vedných disciplínach. Rozvoju vedy a výskumu v múzeách napomáhajú v súčasnej slovenskej
realite aj legislatívne predpoklady.
Kľúčové slová: vedeckovýskumná činnosť, výskum, kultúrne dedičstvo, legislatíva, zbierkotvorná činnosť
Na úvod trochu terminológie, keďže sa vedeckovýskumná činnosť v slovenských múzeách poníma rôzne. Výkladové slovníky
uvádzajú, že veda je určitá sústava poznatkov a výskum možno chápať ako organizované skúmanie.1 Múzeum je možné stručne
definovať ako inštitúciu, ktorá uchováva kultúrne dedičstvo. (Dovolím si zdôrazniť – hmotné i nehmotné, pretože napriek jeho
reálnej existencii sa v slovenských múzeách stretávame zväčša len s tým hmotným.) Ako zbierkotvorné inštitúcie by mali múzeá
najčastejšie skloňovať výraz tezaurácia. Jeho zjednodušenou podstatou je tvorba múzejných zbierok, ktoré tvoria zbierkový fond
múzea.

Ciele vedeckovýskumnej činnosti

Základné ciele vedeckovýskumnej činnosti v múzeách nie je potrebné vymýšľať, určuje ich § 14 múzejného zákona.2 Predovšetkým
ide o nadobúdanie zbierkových predmetov. Keďže zbierkotvorba by mala byť základom každej zbierkotvornej inštitúcie, a súčasne
podľa múzejného zákona aj jedným zo základných cieľov vedeckovýskumnej činnosti, ostáva veriť, že to v praxi tak aj je. Je preto
smutné, že v mnohých múzeách neexistujú napríklad reálne akvizičné plány. Na otázku – prečo neexistujú, mnohí odpovedajú –
nemáme financie.
V praxi však nie je podstatné „naplánovať“, koľko zbierkových predmetov nadobudneme kúpou, koľko darom či výskumom. Ani to,
myslím, nie je možné. Dôležitý je obsah, t. j. stanoviť, na aké druhy predmetov sa budeme v múzeu v akvizičnej činnosti zameriavať
a z akej oblasti, všetko s cieľom jednotlivé zbierky špičkovo vyprofilovať. A to napríklad predpokladá niektoré „výhodné“ akvizície aj
odmietnuť, nezbierať spôsobom – hlavne, že je toho veľa a za málo peňazí.
Ďalším cieľom zo zákona3 je vedecky skúmať zbierkové predmety a zbierky a využiť ich vedeckú hodnotu na poznávanie prírody
a hospodárskeho, politického, spoločenského a kultúrneho vývoja spoločnosti. Dlhá fráza pre mnohých v múzejnej praxi, kde sa
ledva stíha základné informácie o predmete zaevidovať. Málokedy je čas vrátiť sa k odbornej evidencii späť.
Múzejná realita Slovenska ukazuje snahu – ak sa dá – chrániť základným ošetrením, konzervovaním a reštaurovaním čo najväčšie
množstvo predmetov s vynaložením čo najnižšieho množstva finančných prostriedkov. Pomerne zriedkavo sa pri odbornom
ošetrení skúmajú metódy a postupy – tretí zo zákonných cieľov vedeckovýskumnej činnosti.4
Posledným cieľom je prinášať a rozvíjať nové poznatky a informácie ako súčasť vedomostného systému múzea v súlade s jeho
zameraním a špecializáciou.5 V slovenskej praxi je otázne práve to zameranie a špecializácia. Ak je možné niečo výhodne získať,
málokedy sa to prenechá inej inštitúcii len preto, lebo predmet nezodpovedá zameraniu múzea. V súčasnej situácii v personálnej
oblasti múzeí sa nové poznatky rozvíjajú v oveľa menšej miere, ako by sa mohli. A málokto sa zamýšľa aj nad obsahom výrazu –
vedomostný systém múzea. Čo ho má vlastne reálne tvoriť?

Pravidlá vedeckovýskumnej činnosti

Každá veda, aby vedou skutočne bola, musí mať predmet a metódy výskumu. Aj keď nehovoríme momentálne o žiadnej
konkrétnej vede, je možné urobiť logický záver, že predmetom výskumu v múzejnej praxi by mal byť v prvom rade zbierkový
predmet. Vzhľadom na to, že všetko okolo nás sa de facto môže zbierkovým predmetom stať a môže teda patriť k rôznym vedným
disciplínam a oblastiam spoločenského života, aj metódy výskumu sú v múzejnej praxi rôzne (z iného pohľadu nazerá prírodovedec
na dermoplatický preparát vrabca, z iného etnograf na hrable).
Každá činnosť, aj to naše múzejné „organizované skúmanie“ by malo mať jasne stanovené pravidlá. V prvom rade je potrebné
akceptovať legislatívu. Predovšetkým múzejnú, pamiatkovú, archívnu, knižničnú, normy súvisiace s nadobúdaním prírodnín,
archeologických nálezov, výskumom životného prostredia, archeologickým výskumom.
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Ďalšie v poradí, ale v múzejnej praxi najdôležitejšie, sú interné metodické pokyny – jasne a presne stanovené pravidlá
vykonávania vedeckovýskumnej činnosti v konkrétnej inštitúcii. V prvom rade ide o plán vedeckovýskumnej činnosti,
ktorý musí byť reálny, vychádzať z potrieb múzea, jeho špecializácie. Treba brať súčasne do úvahy aj požiadavky
zriaďovateľa, regiónu, spoločnosti. Napriek tomu, že dosť dobre nie je možné plánovať v praxi dlhodobo a zároveň
aj reálne, je treba mať stanovený aj dlhodobý plán, na čo sa múzeum v ďalších rokoch bude zameriavať – konkrétne
témy. Následne z dlhodobého plánu potom vychádzať pri riešení čiastkových, krátkodobých cieľov. Čiže: stanoviť cieľ,
„rozkúskovať“ ho a priebežne prehodnocovať a upravovať, ak treba.
Ďalšou nevyhnutnou oblasťou zabezpečenia vedeckovýskumnej činnosti je komplexný realizačný proces. Pravidlá
schvaľovania tém, stanovenie kontrolných mechanizmov, oponentský proces, subjekty pôsobiace pri vedeckovýskumnej
činnosti, jej výstupy atď.

Dokumentácia vedeckovýskumnej činnosti

Aby sa pravidlá nestanovovali „len tak“, je podstatná aj dokumentácia súvisiaca s vedeckovýskumnou činnosťou. Tú je
možné rozdeliť na dokumentáciu o súvisiacich subjektoch (vedecké rady/komisie, ich organizačné a rokovacie poriadky,
menovacie dekréty, zápisy zo zasadnutí atď.) a dokumentáciu o samotnej vedeckovýskumnej činnosti (schvaľovací/
oponentský proces, výstupy, evidencia výstupov, publikačnej činnosti atď.).

Problémy vedeckovýskumnej činnosti

Pri definovaní najdôležitejších problémov vedeckovýskumnej činnosti v súčasnej múzejnej praxi mi, subjektívne,
vychádzajú tri
–– nedostatok času, spôsobený predovšetkým kumulovanými funkciami odborných pracovníkov a uprednostňovaním
iných činností v múzeu,
–– nedostatok finančných prostriedkov potrebných na služobné cesty pre zabezpečenie výskumu, apatia,
–– ľahostajnosť/nevšímavosť/pasivita6 – múzejníkov.
V súvislosti so zlou situáciou v múzeách sa mi posledný problém javí ako najrýchlejšie odstrániteľný. Ale každý sám
musí vstať a pokúsiť sa riešiť znova, podľa filozofie – ak ma vyhodia dverami, pokúsim sa vojsť oknom.
V závere ponúkam niekoľko možností/riešení dosiahnutia vyššej úrovne vedeckovýskumnej činnosti v múzeách.
• akreditácia – získanie osvedčenia vykonávať výskum a vývoj – pomôže získať viac financií aj prostredníctvom
projektov i zo zahraničia; osvedčenie môže na základe legislatívy z roku 2009 získať tak inštitúcia, ako aj odborný
pracovník,
• digitalizácia a tvorba veľkých elektronických databáz (prístupných aj na internete) umožní zas využívanie veľkého
množstva informácií, čo šetrí reálne finančné prostriedky,
• najdôležitejším riešením však ostáva – prehodnotenie prístupu k vedeckovýskumnej činnosti v každom slovenskom
múzeu.
Poznámky
Slovenské slovníky. [online]. Dostupné na internete: <http://slovnik.juls.savba.sk>.
2, 3, 4, 5
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1, 6
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Veda a výskum v prírodovedných múzeách
Mgr. JÁN KAUTMAN, SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA
jan.kautman@snm.sk
Je riaditeľom SNM-Prírodovedného múzea v Bratislave. Ako kurátor zoologických zbierok stavovcov sa zameriava na
oblasť ichtyológie, batrachológie, herpetológie.
Zodpovedná vedeckovýskumná činnosť je základným predpokladom všetkých múzejných činností. Prírodovedné múzeá
historicky vznikali ako vedecké inštitúcie a sústreďovali najlepších odborníkov z jednotlivých odborov a zároveň boli
centrami vedy a poznania. Tento model v mnohých krajinách ostal dodnes nezmenený. Na Slovensku sa z rôznych, často
nepochopiteľných, príčin začal znižovať význam múzea ako vedeckej inštitúcie, a tak situácia dospela do štádia, kedy sú
zbierky považované len za zdroj zábavy a poučenia pre verejnosť a zabúda sa na ich skutočný význam a poslanie. Zabúda sa,
že vedecky etablovaný kurátor sa o bohatstvo ukryté v zbierkových fondoch postará lepšie a zodpovednejšie ako ustrašený
kurátor – úradník zavalený nekonečnou administratívou. Na výskum v prírodovedných múzeách dnes nie sú prakticky žiadne
prostriedky, a tak mnohí praktizujú model samofinancovania, často na úkor vlastnej rodiny. Vedomosti múzejných odborníkov
sú využívané a často i zneužívané vedeckými ústavmi a fakultami. Mnohí sa zapájajú do projektov za veľmi nevýhodných
podmienok a často, keď naozaj chcú vedu robiť, sú nútení pôdu múzea opustiť. Existuje jediné riešenie. Vráťme múzeám ich
vážnosť, vráťme múzeám vedeckú akreditáciu a následne sa uchádzajme o vedecké projekty, pretože sa zdá, že v súčasnosti
a určite aj v blízkej budúcnosti je to jediný možný zdroj financovania serióznej vedeckovýskumnej činnosti. Ušiel nám vlak, ďalší
asi nepôjde, tak ho aspoň skúsme dobehnúť.
Kľúčové slová: prírodné vedy, múzeum, veda, výskum

Výskum je základným predpokladom všetkých múzejných aktivít, od akvizícií, cez preparáciu a reštaurovanie, po publikácie,
vzdelávanie a prezentáciu. Vedecký výskum, ako základná zložka múzejnej aktivity, je zakotvený prakticky vo všetkých múzejných
inštitúciách, v stanovách Medzinárodnej rady múzeí (ICOM), a teda aj v slovenskej legislatíve. No je tomu naozaj tak, alebo je to len
konštatovanie na papieri?
Od svojho vzniku boli múzeá vedeckými inštitúciami, ktorých úlohou bolo nielen približovať získané vedomosti širokej verejnosti,
ale aj zapájať sa do vedeckého výskumu, a to ako v teréne, tak aj pri spracovávaní a analýze nájdených objektov. Väčšina svetových
múzeí takto funguje dodnes. V slovenskej verejnej mienke však prevláda predstava, že múzeá a galérie slúžia len ako výstavné siene
a sú len zdrojom zábavy a poučenia.
Už Aristoteles povedal, že najlepším vedcom je sama príroda, a mal pravdu, pretože všetko, čo poznáme, sa riadi prírodnými
zákonmi a mi to len neustále objavujeme a pokúšame sa nové poznatky objasniť a mnohí z nás aj pochopiť. Príroda je najbohatšou
studnicou poznania súčasného sveta, a preto jej výskum je tak rozsiahly a prakticky nekonečný. V tejto oblasti majú veľmi dôležité
postavenie práve prírodovedné múzeá, ktoré v minulosti boli najväčšími centrami vedy a výskumu v prírodovednej oblasti
a v mnohých krajinách sveta do dnes majú múzeá toto postavenie. Je na nás, aký význam určíme našim múzeám v budúcnosti.
Dnes je konkurencia na poli vedy a výskumu veľká a z lídra sa stal bojovník za udržanie sa v elitnej spoločnosti. Dôvodov pre toto
konštatovanie je hneď niekoľko.
Postupná strata kreditu významnej vedeckovýskumnej inštitúcie z dôvodov vzniku silnej konkurencie, akou sú SAV, univerzity
a vedecké ústavy. Komercionalizácia spoločnosti s dopadom na vedu a výskum. Zmena vedeckých priorít v spoločnosti. Výskum,
ktorý neprináša okamžitý zisk, je zbytočný, a tak sa preferuje len aplikovaný výskum, pričom múzeá sú skoro absolútne orientované
na výskum základný. Ten je síce veľmi dôležitý, no neprináša okamžité ovocie a dostáva sa na druhú koľaj, čo sa odrazilo v jeho
financovaní, v možnostiach publikovania a v celkovom prístupe. Nedostatok financií na prevádzkovanie múzejných inštitúcií
spôsobil na prelome tisícročí orientáciu na naháňanie príjmov cez množstvo výstav a atrakcií, často až nedôstojného charakteru,
ale najmä na úkor klasických činností, čiže vedy a výskumu. Múzeá sa stali atrakciami, a tým utrpela predstava verejnosti o našom
poslaní a našej činnosti. Stratili sme vedeckú akreditáciu a aj možnosť získavať prostriedky na vedeckú činnosť.
Finančné možnosti ohodnotenia vedeckého pracovníka, často s 3. stupňom vysokoškolského vzdelania, sú veľmi slabé, až
nedôstojné, v porovnaní s mnohými inými odvetviami práce. Tak často nádejný pracovník ani nenastúpi do múzea, prípadne
odchádza, keď si chce založiť rodinu, často hľadá uplatnenie v zahraničí alebo odchádza pracovať na finančne lukratívnejšie
pracovné miesto. Je to veľmi demotivujúce aj pre tých, ktorí zostávajú, a to sú spravidla úplní nadšenci, považovaní za čudákov.
Je dôležité, aby sa o zbierky staral odborník so zdravím sebavedomím, ktorý je hrdý na svoju prácu, pretože to je predpoklad,
že ju robí rád a dobre. No častejšie stretáme ustrašeného pracovníka, apatického a neschopného sa presadiť, ktorý je frustrovaný
súčasnou prebyrokratizovanou spoločnosťou a zavalený ekonomickou agendou, ktorá sa v skutočnosti stala prioritnou činnosťou
a diktuje pravidlá, čo sa v múzeu môže a má diať.
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Technické, laboratórne zázemie a vybavenie je dnes viac než zastarané, mnohé činnosti sa ani nedajú vykonávať a ťažko
sa udržuje krok so svetovými trendmi. Nebudeme sa môcť dlhodobo tváriť, že všetko je v poriadku.
Personálne obsadenie odbornými pracovníkmi je dávno pod únosnou hranicou. Odbornosť neustále prehráva boj
s obslužným personálom, ktorý vládne prostriedkami a diktuje podmienky. No to nie je problém len múzea, ale celej
spoločnosti. Na Slovensku pracuje vo všetkých múzeách často len jeden či dvaja prírodovedci, v SNM-Prírodovednom
múzeu až desať, no pre porovnanie, personálne obsadenie v rámci múzejných inštitúcií za hranicami štátu je
niekoľkonásobne vyššie.
V rámci rezortu kultúry nemajú múzeá možnosť sa uchádzať o podporu vedeckovýskumnej činnosti, pretože neexistuje
takáto výdavková kapitola v podporných programoch. Väčšina prostriedkov tohto charakteru je kumulovaná v rezorte
školstva, no bez vedeckej akreditácie je prakticky nemožné sa k týmto prostriedkom dostať. Tak sa stáva, že nás aj
potrebujú do určitých výskumov, chceme sa zapojiť, ale nemôžu nás zaplatiť. A tak sľubná spolupráca často ostáva pred
našimi bránami.
V oblasti legislatívy je tiež veľké množstvo skoro neriešiteľných problémov, ktoré zasahujú do vedeckovýskumných
činností. Problémy s rezortom životného prostredia, ktoré zo dňa na deň dostalo veľkú rozhodovaciu moc, ktorú
uplatňuje pre múzeá, sme už viackrát rozoberali. Rovnako vlastná (múzejná) legislatíva, napríklad v o oblasti výpožičiek
vedeckovýskumného materiálu, vrhá na naše múzeá zlé svetlo v celosvetovom meradle. A tak často plošne uplatňované
zákony a nariadenia nám sťažujú, niekedy aj znemožňujú odbornú prácu a komunikáciu.
Stále hovoríme o najcennejších pokladoch, čiže zbierkových predmetoch, o ich správe, budovaní a ochrane, ktoré naša
krajina má. Naša minulosť a poznanie nie je ukryté v Národnej banke, ale v múzeách, rovnako ako v galériách či archívoch.
Sú to tie najcennejšie veci z našej minulosti, a to rovnako v prírodných i v spoločenských vedách, ktoré tu po nás zostávajú
a vytvárajú našu identitu. Nedajú sa finančne vyjadriť, pretože ich cena je nevyčísliteľná. Je jedno, či ide o obraz Martina
Benku alebo drobného chrobáčika, z hľadiska poznania a informácií majú oba pre ľudstvo nesmierny význam, ktorý často
zhodnotí až budúcnosť.
Riešením na zlepšenie situácie je zmena vnímania významu múzeí a vedeckovýskumnej činnosti. Nech to znie akokoľvek
naivne a utopisticky, treba sa o to aspoň pokúsiť.
Reálnejšia a zatiaľ schodnejšia a rýchlejšia cesta vedie cez získanie vedeckej akreditácie múzejných pracovísk, aby sa
mohli uchádzať o projekty a s nimi spojené financie, z ktorých bude profitovať inštitúcia, odborníci a najmä spoločnosť
v podobe kvalitných, dobre ošetrených a rozširujúcich sa zbierok.
Záverom sa dá konštatovať, že „vlak“ nám ušiel, druhý nevieme či pôjde, takže by sme mali ten prvý začať dobiehať. Inak
urobíme z múzeí výstavné priestory bez vedeckého zázemia a sami sa vyčleníme z veľkej rodiny svetového múzejníctva
„Veda spoznáva, aby sme mohli predvídať, predvídame, aby sme mohli konať.“ (A. Comte)
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Vedeckovýskumná činnosť v oblasti etnomuzeológie
na pôde SNM v Martine
PhDr. MARTA PASTIERIKOVÁ, CSc., SNM V MARTINE
marta.pastierikova@snm.sk
Je kurátorka zbierky ľudového umenia a keramiky SNM v Martine. Autorka a spoluautorka vyše 50 výstav doma i v zahraničí,
viacerých knižných publikácií a množstva odborných štúdií a článkov. V rokoch 2001 – 2012 učila na univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave.
Príspevok je zameraný na štyri vedeckovýskumné úlohy, ktoré plnilo, resp. plní Slovenské národné múzeum v Martine:
1. výskum ľudového staviteľstva a bývania pre potreby múzea v prírode, 2. vedecké spracovávanie etnografických zbierok a ich
publikovanie, 3. výskum súčasnej kultúry bývania v reprezentatívne vybranej turčianskej obci, 4. príprava novej expozície SNMEtnografického múzea s pracovným názvom Slovensko a jeho identita.
Kľúčové slová: ľudové staviteľstvo a bývanie, spracovanie zbierok, kultúra bývania, príprava expozície
Podľa súčasného zákona o múzeách patrí k základným odborným činnostiam každého múzea aj vedeckovýskumná činnosť. Je to
veľký progres, pretože v predchádzajúcom zákone sa vedeckovýskumná činnosť, a to najmä v oblasti spoločenských vied, spomínala
iba okrajovo. Pozitívne je aj to, že Slovenské národné múzeum (SNM) získalo opätovne štatút vedeckovýskumného pracoviska.
V minulosti, keď bolo tiež vedeckovýskumným pracoviskom, poukazovali na túto skutočnosť aj názvy jeho jednotlivých zložiek,
ktoré sa volali ústavy. Na budove SNM v Martine sa tento historický názov, t. j. Etnografický ústav, zachoval dodnes.

Výskum ľudového staviteľstva a bývania

V Etnografickom ústave SNM prebiehal od 70. rokov 20. storočia rozsiahly výskum ľudového staviteľstva a bývania pre potreby
Múzea slovenskej dediny. Výskum sa realizoval v dvanástich vytypovaných regiónoch, ktoré pokrývali celé územie Slovenska.
Podieľalo sa na ňom desať etnológov, z ktorých sa časom stali zodpovední scenáristi týchto regiónov. Počet skúmaných lokalít
vysoko prevyšoval počet lokalít, ktoré sa skúmali pre Etnografický atlas Slovenska.1
Základnou metódou výskumu bol obšírny dotazník, ktorí výskumní pracovníci vypĺňali priamo v teréne. Prácu urýchľovalo
množstvo kresieb a nákresov, ktoré tento dotazník obsahoval.

Dotazník ku kartografizácii ľudového staviteľstva v Československu,
vydaný SNM v Martine v roku 1968 – ukážka
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Súčasťou výskumu bola fotografická a architektonická dokumentácia ľudového staviteľstva, ako aj fotodokumentácia
tradičného spôsobu bývania. Autentické údaje z dotazníkov spracovali výskumní pracovníci do výskumných správ.
Podstatné javy, ako napríklad stavebný materiál, základnú dispozíciu a pod. vyhodnocovali kartograficky. Kartograficky
vyhodnotili aj relevantné údaje z uhorských štatistík2 a ďalších publikovaných prameňov.

Múzeum slovenskej dediny – Stavebné konštrukcie domov v regióne Zemplín. Vypracovala M. Dudášová, 1978
Na záver vypracovali libreto a technický scenár skúmaného regiónu pre múzeum v prírode. Scenár obsahoval exaktne
vytvorené lokálne dobové formy ľudového staviteľstva a na ich základe výber konkrétnych objektov do Múzea slovenskej
dediny. Okrem Zborníka SNM – Etnografia bol tento materiál vydaný aj súhrnne v publikácii Ľudová architektúra
a urbanizmus vidieckych sídel na Slovensku.3 Kniha bola ocenená výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok
1998.

Monografia Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídel na Slovensku – ukážka
Na scenáre regiónov nadviazali technické scenáre, zamerané na vnútorné zariadenie jednotlivých objektov a usadlostí.
Avšak tvorba interiérov už neprebiehala formou vedeckovýskumnej úlohy, i keď jej projekt bol hotový a rovnako aj
dotazník na etnograficko-historický výskum spôsobu života a bývania obyvateľov vybraných objektov.4
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Do plánov vedeckovýskumnej činnosti múzea sa táto úloha dostala až po takmer dvadsiatich rokoch, a to na základe odporučenia
experta z Českej republiky.5 Od roku 2004 sa plní pod názvom Historicko-etnografické štúdie expozičných skupín, usadlostí a objektov
Múzea slovenskej dediny. Zameraná je na terénny, ako aj na historický a archívny výskum konkrétnych rodín z obydlí, ktoré boli
v múzeu postavené. Hlavným výstupom tejto vedeckovýskumnej úlohy sú odborné štúdie a následne technické scenáre
interiérového vybavenia jednotlivých objektov. Štúdie slúžia zároveň ako podklady pre lektorské texty určené pre návštevníkov
múzea.

Historicko-etnografická štúdia expozičných skupín, usadlostí a objektov Múzea slovenskej dediny – ukážka

Vedecké spracovávanie etnografických zbierok a ich publikovanie

Druhou zásadnou úlohou múzea bolo vedecké spracovávanie etnografických zbierok a ich publikovanie. Etnomúzejná edícia
Fontes vznikla v SNM v Martine. Jej prvý titul – Pukanská keramika – vyšiel v roku 1962. Počas nasledujúcich sedemnástich rokov
bolo vydaných ďalších desať titulov zameraných na ľudovú plastiku a maľbu na skle, na zdobené palice, valašky a fokoše, na obilné
zásobnice, ďalej na zdobené plachty, kožuchy, ako aj na orné, žatevné a mlatobné náradie.

Edícia Fontes SNM v Martine – ukážka
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Jednotlivé tituly sa svojou koncepciou od seba dosť líšili, pretože bolo viac-menej na autorovi, ako danú tému
spracoval. Preto vznikla myšlienka pokračovať v napĺňaní tohto edičného zámeru formou vedeckovýskumnej úlohy.6
Podľa schváleného projektu boli komplexne spracované štyri zbierkové kolekcie, konkrétne drevené hračky, ženské
čepce, belujské hrnčiarstvo a dekoratívne zdobené fľaše. Medzi iným obsahovali aj vyriešenú odbornú terminológiu
a typológiu. Knihy vyšli počas piatich rokov.
Po vydaní pätnástich titulov nastalo obdobie nedostatku finančných prostriedkov na edičnú činnosť múzea. Pripravené
ďalšie zbierky – ľudové betlehemy, tradičné medovníkové formy a ženské zástery – už nevyšli ako samostatné zväzky
edície Fontes. Publikované boli v zredukovanej podobe, teda bez odborného katalógu a komplexnej fotodokumentácie,
a to v Národopisnom zborníku a v Zborníku SNM – Etnografia. Štvrtá zbierka, t. j. objekty ľudového staviteľstva v Múzeu
slovenskej dediny, má byť po istej úprave vydaná vo forme sprievodcu po martinskom múzeu v prírode.
Je možné, že v súčasnosti prebiehajúca digitalizácia etnografických zbierok podnieti mladých etnológov k myšlienke
spracovať zaujímavé zbierkové kolekcie komplexne, (vrátane odbornej terminológie, klasifikácie a typológie) a následne
ich publikovať v edícii Fontes. Veď vyjsť môžu aj formou cenove menej náročnej výroby DVD.

Výskum súčasnej kultúry bývania

V druhej polovici 80. rokov 20. storočia sa na pôde SNM v Martine plnila vedeckovýskumná úloha zameraná na
súčasnú kultúru bývania.7 Jej výskum sa uskutočnil v reprezentatívne vybranej turčianskej obci. Po obsahovej stránke bol
orientovaný jednak na komunálne prostredie, ale najmä na miestnu stavebnú a bytovú kultúru, vrátane komplexného
interiérového vybavenia a výzdobných prvkov. Dotazník bol vytvorený tak, aby sa dal v teréne podľa potreby variabilne
dopĺňať. Pri výbere domov určených na skúmanie bola použitá v etnológii netradičná kvantitatívna metóda. Do výskumu
bol zaradený každý piaty dom. Vďaka tomu bolo detailne preskúmaných 20 % trvale obývaných domov.
Všetky údaje z dotazníka boli komplexne prenesené na vyhodnocovacie hárky a potom percentuálne, prípadne aj
typologicky vyhodnotené na základe vytvorených exaktných kódov.

Vyhodnocovací hárok s predmetmi umiestnenými v izbe na nábytku. Vypracovala M. Pastieriková, 1989
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Prehľad stavebného materiálu a strešnej krytiny kombinovaný s obdobím vzniku domu. Vypracovala M. Pastieriková, 1989

Táto špecifická metóda vyhodnocovania získaných údajov bola v rámci slovenskej a českej etnológie použitá po prvý raz. Vybrané
javy boli ďalej skúmané formou pološtandardizovaných rozhovorov, teda klasickou etnologickou metódou. Organickou súčasťou
výskumu bola fotografická dokumentácia všetkých preskúmaných domov a tiež podrobná dokumentácia interiérov vybraných
obydlí z rôznych období výstavby, ktoré obývali rôzne sociálno-profesijné vrstvy miestneho obyvateľstva.
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Prehľad časti skúmaných domov v reprezentatívne vybranej obci. Fotografovala M. Pastieriková, 1989

V rámci etnologickej vedy bol súbor štúdií z uvedeného výskumu ocenený 1. cenou za najlepšie dielo roka 1995, ktorú
udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska pri Slovenskej akadémii vied.
Počas výskumu sa od niektorých múzejníkov ozývali hlasy, že takýto výskum do múzea nepatrí. Netrvalo však dlho
a etnológovia pracujúci v múzeách začali pokladať výskum spôsobu života v druhej polovici 20. storočia za organickú
súčasť svojej práce. Podrobne sa tejto problematike venovali na 15. ročníku odborného seminára Etnológ a múzeum,
ktorý organizovalo SNM v Martine v roku 2011.
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Slovensko a jeho identita

Posledné roky sa SNM v Martine zameriava na vedeckovýskumnú úlohu s názvom Slovensko a jeho identita. Jej cieľom je príprava
novej expozície Etnografického múzea. Na základe schválenej základnej koncepcie bolo vypracované libreto, ktoré bolo následne
oficiálne i kolegiálne oponované. Po zohľadnení pripomienok vznikla 2. verzia libreta, ktorá bola zverejnená v Zborníku SNM –
Etnografia v podobe rozsiahlej vedeckej štúdie.8 V múzejnej praxi nie je bežné publikovať zásadné koncepčné materiály v procese
prípravy stálej expozície. My sme však urobili výnimku, aby sa k materiálu dostala širšia odborná verejnosť a v prípade potreby aby
k nemu mohla vyjadriť svoj názor.
Po obsahovej stránke bude nová expozícia prezentovať kultúrne dedičstvo našich predkov s akcentom na ľudovú materiálnu,
duchovnú a umeleckú kultúru. Na názorných príkladoch poukáže na spoločné korene tradičnej kultúry Slovenska v širšom
geografickom kontexte. A v súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitostí kultúrnych prejavov poukáže na
neobyčajnú pestrosť našej ľudovej kultúry. Okrem kultúrneho dedičstva z obdobia od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia
bude nová expozícia prezentovať aj autorskú tvorbu z druhej polovice 20. storočia po prítomnosť, ktorá vyrástla z kultúrneho
dedičstva Slovenska a tvorivým spôsobom naň nadviazala.
V súčasnosti prípravné práce na novej expozícii kontinuitne pokračujú. Na základe libreta pracujú scenáristi na úvodných
scenároch jednotlivých tematických častí. Úvodné scenáre vznikli z praktickej potreby istého nevyhnutného medzistupňa medzi
libretom a technickým scenárom. Majú podobu technického scenára, teda pravú polovicu s textami a ľavú polovicu s exponátmi.
Rozdiel je však v tom, že úvodný scenár ešte neobsahuje konkrétne texty a konkrétne exponáty, ale všeobecne definované druhy
exponátov a základné zameranie jednotlivých druhov textov. Tvorba úvodných scenárov novej expozície Etnografického múzea je
cieľom spoločného vedeckého projektu SNM v Martine a Ústavu etnológie SAV v Bratislave s rovnomenným názvom.
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Vedeckovýskumná činnosť
v SNM-Archeologickom múzeu
PhDr. ZDENĚK FARKAŠ, PhD., SNM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA
zdenek.farkas@snm.sk
Je kurátorom v SNM-Archeologickom múzeu v Bratislave. Zameriava sa na problematiku mladšej a neskorej
doby kamennej a drevozemné fortifikácie, predovšetkým v oblasti Malých Karpát.
Archeologické zbierky spolu s prírodovednými, historickými a etnografickými zväčša tvorili základ fondu väčšiny
novozaložených múzeí. Archeológia patrí medzi disciplíny s osobitnými vedeckými postupmi, ktorými sa odlišuje
od iných historických vied. Preto aj každé múzeum, v ktorom je zamestnaný archeológ, a ten sa neuspokojil len
s evidovaním a oprašovaním materiálu v depozitári a expozícii, prispieva istým dielom k vedeckému poznaniu
minulosti Slovenska.
Kľúčové slová: múzeum, archeológia, vedecký výstup, finančné náklady
Archeológia je samostatná historická vedecká disciplína, ktorá osobitnými postupmi a metódami skúma predovšetkým
na podklade pozostatkov materiálnej kultúry a ich súvislostí dejiny ľudstva od jeho počiatkov, až takmer po súčasnosť.
Nezastupiteľný význam má predovšetkým pre obdobia, v ktorých nejestvovali písomné pramene alebo tieto nedokresľujú
celú plnosť života jednotlivca alebo spoločnosti. Patrí k pomerne mladým vedeckým disciplínám, ktorá nie iba na území
Slovenska prešla niekoľkými samostatnými obdobiami. Zvyčajne sa hovorí o období
• predmuzeálnom,
• muzeálnom,
• akademickom,
• období diverzifikácie.
Počiatky predmuzeálneho obdobia zasahujú svojimi koreňmi až do renesancie. Výrazná snaha o návrat ku kultúrnym
tradíciám antickej civilizácie oživila aj v zaalpskej oblasti záujem o tzv. „pohanské pamiatky“, ktoré dnes spadajú do
kategórie archeologických nálezov. Ich zhromažďovanie v kabinetoch kuriozít patrilo najneskôr od konca 16. storočia aj
vo vtedajšom Uhorsku k chvályhodným zvykom vzdelanej a ekonomicky nezávislej spoločenskej vrstvy z okruhu šľachty
a vyšších cirkevných hodnostárov (Polla 1996, s. 15-19). V kabinetoch sa praveké predmety často nachádzali v spoločnosti
výtvarných diel rôznej kvality, skamenelín, minerálov a iných pozoruhodností, vrátane múmií morských panien a rohu
bájneho jednorožca (dodnes sa takýto kabinet zachoval v takmer v pôvodnej podobe na hrade Forchtenstein v rakúskom
Burgenlande). Práve v tejto dobe zrejme treba hľadať aj korene častého spájania archeológie s vedami o umení
a prírodnými vedami. Kabinety kuriozít a súkromné zbierky sa napokon spolu so „študijnými zbierkami“ niektorých škôl
stali základom archeologických zbierok, predovšetkým v 19. storočí vznikajúcich múzeí.
V roku 1836 Ch. J. Thomsen (1788 – 1865), dánsky archeológ a múzejník, na základe štúdia zbierok kodaňského
múzea vytvoril základnú, dodnes platnú periodizáciu praveku, keď ho rozdelil na dobu kamennú, bronzovú a železnú.
Je zaujímavé, že ešte v poslednej tretine 19. storočia nie všetci bádatelia z bývalého Uhorska boli ochotní priznať
bezvýhradnú platnosť medzitým vyčlenenej mladšej doby kamenej aj pre stredoeurópske podmienky (Farkaš 1990, s.
10). Terénny výskum v druhej polovici 19. storočia však stále ostával na Slovensku v rukách neškolených, ale vzdelaných
a oduševnených záujemcov, predovšetkým spomedzi kňazov a učiteľov. Hoci múzejníctvo tu malo pomerne dlhú
tradíciu, založenú na zbierkach škôl, učených spoločností či prvých vlastivedných múzeí, veľká časť cennejších nálezov
stále unikala do centrálnych múzejných inštitúcií podunajskej monarchie v Budapešti a vo Viedni, a to napriek tomu, že
už v roku 1863 začalo pôsobiť v rámci Matice slovenskej prvé Národné múzeum. Situácia sa čiastočne zlepšila po roku
1893, po založení Muzeálnej slovenskej spoločnosti (činnosť začala však až v roku 1895), s ktorou bol úzko spätý rozvoj
obnoveného Národného múzea v Martine. Správy o archeologických nálezoch a ich základné spracovanie sa tak mohli
objaviť aj na stránkach Časopisu a Sborníka muzeálnej slovenskej spoločnosti. Po vzniku samostatnej Československej
republiky už početné nálezy uložené v slovenských múzeách umožnili J. Eisnerovi, nestorovi profesionálnej slovenskej
archeológie, zverejniť formou monografie prvý celkový, vysoko fundovaný prehľad slovenského praveku (Eisner
1933). Z iniciatívy J. Geryka, správcu Slovenského národného múzea, vznikol v roku 1939 aj prvý celoslovenský Štátny
archeologický a konzervátorský ústav pri Slovenskom národnom múzeu v Turčianskom Sv. Martine a od roku 1942 až po
rok 1953 prevzal všetku starostlivosť o archeologický výskum na našom území Štátny archeologický ústav v Turčianskom
Sv. Martine (istý čas sídlil v neďalekej Bystričke). Ten sa v roku 1953, po transformovaní Slovenskej akadémie vied a umení,
začlenil do zväzku Slovenskej akadémie vied so sídlom v Nitre (Polla 1996, s. 8).
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Už v roku 1924 bol vo Vlastivednom múzeu v Bratislave, predchodcovi Slovenského múzea, ktorého spojením so Slovenským
národným múzeom (SNM) v Martine vzniklo v roku 1961 tzv. „veľké“ Slovenské národné múzeum, ustanovený samostatný
historicko-archeologický odbor a od roku 1932 aj odbor pravekej archeológie.
Napriek tomu, že po roku 1953 prevzal vedúcu úlohu v oblasti terénnej aj teoretickej archeológie Archeologický ústav SAV,
významnú úlohu na poli tejto vednej disciplíny naďalej zohrávalo aj SNM, a to predovšetkým vďaka postupne nastupujúcej
novej generácii slovenských archeológov. K Ľ. Kraskovskej (vo Vlastivednom múzeu na celý úväzok od roku 1931 predovšetkým
zamestnaná ako numizmatička a historička umenia) postupne pribudli po druhej polovici päťdesiatych do prelomu šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov M. Pichlerová, B. Polla, J. Paulík, A. Habovštiak, Z. Drenko, B. Egyházy-Jurovská, L. Zachar a E. Studeníková,
ku ktorým od sedemdesiatych rokov postupne pribúdali ďalší, sčasti v múzeu stále pracujúci kolegovia. Na začiatku deväťdesiatych
rokov, keď sa po novembrovej revolúcii menila štruktúra Slovenského národného múzea, počet vysokoškolsky vzdelaných
archeológov v Archeologickom múzeu dokonca dočasne presiahol dvadsať osôb. Tento nárast bol spôsobený predovšetkým
presunutím vysokoškolsky vzdelaných archeológov z medzitým zrušenej Ústrednej správy múzeí a galérií, Múzea spoločenského
vedomia a bývalého generálneho riaditeľa SNM. Vtedy samostatné oddelenie Klenotnice na Bratislavskom hrade tiež zamestnávalo
niekoľkých odborníkov na poste lektorov. Od tej doby počet archeológov v múzeu postupne klesá a predbežne sa ustálil na stave 8
a pol pracovníka, teda stave blízkom záveru šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Počas tzv. akademického obdobia v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch sa začal formovať záujem bratislavských múzejných
archeológov predovšetkým na oblasť slovanskej archeológie, ale aj na problematiku doby halštatskej (mohyly v Dunajskej Lužnej)
a rímsko-provinciálnej (Bratislava – Rusovce – rímska Gerulata). V súvislosti s výstavbou Mosta SNP v Bratislave, ktorú sprevádzala
rozsiahla asanácia Podhradia, počas ktorej sa na trase budúcich komunikácií realizoval na tú dobu veľkoryso koncipovaný
archeologický výskum, sa B. Pollovi, zakladateľovi stredovekej archeológie na Slovensku, podarilo okolo seba zhromaždiť tím mladých
odborníkov, z ktorých sa vytvorilo samostatné oddelenie stredovekej archeológie v roku 1969 vznikajúceho Archeologického ústavu
SNM. Ten sa v roku 1989 pretransformoval na SNM-Archeologické múzeum. V roku 1991 sa múzeum presťahovalo z pôvodných
priestorov na Bratislavskom hrade a Vajanského nábreží do novej budovy na Žižkovej 12 na bratislavskom Podhradí.
Rast počtu pracovníkov umožnil odborne pokryť s výnimkou staršej doby kamennej špecialistami všetky obdobia vývoja ľudskej
spoločnosti na našom území od neolitu, až po včasný novovek.
Oproti akademickým pracoviskám má však práca archeológa v múzeu svoje špecifiká. Vlastná vedecká práca by mala zaberať
približne tretinu pracovného času, zvyšné dve múzejná a iná odborná. Samozrejme všetky tri tieto činnosti nie iba v Archeologickom
múzeu úzko súvisia a ťažko jednoznačne určiť ich hranicu. Kvalita vedeckej práce však závisí okrem znalostí a nasadenia toho-ktorého
odborníka aj od materiálneho zázemia, vrátane finančného zabezpečenia múzea. Do roku 1989 pracovníci Archeologického ústavu
SNM realizovali predovšetkým záchranné a systematické archeologické výskumy, financované z rozpočtu samotného múzea, ktorý
vždy mal svoje výrazné limity. Napriek tomu sa podarilo zrealizovať rad dôležitých a významných terénnych odkryvov, ktorých
výsledky často výrazne presiahli úzky stredoeurópsky priestor. Terénny výskum, zrejme srdcová záležitosť každého archeológa,
má však význam len vtedy, ak sa jeho výsledky podarí odborne spracovať a zaradiť do širších súvislostí, prípadne na ich základe
sformulovať niektoré nové poznatky posúvajúce vedný obor postupne vpred. Tie je nevyhnutné vhodnou formou priblížiť odbornej,
ale aj širšej verejnosti. Medzi rokmi 1961 až 1991 mohli archeológovia SNM publikovať, a aj publikovali, svoje poznatky na stránkach
domáceho periodika – Zborníka SNM – História. Z neho sa v roku 1991 odčlenil samostatný zborník Archeológia, ktorý sa doteraz
dočkal už 22 ročníkov. Okrem toho prispievali archeológovia do slovenských i zahraničných odborných periodík. V tejto dobe bola
založená aj edícia Fontes, vychádzajúca predovšetkým zo spracovania materiálu uloženého v zbierkach múzea. Zamestnancom
múzea však vychádzali aj publikácie v iných vydavateľstvách, často zamerané na širšiu problematiku jednotlivých období praveku
alebo plnej doby dejinnej. Patrili k nim predovšetkým práce J. Paulíka, L. Zachara, Z. Farkaša a Š. Holčíka.
Po politických zmenách v roku 1989 nastali zmeny v celej spoločnosti. V obore archeológie sa to prejavilo predovšetkým postupnou
stratou dominancie Archeologického ústavu SAV na poli terénneho bádania, zmenou financovania terénnych aktivít, nárastom počtu
študentov, a tým aj absolventov archeológie, a napokon vznikom súkromných archeologických spoločností, ktorých existenciu
umožňuje systém financovania vynútenej terénnej aktivity z prostriedkov stavebných investorov. Komercionalizácia „archeológie“,
ktorú by v medziach slušnosti a predovšetkým zákona (najmä Zákona č. 49/2002 Z. z.) mali ustriehnuť Rozhodnutia a Záväzné
stanoviská Pamiatkových úradov, však postupne výrazne zasiahla aj do rozpočtov múzejných inštitúcií, kde sa tzv. záchranné
a predstihové archeologické výskumy stali vítaným doplnkovým zdrojom stále poddimenzovaných rozpočtov. V istých prípadoch
je to aj jediná možnosť, predovšetkým v menších múzejných inštitúciách, ako celkom nerezignovať na terénne aktivity. Či kvantita
znamená súčasne aj kvalitu, je ale otázne. Na rozdiel od časti súkromných inštitúcií sa múzeá snažia napriek mnohým nezmyselným
predpisom takýto druh výskumov aj skutočne zrealizovať, postarať sa o získaný materiál a vypracovať zodpovedajúcu výskumnú
správu. Možno práve preto sa im začína časť investorov vyhýbať. Dobre to dokladajú skúsenosti z prostredia Archeologického múzea,
kde v rokoch 2005 – 2009 sa ročne podarilo uskutočniť pravidelne okolo 50 terénnych akcií. Dnes ich počet klesol na necelé dve
desiatky. Pritom realizácia systematických výskumov, s dopredu stanovenými cieľmi, a tým aj z vedeckého hľadiska hodnotnejších,
sa postupne vytratila a sčasti ju nahradila často komplikovaná spolupráca s inými inštitúciami (obce, rôzne združenia, spolupráca
na rôznych projektoch, napr. aj s AÚ SAV a pod.). Situácia sa azda zlepší po zaradení Slovenského národného múzea medzi vedecké
inštitúcie, s možnosťou využívať rôzne, na tento účel určené granty.
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So znižovaním intenzity terénnej aktivity súvisí aj budovanie múzejných zbierok, jedna z hlavných úloh každej múzejnej
ustanovizne. Okrem vlastného výskumu sa zbierky tvoria aj nákupmi, darmi a prevodmi. Súčasný, niekedy až hystériu
pripomínajúci, ale pritom neúčinný pohon na rôznych hľadačov a priekupníkov prakticky vyradil prvé dva zdroje a prevody,
v prípade sú Archeologického múzea plánované predovšetkým z fondov súkromných archeologických spoločností. Tie
ale znamenajú široké spektrum problémov, od nedostatku depozitných priestorov, kvality odovzdávaného materiálu
(ošetrenie nálezov, ich konzervácia či reštaurovanie a pod.), až po evidenciu.
Napriek rôznym problémom a kríze, ktorou súčasná archeológia prechádza, a to nie iba na Slovensku, je v rámci
SNM-Archeologického múzea viditeľný zreteľný pokrok. Zborník Archeológia od svojich pomerne skromných začiatkov
postupne zväčšuje svoj rozsah a stal sa príťažlivým aj pre prispievateľov z iných slovenských, ale aj mimoslovenských
odborných a vedeckých inštitúcií a zaradil sa medzi recenzované periodiká. Pôvodné Fontés nahradila séria monografií
a tematických zborníkov rady Supplementa, ktorých vyšlo už 6 samostatných zväzkov. Práve rozsiahla publikačná činnosť
v domácich i zahraničných periodikách a samostatných monografiách upevňuje „vedeckú“ prestíž Archeologického
múzea v medzinárodnom meradle. Z rozpočtových aj z mimorozpočtových zdrojov sa podarilo výrazne rozšíriť a doplniť
technické vybavenie.
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že vedecké spracovanie archeologických nálezov malo svoje nezastupiteľné miesto
v Slovenskom národnom múzeu už od jeho začiatkov, a to bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo zaradené medzi
vedecké inštitúcie. Jeho zaradenie do tejto kategórie však môže vedeckú prácu skvalitniť a výrazne uľahčiť. Či ju uľahčí
alebo skomplikuje v súčasnosti sa čiastočne meniaca legislatíva, to ukáže až čas.
Ako pozitívum možno hodnotiť skutočnosť, že menšie archeologické pracoviská vznikajú, prípadne sa obnovujú na
pôde Slovenského národného múzea aj v Spišskom múzeu v Levoči alebo Etnografickom múzeu v Martine.
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Reálny pohľad na vedeckovýskumnú činnosť
v múzeu v súčasnosti na základe skúseností
z Múzea mesta Bratislavy
Mgr. MARTA JANOVÍČKOVÁ, MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, BRATISLAVA
janovickova@bratislava.sk
Je zástupkyňa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy, vedúca oddelenia dokumentácie, kurátorka zbierkového fondu
zameraného na oblasť kultúry všedného dňa. Tejto oblasti sa týka aj záber jej odbornej činnosti.
Autorka hodnotí súčasný stav a možnosti realizácie systematickej vedeckovýskumnej činnosti na základe doterajšej legislatívy
a koncepcií rozvoja múzeí a galérií. Na základe skúseností z Múzea mesta Bratislavy definuje príčiny súčasného postavenia
tejto činnosti v rámci hierarchie múzejnej práce.
Kľúčové slová: význam VVČ, plán a cieľ VVČ, priorita VVČ, oblasti VVČ, realita súčasného stavu
Postavenie vedeckovýskumnej činnosti v rámci múzejných činností v súčasnosti nezodpovedá jej významu. Aj napriek tomu,
že vo výročných správach je uvedené množstvo realizovaných úloh, múzeá sú vnímané verejnosťou skôr ako inštitúcie zamerané
na prezentačnú činnosť. Tento pohľad je často deformovaný aj kvalitou výstupov vedeckovýskumnej práce, ktoré v mnohých
prípadoch nespĺňajú kritéria zásad vedeckej práce.
Už zákon o múzeách z roku 1961 definoval tieto inštitúcie ako centrá vedeckej a metodickej činnosti. Na základe Zásad ďalšieho
rozvoja muzeálnej a vlastivednej práce, ktoré schválila Slovenská rada pre múzeá a galérie v roku 1963, vedeckovýskumná činnosť
múzeí sa mala orientovať na systematický a plánovitý regionálny vlastivedný výskum. Centrálne riadené múzeá (Slovenské národné
múzeum, Múzeum SNP, Technické múzeum, Slovenská národná galéria) mali svoj vedecký výskum koordinovať s ústavmi akadémie
a podieľať sa na celoštátnom výskumnom pláne. Vedecká práca sa mala stať v múzeách základňou pre vlastnú múzejnú činnosť
a byť východiskom kultúrno-výchovného pôsobenia múzeí. Výstupy vedeckého výskumu mali zabezpečovať publikačnú činnosť
predovšetkým múzejného materiálu.
Múzeá sa však postupne stávali inštitúciami poverovanými množstvom prác výchovno-osvetového charakteru a výstavnou
činnosťou bez priamej väzby na múzejné zbierky. Z tohto dôvodu dochádzalo k vnímania múzeí ako inštitúcií osvetových centier aj
napriek tomu, že tu prebiehala aj seriózna vedeckovýskumná činnosť a pracovali tu fundovaní odborníci.
Základné smery rozvoja múzeí stanovovali programové a koncepčné materiály. Obsahová náplň vedeckovýskumnej činnosti bola
rozpracovaná v rovine zvýšenia intenzity odborného spracovania zbierkových fondov. V tomto zmysle bol definovaný aj rezortný
plán vedeckovýskumných úloh, realizácia ktorého mala vyústiť do vybudovania centrálnej evidencie zbierok a skvalitnenia edičnej
činnosti ako výstupu z vedeckej práce. Výsledky vedeckého výskumu v 70. a v 80. rokoch poukázali na nedostatočnú odbornú
pripravenosť múzejníkov a rozsah úloh presiahol možnosti riešiteľských kapacít. Aj napriek dosiahnutiu čiastkových výsledkov,
predovšetkým zásluhou jednotlivých riešiteľov, stanovený cieľ sa nedosiahol. Závery hodnotenia sa rozpracovali v Koncepcii rozvoja
múzeí a galérií v SSR na roky 1987 – 2005 a na jej základe sa stanovilo pokračovanie plnenia plánu úloh vedeckovýskumnej činnosti.
Po roku 1989 sa riešenie rezortných vedeckovýskumných úloh nenápadne rozplynulo. Do popredia sa čoraz viacej dostávala otázka
samotnej existencie múzeí. Po stabilizovaní situácie v rámci transformácie sa zdalo, že múzeá začínajú získavať pevnejšie postavenie
a ich práca začne nadobúdať rozmer korešpondujúci s ich poslaním. Tlak zriaďovateľov na prezentačnú činnosť a získavanie financií
však zatlačili do úzadia viaceré základné múzejné činnosti a do popredia sa znovu dostávali úlohy súvisiace s kultúrno-výchovnou
a prezentačnou činnosťou.
V Stratégii rozvoja múzeí a galérií na roky 2006 – 2011 sa síce v analýze súčasného stavu a postavenia múzeí a galérií na Slovensku
konštatovala slabá podpora výskumu a vývoja v oblasti múzejníctva, hlavná pozornosť sa ale zamerala na iné úlohy.
Posun smerom k zdôrazneniu významu vedeckovýskumnej činnosti nastal vydaním posledného múzejného zákona (č. 206/2009
Z. z.) a táto sa stala aj jedným zo základných bodov Stratégie rozvoja múzeí a galérií na Slovensku na roky 2013 – 2018. Treba
dúfať, že systematická výskumná práca nadobudne svoje adekvátne postavenie v rámci základných múzejných činností. Toto však
nezávisí od textu stratégie, ale od postoja samotných múzeí a ich zriaďovateľov.
Vedeckovýskumná činnosť v Múzeu mesta Bratislavy bola súčasťou múzejnej praxe už v rokoch 1923 – 1953, kedy bolo múzeum
začlenené do Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, v rokoch 1953 – 1960 pôsobilo ako vlastivedný ústav. Po roku 1961 sa múzeum
stalo samostatnou zložkou zriadenou mestom Bratislava. Inštitúcia bola v 60. rokoch aj investorom pamiatkovej obnovy v meste
a pod jej záštitou sa konali viaceré rekonštrukcie pamiatkových objektov, napríklad aj obnova Bratislavského hradu.
Ťažisko vedeckovýskumnej činnosti spočívalo v realizácii archeologických výskumov na hrade Devín a v Rusovciach. Okrem
týchto, boli plánované aj vedeckovýskumné úlohy v rámci etnografie a historických disciplín. Mnohé z úloh však boli ukončené
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iba záverečnou správou bez vedeckého vyhodnotenia alebo sa ich realizácia v dôsledku iných prioritných činností
neuskutočnila. Vedeckovýskumná činnosť sa v priebehu 70. a začiatku 80. rokov vykonávala predovšetkým v rámci
prípravy viacerých expozícií. Odborní pracovníci múzea sa v rokoch 1991 – 1993 podieľali na teoretickom výskume pre
tvorbu Automatizovaného informačného muzeálneho systému AMIS v rámci rezortného projektu informatizácie kultúry
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Múzeum od roku 1934 sporadicky vydávalo ročenku Bratislava, pravidelne v rokoch 1965 – 1976, kde sa prezentovali aj
výsledky múzejnej vedeckovýskumnej činnosti.
Po roku 1989 sa vedeckovýskumná činnosť uberala podobne ako v predchádzajúcom období dvomi smermi.
Archeologické výskumy spočiatku prebiehali systematicky, v posledných rokoch sú z finančných dôvodov realizované
iba v prípade žiadosti investora. Vedecká práca v ostatných odboroch bola poznačená znížením počtu pracovníkov a ich
zaneprázdnením inými činnosťami.
Od roku 2000 začalo niekoľkoročné sťahovanie zbierok súvisiace s prípravou Starej radnice a Apponyiho paláca na
rekonštrukciu. Zároveň sa vykonávala revízia zbierok, výstavná činnosť a súčasne každoročne pribúdali stovky zbierkových
predmetov. Za takýchto podmienok, s uvedeným počtom odborných pracovníkov, pri absencii kustódov zbierok
a technického personálu, nebolo možné realizovať systematickú vedeckovýskumnú činnosť. Aj napriek tomu sa podarilo
niekoľko kvalitných výstavných projektov a zvýšila sa úroveň publikačnej činnosti. Dôležitým sa stalo aj obnovenie
vychádzania zborníka Bratislava od roku 1998. Za veľmi ťažkých podmienok a takmer za pochodu pri sťahovaní zbierok
sa uskutočňovala aj výskumná činnosť na tvorbe scenára expozície dejín mesta a jej realizácia.
Hlavným nedostatkom vedeckovýskumnej činnosti v Múzeu mesta Bratislavy, a dovolím si konštatovať, že to platí
aj pre mnohé iné múzeá, je niekoľko faktorov. Základným je z rôznych dôvodov absencia plánovanej systematickej
vedeckovýskumnej činnosti, zabezpečenej aj finančnými prostriedkami na realizáciu výstupov a jej dodržanie.
Ďalej je to nedostatočné personálne obsadenie jednotlivých múzejných činností. Napríklad v roku 1978 v múzeu
pracovalo 14 odborných pracovníkov, v súčasnosti je to 8,5 pričom počet zbierok sa zvýšil takmer o tretinu. Kurátori
musia suplovať aj iné múzejné činnosti, najmä čo sa týka práce so zbierkami.
Hlavným nedostatkom primárnej vedeckovýskumnej činnosti je základné odborné spracovanie zbierkového fondu.
Tento jav je spôsobený aj nedoriešeným dedičstvom z minulosti, spomínaným nedostatočným personálnym obsadením,
organizáciou samotnej práce a samozrejme stanovením prioritných úloh.
Ako všeliek na nápravu tohto stavu sa považovalo zavedenie elektronickej evidencie. Jej prínos a praktické využitie je
nesporné. Aj tu je však základom ľudský faktor, bez ktorého ani najvydarenejší program sám o sebe nie je spásonosný.
Múzeum k elektronickej evidencii pristúpilo už začiatkom 90. rokov. Jej súčasnú úroveň nemôžeme považovať za
uspokojivú. Už pri zápise jednotlivých údajov v AMISE došlo dôsledku hromadnej evidencie v snahe o navýšenie počtu
čísiel aj využívaním práce študentov k značným chybám, odstránenie ktorých bolo zdĺhavé. Prechodom na iný typ
evidencie, v prípade MMB systém PRO MUZEUM, konverziou dát znovu došlo k viacerým nezrovnalostiam, ktoré bolo
potrebné opravovať. V mnohých prípadoch pôvodné údaje o zbierkových predmetoch sú nedostačujúce a preto je
potrebné k tejto práci pristupovať veľmi systematicky a vyžaduje si dostatok času. Je to však základná práca kurátorov,
výsledky ktorej sa stávajú základom pre riešenie vedeckovýskumných úloh.
V súčasnosti múzeum pripravuje koncepciu vedeckovýskumnej činnosti a dlhodobý plán úloh, ktorý, ako dúfame,
sa podarí dodržať a spolu s cizelovaním katalogizácie zbierkových predmetov posunúť bádanie v múzeu na vyššiu
kvalitatívnu úroveň.
Cieľom príspevku bola snaha o hľadanie príčin súčasného stavu vedeckovýskumnej činnosti a snaha o ich definovanie.
Na záver by sa automaticky žiadalo aj navrhnúť riešenia, akým smerom sa ďalej uberať. V súčasných podmienkach by
to však bolo iba zbytočné teoretizovanie. Je na zvážení jednotlivých inštitúcií, akým smerom sa chcú uberať, či sa budú
etablovať ako vedeckovýskumné pracoviská alebo vzhľadom na svoje možnosti bude prevažovať iná činnosť. Podstatou
každej práce v múzeu by mala byť predovšetkým kvalita, nie kvantita.
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ V ODBORNÝCH MÚZEJNÝCH ČINNOSTIACH

Topografia zbierok v oblasti vedy, výroby a techniky
v múzeách na Slovensku
Ing. DAGMAR LOBODOVÁ, SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, KOŠICE
dagmar.lobodova@stm-ke.sk
Pracuje v Slovenskom technickom múzeu (STM) ako vedúca Kabinetu dejín, vedy, výroby a techniky a vedúca Oddelenia
dejín vedy, výroby a techniky I. Zároveň je kurátorka zbierky hutníctva fondu STM.
Slovenské technické múzeum v Košiciach, ako špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, akreditované
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vlastník Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, sa
v rámci vedeckovýskumnej činnosti v rokoch 2003 – 2006 zameralo na zdokumentovanie evidencie zbierkových predmetov
a príslušnej odbornej dokumentácie v oblasti vývoja vedy a techniky v múzeách na území SR. Zámerom bolo pokračovať
v zhodnocovaní a vedeckom spracovaní zbierkových fondov, dokumentujúcich historický vývoj vedy a techniky na Slovensku,
vývoj priemyselných odvetví, technického školstva, osobností vedy a techniky. Hlavným cieľom bolo zhodnotiť zbierkové fondy
aj z hľadiska technickej a technologickej úrovne, konštrukcie a dizajnu, ozrejmenie činnosti historickej prístrojovej techniky
z oblasti vedeckých odborov ako je astronómia, fyzika, geodézia. Formou čiastkových ústavných vedeckovýskumných úloh,
písomným a terénnym prieskumom v rokoch 2003 – 2007 boli získané údaje z 56 múzeí na Slovensku. Výsledkom bola
koordinácia činnosti múzeí netechnického typu v oblasti zhodnocovania zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vedy
a techniky, nachádzajúcich sa v rôznych múzeách na Slovensku, a budovanie centrálnej databázy zbierok vedy a techniky na
Slovensku v paralelnej súčinnosti s Centrálnou evidenciou múzejných zbierok (CEMUZ).
Kľúčové slová: vedeckovýskumná činnosť, veda, výroba a technika, koordinácia muzeologického výskumu, múzejná
dokumentácia, základný muzeologický výskum

Výskum je jednou z foriem ľudskej aktivity, ktorá je zameraná na hľadanie a poznávanie odkrývaných javov, štúdium ich povahy
a zdokonaľovanie infraštruktúry a funkcií skúmaných prostredí a systémov. Vo všeobecnosti je výskum charakterizovaný ako
poznávací proces. Povahou svojho charakteru vychádza z určitého systému poznatkov o danej skutočnosti (z určitej vedeckej
teórie), pričom jeho cieľom je zisťovať, spresňovať a doplňovať pôvodný systém poznatkov o príslušnej objektívnej realite, ktorá je
ako taká predmetom skúmania.
Z povahy charakteru múzeí vyplýva predovšetkým múzejnodokumentačné a vedecko-komunikačné poslanie, čiže je im vlastná
aj vedecká funkcia. Každý výskum musí vychádzať z určitej teórie a dobre realizovaný výskum svojimi závermi a zovšeobecneniami
zase teóriu obohacuje tým, že ju dopĺňa o nové, praxou či inak overené poznatky. Príslušná teória slúži opätovne za základ pre
praktickú činnosť.
Múzeá svojim charakterom tiež patria medzi inštitúcie, kde sa s ohľadom na nimi zhromažďované zbierky realizuje poznávací
proces. Keďže sú vždy výrazom určitej doby a kultúry, majú nevyhnutne hybridný charakter. Väčšinou ich musíme vnímať
ako inštitúcie, v ktorých je obsiahnutých niekoľko vedných odborov. Ich charakter potom neraz vedie k rôznym ťažkostiam pri
rešpektovaní zvláštností jednotlivých odborov.
Slovenské technické múzeum v Košiciach, jedno zo špecializovaných múzeí s celoslovenskou pôsobnosťou, je akreditovaným
pracoviskom s Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj šesť rokov od vydania Osvedčenia, t. j. do 24. 10. 2017.
V zmysle požiadaviek listu zo dňa 13. 08. 2003, číslo MK 4243/2003-400 bola v Slovenskom technickom múzeu (STM) v Košiciach
prehodnotená Koncepcia výskumu a vývoja
do roku 2005, ktorá je integrálnou súčasťou celkovej koncepcie rozvoja STM. Hlavné ciele koncepcie výskumu pre roky 2002 –
2005 boli stanovené v súlade s poslaním a hlavnými úlohami STM ako špecializovanej múzejnej inštitúcie pre dokumentáciu dejín
vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike, t. j. výskum a spracovanie dejín technických i vedných odborov.
Vedeckovýskumná činnosti (VVČ) v rokoch 2002 – 2007 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach vychádzala z Koncepcie
výskumu a vývoja v podmienkach STM do roku 2005.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa STM v týchto rokoch zameralo na zdokumentovanie evidencie zbierkových predmetov
a príslušnej odbornej dokumentácie dokladujúcej špecifické oblasti vývoja vedy, výroby a techniky v múzeách na území Slovenskej
republiky. Okrem vedeckého zhodnotenia zbierok dokumentujúcich dejiny vedy a techniky na Slovensku, konkrétne úlohy boli
zamerané tiež na:
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–– vedecký výskum a spracovávanie biografií nežijúcich významných osobností vedy a techniky,
–– výskum, úlohu a miesto technických pamiatok vo vývoji vedy a techniky na Slovensku,
–– nové smery dokumentácie a prezentácie dejín vedy a techniky v technickom múzejníctve.
V rámci štátnych programov výskumu sa STM v spolupráci s Historickým ústavom SAV podieľalo na riešení tematických,
čiastkových úloh, ktoré boli v súlade s hlavným poslaním STM. Ďalší spôsob riešenia vedeckovýskumných úloh (VVÚ)
bola spoluúčasť na riešení bilaterálnych i trilaterálnych projektov. Ako príklad možno uviesť program spoločného projektu
s Českou republikou na rok 2002 Priemyselný dizajn v Československu v rokoch 1918 – 1992.
Prioritou pri vecnom zameraní úloh VVČ bolo komplexné odborné zhodnotenie zbierkového fondu, vyúsťujúce do
návrhov programov najmä akvizičnej, dokumentačnej a prezentačnej činnosti jednotlivých odborov a koncepcie múzea
ako celku.
V rámci úloh podprogramu štátneho plánu výskumu sa STM zapojilo do riešenia úloh v súlade s hlavnými prioritami
výskumu do roku 2005 nasledovne:
Rok 2002:
Zhodnotenie častí zbierkového fondu, odborov strojárstva, energetiky, baníctva, hutníctva, elektrotechniky, fyziky
a astronómie, chémie. V rámci tohto riešiť tematické úlohy nevyhnutné ku komplexnému spracovaniu zbierok vedy
a techniky v STM i iných múzeách na Slovensku.
Rok 2003:
Uskutočniť výskum nehnuteľných technických pamiatok vyššie uvedených odborov na celom území Slovenska.
Zdokumentovať stav, zhodnotiť význam pamiatky z dejinného hľadiska s návrhom na záchranu a využitie v súčasnosti.
Rok 2004:
Uskutočniť výskum v iných múzeách na Slovensku. Zdokumentovať a zhodnotiť zbierky z oblasti dejín vedy, výroby
a techniky, spracovávať odbornú databázu zbierok vedy, výroby a techniky v sledovaných odboroch.
Rok 2005:
Sumarizácia výsledkov výskumu v sledovaných odboroch. Na základe archívnych a literárnych prameňov vyhodnotiť
dosiahnuté výsledky a spracovať formou záverečných výskumných správ.

Materiálno-technické zabezpečenie VVČ v podmienkach STM

Vzhľadom na vecné zameranie vedeckého výskumu na oblasť dejín vedy, výroby a techniky, hlavnými prameňmi
výskumu boli archívne doklady, pôvodná historická literatúra a zbierkový fond STM. Sústavne narastajúce úlohy
v oblasti vedeckého výskumu vyžadovali okrem personálneho posilnenia výrazné vylepšenie infraštruktúry (výpočtová
technika, technické vybavenie depozitárnych priestorov), ako nevyhnutného predpokladu kvalitatívneho rastu výstupov
vedeckého výskumu. Priority boli v plánovanom období do roku 2006 boli orientované najmä na:
–– kvalifikované usporiadanie literárneho a písomného archívneho fondu,
–– vybavenie pracovníkov VV výpočtovou technikou s prístupom na internetové informačné stránky,
–– technické vylepšenie depozitárnych priestorov za účelom vytvárania súborov študijných zbierok,
–– výskumným pracovníkom umožniť na základe vzájomnej dohody vstup do infraštruktúry iných organizácií (archív,
školy, výskumné ústavy, múzeá, výrobné organizácie).
Program vedeckého výskumu sa zabezpečoval formou ústavných vedeckovýskumných úloh.
Väčšina prác vedeckej povahy, ktoré sa realizujú v múzeách, má charakter základného výskumu, ktorý sa celkovým
svojim zameraním orientuje na problematiku, aká vyplýva z pramenných odborov. Múzeám prislúcha orientácia na
základný výskum vo všetkých vedných odboroch, ktoré sú zastúpené v múzejných zbierkach. So základným výskumom
súvisia všetky práce, ktoré sú založené na pramenných fondoch. Na základe týchto indícií boli v STM v súlade s celkovou
koncepciou a vecným zameraním vedeckovýskumnej činností vstupnými oponentúrami cez Kabinetu pre dejiny vedy
a techniky, ako jedným z poradných orgánov generálneho riaditeľa STM stanovené k riešeniu pre roky 2003 – 2006
vedeckovýskumné úlohy:
1. Elektrické spotrebiče (rádiá, svietidlá, domáce spotrebiče) v zbierkach múzeí na Slovensku. T: 2003 – 2006. Riešiteľ:
J. Roman
2. Dokumentácia strojárstva v zbierkach múzeí na Slovensku. T: 2005 – 2006. Riešiteľ: M. Hako
3. Hodinárska technika vo fondoch múzeí na Slovensku. T: 2003 – 2006. Riešiteľ: M. Gazárek
4. Mapy a plány vo fondoch múzeí na Slovensku. T: 2003 – 2007. Riešiteľ: D. Jaremová
5. Vedecké prístroje v zbierkach múzeí na Slovensku. T: 2003 – 2006. Riešiteľ: J. Mešterová
6. Dokumentácia hutníctva a kováčstva v zbierkach múzeí na Slovensku. T: 2004 – 2007. Riešiteľ: D. Lobodová
7. Domáca technika v zbierkach STM a múzeí na Slovensku. Dizajn bakelitu v zbierkach STM. T: 2003 – 2006. Riešiteľ:
L. Klíma
Vedeckovýskumné úlohy STM Košice v rokoch 2003 – 2006 mali predovšetkým pokračovať v zhodnocovaní a vedeckom
spracovaní súboru zbierok dokumentujúceho historický vývoj vedy, výroby a techniky na Slovensku, vývoj priemyselných
odvetví, technického školstva, osobností vedy a techniky. Cieľom bolo zhodnotiť zbierky aj z hľadiska technickej
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a technologickej úrovne, konštrukcie a dizajnu, ozrejmenie činnosti historickej prístrojovej techniky z oblasti vedeckých odborov
ako astronómia, fyzika, geodézia, zhodnotenie reštaurátorských prác a pod. Zhodnocovanie uskutočňovať prostredníctvom
múzejných hmotných dokladov v konfrontácii s vývojom vedy a techniky vo svete.
Zámerom bolo tiež koordinovať činnosť múzeí netechnického typu v oblasti zhodnocovania zbierkových predmetov
dokumentujúcich dejiny vedy a techniky, nachádzajúcich sa v rôznych múzeách na Slovensku. Išlo o vybudovanie centrálnej
odbornej databázy zbierok vedy a techniky na Slovensku.
Vzhľadom na obmedzenú personálnu skladbu STM uvedený cieľ bolo možné dosiahnuť len zapojením vedeckých kapacít iných
múzeí do riešenia výskumných úloh.
Metódy a prostriedky muzeologického výskumu sa v ničom nelíšili od tých, ktoré sa používajú pri výskume v iných oblastiach. Ich
ciele však podstatne určoval ústredný predmet múzejnej činnosti – muzealita.
Výskum vo vzťahu k múzeu sa nerobil izolovane, bez súvislostí s ním, ale sa uskutočňoval v rámci nasledovných prvkov:
–– predmet (múzejné zbierkové fondy),
–– odborná oblasť (pramenné, odborné disciplíny),
–– poznávací prístup (muzeológia),
–– význam (axiológia, hodnotový význam, kvalita vecí alebo situácií),
–– prijímateľ (používateľ múzea).
Do obdobia sfunkčnenia medzirezortného projektu Centrálnej evidencie múzejných zbierkových predmetov (CEMUZ), do ktorého
podľa predbežných informácií v tej dobe poskytovalo údaje 30 z celkového počtu 82 múzeí v SR, z toho 10 špecializovaných, sme sa
obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií o evidencii (evid. č., názov predmetu, počet ks…) a počte spracovaných zbierkových
predmetov v I. stupňovej, resp. v druhostupňovej evidencii, z oblasti spadajúcej pod vedné odbory zastrešované Slovenským
technickým múzeom v Košiciach.
Riešenie ústavných vedeckovýskumných úloh, keďže mali spoločnú obsahovú náplň, začalo z jedného centra písomným
prieskumom, oslovením 68 múzeí spoločným listom, so žiadosťou o poskytnutie informácií v zhodnocovaní a vedeckom spracovaní
súboru zbierok dokumentujúceho historický vývoj vedy a techniky na Slovensku. Na písomnú výzvu reagovalo rôznym spôsobom
39 múzeí.
Informácie o zbierkových predmetoch technických a exaktných disciplín:
1. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš – Str. Elektro, Ba, Geo a Kart , Fy, Astr., Ch, Ho,
Foto – názov, ev. č. – Ing. Holúbek
2. Múzeum v Kežmarku – kováčstvo – 5; strojárstvo – 2; písacie stroje – 2; počítacie stroje – 2; rozmnožovacie stroje – 2; iné
prístroje – 5; elektrotechnika – energetika – hutníctvo: žehličky – 2; rádiá – 1, gramofóny – 2, lampy – 12, baníctvo – 3; mapy
– 79; fyzika –chémia – astronómia – 39, dopravné prostriedky – 4, hodinárstvo – 37; foto a kinematická technika – 17
3. SNM-Múzeum Andreja Kmeťa, Martin – 42 ks – názov, ev. č., proveniencia
4. Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen – všetky odbory s výnimkou Hu, Ba, dopravy a elektrotechniky – početné
zastúpenie – kurátori: Rošková, Vanga, Malček...
5. Považské múzeum, Žilina – v januári – Mgr. Jaroslava Mrvová, Mgr. Mária Okániková
6. SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň – 41 ks
7. Tekovské múzeum, Levice – I. štvrťrok 2004 – PhDr. Katarína Holbová, Mgr. Margaréta Pőlhős – str., Elektro., Fy, Ch, Astr.,
Ho, Ba..., Foto, Hu a Ko... 9 strán
8. Ponitrianske múzeum, Nitra – strojárstvo – 4; hodinárstvo – 50; rôzne – 5, názov, e. č.
9. Zemplínske múzeum, Michalovce – Dr. Martin Molnár – 38 ks, názov, e. č. ks
10. Múzeum školstva, Bratislava – veľký počet školských pomôcok fyziky a chémie, elektrotechnické prístroje, kalkulačky,
rozmnožovacie prístroje a počítače, premietacie prístroje, diaprojektory, mapy a glóbusy, nástenné hodiny – Mgr. Eva
Zacharová
11. Oravské múzeum, Dolný Kubín – Hu a Ko – 26; strojárstvo... vyšpecifikované Mgr. Iveta Floreková, Mgr. Martin Chmelík
12. Liptovské múzeum, Ružomberok – v budúcom roku – Zuskinová
13. Banícke múzeum, Rožňava – do júna 2004
14. Pohronské múzeum Nová Baňa – Ko, Str, Elekrtro, Ba, Goe a Kart, Fy, Ch, Dizajn a Ho – prezentačne sprístupnia
15. Horehronské múzeum Brezno – detailné spracovanie – Ho, liatinové kríže, umelecká liatina, šijacie stroje, fotoaparáty,
ďalekohľady, mapy – Eva Švajdová – etnograf, Ivica Krištofová – história
16. Tribečské múzeum Topoľčany – 21 ks – názvy, ks
17. SNM-Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry, Svidník – nemajú zastúpené naše vedné odbory – PhDr. Michal Hvizda
18. Vihorlatské múzeum Humenné – Ho 16 ks; Hu a Ko – 8; Str. – 5; Elektro – 7; Mgr. Vasil Fedič
19. Kysucké múzeum Čadca – v Amise História – 29 ks + Ko cca 300 ks osobne pozrieť – PhDr. Ivan Žilinčík
20. Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou –12 ks – názov, ev. č., ks – Mgr. Peter Šafranko
21. Podpolianske múzeum, Detva – cca 20 ks – názov, ev. č.
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22. SNM-Múzeum Betliar, Betliar – Hu a Ko, Elektro, Ho, Ba, Geo a Kart, Fy, Ch, Astr, Dopr. prostriedky – názov, ev. č.,
ks – Kerekešová, Lorinčíková
23. SNM-Histrorické múzeum, Bratislava – všetky odbory – značné množstvo – z kapacitných dôvodov nemôžu
zrealizovať – PhDr. Elena Kurincová
24. Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica – Hu, Ko, Str, Ba, Geo a Kart, Fy, Ch, Astr., Dizajn, Ho, Foto – názvy
a proveniencia – Šoka
25. Hornonitrianske múzeum, Prievidza – cca 350 zbierok, názov, ev. č., p. č., ks
26. SNM-Spišské múzeum, Levoča – Hu a Ko; Str.; elektro; Ba, Geo a Kart; Fy, Ch, Astr – názov a ev. č. – Lisoňová
27. SNM v Martine – Ko – 1500; šijacie stroje – 15; Elektro a svietidlá – 600; Ba, Geo – 70; Dizajn – všetky trojrozmerné
predmety; Ho – 90; Foto – 120
28. SNM-Múzeum židovskej kultúry, Bratislava – Hu a Ko cca 100 ks – názov, ev. č., ks, Str – 2; Ba, Geo a Kar – 5;
Ho – 3; Foto – 2 – Mešťan
29. Poľnohospodárske múzeum, Nitra – Str (Hu?), Fy, Ch, Astr; Dopr. prostriedky; Elektro, Ba, Geo a Kart; Foto, Ho –
9 strán názov, ev. č.
30. GMM Rimavská Sobota – Hu a Ko – 56, svietidlá – 6, kartografia –1 , Fy, Ch, Astr – 33, dopr. prostriedky – 1, Ho –
17, Str – 13., Elektro – 7, Foto – 2
31. Ľubovnianske múzeum, hrad Stará Ľubovňa – Hu, Ko – 19, Str. – 19, Elektro – 13, Ba, Geo – 3, Fy, Ch, A – 11,
Dopr. prostr. – 2, Ho – 69, Foto – kino – 51, názov, e. č., počet, stupeň I-II- Dudová
32. Východoslovenské múzeum, Košice – Ba – 2 – RNDr. Eva Sitášová; Hu, Ko, Ba, Geo, Karto, Str, Elektro – akad.
arch. Jozef Duchoň, Mgr. Peter Tajkov; Ho, Foto – Mgr. Ivan Havlice
33. Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska, Komárno – nešpecifikované podľa odborov – cca 110 ZP – názov
a ev. č.
34. Krajské múzeum, Prešov – Mgr. Lazorík, PhDr. Tomášová, Mgr. Kyseľová
35. SNM-Etnografické múzeum, Martin – Ko – 1 500, šijacie stroje – 15, Elektro a svietidlá – 600, Ba, Ge, Kart - 70, Fy,
CG, Astro – 800, Dizajn – definovať, Ho – 90, foto – 120 (osobné predmety Plicku)
36. Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho, Šahy – Hu a Ko cca 30 ks, Kino – 4, Fy – 8 ks, Elektro – 18
ks, Str – 1 – Mgr. Tibor Pálinkáš – vedúci múzea
V ďalšej fáze v roku 2006 bolo opakovane oslovených 32 múzeí, z ktorých na výzvu reagovalo 9 a dve múzeá boli
medzitým zrušené.
1. SNM-Riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Ba
2. SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, 814 36 Bratislava
3. Západoslovenské múzeum, Múzejné námestie 3, 919 09 Trnava
4. Záhorské múzeum, Nám. Slobody 11, 909 11 Skalica
5. Trenčianske múzeum, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
6. Novohradské múzeum, Kubíniho 3, 984 01 Lučenec
7. Šarišské múzeum, Radničné nám. 13, 085 01 Bardejov
8. Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Múzeum Krompachy, Družstevná 4, 053 42 Krompachy
10. Cirkevno-archeologické múzeum, 044 15 Nižná Myšľa
11. SNM-Múzeum Bojnice, ul. Zámok a okolie, 972 01 Bojnice
12. SNM-Múzeum SNR, Štúrova 274, 907 01 Myjava
13. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova 14, 814 36 Bratislava
14. Múzeum SNP, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica
15. Múzeum obchodu, Linzbothova 16, 821 72 Bratislava
16. Múzeum polície, Gunduličova 2, 817 72 Bratislava
17. Vojenské múzeum, Štefánikova 16, 911 01 Trenčín
18. Múzejné a dokumentačné centrum Ústavu rozvoja železníc, Nobelova 50, 831 06 Ba
19. Malokarpatské múzeum, Štefánikova 4, 902 01 Pezinok
20. Balneologické múzeum, Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
21. Vlastivedné múzeum Hlavná 21, 921 01 Galanta
22. Vlastivedné múzeum, Pribinova 5, 940 62 Nové Zámky
23. Vlastivedné múzeum, Kaštiel Orlové, 017 01 Považská Bystrica
24. Podtatranské múzeum, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
25. Mestské múzeum, Primaciálne nám. 3, 815 18 Ba
26. Mestské múzeum Fiľakovo, Hlavná 14,986 01 Fiľakovo
27. Mestské múzeum Poltár, Ul. družby 43/55, 987 01 Poltár
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28.
29.
30.
31.
32.

Plynárenské múzeum, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba
Banícke múzeum, 056 01 Gelnica
Považské múzeum, Budatínsky zámok, 010 03 Žilina
Banícke múzeum, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Individuálny prieskum

Riešitelia jednotlivých vedeckovýskumných úloh oslovili po selekcii dodaných informácií ďalšie múzeá podľa svojho odborného
zamerania a v roku 2006 a 2007 sa uskutočnil terénny prieskum, v rámci ktorého bolo navštívených 8 múzeí aj s ich s vysunutými
múzeami. Terénny prieskum bol uskutočnený v Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská
Sobota, Ľubovnianske múzeum, hrad Stará Ľubovňa, Banské múzeum, Banská Štiavnica, Múzeá v Kežmarku, Poprade, Lučenci
a Leviciach.
Písomným a terénnym prieskumom, ktorý bol v rokoch 2003 – 2007 vykonaný, boli získané údaje z 56 múzeí Slovenska.
Od roku 2005/2006 sa sfunkčňoval centrálna databáza zbierkových predmetov CEMUZ a v roku 2007 sa uskutočnila aj konverzia
dát STM o zbierkových predmetoch zo systému AMIS do systému ESEZ. K danému dňu bola možnosť dostať sa k digitálnym údajom
z 56 múzeí na Slovensku v CEMUZ-e, kde prevádzkovateľom je Slovenské národné múzeum. Pre ilustráciu uvádzam obsahové
zameranie jednej z riešených vedeckovýskumných úloh – Dokumentácia hutníctva a kováčstva v zbierkach múzeí na Slovensku:
Úvod
3
1. Aktuálnosť a cieľ vedeckovýskumnej úlohy
4
2. Charakteristika vedeckovýskumnej úlohy
4
2.1. Múzeum a história
4–5
2.2. Informatika a dokumentácia v múzeách
5–6
2.3. Informačné sústavy v múzejníctve
7–9
3. Obsahové zameranie vedeckovýskumnej úlohy
9
4. Metodický postup pri riešení vedeckovýskumnej úlohy
9 – 11
4.1. Písomný prieskumu a zhodnotenie výsledkov prieskumu o výskyte zbierok hutníckeho a kováčskeho zamerania v múzeách
na Slovensku
12 – 36
4.2. Terénny prieskumu a zhodnotenie výsledkov terénneho prieskum o výskyte zbierok hutníckeho a kováčskeho zamerania
na Slovensku 36 – 38
4.3. Výsledky prieskumu o výskyte zbierok hutníckeho a kováčskeho zamerania zo sprístupnených múzeí v rámci informačného
systému CEMUZ
39 – 42
Záver
43
Literatúra a pramene
44
Výsledky všetkých vedeckovýskumných úloh boli oponované na úrovni Kabinetu pre dejiny vedy a techniky, ktorý je vnútroústavný
organizačný útvar STM ako poradný orgán riaditeľa GR STM. S priebežnými výsledkami riešenia ústavných úloh boli oboznámení aj
členovia Vedeckej rady pri STM Košice na zasadnutí rady dňa 26. 02. 2004 a 21. 12. 2005.
Termín ukončenia vedeckovýskumných úloh bol 30. 11. 2007. Výstupy vedeckovýskumnej činnosti sú v každej vedeckovýskumnej
úlohe spracované formou záverečnej práce – štúdie. Získané a poskytnuté informácie a uvedená štruktúra údajov napomohla
k vytvoreniu špecifickej databázy evidencie zbierkových predmetov a odbornej dokumentácie vývoja vedy a techniky na Slovensku
od prvopočiatkov, až po súčasnú dobu, ako jednej z dôležitých súčastí kultúrneho dedičstva na našom území.
Výsledky sú priebežne využité predovšetkým pri odbornej príprave stálych expozícií (Energetické stroje, Dorozumievacia
a oznamovacia technika, Sieň elektrických výbojov, Kartografia a geodézia, História hutníctva , Hutníctvo v 19. a 20 storočí ) alebo
výstav, ale aj v odbornom zhodnocovaní zbierkového fondu, či už STM Košice, prípadne iných múzeí na Slovensku s netechnickým
zameraním i v propagácii výsledkov práce STM prostredníctvom konferencií alebo publikovaním v odborných časopisoch.
Samozrejme, proces zhodnocovania a vedeckého spracovania súboru zbierkových predmetov dokumentujúcich historický vývoj
vedy a techniky na Slovensku pre STM nemôže byť ukončený. Je to otvorený proces, v ktorom každý odborný pracovník v svojom
odbornom zameraní naďalej pokračuje pre svoj ďalší profesionálny a osobnostný rozvoj. Obsah ústavných vedeckovýskumných
úloh tvorí súčasť duševného vlastníctva Slovenského technického múzea v Košiciach.
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Vykonávanie odbornej evidencie na základe
odborného zhodnotenia a vedeckého skúmania
zbierkových predmetov
Ing. MAGDALENA SOMBATHYOVÁ, SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM, BANSKÁ ŠTIAVNICA
technika@muzeumbs.sk
Pracuje v Slovenskom banskom múzeum ako zástupca riaditeľa pre Odbor múzejných činností a vedúca
Oddelenia banskej techniky.
Slovenské banské múzeum (SBM) sústreďuje zbierkové predmety od archeologických, cez prírodovedné, historické,
umeleckohistorické, až po techniku. Autorka sa zameriava na problematiku spracovania zbierok fondu banskej
techniky. Pri technických zbierkach bez popisu funkčnosti nemusí byť zrejmé, na čo predmet slúžil. Základom
odborného opisu sú informácie získané vlastným bádaním, ale aj výskumom predchádzajúcich generácií odborných
pracovníkov SBM. Porovnaním smerovania výskumu a spôsobu spracovania zbierkových predmetov sa dostávame
k aktuálnym problémom, nedostatku informácií o predmete. Odborné spracovanie zbierkových predmetov
v programe ESEZ 4G je pre odborného pracovníka komplikovanou a časovo veľmi náročnou úlohou.
Kľúčové slová: banská technika, identifikácia, účel použitia

Slovenské banské múzeum (SBM) (1966) vzniklo spojením mestského múzea (1900) a špecializovaného banského múzea
(1927). Zbierkový fond má formu charakteristickú pre združené múzeum, zastúpené sú archeologické, prírodovedné
(geológia), historické a kultúrno-historické, umelecké a vedecko-technické zbierkové predmety. Príspevok je zameraný
na problematiku spracovania zbierkových predmetov zo zbierky banskej techniky. Vzhľadom na zameranie múzea, ide
o základnú zbierku.
To, čo poznáme pod pojmom baníctvo, zastupuje množstvo činností, pri ktorých sa používajú veľmi špecifické nástroje,
pomôcky a technické zariadenia. V súčasnosti baníctvo stratilo svoju niekdajšiu pozíciu, ale z pohľadu vývoja človeka
ide o činnosť, ktorá ho sprevádza v celom jeho vývoji. Zjednodušene môžeme kamenné kladivo či nástroj z pazúrika
vnímať ako využitie nerastnej suroviny. Jednoduché pomôcky a pracovné nástroje nebýva problematické pochopiť
funkčnosť a popísať. Problém nastáva s rozvojom vedy a techniky a vývojom komplikovaných zariadení, a to platí nielen
pre baníctvo.
Banská Štiavnica mala veľmi významnú pozíciu medzi banskými mestami, ktoré ťažili drahé kovy. Produkciou striebra sa
preslávila. V 16. storočí sa stala sídlom správy erárnych baní celej dnešnej stredoslovenskej oblasti (Hlavný komorskogrófsky
úrad, neskôr Maďarské kráľovské banské riaditeľstvo) a pred 250. rokmi aj centrom výučby banských odborníkov. Škola
až do poslednej tretiny 19. storočia patrila pod správu štátnych baní. Vďaka týmto skutočnostiam tu vznikali novátorské
riešenia banskej techniky, banského meračstva, skúšobníctva... zachovali sa učebné pomôcky, úpravnícke a hutnícke
modely. Prepojenie na banské závody a z toho vyplývajúca zbierková činnosť pretrvala prakticky do obdobia útlmu
baníctva po vzniku Slovenskej republiky a pomerne dobre (aj keď nie systematicky) sa podarilo zachytiť dokumentáciu
druhej polovice 20. storočia. Veľmi úspešnými boli roky 1966 – 1977, kedy sa vytváral zbierkový fond pre banícky skanzen
a do múzea sa podarilo získať veľkorozmerné exponáty – lokomotívy, dobývací kombajn, vrtné súpravy...
Technický charakter zbierkového fondu múzea vyžaduje pre svoje spracovanie príslušné odborné vzdelanie a od vzniku
Slovenského banského múzea a oddelenia banskej techniky boli na miesta odborných zamestnancov prijímaní banskí
inžinieri, absolventi z Košíc či Ostravy (v súčasnosti generácia päťdesiatnikov).
Zbierka banskej techniky vznikla spojením fondu Banského múzea v prírode a oddelenia banskej techniky. V priestoroch
obidvoch oddelení sú depozitáre. Veľkorozmerné exponáty sú pochopiteľne v priestoroch skanzenu, zvyšok v Kammerhofe.
Veľkou výhodou je, že depozitáre sú v priestoroch oddelení a tým je zabezpečená ich dostupnosť pre kurátora. Zbierka
sa delí podľa technológie banskej výroby na odbory: geologický prieskum a hlbinné vŕtanie, rozpojovanie, trhacie práce
a dobývanie, nakladanie a dopravu, odvodňovanie, vetranie, banské záchranárstvo, signalizácia, osvetľovanie, banské
meračstvo a kartografia, úprava nerastných surovín, skúšobníctvo a laboratórna technika, hutníctvo. Z uvedeného
vyplýva, aký široký záber rozdielnych odborností by mal byť obsiahnutý v osobe, ktorá má predmety poznať a vedieť
odborne spracovať. Pri popise musíme brať ohľad na to, že funkčnosť a účel používania vzhľad nemusí prezradiť. S týmto
problémom sa pri staršej technike stretávame. Mať minimum informácií a vytvoriť popis – to je „čaro“ práce odborného
pracovníka. Zatiaľ čo dokumentácia na evidenčných kartách bola prístupná pomerne úzkemu okruhu ľudí, zavedením
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elektronického spracovania ide odborná pracovník „so svojou kožou na trh“. V súčasnosti zbierka banskej techniky obsahuje cca
8 600 zbierkových predmetov a vďaka projektu Digitálne múzeum sme boli nútení pristúpiť k spracovaniu v programe ESEZ 4G
s väčšou intenzitou. Bez získavania odborných znalostí formou výskumnej činnosti to v našich podmienkach nefunguje.
V múzeu pracujem takmer 27 rokov a môžem bilancovať. V rokoch 1985 a1990 boli dokončené rezortné úlohy s témou zbierkových
predmetov z oblasti banskej techniky a ich zastúpenie v múzeách na Slovensku. Dokumentovali vývoj príslušného odboru baníctva.
Údaje boli získané formou dotazníka a zaslaním dokumentačných kariet. Záverečná práca obsahovala historický vývoj danej oblasti,
tabuľkový prehľad zastúpenia určitých typov zbierkových predmetov v slovenských múzeách a závery výskumu. Týmto spôsobom
boli spracované:
–– Banské vŕtacie stroje pre trhacie práce v zbierkach múzeí na Slovensku.
Riešiteľ Ing. Kladivík, 1985
–– Geodézia a banské meračstvo v zbierkach múzeí na Slovensku.
Riešiteľ Ing. Hock, 1985
–– Zbierkové predmety z úpravníckej techniky, rezortná výskumná úloha č. 3455-32-1-03-08. Riešiteľ Ing. Hock, 1990
–– Zariadenia na čerpanie banských vôd v zbierkach múzeí na Slovensku, rezortná výskumná úloha č. 3455-32-1-03-07.
Riešiteľ Ing. Kladivík, 1990
Spracovanie určitého odboru alebo skupiny predmetov pokračovalo v úlohách s kratším trvaním. Z tých najvýznamnejších
uvádzam dve:
–– História horizontálnej podzemnej koľajovej dopravy v Slovenských baniach a jej prezentácia v Banskom múzeu
v prírode v Banskej Štiavnici
Riešiteľ Ing. Herčko, 1991
–– Dokumentácia banskotechnických zriadení na modeloch oddelenia banskej techniky SBM.
Riešiteľ Ing. Hock, 1993 – 1994
Výhodou pre odborných pracovníkov SBM je fakt, že v meste sídli Štátny ústredný banský archív a za pramennými údajmi z oblasti
histórie baníctva nie je potrebné cestovať. Táto skutočnosť sa využívala v dokumentácii lokalít, významných osobností, ktoré
pôsobili na baníckej a lesníckej akadémii, aj pri výskume vývoja techniky a technológií, ktoré pre použitie v baníctve schvaľovali
banské úrady. SBM organizovalo množstvo odborných seminárov, konferencií, kde odborní pracovníci prezentovali výsledky
archívneho výskumu. Dokumentované boli: Banská Štiavnica, Vyhne, Nižná Slaná, Kremnica, Banská Štiavnica, Štiavnické Bane,
Pezinok, Banská Hodruša (2x). Odborné podujatia sa konali aj so zameraním na určitý typ nerastnej suroviny – ťažba magnezitu,
ťažba ropy a zemného plynu, uhoľné baníctvo, lomové dobývanie (2 podujatia – stredné Slovensko a východné a západné
Slovensko) či hutníctvu v Banskej Štiavnici. Spolupráca v rámci podujatí mala aj tú výhodu, že sa udržiavali kontakty s banskými
závodmi, zabezpečovala sa zbierkotvorná činnosť. Aj keď tieto odborné aktivity neboli priamo „stavané“ na problematiku zbierok,
v spracovaných témach sa zhromažďovali informácie o vývoji banskej techniky a sú využiteľné pri spracovaní zbierok. Po roku
2007, práve s potrebami elektronického spracovania zbierkových predmetov a dopĺňania odborných opisov, nastal návrat k téme
zbierkového predmetu. Pod spoločným názvom Zbierky banskej techniky a následne uvedenou podtémou s názvom príslušného
odboru či skupiny zbierkových predmetov zaraďujeme úlohy do Plánu hlavných úloh. Ich realizácia sa plánuje s ročným až
dvojročným termínom výstupu a sú uverejňované predovšetkým v Zborníkoch SBM. Od čísla XXI (2007) do čísla XXIII (2012) boli
spracované a publikované témy – geologický prieskum, skúšobníctvo, úpravnícke modely, banské vetranie, doprava, záchranárstvo,
ťažné stroje. Štúdie skúmajú zbierkový predmet diachronicky – podľa jeho historického vývoja, súčasne aj dokumentujú vývoj
príslušného odboru v baníctve a význam predmetu pre príslušnú technológiu či miesto vo vývoji techniky. Čo môžeme považovať
za synchronický muzeologický výskum.
Niekoľko príkladov dopĺňania opisu na základe využitia výskumnej činnosti odborných zamestnancov najlepšie demonštruje
nutnosť tohto nášho prístupu. Na obrázku č. 1 na druhostupňovej „papierovej karte“, sú zobrazené Miery duté – mázy, s veľmi
jednouchým popisom. Už z neho predmet, podobný odmernému valcu, je zadefinovaný ako miera. Pri spracovaní témy skúšobníctvo
sa podarilo informácie doplniť. Keďže ale práca s predmetom a výskum je nekončiaca sa práca, ďalšie informácie boli doplnené aj
z historickej odbornej literatúry a predmet vieme definovať ako historickú dutú mieru na tekutiny a sypké materiály, používanú do
zavedenia metrického systému v roku 1875, a vieme jej objem. V súvislostiach fungovania Hlavného komorskogrófskeho úradu
a neskôr Kráľovského banského riaditeľstva v Kammerhofe v Banskej Štiavnici, a to, že predmet pochádza zo Štátneho banského
riaditeľstva, ktoré preberalo kompetencie predchádzajúcich úradov, ide o etalón.
Z rovnakého výskumu bol kompletizovaný popis predmetu na obrázku č. 2 – Skúšobnícky kahan. V popise je doplnené, že
ide o Bunsenov kahan. K chybnému popisu tu pribudla aj nesprávna fotofrafia. Pri práci s predmetom a kartou boli údaje priamo
opravované a karta spracovaná elektronicky. Tu je zaujímavé doplnenie popisu, pretože technické riešenie Bunsenovho kahana
(označovaného aj ako horák) v laboratóriách využívajúcich svietiplyn umožnilo v druhej polovici 19. storočia dosahovať teploty
asi 1 560 stupňov celzia. SBM má vo svojich zbierkach veľmi zaujímavú skupinu rôznych typov týchto kahanov, pochádzajúcu
z laboratórií Baníckej a lesníckej akadémie a Skúšobne, fungujúcej pre štátne bane patriace už pod spomínané banské úrady.
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Obr. 1 Dokumentačná karta – Mázy. Foto: M. Sombathyová

Obr. 2 Dokumentačná karta – Bunsenov kahan. Foto: M. Sombathyová
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Mimoriadne zaujímavá je pre odborníkov aj laikov skupina modelov, ktoré fungovali ako učebné pomôcky pre študentov baníckej
a lesníckej akadémie. V štúdii Úpravňa v malom bola spracovaná problematika úpravy rúd prostredníctvom týchto modelov.
Zastupujú technológie a techniku z 19. storočia. Niektoré sú dobre spracované, pri iných je zachovaný len názov zariadenia.
Tretí príklad predstavuje relatívne dobre spracovanú predemet MODEL STÚP, s troma nárazovými splavmi – Obr. 3, 4. Tu práve
chýbalo vysvetlenie, na čo sa toto zariadenie používalo. Stupa, ako zariadenie na drvenie rúd, sa využívala takmer štyristo rokov.
Samozrejme, že sa menila jej podoba či spôsob pohonu, ale princíp – drvenie pádom stupového tĺku – zostával. Podobne v popise
nie je uvedené, že splavmi sa riešila gravitačná úprava – rozdeľovanie rudy a odpadu.

Obr. 3 Dokumentačná karta – Stupa a nárazové splavy. Foto: M. Sombathyová
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Obr. 4 Model stupy a nárazových splavov. Foto: M. Sombathyová
V príspevku boli ako príklad nutnosti odborného popisu použité veľmi jednoduché technické zariadenia a pomôcky. Je
zrejmé, že čím je zložitejšia technika, bez vysvetľujúcich údajov by bol predmet nezrozumiteľný z pohľadu svojho použitia.
Pri zbierkach banskej techniky je to základná informácia, pretože predmet získavame za účelom prezentovania vývoja
technológií a techniky, nie pre jeho estetickú hodnotu. Kvalitný popis a nepretržité získavanie informácií výskumom je
nutnou podmienkou našej práce. Ak môžem porovnávať obdobie môjho pôsobenia v múzeu, súčasnosť s neuveriteľným
krátením finančných zdrojov na našu prácu komplikuje a značne obmedzuje aj vedeckovýskumnú činnosť odborných
zamestnancov. Strácame kontakt s existujúcimi banskými prevádzkami, tým aj možnosť nielen kontinuálne budovať
zbierkový fond, ale aj dokumentovať baníctvo samotné.
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Výskumná činnosť ako jedno z východísk
prezentačnej práce múzea
ŽELMÍRA ŠÍPKOVÁ, LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM, ZVOLEN
zelmira.sipkova@lesy.sk
V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pôsobí od roku 1979. V súčasnosti pracuje ako kurátorka – etnografka
a podieľa sa na projektových aktivitách múzea.
Múzeá v povedomí verejnosti ani v právnom zmysle nepatria medzi vedecké a výskumné inštitúcie. Bez ohľadu na to sa pri
napĺňaní svojho základného určenia nezaobídu bez uplatnenia metód vedeckovýskumnej práce. Osobitnému charakteru ich
poslania – získavaniu, ochrane a sprístupňovaniu usporiadaných súborov zbierkových predmetov ako dokladov historickej
reality – zodpovedajú osobitné metódy a postupy výskumnej práce a zverejňovania jej výsledkov.
Z pohľadu vykonávania výskumov nie je dnešná situácia v múzeách priaznivá. Napriek tomu pri konzistentnom tematickom
nasmerovaní a náležitom previazaní s ostatnými zložkami práce môže výskum pri relatívne skromných vstupoch priniesť
zaujímavé výsledky. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene vytvorilo v posledných rokoch podmienky pre obsahovoformálny „klaster“ aktivít zameraný na problematiku ručného opracovania dreva, ktorý vústil do projektu Tradičné remeslá
pre dnešok: terénny výskum predchádzal vypracovaniu projektu – projekt priniesol zdroje na prezentačné výstupy v podobe
zborníka, dlhodobej výstavy s katalógom a putovnej výstavy.
Kľúčové slová: múzeum, výskumná činnosť, múzejná prezentačná práca

Múzeum na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety
odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti. Takto – v trochu zjednodušenej podobe – definuje múzeum platný
zákon. Teda nie ako vedeckú ustanovizeň expresis verbis, ale ako ustanovizeň používajúcu vedecké metódy pri plnení svojho
poslania.
Aj keď sa uskromníme s uvedeným vymedzením, ostáva pole pôsobnosti pre vedecké riešenie úloh, s ktorými každé múzeum musí
rátať, možno až príliš široké a diferencované. S trochou nadľahčenia povedané: vedecky môžeme bádať v teréne pred akvizíciou
predmetov, vedecky ich môžeme spravovať, ošetrovať v konzervátorských a reštaurátorských dielňach, vedecky ochraňovať
v depozitároch a napokon ich môžeme na základe vedeckého skúmania reakcií verejnosti účinne sprístupňovať. Každá z týchto
činností, ak má byť robená na patričnej profesionálnej úrovni, vyžaduje vskutku vysoko odborný prístup postavený na vedeckom
základe. Otázkou je, do akej miery a hlavne v ktorých prípadoch, má rozvíjať múzeum aj vlastnú vedeckovýskumnú bázu. Pri
hľadaní odpovede na takto postavený problém možno vybrať z výpočtu záväzných múzejných výkonov tie, ktoré sú špecifické
v tom zmysle, že ich nerobí nik iný, len múzeá. V ostatných oblastiach by možno bolo racionálnejšie a efektívnejšie ostať v rovine
prijímania a aplikovania poznatkov z iných zdrojov.
Do takéhoto vonkajšieho okruhu by sa dostali aktivity sledovania a hodnotenia reakcie verejnosti. Nemyslí sa je elementárne
štatistické sledovanie návštevnosti v múzeách, ktoré je skôr ekonomickou, ako teoretickou veličinou. Múzeá by viac mohli zaujímať
preferencie vybraných skupín obyvateľstva ako vodidlo k zameraniu prezentačnej práce, čo je už zadanie pre kvalifikovaný
sociologický prístup.
Z vlastnej iniciatívy múzeí by bolo možné vypustiť aj výskum týkajúci sa východísk pre konzervátorskú, reštaurátorskú
a preparátorskú prácu, ako aj podmienok pre uloženie a ochranu predmetov pred vplyvmi prostredia – teda aktivít, ktorých zmyslom je
uchovanie hmotnej podstaty predmetu. V tomto prípade prenikáme do teritória exaktných vied minimálne v spektre fyzika, chémia
a biológia. Žiadať od múzejných konzervátorov, aby sa popri praktickom výkone ošetrovania zbierok zhostili teoretickej roviny daných
disciplín – čo je elementárny predpoklad vlastnej výskumnej práce – nie je príliš reálne. Na druhej strane žiaduce je, aby múzeá mali
kompetencie – legislatívne alebo ekonomické – vstupovať do vedeckovýskumných programov iných inštitúcií s vlastnými témami.
V takom prípade by sa predmetom výskumu mohli stať konkrétne zbierkové predmety a podmienky v konkrétnych depozitároch,
akurát zabezpečenie výskumných technológií a know-how – mimochodom ekonomicky najnáročnejších zložiek výskumu – by
neležalo na múzeách.
Ťažiskovou múzejnou vedeckovýskumnou oblasťou je práca so zbierkovým predmetom ako nositeľom dokumentačnej
a informačnej hodnoty. Je to oblasť výsostne múzejná a význam náležitého vedeckého predpolia pri získavaní zbierkových
predmetov dotvrdzuje aj múzejný zákon konštatovaním, že múzeum „na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúda
predmety kultúrnej hodnoty“. Rozmenené na drobné a komentované optikou muzeologickej literatúry to znamená, že skôr ako sa
kurátor rozhodne pozdvihnúť „obyčajný“ predmet do úlohy predmetu „zbierkového“, teda z predmetu, ktorý je, resp. bol, súčasťou
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reálneho života, urobiť doklad, svedka či zástupcu všetkých podobných predmetov, skôr ako zaviaže svojich kolegov
súčasných i budúcich, aby sa oň starali, ako o oko v hlave, skôr ako ho predloží verejnosti ako ten predmet, bez ktorého
by kultúrne dedičstvo bolo zásadne ochudobnené – mal by vec náležite uvážiť na základe dôkladného spoznania
všetkých okolností sprevádzajúcich daný predmet od miesta a času vzniku i jeho prípadných ďalších životných zastavení,
cez techniku zhotovenia, identifikáciu výrobcu či tvorcu, cez určenie pôvodnej, ale aj všetkých nasledujúcich funkcií, až
po rozbor jeho formálnych znakov a zaradenie do systému obdobných artefaktov – toto je jadro a aj v kvantitatívnom
zmysle podstatná časť vedeckovýskumnej práce v múzeách. Na druhej strane náležitá múzejná selekcia – lebo práve o nej
bola reč – vytvára predpoklady pre plynulejší výkon a kvalitnejšie výstupy v nasledujúcich fázach múzejnej práce, teda
v odbornej správe a najmä pri prezentačnej činnosti, osobitne pri prezentácii prostredníctvom výstav.
Ak je reč o vzťahu vedeckovýskumnej a prezentačnej práce, treba mať na zreteli, komu je komunikácia určená.
V múzeách sa najčastejšie stretáme s dvoma polohami výstupov. Jednak smerom k odbornej verejnosti – teda kolegom
v múzeách a odborníkom v príslušných angažovaných vedných disciplínach – sú určené spravidla publikované odborné
texty, ktoré z hľadiska formy a obsahu musia mať všetky obvyklé náležitosti. Iná je situácia pri komunikácii so širokou
verejnosťou, ktorá je podstatnou zložkou múzejnej prezentačnej práce. Treba zdôrazniť, že je tomu tak na rozdiel od
väčšiny vedeckých pracovísk, pre ktoré je popularizácia vedeckých poznatkov skôr doplňujúcou záležitosťou. Úloha
múzeí je o to ťažšia, že základným výrazovým prostriedkom pre komunikáciu s verejnosťou sú výstavy a expozície – teda
svojím spôsobom neverbálne výstupy.
Príprava výstavy by sa potom s istou rezervou mohla porovnať s tvorbou populárno-náučného textu, čo sa vo
všeobecnosti považuje za veľmi náročnú prácu. Pri takomto prístupe je rozsah odborných poznatkov potrebné zredukovať
na mieru prijateľnú laikovi. To si vyžaduje určité zovšeobecnenia a výber podstatných momentov z komunikovaného
obsahu, pričom výpoveď ako celok i v častiach musí ostať pravdivá a neskreslená. Naznačený postup si bez rizika omylov
môže dovoliť len autor dobre zorientovaný v danej problematike, z čoho jednoznačne vyplýva nutnosť väzby medzi
prezentačnou a vedeckovýskumnou prácou v múzeách.
Ako sa s uvedeným zadaním vyrovnáva vo svojej praxi Lesnícke a drevárske múzeum možno ozrejmiť prostredníctvom
projektu Tradičné remeslá pre dnešok, ktorý odborní pracovníci múzea riešili v poslednom období. Na začiatku –
v roku 2006 – stálo zaradenie témy Tradičná a súčasná ručná drevárska výroba na Slovensku do programu výskumnej
práce. Téma dopĺňala spektrum dovtedy rozvinutých výskumných úloh a sústreďovania informácií zameraných na
dokumentáciu drevárstva nasmerovaných na historické remeslá, priemyselnú drevársku výrobu a dizajnérsku tvorbu –
teda inštitucionalizované formy výroby – o rozmer tradičnej domáckej výroby a súčasnej neprofesionálnej tvorby, ktoré
aj napriek nižšej miere formálneho vymedzenia dosahovali a dosahujú v reálnom živote v našich podmienkach veľmi
dobrú úroveň a pomerne široké kvantitatívne zastúpenie.
Výskum bol do programu múzea zaradený ako časovo otvorená téma s primárnym zameraním na akvizíciu. Prebiehal
u vytypovaných neprofesionálnych výrobcov formou nahrávaných štandardizovaných rozhovorov s použitím vlastného
dotazníka, ktorý okrem základných životopisných údajov, druhu a charakteru výrobkov, technologických postupov
a pracovného náradia sledoval aj problematiku motivácie výroby, hodnotenia vlastnej práce vo vzťahu k tradičnej výrobe
a uplatnenie výrobkov, vrátane ich verejnej prezentácie.
Už predbežné výsledky v prvých rokoch výskumu ukázali viacero zaujímavých momentov – potvrdil sa značný rozsah
a životaschopnosť neprofesionálnej výroby z dreva, pestrá druhová šírka produkcie, ale tiež značná nevyváženosť
v remeselnej a estetickej úrovni výrobkov. Uvedené skutočnosti vytvárali dostatočné predpolie nielen pre priebežné
prezentačné využitie výsledkov výskumu, ale tiež pre úvahu o možnosti aktívne vstúpiť na pole kultivovania
neprofesionálnej výroby a tvorby z dreva.
V prvom slede múzeum pripravilo dve výstavy (Drevo v rukách človeka, Zvolen, 2008; Strom je modlitba zeme
k nebesiam, Lesnícky skanzen Čierny Balog, 2011) a viacero živých ukážok práce ľudových výrobcov z dreva, aby napokon
v roku 2011 prikročilo k realizácii úspešného projektu financovaného zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 pod názvom Tradičné remeslá pre dnešok. Projekt mal vzdelávací charakter a bol zameraný
na sprostredkovanie informácií o výrobných technológiách v spracovaní dreva s dôrazom na uplatnenie tradičných
technologických postupov a remesiel. Jeho nosným článkom bola informačná konferencia, na ktorú nadviazali viaceré
sprievodné aktivity. Prednesené príspevky vyšli následne v tlačenej podobe vo forme zborníka s rovnakým názvom ako
konferencia. Myšlienkovo na konferenciu nadviazali tiež dve výstavy. Dlhodobá výstava Drevo vždy živé – tradičné remeslá
pre dnešok bola sprístupnená v priestoroch múzea a prezentuje prostredníctvom reprezentatívneho výberu zbierkových
predmetov historické drevospracujúce remeslá a techniky, ako východisko a podnet súčasnej ručnej a malosériovej
výroby z dreva uplatniteľnej vo vidieckom priestore. Rovnomenná putovná výstava bola zostavená ako obrazovo-textové
resumé výstavy dlhodobej.
Popísaná skúsenosť nie je len dokladom nevyhnutnej väzby výskumnej a prezentačnej práce. Naznačuje tiež, že
dostatočná miera koncepčnosti a systematického prepojenia všetkých základných múzejných činností môže priniesť
zaujímavé pozitívne výsledky.
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Obr. 1 Z výskumu výroby lubových košov, výrobca Juraj Kútny, Bacúrov, 2006. Foto: Ž. Šípková

Obr. 2 Z výskumu výroby lubových košov, výrobca Juraj Kútny, Bacúrov, 2006. Foto: Ž. Šípková
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Obr. 3 Z výskumu korytárstva, výrobca Marek Kanáloš, Prenčov 2008. Foto: Ž. Šípková

Obr. 4 Z výskumu korytárstva, výrobca Marek Kanáloš, Prenčov 2008. Foto: Ž. Šípková
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Obr. 5 Z výskumu korytárstva, výrobca Marek Kanáloš, Prenčov 2008. Foto: Ž. Šípková

Obr. 6 Z výskumu rezbárstva a spracovania svorov, Rudolf Gontko, Nová Baňa, 2009. Foto: Ž. Šípková
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Obr. 7 Výstava Drevo vždy živé 2011. Foto: M. Vanga

Obr. 8 Výstava Drevo vždy živé 2011. Foto: M. Vanga
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Obr. 9 Výstava Drevo vždy živé 2011. Foto: M. Vanga
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Šľachtický rod Raisz – majitelia hradu Ľubovňa
(1825 – 1880)
PhDr. DALIBOR MIKULÍK, ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM, HRAD STARÁ ĽUBOVŇA
hradlubovna@slnet.sk
Pracuje v Ľubovnianskom múzeu na pozícii riaditeľa. V rokoch 2003 – 2011 bol kastelánom hradu Ľubovňa,
kedy sa venoval hlavne obnove, a tiež marketingu hradu Ľubovňa. Vo svojej odbornej činnosti skúma dejiny
hradu Ľubovňa v 19. storočí s dôrazom na výskum šľachtického rodu Raisz (majitelia hradu Ľubovňa 1825 –
1880).
Do roku 2004 múzejníci zo Starej Ľubovne nedisponovali informáciami a poznatkami o pôsobení tohto rodu
na hrade Ľubovňa. Z hľadiska poznania dejín rodu Raisz, akvizičnej a expozičnej činnosti, nebol vykonaný
žiaden ucelený výskum. Východiskom pre výskum bolo vyhľadanie potomka (Juraj Lublóvary), ktorý žije
v Luxemburgu. Je priamym potomkom po meči majiteľa hradu Ľubovňa v 19. storočí Juraja Félixa Raisza.
Následne bol historikom Ľubovnianskeho múzea umožnený prístup do súkromnému archívu tohto rodu. Na
základe pozitívnych reakcií potomkov a ich ochoty spolupracovať boli múzeu poskytnuté hodnotné informácie
a pomoc. Výsledkom výskumu bola aj akvizícia v počte 65 ks zbierkových predmetov. Cieľom výskumu bolo
vyplniť „biele miesto“ dejín hradu Ľubovňa v 19. storočí, ako aj vytvoriť ucelený múzejný produkt – výskum,
akvizícia, expozícia a publikácia. Boli použité metódy archívneho výskumu, oral history, a vykonané získanie
a spracovania zbierkového fondu. Slávnostné otvorenie expozície venovanej rodu Raisz sa konalo pod záštitou a za
účasti potomkov tohto rodu z Luxemburska, Maďarska, Poľska a Slovenska.
Kľúčové slová: hrad Ľubovňa, rod Raisz, Lublóvary, potomok po meči, portréty Félixa a Apollónie, hosťovská kniha
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni sprístupnilo dňa 8. mája 2011, z príležitosti otvorenia letnej turistickej
sezóny 2011, na hrade novu expozíciu pod názvom Juraj Félix Raisz – majiteľ hradu Ľubovňa 1825 – 1880. Expozícia
prezentuje nielen historické fakty týkajúce sa pôsobenia rodiny Raisz na hrade, ale aj množstvo zbierkových predmetov.
Tie boli z väčšej časti múzeu darované Georgeom Lublóvárym, žijúcim v Luxembursku. Georges Lublóváry je priamym
potomkom po meči, po Jujarovi Félixovi Raiszovi.
Juraj Félix Raisz a jeho synovia boli majiteľmi Ľubovnianskeho hradného panstva v rokoch 1825 – 1880. Hrad Ľubovňa
kúpil J. F. Raisz od košickej komory, ktorá mala hrad v správe a v roku 1819 uverejnila inzerát o predaji hradu. Majetok J. F.
Raisz nadobudol pod názvom Rozličná kráľovská donácia. Cena hradu s priľahlým panstvom bola 57 000 zlatých.
Raisz začína používať predikát Lublóvári (ľubovnianskohradský). Priezvisko Lublóvári používajú dodnes žijúci potomkovia
hradného pána Juraja Félixa Raisza. Oficiálne sa miesto pobytu Juraja Félixa Raisza na Ľubovnianskom hrade uvádzalo
ako bytom arx Lublau Nro. 226.
Obdobne, ako poslední súkromní majitelia hradu, Zamoyski aj Raiszovci spravovali nielen samostatný hrad a podhradie,
ale od roku 1827 aj majetky prislúchajúce k hradnému panstvu Szadek (Podsadek) a Hobgard (Chmeľnica). Juraj Félix
Raisz pôsobil na Spiši ako župný hodnostár, hraničný komisár a statkár. Zaslúžil sa o potlačenie sedliackeho povstania
v roku 1831. Juraj Félix Raisz svoj šľachtický pôvod potvrdzoval rokom 1609 svojím predkom Jánom Raiszom. Cieľom
nového majiteľa hradu bolo revitalizovať chátrajúce hradné panstvo na prosperujúcu rezidenciu. Zaslúžil sa o čiastočnú
rekonštrukciu barokového paláca, kde sa v súčasnosti nachádza expozícia rodiny Raisz. Svoje hlavné ciele zameral na
rozvoj lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.
Juraj Félix Raisz bol posledným majiteľom hradu Ľubovňa, ktorý ho obýval so svojou rodinou. Po smrti manželky
Apolónie v roku 1860 sa presťahoval do komplexu budov barokového podhradia. Zomrel 18. decembra 1861. Spoločne
so svojou manželkou Apolóniou, synmi Júliusom a Alexandrom je pochovaný pred hradnou kaplnkou sv. Michala. Po
smrti Juraja Raisza sa majiteľmi majetku stali synovia Szílard a Július. Hrad Ľubovňa spoločne s prislúchajúcimi majetkami
predali potomkovia J. F. Raisza mestu Stará Ľubovňa v roku 1880. Mesto bolo majiteľom hradu iba dva roky a hradné
panstvo kupil poľský šľachtický rod Zamoyski, ktorý ho vlastnil až do roku 1945. Na hrade sa za čias Raiszovcov stretávala
šľachta vtedajšieho horného Uhorska, o čom svedčí nimi založená hosťovská kniha hradu Ľubovňa v rokoch 1827 – 1882.
Poznatky o správe a živote na hrade Ľubovňa v čase Raiszovcov neboli dodnes známe, pretože mnohé historické
pramenné materiály boli v súkromných rukách potomkov. Vystavené exponáty pochádzajú zo súkromných zbierok
žijúcich potomkov po Jurajovi Félixovi Raiszovi.
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Členenie expozície

Expozícia je rozdelená na štyri samostatné časti.
V prvej miestnosti je prezentované stolovanie 19. storočia. Medzi najhodnotnejšie vystavené predmety v jedálni patrí strieborný
príbor (62 kusov), strieborný dezertný príbor pre 6 osôb (12 ks), ďalej porcelánová súprava Pirkenhammer (73 ks) a litografia Alfonza
Muchu. Zaujímavosťou je aj obedové menu, ktoré bolo zostavené pri príležitosti 25. výročia služby spišského podžupana Aladára
Raisza (vnuk J. F. Raisza). V priestore oproti miestu na stolovanie dominuje pseudorenesančná kachľová pec z 19. storočia.
V druhej miestnosti je prezentovaná šľachtická rodina Raisz, portréty hradného pána J. F. Raisza a jeho manželky Apolónie z roku
1827, obraz hradu Ľubovňa z druhej polovice 19. storočia od Wiliama Forbergera1, sedacia súprava zdobená perleťou, rodostrom
rodiny Raisz od roku 1609 do roku 2011, osobné dámske a pánske predmety rodiny Raisz a fotogaléria rodiny Raisz.
V tretej miestnosti sú vystavené písané pramene z čias správy hradu Raiszovcami. K najzaujímavejším patrí originál hosťovskej
knihy hradu Ľubovňa 1827 – 1882 a kópia kúpno-predajnej zmluvy z roku 1880 medzi Szilárdom Raiszom a mestom Stará Ľubovňa.
Súčasťou zmluvy je nielen samotného hradné panstvo, ale aj obce Podsadek a Chmeľnica. V listine sa spomína aj odpredaj
liehovarníckeho zariadenia a rúbaniska na Marmone. Medzi ďalšie písané skvosty patrí menovanie Szílarda Raisza rytierom
Leopoldského rádu či listina potvrdzujúca predikáty „košický“ a „ľubovnianskohradský“ pre rodinu Raisz samotným Františkom
Jozefom I.
Štvrtá miestnosť expozície prezentuje dobovú spálňu v období 19. storočia. Hrad Ľubovňa prešiel aj v 19. storočí premenami.
Týkali sa predovšetkým jeho samotnej funkcie a využiteľnosti. Z pôvodne vojenskej pohraničnej pevnosti a niekdajšieho centra
správy spišského zálohu sa hrad transformoval na panstvo slúžiace majiteľom predovšetkým ako majetok, obydlie, správa majetku
a hospodárenia. Hlavným elementom bolo definitívne ukončenie funkcie hradu ako pohraničnej vojenskej pevnosti a tak je vnímané
aj jeho postavenie v rámci Spiša a Uhorska. Samotný hrad Ľubovňa sa dostal do stavu čiastočnej ruiny. Juraj Félix Raisz dal na hrade
opraviť barokový palác a hradnú kaplnku. Taktiež dal zamurovať okná na severnej stene gotického paláca na hornom hrade, aby
predišiel zrúteniu tejto steny.
V oblasti stavebno-architektonického vývoja sa obnova či výstavba hradu považuje za ukončenú, skôr sa pristupuje k stabilizácii
a záchrane niektorých objektov hradu. Výnimočné postavenie hradov je v 19. storočí už minulosťou a obdobné pevnosti strácajú
svoje postavenie a opodstatnenie, čo je aj príčinou ich chátrania.
K hradu patrilo niekoľko budov pod ním, ktoré boli súčasťou podhradia, drevený hostinec, voziareň, budova fiškála, liehovar,
murovaná sýpka, byt účtovníka a obytné domy pre úradníkov.
Odborný príspevok o pôsobení šľachtickej rodiny Raisz na hrade Ľubovňa pod názvom Hrad Ľubovňa v 19. storočí (Uhorský štát,
Juraj Félix Raisz – Lublovári, mesto Stará Ľubovňa, Andrej Zamoyski – majitelia hradu Ľubovňa) bol uverejnený v Spišsko-sandeckých
zošitoch, 2009, zväzok 4, s. 89-95.
Poďakovanie
Ľubovnianske múzeum – hrad ďakuje za výraznú podporu a spoluprácu pri tvorbe expozície potomkom po Jurajovi Félixovi
Raiszovi: Georges Lublóváry (Luxembursko), Ágnes Lublóváry (Maďarsko), Mária Javornická (Slovensko) a Ákos Engelmayer (Poľsko).

1

Poznámka
autorovi obrazu: Wiliam Forberger (1848 – 1928), rodák z Kežmarku, vo svojich kresbách a akvareloch sústredil svoju pozornosť
na tatranskú krajinu. Forberger bol i plodným portrétistom, ale príťažlivejšou témou pre neho boli veduty spišských miest
s architektonickými detailmi. Popularitu Forbergerovi prinieslo uznanie viedenskou galériou Albertina, ktorá v roku 1925
zakúpila dve jeho diela. Viliam Forberger pôsobil ako profesor kreslenia na levočskej reálke.
Foto: Archív ĽM
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Juraj Félix Raisz (Georgius Félix Raisz) – majiteľ hradu Ľubovňa
Appon Grünen,1827, olej na plátne, 57 x 45cm

Apolónia Teöke Čepenfalvi (Apolónia Teöke Czepenfalvi) – manželka Juraja Félixa Raisza
Appon Grünen, 1827, olej na plátne, 57 x 45cm
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Hrad Ľubovňa s podhradím
Vorberger Wiliam, 2. polovica 19. Storočia, olej na plátne, 110 x 140 cm

Hosťovská kniha návštev Ľubovnianskeho hradu, 1827 – 1882
Rozmery: 25,5 x 40 cm, počet listov: 85
Obal knihy je zdobený ručne namaľovaným erbom rodiny Raisz.
Kniha je zapožičaná od Štátneho archívu v Levoči, pobočka Stará Ľubovňa
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Organizace vědy a výzkumu ve Slezském
zemském muzeu
Mgr. ANTONÍN ŠIMČÍK, SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, OPAVA
szm@szm.cz
Je riaditeľom Slezského zemského muzea. Zameriava sa na oblasť konzervovania a reštaurovania múzejných
zbierkových predmetov a muzeológiu. Taktiež pôsobí ako odborný asistent na Slezské univerzitě v Opavě
(reštaurovanie, muzeológia, história).
Autor v príspevku stručne predstavuje Slezské zemské muzeum (SZM) ako tradičnú bázu pre výskum v oblasti
prírodných i spoločenských vied. Popisuje aktuálne situácie v oblasti vedy a výskumu na príklade príležitostí
a obmedzení SZM ako výskumnej organizácie.
Kľúčové slová: múzeum, prírodné vedy, spoločenské vedy, hodnotenie, motivácia, ekonomika
Slezské zemské muzeum (SZM) je zřizováno Ministerstvem kultury České republiky a spravuje třetí největší sbírku
v zemi. Od roku 2009 prochází muzeum komplexní transformací blíže definovanou v Koncepci rozvoje.1 V této strategii je
vědě a výzkumu věnována zásadní pozornost.
Muzeum bylo již svými zakladateli v roce 1814 definováno jako vědecká a vzdělávací instituce. Nejstarší doklad o koncepci
vědecké práce v muzeu tak pochází ze 4. července 1815 a popisuje tři základní pilíře pro rozvoj bádání – vědeckou
knihovnu, sbírku přírodnin a slezských starožitností. O tom, že se instituce skutečně vyvíjela coby vědecká instituce
svědčí řada dobových relací, přičemž zcela zásadní je čtyřsvazková topografie Faustina Ense Das Oppaland, zabývající se
zevrubně nejen charakterem krajiny, ale i jejími dějinami a obyvatelstvem.2 Díky těmto mimořádným základům muzeum
nikdy nerezignovalo na vědeckou činnost, ba naopak, postupně ji rozšiřovalo v souvislosti s připojováním dalších institucí.
V současné době je tak portfolio odborností rozprostřeno od neživé a živé přírody, přes dějiny, až po muzeologii.
Výzkum je vnímán jako klíčový nástroj pro kvalitní akviziční práci, a to i v případě, že jsou zdroje pro jeho financování
velmi omezené. Dle našeho soudu je pro rozvoj muzea důležitější existence systému stimulujícího k aktivitě, než velké
finanční zdroje.
Ve Slezském zemském muzeu jsme proto vytvořili institucionální nástroj pro dlouhodobou podporu vědy a výzkumu
– Interní grantový systém. Při startu tohoto programu management muzea disponoval pouze velmi omezenou částkou,
která mohla jednotlivé projekty pokrýt dotací v řádu tisíců korun (cestovné, materiál, technika apod.). Naštěstí od roku
2011 se k interním zdrojům podařilo získat i významné navýšení – institucionální podporu vědy a výzkumu přidělovanou
z národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva kultury. Z programu pro Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace (DKRVO) muzeum ročně získá okolo 3 mil. korun, které významně zlepšují pracovní podmínky, nejen v oblasti
vybavení a mobility odborníků, ale i v případě vydávání publikací. Výše částky se odvíjí od hodnocení výzkumné
organizace prostřednictvím uznaných bodů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), a to za pětileté období zpětně. Jak
již bylo konstatováno, při plánování (RIV) je stěžejním cílem vědecké zhodnocování a rozvíjení sbírky. Z tohoto důvodu
je i při hodnocení projektových přihlášek významně přihlíženo ke vztahu řešeného úkolu ke sbírce SZM, což ovšem
nevylučuje poskytnutí podpory i na jiný typ výzkumu.3
Získání statutu výzkumné organizace (VO) v roce 2009 umožnilo muzeu rovněž zapojení do účelových grantových
programů zejména u Grantové agentury ČR a Ministerstva kultury. Právě tento poskytovatel se svým programem Národní
a kulturní identity (NAKI) podpořil doposud největší výzkumný projekt SZM v oblasti společenských věd Slezsko: Paměť –
identita − region. Pro léta 2011 až 2015 je k dispozici více než 20 mil. Kč, které zásadní měrou přispívají k získávání zcela
unikátních výstupů. Projekt je pochopitelně složen z několika rovin, nicméně základní ideou je příprava tzv. zemských
výstav v každém roce řešení, doplněných tematickou monografií, sumarizující danou problematiku v českém Slezsku.1
Řešitelský tým tak vytváří unikátní šestisvazkové kompendium, které bude nadále podávat svědectví nejen o stavu
poznání regionu v době kdy si SZM připomíná 200. let od svého vzniku, ale mapuje rovněž stovky movitých památek a to
nejen ze sbírky našeho muzea, ale i z mnoha dalších muzeí, archivů a památkových objektů. Symbolicky tak navazujeme
na dílo Faustina Ense a jeho topografii doplněnou již v roce 1835 i o popis stovek sbírkových předmětů muzea. O tom, že
idea výzkumu je ryze muzejní, ostatně svědčí i další rozměr, kterým je získávání nových akvizic. Nejcennějším přínosem
pro muzeum je však skutečnost, že odborní pracovníci, zejména kurátoři a restaurátoři, jsou přímo v terénu konfrontování
s množstvím slezských památek a získávají zcela unikátní přehled o struktuře a kvalitě kulturního dědictví regionu.
Přehled, jenž je klíčový nejen pro aktuální sumarizaci, ale zejména pro další budování a prezentaci sbírky SZM a dalších
institucí v regionu.
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Výstupem jsou vedle publikací a výstav například také edukační programy. V polovině řešení projektu se zdá, že aplikace muzejních
kritérií na koncepci projektu nese díky dosažené synergii běžně neprovázaných přístupů velmi zajímavé a cenné výsledky.
K nejprestižnějším účelovým vědeckým programům, sloužícím zejména k podpoře individuálních projektů, náleží ty od Grantové
agentury ČR (GAČR). Projekty jsou obvykle koncipovány jako tříleté, výjimečně pětileté a obvykle pokrývají především běžné
náklady na řešení a publikování výsledků. V tomto rámci řeší pracovníci SZM průběžně několik projektů.5
Pro utěšený rozvoj vědecké práce v muzeu je dle našeho soudu vhodné zaměřit se zejména na tři základní oblasti – motivaci,
hodnocení a financování.
Motivací, zcela nejcennější, je především odborná ctižádost pracovníků. Lze ji považovat za konstantní a nepříliš závislou na
formě a kvalitě institucionálního řízení výzkumu. Další dvě úrovně jsou naopak bytostně institucionální – ta první vychází z muzea
a motivuje ke zkvalitnění práce se sbírkou a rozvoji akviziční činnosti. Zde je zásadním rizikem zejména rezignace instituce na
koordinaci činností napříč obory a podsbírkami. Druhá je pak ovlivňována poskytovateli externích dotací a jejich zájmem na
konkrétních formách a tématech výzkumu. Praxe ukazuje, že v tomto případě je největším rizikem rychlá změna priorit, resp.
neexistence alespoň střednědobé garance politiky výzkumu.
Hodnocení lze rozdělit v podstatě na dvě úrovně – institucionální, se zjevnými výstupy zejména v podobě publikací a externí,
aktuálně v podobě bodů v Rejstříku informací o výsledcích. Body jsou udělovány dle kvality výsledku při externím posouzení. Přestože
je právě množství dosažených bodů za posledních pět let klíčovým parametrem pro státní finanční podporu výzkumu v rámci
programu DKRVO, nelze rezignovat na průběžné vytváření prostoru i pro aktivity, které jsou důležité pro rozvoj muzejní práce
a přitom mnoho RIV bodů negenerují. Plánování výzkumu je tak vždy provázeno i úvahami nad typem výsledků, jejich hodnocením
v RIV a přínosem pro sbírkotvornou a prezentační práci.
Počet bodů v RIV (pětileté období)
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2009
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Vložený graf prezentuje vývoj počtu RIV bodů za pětileté období, s tím, že v roce 2010, po zařazení SZM mezi výzkumné organizace,
byly uplatněny všechny starší, doposud neregistrované výsledky. Zachycený trend naznačuje, že získání statutu VO a transformace
organizace výzkumu v SZM se pozitivně odráží v nárůstu získaných bodů.
Třetím pilířem nesoucím vědeckovýzkumnou činnost v muzeu je financování. Jak již bylo uvedeno výše, je dle našeho soudu
nezbytné pokoušet se vytvořit alespoň drobné finanční fondy, které jsou zřetelným signálem pro vědecké pracovníky a deklarují
zájem instituce na rozvoji vědy a vývoje. V případě SZM je tak v současné době vedle základních rozpočtových prostředků výzkum
dotován rovněž z programu podpory výzkumných organizací DKRVO. K tomu přistupují další účelové dotace – konkrétně z NAKI
a GAČR-u, případně jiných poskytovatelů.
Efekt uvedených opatření lze sledovat při srovnání vývoje účelových dotací získaných Slezským zemským muzeem od roku 2008.
Bližší informace o vědeckovýzkumné činnosti Slezského zemského muzea lze nalézt na stránkách www.szm.cz, které mohou
případné zájemce více motivovat k navázání odborných kontaktů a zahájení spolupráce s naší institucí.
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Poznámky
Koncepce rozvoje SZM 2009-14 (blíže viz www.szm.cz ). Obsah charakterizují tato klíčová slova – Slezsko, země,
identita, tradice, kultura, příroda, sbírka, veřejnost, věda, vzdělávání, konsolidace.
Ens, Faustin Das Oppaland, oder der Troppauer Kreis, nach seinen geschichtlichen, naturgeschichtlichen,
bürgelichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten, díl I-IV, Troppau (Opava) 1835-37. Součástí dokumentu byl
i komplexní popis muzejních sbírek jakožto dokladu soudobé slezské reality.
Pro ilustraci lze uvést aktuální výzkumné projekty pro rok 2013: Zástupci rodu Orthotrichum vybraných národních
přírodních rezervací severní Moravy a Slezska; Zalednění Slezska: provenience nordických hornin; Výzkum
vybraných skupin dvoukřídlých (Diptera): taxanomie, fylogeneze, bionomie, rozšíření; Výzkum patologických
stavů užitkových, divokých a okrasných ryb v ČR; Míšeňský porcelán ve sbírce Slezského zemského muzea;
Personální složení a činnost Gestapa v Opavě; Opavští erbovní měšťané renesanční a barokní doby; Srub Petra
Bezruče v proměnách času – historický vývoj zahrady a objektu SPB; Středověká a raně novověká Opava ve Světle
archeologických pramenů I.; Nové zpracování písemných fondů osob SZM a katalog fondu cechovních truhlic
v historické podsbírce SZM; Umělecká fotografie podsbírky fotografie SZM.
2011 Paměť Slezska, 2012 Město-zámek-krajina, 2013 Znamení vertikál (náboženský život ve Slezsku), 2014 Země
a její muzeum, 2014 Země a její pán, 2015 Neklidné století.
Kritická komentovaná edice dvorských účtů Zikmunda Jagellonského, prince polského a vévody hlohovského
a opavského, z let1493–1507 (Petr Kozák); Muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku
v letech 1850−1914 (Pavel Šopák); Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956) (Mečislav
Borák a kol.); Taxonomické a fylogenetické studie k celosvětové monografii čeledi Anthomyzidae (Diptera), část III.
(Jindřich Roháček a kol.)
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Interdisciplinárny výskum v oblasti ochrany objektov
kultúrneho dedičstva a jeho aplikácia v praxi
doc. Ing. KATARÍNA VIZÁROVÁ, PhD. – *doc. Ing. MILENA REHÁKOVÁ, PhD.,
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY, BRATISLAVA
katarina.vizarova@stuba.sk; milena.rehakova@stuba.sk
Je docentkou v odbore Technológia makromolekulových látok, vedúca Odd. chemickej technológie dreva, celulózy
a papiera FCHPT STU. Orientuje sa na štruktúru a vlastnosti prír. polymérnych látok, degradáciu papierových nosičov
informácií a ostatných prírodných organických materiálov kultúrneho dedičstva, výskum nových látok a procesov na ich
ochranu. Je spoluautorkou piatich patentovo chránených riešení v oblasti vývoja modifikačných sústav na konzervovanie
kníh a dokumentov.
*Je docentkou v odbore Technológia makromolekulových látok FCHPT STU, spolugarantom inžinierskeho študijného
programu Ochrana materiálov a objektov dedičstva. Zameriava sa na metódy ochrany a konzervovania objektov
kultúrneho dedičstva, chemické aspekty konzervovania a reštaurovania farebnej vrstvy, chémiu koloidných sústav
a povrchov. Absolvovala študijný pobyt v IRPA (Royal Institute for Cultural Heritage) v Bruseli.
Jedným z nástrojov zabezpečenia účinnej ochrany objektov kultúrneho dedičstva je rozvoj komplexu konzervačnej vedy
a technológie (CST). Konzervačná veda sa zameriava medzi iným na vedeckú analýzu, autentifikáciu, konzervovanie
a sprístupňovanie dedičstva, hľadanie nových látok, metód, prístrojov, zariadení a systémov na zvyšovanie kapacity
a efektívnosti ochrany. Tieto činnosti, ktorých predmetom záujmu je objekt kultúrneho dedičstva, môže kvalitne zabezpečovať
iba interdisciplinárny tím prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu, na ktorom sa podieľajú odborníci z rôznych vedných
oblastí. Ochranu objektov kultúrneho dedičstva zabezpečujú rôzne profesie. Veľmi dôležitá je nielen komunikácia medzi týmito
profesiami, ale aj dobrá spolupráca zainteresovaných inštitúcií a vytváranie podmienok pre cielený výskum. FCHPT STU sa vo
svojej vedeckovýskumnej činnosti v oblasti CST zameriava jednak na prieskum a identifikáciu materiálov a objektov kultúrneho
dedičstva, ale aj na výskum nových látok, metód, prístrojov, zariadení a systémov, ktorý je nevyhnutný na zvyšovanie kvality
a efektívnosti ochrany. V príspevku sa uvádzajú konkrétne príklady interdisciplinárnej spolupráce FCHPT STU pri ochrane
zbierkových predmetov predovšetkým so SNM, SNG, ďalšími múzeami a inštitúciami.
Kľúčové slová: ochrana zbierkových premetov, interdisciplinarita, konzervačná veda
Ochrana zbierkových predmetov predstavuje jednu zo základných oblastí vedeckovýskumnej činnosti v múzeách. Zameriava sa
na zachovanie fyzického stavu, resp. stabilizáciu materiálov a objektov kultúrneho dedičstva. Z dôvodu rôznorodosti materiálovej
podstaty a stavu týchto objektov, ako aj problémov vznikajúcich pri realizácii ochrany, nevyhnutne si vyžaduje spoluprácu
a komunikáciu zástupcov rôznych vedných disciplín. Okrem samotného konzervátora alebo reštaurátora, ktorý je v priamom
fyzickom styku s objektom, do procesu ochrany môžu vstupovať odborníci z oblasti umenia a histórie, archeológie, etnografie,
zoológie a botaniky, ale aj fyziky, chémie, materiálového inžinierstva, technológovia a konzervační vedci.
Definíciou a postavením európskeho konzervačného vedca sa zaoberala J. H. Townsend v roku 2005 na sympóziu Macromolecules
in Cultural Heritage.1 Potreba rozvoja konzervačnej vedy, priemyslu a technológií (CSTI) na Slovensku bola po prvýkrát vyslovená zo
strany zástupcov pamäťových a fondových inštitúcií (PFI) na konferencii Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho
dedičstva CSTI 2011 a následne v roku 2013.2-5
Cieľom konzervačnej vedy je ochrana a zachovanie objektov a materiálov dedičstva v čase ďaleko prekračujúcom ich prirodzenú
životnosť. Konzervačnú vedu možno chápať ako interdisciplinárny systém metód a vedomostí, ktorý slúži na vedeckú analýzu,
autentifikáciu, oceňovanie, rozširovanie, konzervovanie a sprístupňovanie dedičstva. Prostredníctvom nej sa vytvárajú mosty medzi
humanitnými a exaktnými vedami, pričom ich podporuje, aby sa vzájomne posilňovali a kooperovali. Slúži ako teoretický základ
pre manažment dedičstva, vytváranie vízií a stratégií ochrany dedičstva, aj samotnej konzervačnej vedy a praxe. V neposlednej
miere konzervačná veda zahŕňa tvorbu technológií ochrany dedičstva, hľadanie nových látok, nových metód a prístrojov, zariadení,
systémov na zvyšovanie bezpečnosti a kvality ochrany dedičstva a zvyšovanie jej kapacity a efektívnosti, vypracúvanie stratégií na
prevenciu a spomaľovanie znehodnocovania materiálovej podstaty dedičstva.
Tieto činnosti, ktorých predmetom záujmu je vždy objekt kultúrneho dedičstva, môže kvalitne zabezpečovať iba interdisciplinárny
tím, a to prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu, na ktorom sa podieľajú odborníci z rôznych vedných oblastí. Konzervačný
vedec v tomto prostredí spĺňa úlohu integrujúceho prvku (Obr. 1).
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Obr. 1 Vzťah medzi objektom kultúrneho dedičstva a rôznymi profesiami v procese ochrany

Na Slovensku neexistuje špecializované pracovisko, zaoberajúce sa výskumom pre oblasť ochrany dedičstva.
Uplatňovanie interdisciplinarity vo výskumnej praxi je možné jedine efektívnym využívaním dostupnej infraštruktúry
a personálneho vybavenia pracovísk, ktoré disponujú potrebnými diagnostickými metódami a metodikami, ako aj
zariadeniami na ochranu (konzervovanie) objektov dedičstva. Riešením je spolupráca medzi odborníkmi z radov
výskumníkov, pedagógov na univerzitných a vedeckovýskumných pracoviskách a výkonných zamestnancov pamäťových
a fondových inštitúcií (PFI) a zdieľanie jestvujúceho prístrojového vybavenia. Pre efektívne využitie týchto personálnych
zdrojov a prístrojového vybavenia je dôležité spájanie a vzájomná informovanosť. Ďalšou z možností zlepšenia kvality
interdisciplinárnej spolupráce je výskum, realizovaný formou spoločných projektov, ktorých riešiteľskými organizáciami
sú vysoké školy, vedeckovýskumné inštitúcie a PFI. Tým vznikajú interdisciplinárne tímy odborníkov, schopné generovať
riešenia aktuálnych problémov, ktoré sa budú implementovať tak do praxe, ako aj do vzdelávania a ďalšieho výskumu.
Komplexný reštaurátorský výskum dnes kladie najvyšší dôraz na interdisciplinaritu a spoluprácu s odborníkmi
z prírodovedných, technických ako i umelecko-historických odborov. Jeho zámerom je oboznámenie sa so stavom,
umeleckými, výtvarnými a spoločenskými hodnotami diela, ktoré bude predmetom reštaurovania. Cieľom je získanie
čo najväčšieho počtu informácií o celkovom stave, pôvodnosti a originalite diela, určenie použitej techniky, vymedzenie
sekundárnych zásahov a zhodnotenie druhu a rozsahu poškodenia diela. Skladá sa z časti venovanej umelecko-historickej
analýze diela, zo samotného reštaurátorského výskumu a doplňujúcich technických (fyzikálno-chemických) analýz.
Neoddeliteľnou súčasťou reštaurátorského výskumu je chemicko-technologický prieskum, ktorý spresňuje odpovede na
otázky týkajúce sa stanovenia materiálov, rozsahu a druhu ich degradácie a identifikácie techník a technológií, použitých
pri tvorbe objektu. V prípade, že reštaurátorský výskum nie je komplexný a opomenie jednu zo spomínaných častí,
informácie o objekte môžu byť nielen neúplné, ale aj zavádzajúce. To môže mať za následok návrh nesprávnych postupov
ďalšieho reštaurovania/konzervovania. Uvádzame niekoľko príkladov z vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany
materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na našom pracovisku – Ústave polymérnych materiálov Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU), kedy fyzikálno-chemická analýza
významne prispela nielen k identifikácii kvality a stavu použitých materiálov, ale ovplyvnila následnú prácu reštaurátora.
Analýzou kresby neznámeho autora z vlastníctva SNG v Bratislave (inv. č. K 13064: monogramista N. A., Žehnajúci
pápež, 15. stor.) metódou optovláknovej reflektančnej spektroskopie v oblasti UV-Vis-NIR (FORS) sa zistilo, že záznamovým
prostriedkom použitým na vytvorenie kresby nie je pôvodne deklarovaná sépia (uvedené v prírastkovom denníku), ale
železogalový atrament s prídavkom ďalšej písacej látky. Ide o techniku lavírovanej kresby železogalovým atramentom,
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pravdepodobne v kombinácii s atramentom bister a grafitovou podkresbou. Nejde o kresbu sépiou, ako je uvedené v popise diela
v katalógu. Tento fakt vylučuje aj samotné datovanie diela (15. storočie). Pozorovaním v UV/VIS a IR svetle a optickou mikroskopiou
sa zviditeľnila degradácia atramentu a jeho charakteristická korózia (krakeláž). Farebné dôkazové reakcie potvrdili prítomnosť
železnatých a meďnatých iónov.6

Obr. 2 Neznámy monogramista: Žehnajúci pápež, 15. stor., SNG (inv. č. K 13064). Foto: Archív SNG

Pri realizácií materiálového prieskumu na objekte Zemského glóbusu – Terrestris (vyrobený I. G. Klingerom v Norimbergu,
približne v roku 1805), ktorý je v súčasnosti súčasťou zbierky Oravského múzea, bola na jeho povrchu pozorovaná pomerne hrubá
vrstva ochranného laku. Predpokladalo sa, že táto vrstva je pôvodná, avšak mohla byť nanesená aj neskôr, ako súčasť sekundárnych
zásahov na glóbuse. Pomocou nedeštruktívnej metódy spektroskopie v IČ oblasti (FTIR-ATR) sme zistili, že ide o materiál použitý
pri dodatočnej ochrane povrchu, nakoľko bol identifikovaný novodobý syntetický polymér – polymetylmetakrylát. Zároveň bola
navrhnutá metóda chemického odstránenia povrchového laku pri reštaurovaní.7
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Obr. 3 Zemský glóbus – Terrestris. Foto: A. Španová

Detail povrchovej úpravy –
mikroskopický snímok vzorky papiera
s povrchovou úpravou papiera a množstvom nečistôt.
Foto: L. Dubinyová

V procese konzervovania a reštaurovania grafiky (Univerzitná téza Vzkriesenie Lazara) zo zbierky SNM-Historického
múzea v Bratislave (zb. č. UH11039) sa naše pracovisko sústredilo na prieskum, analýzu a identifikáciu stavu
a materiálového zloženia objektu, ako aj návrh niektorých konzervačných procesov.8 V hornej časti diplomu bola
optickým pozorovaním v prechádzajúcom svetle zistená prítomnosť vodoznaku v tvare ľalie (Obr. 4). Pre jeho bližšiu
identifikáciu sme využili program Watermark Toolkit (Bernstein), ktorý je napojený na databázu známych európskych
vodoznakov na ručných papieroch z obdobia 16. – 20. storočia. Na základe zistených informácií možno predpokladať,
že ručný papier pochádzal z niektorej z papierní v Španielsku alebo v Taliansku.

Obr. 4 Vizualizácia vodoznaku pomocou softvérových úprav. Foto: R. Tiňo
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Vo výskumnej praxi, týkajúcej sa ochrany objektov dedičstva, sa často stretávame s požiadavkou predikcie stavu objektu po
reštaurovaní. Na vyslovenie predpokladov je potrebná vzájomná syntéza teoretických poznatkov a praktických experimentov na
modelových vzorkách podrobených simulovanému procesu starnutia. Vhodne zvolenými podmienkami urýchleného starnutia
a hodnotením vybraných parametrov počas starnutia možno predpovedať, akým spôsobom a ako rýchlo budú starnúť sledované
materiály, aký dopad budú mať použité reštaurátorské postupy/materiály na kvalitu ošetrovaného objektu, aký efektívny bude
účinok konzervačného zásahu. Urýchleným starnutím boli testované napr. vybrané reštaurátorské materiály (tmely) použité pri
reštaurovaní barokového obrazu Korunovanie Panny Márie z 1. pol. 18. st. zo zbierky SNM-Historického múzea v Bratislave9, bloky
novinového a tlačového papiera podrobené procesom deacidifikácie rôznymi technologickými postupmi za účelom predikcie stavu
po hromadnom konzervovaní, testovala sa vhodnosť použitia syntetického lepidla 3M Spray Mount v modelovej viacvrstvovej
vzorke (ručný papier, tylóza, japonský papier, syntetické lepidlo, netkaná textília) navrhovanej na použitie pri reštaurovaní grafiky
zo zbierky SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej (J. G. Haid: Skupinový portrét cisárskej rodiny, 1760, inv. č. G 591).10
V súlade s požiadavkami interdisciplinarity v oblasti ochrany objektov kultúrneho dedičstva v praxi (spoločenskou požiadavkou) sa
realizuje aj výchova odborníkov, zameraných na ochranu materiálov a objektov dedičstva v druhom stupni a pripravovanom treťom
stupni vysokoškolského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, a to v rámci novootvoreného
študijného programu Ochrana materiálov a objektov dedičstva (OMOD). Študijný program je zmeraný na výchovu odborníkov –
konzervačných vedcov pre prax v ochrane zbierkových a umeleckých predmetov, archívnych dokumentov a kníh za predpokladu
neustáleho získavania skúseností a zručností a priebežného celoživotného vzdelávania.
Poďakovanie
Ďakujeme projektu VEGA 1/0811/11 – Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafických objektov
kultúrneho dedičstva za finančnú podporu.
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Zmeny jaskynnej fauny na hranici pleistocén –
holocén – významná vedeckovýskumná úloha
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Pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine. Je vedúcim múzea, kurátorom –
geológom, so zameraním na výskum krasových oblastí, paleontologický výskum zameraný na liasové amonity
a jaskynné šelmy.
Autor prezentuje ideálny postup prác pri riešení vedeckovýskumnej úlohy, ktorá zahŕňa jej prípravu, štúdium
literatúry a archívnych prameňov, terénne a laboratórne práce, prezentáciu výsledkov odbornej a laickej verejnosti
na domácich aj zahraničných podujatiach a v masmédiách, možnosti spolupráce domácich a zahraničných
odborníkov rôznej profilácie a jej prínosy, možnosti financovania úloh.
Kľúčové slová: Ursus spelaeus, paleontológia, Veľká Fatra

Múzeum Andreja Kmeťa (v súčasnosti organizačná zložka SNM-Múzeí v Martine) vzniklo v roku 1964. V podstate
od svojho vzniku začala aj vedeckovýskumná činnosť múzea, v rámci geológie pod vedením Dr. Milady Horákovej,
ktorej vedeckou doménou bolo štúdium odrôd kremeňa (limnokvarcity, opály) zo známych lokalít kremnickej oblasti.
Odchodom Dr. Horákovej v roku 1973 sa však vedeckovýskumná činnosť múzea pozastavila až do roku 2004, kedy bolo
znovu obsadené miesto geológa.
V roku 2004 bola Vedeckou radou múzea schválená výskumná úloha Zmeny jaskynnej fauny na hranici pleistocén –
holocén: príklady z územia Veľkej Fatry. Cieľom výskumu bolo detailné spracovanie jaskynnej fauny, vrátane bezstavovcov,
zahŕňajúce časové obdobie pleistocén – recent na vybraných lokalitách v masíve Tlstej vo Veľkej Fatre a zhodnotenie
geologických pomerov v jaskyniach. Riešenie danej úlohy by mohlo byť typovým, skoro ideálnym príkladom realizácie
postupu prác a uplatnenie jej výsledkov.
V prvom rade sa uskutočnilo štúdium archívnej literatúry s cieľom nájdenia záznamov o paleontologických nálezoch.
Išlo predovšetkým o skúmanie písomných prameňov zo začiatkov 18. storočia (Bel 1737) a druhej polovice 19. a začiatku
20. storočia (Križko 1884, Petrikovich 1897, 1907, Skutil 1938, Liebus 1933, Eisner 1926, 1938, Bárta 1958). Pri konečnom
rozhodovaní o realizácii výskumov na vybratých lokalitách slúžili výsledky výskumu Mittera (1977).
Predmet výskumu bol z právneho hľadiska možný len po získaní potrebných povolení od príslušných úradov životného
prostredia. Preto bolo nutné získať povolenia na výskumy a zbery, ktoré upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny a vyhláška č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a ich spoločenskom
ohodnocovaní (obidva zákony boli novelizované). Až po získaní týchto povolení sa mohlo pristúpiť k samotnému
terénnemu výskumu. Výskum po obdržaní povolení prebiehal od roku 2004, pričom s menšími prestávkami trvá do
súčasnosti.
Z vytypovaných lokalít v masíve Tlstej bola ako najperspektívnejšia vybratá jaskyňa Izabely Textorisovej v doline Konský
dol. Jaskyňa je dlhá viac ako 170 metrov, pričom skúmané miesta sa nachádzajú za niekoľkými zúženinami. Výskum
prebiehal súčasne s postupom objaviteľských prác. Osteologické (kostrové) nálezy medveďov jaskynných boli objavené
a odoberané z miest nazvaných Hrobka a Sieň. Dno skúmaných priestorov sa odkrývalo postupne po centimetroch
a nálezy boli zakresľované do sieťového systému. Pri výskume boli odobraté vzorky na palinologické (peľové) analýzy.
Odobraté kostrové zvyšky sa následne zabalili a preniesli do laboratória múzea, kde sa uskutočnilo ich postupné čistenie
a sušenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Samotný proces starostlivosti si vyžiadal týždne pozorovaní stavu kostí
a systému pokusov a omylov, pokým sa nepodarilo nájsť ideálne riešenia pre kvalitné zachovanie kostrových zvyškov. Po
laboratórnych konzervačných prácach boli osteologické zvyšky podrobené odbornej determinácii.
Výsledkom výskumu bol nález takmer kompletných kostier minimálne 11 jedincov medveďov jaskynných (Ursus ex
gr. spelaeus Rosenmüller, 1794) rôzneho veku a pohlavia v polohe in mortem z obdobia pred 26 000 – 45 000 rokmi BP
(interštadiál Moershoofd v rámci posledného zaľadnenia; vrchný pleistocén, staršie štvrtohory, OIS 3).
Súčasne boli odobraté vzorky na stanovenie DNA, ktoré môžu priniesť nové poznatky o príbuznostiach medveďov
jaskynných nielen v rámci Západných Karpát, ale aj v rámci Európy. Analýzy rádiometrického stanovenia veku podľa

51

C a DNA boli uskutočnené v zahraničí v rámci cudzích grantových systémov vďaka výnimočnosti nálezu. Palinologické analýzy
vniesli trochu svetla do výskumu tvorby krasu vo Veľkej Fatre, zaujímavosťou je hlavne prítomnosť peľov rastlín v jaskynných
usadeninách z obdobia mladších druhohôr (krieda). Zaujímavosťou je aj prítomnosť rôznych patologických zmien a deformácií
na kostiach medveďov jaskynných, ktoré spracovali odborníci z oblasti stomatológie, ortopédie, forenznej a súdnej medicíny
a röntgenológie Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz v Martine. V súčasnosti sa realizuje 3D skenovanie vybratých
kostrových zvyškov. V rámci výskumu sa realizoval aj monitoring živej zložky prírody v jaskyni (monitoring bezstavovcov a stavovcov,
predovšetkým netopierov). Pri výskume bola nájdená minca, strieborný denár Leopolda I. z roku 1681, ktorý je prvým nálezov
v rámci Turca. Negatívnou skúsenosťou bolo poškodenie a odcudzenie nálezov v jaskyni neznámym páchateľom (páchateľmi), po
ktorom nasledoval podnet na trestné stíhanie a následné zabezpečenie jaskyne kovovým uzáverom.
Ojedinelosť a výnimočnosť nálezov bola prezentovaná ako laickej, tak aj odbornej verejnosti. Výsledky výskumov sa prezentovali
v rámci dennej tlače, populárno-náučných časopisov, a predovšetkým odbornými článkami v domácich aj zahraničných publikácia
(aj karentovaných). Výsledky výskumov boli doteraz prezentované na 3 medzinárodných sympóziách, vďaka čomu začala spolupráca
pri výskumoch so zahraničnými partnermi. Samozrejmosťou sa stali prezentácie nálezov na výstavách a v expozíciách (tematické
výstavy v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine, výstavy Stratený svet mamutov, Planéta na ktorej žijeme,
expozícia Príroda Turca).
Ocenením výskumu môže byť nominácia na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii Objav, nález, akvizícia za rok
2008, ale predovšetkým pozitívne hodnotenia výsledkov výskumu odborníkov z európskych krajín zaoberajúcich sa výskumom
jaskýň.
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Záverom o výnimočnosti nálezu možno konštatovať nasledovné:
1. množstvo zistených neporušených, viac-menej úplných kostier medveďov jaskynných, čo v podmienkach slovenskej
paleontológie predstavuje unikát,
2. zachovanie fosílnych zvyškov jedincov v polohe, v akej zvieratá uhynuli (in mortem), čo v spojitosti s paleontologickými
a geologickými údajmi umožňuje podrobnú tafonomickú analýzu nálezov a odhalenie príčin úhynu jednotlivých jedincov,
3. zistenie prítomnosti patologických javov na nájdených kostrách jedincov, ktoré dosiaľ neboli zaznamenané vo fosílnom
zázname stavovcov vôbec (napr. nález kostry mladej samice, ktorá z dôvodu choroby alebo úrazu prišla ešte počas života
o časť ľavej prednej končatiny) a pre vedu a spoločnosť prinášajú nové poznatky o tomto vyhynutom druhu z radu Carnivora,
4. a v konečnom dôsledku v prínos pre taxonomický výskum fosílnych zvyškov medveďov jaskynných na území Západných
Karpát z hľadiska exaktného definovania druhového postavenia nálezov pomocou morfometrickej, morfodynamickej
a paleogenetickej analýzy v spojitosti s biostratigrafickým kontextom.
Výskumná úloha pre svoj úspech naďalej pokračuje ďalšou etapou.
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Vstupný portál Jaskyne I. Textorisovej vo Veľkej Fatre. Foto: M. Furman
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Vstupná plazivka – zúženie k miestu nálezov. Foto: A. Bendík

Miesto najvýznamnejších nálezov – hrobka, v J. I. Textorisovej. Foto: A. Bendík
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Autor výskumu počas nálezu lebky medveďa jaskynného. Foto: J. Šparec

Autor výskumu počas nálezov kostí medveďa jaskynného. Foto: M. Apfelová

Vykopaná kompletná lebka medveďa jaskynného. Foto: M. Apfelová
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Strieborný denár Leopolda I. z roku 1681 nájdený pri výskume. Foto: A. Bendík

Osadený uzáver v jaskyni na zabezpečenie proti vstupu na miesta nálezov. Foto: A. Bendík
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Sušenie nazbieraných kostí medveďov jaskynných. Foto: A. Bendík

Vyčistená a konzervovaná lebka medveďa jaskynného. Foto: A. Bendík
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Rozloženie kostry medveďa jaskynného na zistenie stavu chýbajúcich kostí. Foto: A. Bendík

Vypracovaný pôdorysný plán vybratých nálezov kostier medveďov jaskynných. Foto: A. Bendík
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Pokus o výrobu odliatkov kostí medveďa jaskynného. Foto: A. Bendík

Rozložená kostra v pozícii nálezu – príprava na fotografovanie. Foto: A. Bendík
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Digitálne spracovanie vyfotografovanej kostry medveďa jaskynného. Foto: A. Bendík

Röntgenové snímky sánok medveďa jaskynného. Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz v Martine
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Jeden z posterov prezentujúcich výsledky výskumu na medzinárodných sympóziách o jaskynných medveďoch. Foto: A. Bendík
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Kosti medveďov jaskynných vystavené na výstave „Turčianske halali“. Foto: A. Bendík

Kosti medveďov jaskynných vystavené na výstave „Planéta, na ktorej žijeme“. Foto: A. Bendík
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Kosti medveďov jaskynných vystavené v expozícii Príroda Turca v Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Foto: A. Bendík

Vojnové roky v slovenských dejinách

Mgr. JURAJ LEPIŠ, PhD., MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, BANSKÁ BYSTRICA
juraj.lepis@muzeumsnp.sk
Pracuje ako lektor, historik a kurátor v Múzeu Slovenského národného povstania od roku 2010. V rámci svojej lektorskej
činnosti prednáša v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku a jeho výskumná činnosť sa zameriava na dejiny
Slovenska a Slovákov v rokoch 1938 – 1948.
V príspevku sa autor zaoberá činnosťou Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v oblasti spracovania informácií z dejín
druhej svetovej vojny na území Slovenska. Jeho cieľom je prezentovať výskum a výsledky vedeckej a publikačnej činnosti Múzea
SNP počas posledných rokov a zároveň poukázať na miesta, kde je ešte potrebné túto aktivitu vyvinúť. Konkrétne prezentuje
niektoré diela a výskum a na ich príklade informuje o miere úspešnosti tejto činnosti.
Kľúčové slová: publikačná činnosť Múzea SNP, Slovensko v rokoch 1939 – 1945

Múzeum Slovenského národného povstania (ďalej len „Múzeum SNP“) je celoslovenskou ústrednou špecializovanou múzejnou,
vedeckou, odbornou a informačnou inštitúciou so špecializovaným verejným archívom v priamom riadení Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, ktorá cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky, odborne spracúva, využíva a sprístupňuje dokumenty
múzejnej, archívnej a galerijnej hodnoty so vzťahom k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na
dokumentáciu a dokladovanie protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania (ďalej len
„SNP“) ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Dokumentuje povojnové súdne
procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie. Vykonáva vedeckovýskumnú,
odbornometodickú, kultúrnoosvetovú, vzdelávaciu, expozičnú, edičnú a informačnú činnosť viažucu sa k uvedeným dejinným
udalostiam. Zároveň poskytuje v oblasti svojej špecializácie odbornometodickú a poradenskú službu ostatným múzeám na
Slovensku, učiteľom dejepisu, žiakom základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl. Má celoslovenskú pôsobnosť
s medzinárodným dosahom – v rámci svojej špecializácie poskytuje aj pre zahraničie služby a materiálovú základňu pre štúdium
a tvorbu expozícií a výstav.
Neodmysliteľnou súčasťou činnosti Múzea SNP je tvorba projektov zahrňujúcich súčinnosť všetkých predchádzajúcich aspektov.
Projekt IPV Štefánik je vhodným príkladom činnosti Múzea SNP v tejto sfére. Myšlienka spojazdniť Pancierový vlak Štefánik vznikla
už pred niekoľkými rokmi. Prišli s ňou pracovníci Múzea SNP v Banskej Bystrici a nadšenci z Klubu historickej techniky (KHT) zo
Zvolena. Táto idea sa zapáčila aj ďalším partnerom a po spoločných rokovaniach sa začali rekonštrukčné práce na vozňoch, čo bolo
predpokladom realizácie náročného projektu.
Spojazdnená súprava, bola zostavená z vozňov rôzneho pôvodu – originálov i replík. Z dvoch pôvodných vozňov bolo možné
jednoznačne identifikovať len tankový, pochádzajúci z Improvizovaného pancierového vlaku Štefánik (IPV-I). Do jeho podoby sa
pracovníci snažili po všetkých stránkach upraviť aj oživenú súpravu. Celý projekt preto nesie názov Pancierový vlak Štefánik. Vlak bol
predstavený verejnosti koncom augusta 2009 a symbolicky zavŕšil oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania. Oživenie
pancierového vlaku Štefánik prinieslo neočakávaný úspech, ktorý podnietil pokračovanie v projekte aj v roku 2010. Realizácia
priniesla niekoľko noviniek, vďaka ktorým bolo možné vlak vidieť takmer na celom Slovensku i v zahraničí. Projekt bol „postavený“
do roviny prezentačnej a vzdelávacej. Cieľom bolo priblížiť ho širokej verejnosti, predovšetkým žiakom základných a stredných škôl.
Dôležitým aspektom prezentácie bol práve interaktívny spôsob výučby. Jednou z najzaujímavejších častí projektu bola emocionálna
rovina, ktorá bola realizovaná prostredníctvom rekonštrukcie bojov z obdobia Slovenského národného povstania.

História improvizovaných pancierových vlakov

Po vypuknutí povstania pociťovala 1. československá armáda na Slovensku nedostatok ťažkých zbraní, najmä tankov. Prikročilo
sa preto k stavbe improvizovaných pancierových vlakov, ktoré sa počas druhej svetovej vojny pomerne dobre osvedčili. Stavalo
sa podľa predvojnového československého predpisu. Súprava bola na základe skúseností nemeckej, sovietskej a aj slovenskej
armády doplnená o tankové vozne. Povstalecký pancierový vlak mal predsunutý plošinový vozeň, za ním delový a guľometný
vozeň a samozrejme parnú lokomotívu. Tankové vozne boli zaradené pred a za lokomotívu, prípadne na koniec súpravy. Na
zástavbu do tankových vozňov určili nepojazdné tanky Škoda LT-35. Dielne slovenských železníc vo Zvolene na stavbu týchto
vozňov použili vagóny radu Vd a VI, na ne položili nepojazdný tank, obložili ho kotlovým plechom a medzery vysypali štrkom.
Pancierový vlak IPV-I Štefánik (veliteľ npor. Anton Tököly) mal tri tankové vozne, z toho jeden záložný. Vlak IPV-II Hurban (veliteľ kpt.
Martin Ďuriš-Rubanský) mal tiež tri tankové vozne. Posledný IPV-III T. G. Masaryk (veliteľ kpt. Ján Kukliš) mal štyri tankové vozne,
z toho dva záložné. Po boji Hurbana pri Čremošnom boli dve tankové veže úplne zničené a museli byť vymenené. Celkove bolo do
povstaleckých pancierových vlakov zabudovaných 12 tankov. Všetky tankové vozne prešli zároveň úpravou veží, okolo ktorých boli
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upevnené prídavné panciere hrúbky 10 mm. Delový a guľometný vozeň boli po konštrukčnej stránke podobné. Vznikli
z dvojosových vozňov radu U na prepravu uhlia. Do vozňa bola vstavaná drevená konštrukcia, medzery boli vysypané
štrkom a doplnené oceľovými doskami slúžiacimi ako pancier. Delový vozeň mal vo svojej výzbroji jeden 8 cm kanón vz.
5/8 a dva ťažké guľomety, a slúžil aj ako veliteľský. Guľometný vozeň mal vo výzbroji päť ťažkých guľometov a slúžil pre
zástupcu veliteľa vlaku.

Priebeh projektu

Vozne pancierového vlaku Štefánik boli pred jeho rekonštrukciou prezentované ako nepojazdné exponáty na rôznych
miestach. Guľometný vozeň bol vystavený v skanzene ťažkých zbraní pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Tankový vozeň
bol uložený vo vstupných priestoroch areálu ŽOS Zvolen a. s., delový vozeň bol súčasťou repliky pancierového vlaku
vystaveného v parku Višňovského pod Zvolenským zámkom vo Zvolene.
Vozne stáli na svojich miestach niekoľko desiatok rokov a miesta vystavenia vozňov neboli spojené so železničnou sieťou
Železníc Slovenskej republiky. Pred začiatkom opravy bola vykonaná technická prehliadka a určený nutný rozsah opravy
každého vozňa. Samotná preprava vozňov sa začala v sobotu 20. júna 2009 prepravou guľometného vozňa zo skanzenu
ťažkých zbraní pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici do Zvolena. Po nutných úpravách okolitých stromov bol guľometný
vozeň pomocou oceľových lán upevnených okolo nárazníkov a reťazí pripnutý k lanu žeriava. Hmotnosť vozňa bola väčšia
ako nosnosť kladky a na prvý krát sa vozeň nepodarilo zodvihnúť. Po výmene kladky sa to nakoniec podarilo. Drevená
konštrukcia nadstavby guľometného vozňa vydržala aj napriek svojmu veku tlak reťazí a nedošlo k jej poškodeniu. Vozeň
bol prevezený do obvodu železničnej stanice Zvolen a naložený na koľaje Železníc Slovenskej republiky.
Súčasťou celého projektu bolo reštaurovanie vozňov. Dňa 29. júna 2009 sa všetky vozne previezli do Opravovne vozňov
Zvolen. Premiestnením exponátov na koľaje ŽSR a ich presunom do Opravovne vozňov vo Zvolene sa začala ďalšia časť
projektu, a to oprava vozňov a ich uvedenie do prevádzkového stavu. Oprava bola rozdelená na dve etapy: železničiarsku
a vojenskú. Železničiarska časť opravy bola zameraná na revíziu a úpravu pojazdu vozňa, opravu ťažného a narážacieho
ústrojenstva, revíziu brzdového ústrojenstva, vykonanie predpísaných kontrol a meraní potrebných pre zaistenie
bezpečnosti železničnej dopravy. V rozsahu vojenskej časti opravy bola realizovaná oprava a výroba pancierovania vozňov,
oprava drevených podláh vozňov, vnútorných stien delového a guľometného vozňa, oprava vnútorných pancierových
krytov strieľní a lafiet pre upevnenie guľometov. Samostatnou časťou opravy vojenskej výzbroje bola oprava a oživenie
tanku LT-35 tankového vozňa.
V roku 2009 bol IPV Štefánik predstavený pri 65. výročí Slovenského národného povstania. Rekonštrukcia trvala
približne 2 mesiace. Oživenie pancierového vlaku Štefánik prinieslo úspech a len v roku 2009 ho navštívili približne
40 000 ľudí. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté že sa v projekte bude pokračovať aj nasledujúci rok. Zrekonštruovaná
súprava IPV Štefánik pozostávala z: predsunutého tykadlového vozňa – vlastník KHT Zvolen; delového vozňa – replika
bola vyrobená pre účely nakrúcania filmu Deň, ktorý neumrie, vlastník mesto Zvolen; tankového vozňa – dobový vozeň,
vlastník ZOŠ Zvolen; parného rušňa 422.0108 – vlastník ŽSR, prenajaté KHT Zvolen; guľometného vozňa – dobový vozeň –
vlastník Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Súčasťou vlaku boli aj tri expozičné vozne, ktoré obsahovali výstavu o Slovenskom
národnom povstaní a pancierových vlakoch – dobový expozičný vozeň s výstavou o SNP a pancierových vlakoch patriaci
Múzeu SNP; dobový expozičný vozeň s veľkoplošnou obrazovkou a video dokumentáciou patriaci Múzeu SNP a dobový
expozičný vozeň s výstavou o stavbe a rekonštrukcii IPV patriaci KHT Zvolen.
Príchod pancierového vlaku do jednotlivých miest bol väčšinou naplánovaný s ohľadom na rôzne udalosti. V Košiciach
sa po týždni malo na stanici konať podujatie Prebúdzanie Katky, čo umožnilo ukázať vlak širšej verejnosti. Počas
zástavky v Liptovskom Mikuláši sa konal oficiálny program k 65. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Cesta vlaku bola
prispôsobovaná podujatiam v Piešťanoch a Trnave. V Bratislave sme týždeň ukončili víkendovou bojovou ukážkou v rámci
železničiarskeho podujatia RENDEZ.
To, že sa výstava stala atrakciou, je aj zásluha koordinácie celého projektu a dobrej marketingovej stratégie. Pracovníci
Múzea SNP museli v predstihu vycestovať do jednotlivých miest, aby zabezpečili podporu vedenia mesta, zástupcov
školských úradov či pracovníkov samotnej železničnej stanice. Plánovalo sa otvorenia výstavy, aj technické detaily, ako
zapojiť výstavu do elektrickej siete. Na bezpečnosť a poriadok okolo výstavy dozerali hliadky železničnej polície. Nakoniec
treba povedať, že bez ústretovosti a ochoty týchto ľudí by projekt nemal taký hladký priebeh.
Každá zo škôl, ktorá navštívila pancierový vlak Štefánik a výstavu, si mohla odniesť metodický materiál na CD a DVD.
Materiál na CD obsahuje metodické listy v podobe digitálnej prezentácie v rôznych formátoch, texty historikov z Múzea
SNP a archívne fotografia k SNP. Fotografie sa nachádzajú aj v osobitnom priečinku a môžu byť použité na ďalšie
vzdelávanie. DVD obsahovalo zostrihaný film, ktorý ukazuje tragédiu vojny a na pozadí výpovedí účastníkov povstania aj
veľkú statočnosť a odhodlanie brániť sa proti nepriateľovi. Prerozprávanie reality povstania cez skutočné ľudské príbehy
mladým ľuďom pomôže pochopiť túto problematiku aj v škole.
Počas projektu sme sa snažili umiestniť rekonštrukcie bojov práve do miest, kde pancierové vlaky počas povstania
naozaj bojovali. Prvou veľkou ukážkou bola rekonštrukcia prvého nasadenia vlaku IPV-I Štefánik pri obci Stará Kremnička
v roku 2009. Vďaka vhodným podmienkam sa podarilo tieto „boje“ umiestniť priamo na miesta, kde sa bojovalo na
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prelome septembra a októbra 1944. V roku 2010 sa v tomto trende pokračovalo, najväčšia ukážka prebehla pri obci Dobrá Niva,
IPV-I zasiahol do bojov v októbri 1944. Ďalšie menšie ukážky „vlaku v boji“ prebehli v rámci železničiarskych prezentačných akcií po
celom Slovensku (Grand Prix vo Zvolene, o rok na to Prebúdzanie Katky v Košiciach či Rendez v Bratislave). Ďalšou podobnou akciou
bola ukážka vlaku na 4. národných leteckých dňoch v Piešťanoch.
Súčasťou projektu v roku 2009 bol aj mobilizačný deň v Banskej Bystrici, ktorý pokračoval bojovou ukážkou na Čiernom Balogu.
Pancierový vlak sa v rovnakom čase dynamicky predvádzal na železničnej stanici v Hronci. Tieto bojové ukážky bolo možné
zrealizovať len za výdatnej pomoci klubov vojenskej histórie z celého Slovenska a Českej republiky. Na organizácii podujatí, ale aj
priamo na rekonštrukčných prácach, sa podieľali najmä KVH Carpathia z Bratislavy, KVH Golian z Banskej Bystrice a KVH Stred zo
Zvolena.
Múzeum SNP so spoluorganizátormi zrekonštruovalo Pancierový vlak Štefánik. Zámerom projektu bolo v jednotlivých slovenských
mestách, na železničných staniciach, priblížiť historické zbierky našej krajiny a starostlivosť o ne. V dvoch vozňoch boli umiestnené
dokumentárne výstavy: SNP a využitie pancierových vlakov a Reštaurovanie a rekonštrukčné práce na povstaleckých pancierových
vlakoch. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR. Bez pomoci firiem a organizácii by sa tento projekt nikdy neuskutočnil
a vzhľadom na veľkosť projektu bolo potrebné zabezpečiť spoluprácu zainteresovaných organizácii. Na projekte sa podieľali,
Ministerstvo kultúry SR, ZSSK Cargo, ŽSR, ŽOS Zvolen, Železničná spoločnosť Slovensko, Klub historickej techniky, Chemolak
a Mesto Zvolen.

Prehľad návštevnosti projektu

Pokračovanie projektu

Vzhľadom na úspešnosť projektu sa informácie dostali do celej Európy. Z tohto dôvodu sa Železničné múzeum v Utrechte
ponúklo, že v rámci organizovania výstavy v Holandsku prevezme náklady spojené s transportom vlaku a jeho zabezpečím s tým,
že IPV-I Štefánik bude reprezentovať dejiny Slovenska v Európe týmto spôsobom. Múzeum Slovenského národného povstania
v Banskej Bystrici v marci 2013 predstavilo v holandskom meste Utrecht jeden z najväčších prezentačných projektov. Podľa slov
generálneho riaditeľa železničného múzea (Het Spoorwegmuseum) p. Paul M. L. van Vlijmena a jeho zástupcu Peter-Paul de Wintera
ide o úžasnú vlakovú súpravu, ktorá (podľa svojich farieb) vyzerá ako veselý vlak: „It is amazing train set and it looks like happy train
according to its colours“. Veľkým oživením bolo odkrytie časti tankového vozňa, v ktorého interiéri sa nachádza kompletný tank
LT35. Vďaka uvedeným skutočnostiam je možné skonštatovať, že zrekonštruovaný improvizovaný pancierový vlak Štefánik s jeho
kamuflážnym náterom bol spomedzi všetkých zúčastnených vlakových súprav najväčším lákadlom.
Otvorenie sa uskutočnilo v tamojšom železničnom múzeu dňa 30. marca 2013 pri príležitosti 300. výročia od podpísania mierovej
zmluvy v holandskom Utrechte. Výstava potrvá do septembra 2013, kedy sa začne s postupným prevozom jednotlivých vlakov
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do domovských krajín. Na výstave Vlaky vo vojne 1860 – 2013 malo byť pôvodne 16 vlakových súprav z celého sveta,
v skutočnosti sa však holandskému múzeu podarilo zrealizovať len 6 výpožičiek. Ide o vlakové súpravy z Holandska,
Nemecka, Veľkej Británie, Srbska a Slovenska. Súčasťou projektu bola okrem statickej prezentácie vlakov aj výstava, ktorá
bola koncipovaná ako celkový pohľad na funkciu vlakov od roku 1860, počnúc vlakmi vo vojnových konfliktoch, cez
transportné vlaky, vojnové lokomotívy, až po sanitné – zdravotnícke vlakové súpravy. Statickú prezentáciu vlakových
súprav inštalovanú v tzv. „4. svete“ expozície holandského múzea sme podporili vlastnými prezentačnými materiálmi –
letákmi a publikáciami v anglickom jazyku.
Súčasťou otvorenia boli ďalšie sprievodné podujatia, ako prezentácia publikácie o výstave, otvorenie ďalšej časti
expozície – „5. svet“, vystúpenie vojenskej hudby či predvádzanie historickej vojenskej techniky.
Prezentácia tohto náročného projektu svojim obsahom a formou prekračuje rámec bežných výstavných aktivít nielen
Múzea SNP, ale ide o jeden z najvýznamnejších múzejných projektov realizovaných slovenským múzeom v zahraničí
v posledných rokoch. Tento vlak je vôbec prvým koľajovým vozidlom zo Slovenska, ktorý prekročil hranice Holandského
kráľovstva a je súčasťou tak veľkého projektu. V neposlednom rade ide taktiež o významnú prezentáciu slovenského
kultúrneho dedičstva, jeho zachovávania a sprístupňovania pre široký okruh verejnosti.
Foto: Fotoarchív Múzea SNP

OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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Posterové prezentácie
Faksimile privilégia pre Detvu z roku 1811
PaedDr. RENATA BABICOVÁ – *BcA. IVAN KOPÁČIK, DiS., PODPOLIANSKE MÚZEUM, DETVA
muzeum@kcdetva.sk, rena.bab@gmail.com; ivan.kopacik@gmail.com
V Podpolianskom múzeu v Detve pracuje od roku 2008 ako vedúca múzea. Venuje sa odborným činnostiam v súvislosti
so zameraním a špecializáciou múzea. Dôraz dáva aj na prácu s deťmi a mládežou s cieľom upevňovania regionálneho
povedomia prostredníctvom tvorivých aktivít.
*Autor ukončil štúdium na Collegium Marianum – Týnska vyšší odborní škola v odbore Péče o památky. V súčasnosti
študuje Fakultu reštaurovania Univerzity Pardubice v Litomyšli. V súvislosti s odborom sa venuje reštaurovaniu knižnej
väzby, starých tlačí a dokumentov, špecificky tvorbe faksimílií v rámci Českej republiky i Slovenskej republiky.
Príspevok je prierezom jednej vedeckovýskumnej úlohy, ktorú realizovali pracovníci Podpolianskeho múzea s prihliadnutím na
svoje podmienky počas dvoch rokov (2010 – 2012). Aj vďaka vynikajúcej spolupráci s reštaurátorom sa podarilo „obnoviť“ kúsok
histórie Detvy prostredníctvom faksimile jej privilegiálnej listiny z roku 1811, slávnostne ju sprístupniť a následne prezentovať
v rámci novej historickej výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva.
Hlavným poslaním Podpolianskeho múzea je zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie
hmotných a duchovných artefaktov jedinečného regiónu Slovenska – Podpoľania. Napriek náročným podmienkam sa pracovníkom múzea
vďaka spolupráci s reštaurátorom podarilo v roku 2011 úspešne zrealizovať jednu z vedeckovýskumných aktivít s trvalým prezentačným
charakterom FAKSIMILE PRIVILÉGIA PRE DETVU Z ROKU 1811 a zároveň tak získať do svojich zbierok jedinečný predmet s kvalitnou
výpovednou a zároveň vysokou umeleckou hodnotou.

Pohľad na budovu múzea na Partizánskej ulici č. 63 v Detve

Na projekte pracovali

BcA. Ivan Kopáčik, DiS., reštaurátor papiera, knižnej väzby, starých tlačí a dokumentov, výrobca faksimile (externe). Odborná
realizácia projektu:PaedDr. Renata Babicová, vedúca múzea – námet, organizačné a finančné zabezpečenie projektu; Elena
Műhlbergerová, odborná pracovníčka múzea – pomoc pri realizácii projektu.
Poďakovanie za spoluprácu: Mgr. Imrich Nagy, PhD., Katedra histórie UMB Banská Bystrica (preklad listiny), Mgr. Alexander Adam,
riaditeľ ŠA Banská Bystrica – pobočka Zvolen (sprístupnenie originálu listiny).
Projekt finančne podporila Komisia kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Detve.
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Námet projektu, jeho ciele a zámery

Napriek tomu, že Detva nepatrí medzi historicky najstaršie sídla bývalej Zvolenskej župy či vtedajšieho Uhorska (prvá
písomná zmienka je z roku 1638) a preslávila ju nesporne hlavne jej originálna ľudová kultúra, má i svoje dôležité historické
medzníky. K najvýznamnejším písomným prameňom definujúcim postavenie Detvy v rámci regiónu i vtedajšieho
Uhorska nesporne patrí privilegiálna listina Františka I. Habsburského z 13. 12. 1811, ktorou sa významne mení jej
hospodársky status – panovník Detve udelil jarmočné a trhové privilégií a povyšuje obec na mestečko. Výsadná listina
vstúpila do platnosti až 25. júna roku 1813 a následne sa aj v tom roku konal prvý jarmok.
Originál listiny je natrvalo uložený vo fonde Štátneho archívu v Banskej Bystrici – pobočka Zvolen. Na krátky čas pri
príležitosti vernisáže historickej výstavy Detva v prameňoch v roku 1999 bola síce autentická listina do múzea zapožičaná,
čoskoro však bola nahradená kópiou, ktorá zostala súčasťou výstavy až do jej demontovania v roku 2010. Nakoľko listina
neprešla digitalizáciou a nebolo možné získať kvalitný digitálny sken, pracovníci múzea sa rozhodli pre iný spôsob – dať
zhotoviť faksimile listiny s cieľom jej sprístupnenia verejnosti. Ďalším cieľom bolo v roku 2011 jej slávnostné uvedenie
na pôde múzea a následne v roku 2012 prezentácia faksimile pre širokú verejnosť v rámci novej stálej historickej výstavy
Detva v kontexte Vígľašského panstva.

Hlavné kroky prieskumu originálu listiny

Prípravné, organizačné práce a zabezpečenie projektu. Vedeckovýskumná činnosť v ŠA Banská Bystrica,
pobočka Zvolen (19. 8. 2010 – 30. 11. 2011)
Na spoluprácu pracovníci múzea oslovili mladého reštaurátora papiera, knižnej väzby, starých tlačí a dokumentov
Ivana Kopáčika DiS., z Detvy. Študent Univerzity Pardubice – Fakulty restaurování v Litomyšli mal už za sebou úspešne
ukončené štúdium na Collegium Marianum – Týnska vyšší odborní škola, v odbore Péče o památky a napriek mladému
veku i bohaté praktické skúsenosti v tomto odbore.

Prieskum originálu listiny, opatrné roztvorenie listiny
Výroba faksimile bola okrem odbornej práce aj jeho silným osobným vkladom Podpolianskemu múzeu a regiónu.
Cennou skúsenosťou pre pracovníkov múzea bolo dokumentovanie prác reštaurátora v archíve.

Zhotovenie faksimile listiny

Práca reštaurátora v ateliéri. Výroba samotného pergamenu, práca na detailoch, až po finalizáciu faksimile
V prípade listiny z roku 1811 ide o pergamenovú listinu s rozmermi 72 x 46 cm, písanú v latinčine. Na jemný typ písma
bol požitý železodubienkový atrament. Lícová strana obsahuje vlastný text orámovaný ozdobným rámikom z troch strán
textu. Na rube listiny sa v strede vrchnej polovice nachádza napísaný regest. K listine je privesená na hodvábnom závese
červená vosková pečať vsadená do dreveného (orech) ochranného puzdra.
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Postup výroby faksimile – práca v ateliéri reštaurátora

Prvým krokom bola výroba pergamenu. Po zadovážení si vhodnej kože sa táto naložila do vápenného lúhu na dobu troch týždňov
(Obr. 1).

Obr. 1
Následne sa vybrala, odchlpila a preprala v čistej vode tak, aby sa zbavila aj posledných zbytkov vápna (Obr. 2).

Obr. 2
Nasledovalo vypínanie holiny na drevený rám. Po celom obvode holiny bolo potrebné narezať otvory a cez ne prevliecť drevené
kolíčky, za ktoré sa pomocou povrazov holina napla na rám. Po dokonalom vypnutí sa ešte holina z mäsovej strany zbavila zvyškov
podkožného väziva – tzv. miazdrenie (Obr. 3).
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Obr. 3
Po vyschnutí – cca 5 dní – sa pergamen vyrezal z rámu, čím sa získal tzv. väzobný pergamen, ktorý sa musel ešte upraviť
na písanie tak, že sa brúsením strhla štruktúra chlpových kanálikov (Obr. 4).

Obr. 4
Tým vznikol zamatový povrch z líca i rubu pergamenu. Po vybrúsení sa pergamen napol na dosku. Z vopred pripraveného
pauzáka bol text prenesený na pergamen (Obr. 5), ale naďalej sa korigoval s rozsiahlou fotodokumentáciou z archívu
(Obr. 6).
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Obr. 5

Obr. 6
Celý text sa následne písal pomocou brka a kaligrafických pierok (Obr. 7). Na autentickej listine bol použitý železodubienkový
atrament, ktorý je dnes komerčne nedostupný, preto sa musel vyrobiť podobný – z orechových škrupín s pridaním atramentov
takých odtieňov, aby sa docielila požadovaná verná farebnosť i svetlostálosť.
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Obr. 7
Po napísaní textu a vykreslení rámika sa listina vyrezala z dosky, upravila do požadovaného formátu a na rubovú stranu
bol dopísaný regest (Obr. 8).

Obr. 8
Po napísaní všetkých textov a prípiskov nasledovala príprava ostatných častí listiny – textilných závesov, puzdra na
pečať a samotnej pečate. Ako prvé sa vytvoril nákres puzdra na pečať pre stolára, počas jeho výroby reštaurátor zhotovil
samotnú pečať, ktorá sa odliala z pripravenej formy a tónovaného včelieho vosku. Nasledovala výroba textilných závesov,
ktoré sú tvorené zo štyroch prameňov, jednotlivo i dohromady tordovaných.
Pred tordovaním všetkých prameňov si reštaurátor každý pruh samostatne doglejil kvôli zamedzeniu spätného
rozmotávania. Medzitým bolo už dodané vysústružené puzdro, ktoré sa namorilo do požadovaného odtieňa.
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Nakoniec sa puzdro zakonzervovalo včelím voskom napustenom v lekárenskom benzíne. Nasledovalo samotné zavesenie pečate
k listine. Prevlečený záves cez puzdro bolo nutné zaliať rozpusteným včelím voskom, na ktorý sa následne položil vopred pripravený
odliatok (Obr. 9).

Obr. 9
Jedným z posledných úkonov bolo preškrabanie textu v miestach zlomov listiny. Toto poškodenie sa urobilo len minimálne,
v menšom rozsahu ako u autentickej listiny – pre lepšiu čitateľnosť a na základe požiadavky pracovníkov múzea. Následne boli
miesta zlomov patinované svetlostálymi suchými pastelmi. Na záver sa celá plocha pre dosiahnutie čo najvernejšieho, autentického
efektu patinovala jemným vtieraním prachu (Obr. 10).

Obr. 10
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Pohľad na hotovú faksimile

Porovnanie detailu listiny (hore originál)
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Pečať privesená na faksimile listiny

Slávnostné uvedenie faksimile 13. 12. 2011

Presne na 200. výročie udelenia privilégií Detve mala laická i odborná verejnosť možnosť stretnúť sa v Podpolianskom múzeu
na slávnostnom uvedení faksimile listiny z roku 1811. Návštevníci si mohli pozrieť nielen finálny výsledok, ale prostredníctvom
prezentácie autora sledovať kroky a náročný postup výroby faksimile. Mgr. Imrich Nagy, PhD., sa prekladom textu listiny z latinského
do slovenského jazyka zaslúžil o jej zrozumiteľnosť pre verejnosť. Historický kontext podčiarkla odborná prednáška pozvaného
hosťa – historika PhDr. Pavla Maliniaka, PhD., z Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pozvánka na slávnostné uvedenie faksimile
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Prednáška PhDr. Pavla Maliniaka pri slávnostnom uvedení listiny

Prednáška s prezentáciou BcA. Ivana Kopáčika, DiS.
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Pozvaní hostia pri prezeraní faksimile listiny po jej uvedení

Prezentácia faksimile v rámci stálej výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva,
vernisáž 18. 12. 2012

Zámery a ciele projektu sa zavŕšili vystavením faksimile v rámci novej historickej výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva, kde
má významné miesto v celkovom zameraní výstavy. Zaslúžene priťahuje pozornosť návštevníkov a pracovníci múzea k nej realizujú
priebežne kultúrno-vzdelávacie podujatia pre verejnosť so špecifickým zreteľom pre deti a mládež. Zároveň patrí k najvzácnejším
písomným prameňom v historických míľnikoch Detvy, ale aj v zbierkovom fonde Podpolianskeho múzea. Veríme, že aj takto sa snáď
zároveň podarilo oživiť ďalší kúsok histórie Podpoľania.

Pozvánka na slávnostnú vernisáž výstavy
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Faksimile listiny adjustovaná vo vitríne stálej výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva

Pohľad na časť stálej výstavy, 2012
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História s najmenšími, 2013
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Mineralogický výskum jaskýň Slovenska
RNDr. MONIKA ORVOŠOVÁ – *Ing. PETER HOLÚBEK,
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
orvosova@smopaj.sk; holubek@smopaj.sk
Od roku 1993 pracuje v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ako
kurátorka geologických zbierok (minerály, horniny, speleotémy). Publikovala viac ako 50 vedeckých, odborných
a popularizačných článkov z oblasti geológie.
* Jaskyniarstvu sa venuje od roku 1985. Najskôr skúmal krasové oblasti Malej Fatry, potom Veľkej Fatry,
Západných Tatier a Nízkych Tatier. Od roku 1992 pracuje v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši ako kurátor zbierok technického charakteru a dokumentácie jaskýň. Publikoval 465 prác
populárneho a náučného charakteru z oblasti speleológie.
Jaskyne a krasové oblasti poskytujú širokú škálu možností mineralogického výskumu orientovaného na výplň
jaskýň, ktorú tvoria speleotémy, jaskynné sedimenty, ako aj biologické guánové akumulácie. Múzejné i grantové
vedeckovýskumné úlohy sú zamerané na genézu a ochranu jaskynných minerálov a ich speleotém, ako i s nimi
súvisiacich procesov tvorby a vývoja krasových fenoménov. Zbierky získané výskumom predstavujú vzácne archívy
paleoklimatických, mineralogických a mikrobiologických javov.

Jednou z prvoradých úloh múzea, ako to už vyplýva z jeho samotného názvu, je výskum a dokumentácia jaskýň
a priepastí. Tieto fenomény a krasové oblasti poskytujú širokú škálu možnosti mineralogického výskumu orientovaného
na výplň podzemných priestorov, ktorú tvoria speleotémy, jaskynné sedimenty, ako aj biologické akumulácie (guáno,
osteologický materiál a pod). Riešenie múzejných i grantových vedeckovýskumných úloh je zamerané na genézu
a ochranu samotných minerálov a speleotém, ako i s nimi súvisiacich procesov krasovatenia, tvorby a vývoja krasových
fenoménov a v neposlednom rade súvisí aj s nadobúdaním zbierok do fondu múzea. Speleotémy (z gréckeho speleo –
jaskyňa, thema – uloženina) sú známe ako jaskynná výzdoba, ktorá vzniká vyzrážaním z vodných roztokov v jaskynnom
prostredí. Ich najrozšírenejšou modifikáciou je kalcit, vzácnejší je aragonit. Príspevok v skrátenej forme prezentuje
výsledky mineralogického výskumu počas posledných desať rokov.

Výsledky výskumu
Hydrotermálny kalcit v jaskyniach

V rokoch 2003 – 2004 v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského prebiehal výskum obrovských
kryštálových drúz kalcitu nájdených v jaskyniach Nízkych Tatier. Monokryštály mimoriadnej mineralogickej hodnoty
dosahovali veľkosť nad 25 cm (Obr.1, 2).
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Obr. 1 Jaskynná dutina lemovaná kryštálmi hydrotermálneho kalcitu. Jaskyňa Nová Stanišovská, Nízke Tatry. Foto: P. Holúbek

Obr. 2 Priečny rez kryštálom hydrotermálneho kalcitu s označenými miestami odberu (červené bodky) na určenie izotopového
zloženia O18 a C13, a štúdium fluidných inklúzii

Geochemickým štúdiom kvapalno-plynných uzavrenín v kryštáloch (Obr. 3) sa zistili ich teploty vzniku, ktoré určili ich približné
hĺbky kryštalizácie a ich paleokrasový vývoj. Výsledkom bolo zistenie, že výskyt vzácnych kalcitových drúz súvisí s tektonickými
výzdvihmi pohoria (Orvošová et al. 2004, Orvošová – Hurai 2008). Tieto kryštály kalcitu tvoria jedinečnú zbierku minerálov
múzejného fondu.
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Obr. 3 Plynno-kvapalné uzavreniny (fluidné inklúzie) pôvodného roztoku zachytené v štruktúre kryštálu kalcitu počas
jeho rastu

Alochtónne jaskynné sedimenty

Ďalším predmetom výskumu sú alochtónne sedimenty v jaskyniach. Cudzorodý, nekrasový materiál prinesený do
jaskýň z jeho širšieho okolia. Takéto sedimenty sú cenným zdrojom informácií súvisiacich s paleogeografickým vývojom
blízkeho územia a hydrológiou pôvodných paleotokov, ktoré tiekli v minulosti do jaskýň. Metodika štúdia je zameraná
na petrografickú a mineralogickú analýzu zloženia riečnej jaskynnej výplne. Skúmané fosílne sedimentárne záznamy
pomáhajú riešiť otázky pôvodu a charakteru zdrojových oblastí a materských hornín, z ktorých je zložený materiál
jaskynných výplní. Výsledky štúdia sedimentov ponúkajú analýzu vzťahov medzi krasom a geologickým vývojom územia
(Orvošová 2006, Orvošová et al. 2006).

Jaskynné druhy minerálov

V rokoch 2006 až 2008 v rámci projektu 1/3057/06 VEGA s názvom Mineralogický výskum jaskýň Slovenska: identifikácia,
kryštalochémia a genéza minerálov prebiehal intenzívny systematický mineralogický výskum slovenských jaskýň
zameraný na identifikáciu špecifických minerálnych druhov, ktoré súvisia s reakciou netopierieho guána a vody
v jaskynnom prostredí. Výsledky priniesli ucelený prehľad o súčasnom stave druhového zastúpenia jaskynných minerálov
na Slovensku so zvýšenou pozornosťou na skupinu fosfátov. V jaskyniach boli zistené vzácne druhy fosfátov a celkovo 27
druhov minerálov (Moravanský – Orvošová 2007, 2008) (Obr. 4).
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Obr. 4 Zemité agregáty minerálov brushitu-sadrovca-taranakitu (bielej až hnedej farby) vyzrážané v hrubých nánosoch tmavého
guána. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras. Foto: Archív SMOPAJ

Špecifické typy speleotém

V posledných rokoch prebieha intenzívny výskum klimatických zmien na Zemi. Speleotémy sú vzácne archívy záznamov týchto
zmien. Zaznamenávajú teploty aj zrážky, v ročných alebo niekoľko tisícročných časových intervaloch. Tieto geochemické informácie
zachytené pri ich kryštalizácii sa stali predmetom nášho súčasného mineralogického záujmu. A práve s touto problematikou súvisí
aj vyhľadávanie špecifických kryogénnych jaskynných agregátov kalcitov (CCC), ktoré vznikajú vymŕzaním kalcitvorného roztoku
v jaskyniach v dobách ľadových (Obr. 5).

Obr. 5 Graf znázorňuje vzťahy vekov CCC, nadmorskej výšky jaskýň a hĺbky výskytu CCC
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Za pomoci presného U/Th datovania a izotopového zloženia stabilných izotopov O a C, kryogénne kryštalické
agregáty slúžia ako vzácne záznamy paleoklímy (teploty a zrážky) počas prechodu klimatických periód medzi glaciál/
interglaciál alebo štadiál/interštadiál (Žák et al. 2009, Orvošová, M. – Vlček, L. 2012, Orvošová et al. 2012). Múzeum vlastní
jedinečnú kolekciu týchto zbierok pochádzajúcich z 12 jaskýň strednej Európy (Poľsko, Česko, Rumunsko, Slovensko). Sú
rôznorodých morfologických foriem a veľkosť niektorých vzoriek zo slovenských jaskýň (najväčší do 5 cm) je zatiaľ známa
ako najväčšie na svete (Obr. 6).

Obr. 6 Hrubozrnné kryogénne jaskynné karbonáty (CCC) ako nástroj pre skúmanie hrúbky permafrostu v poslednej
dobe ľadovej. Charakteristické tvary kryštálov a kryštalických agregátov kryogénneho jaskynného kalcitu CCC z nových
lokalít na Slovensku.
Foto: A, D, E, F, H, I – J. Česla; B,C – Ľ. Zachar; G – M. Števko

Minulého roku sa dokončil výskum jaskynných perál celosvetovo nového genetického typu speleotém, ktorému sme
navrhli termín kryogénne jaskynné perly. Ide o vzácny druh jaskynných perál, ktoré vznikajú len za pomoci sezónneho
mrznutia vody (Žák et al. 2013) (Obr.7, 8). V zbierkovom fonde sú zaarchivované morfologické a farebné formy perál zo
všetkých známych lokalít použité pri výskume tohto vzácneho speleotému.

Obr. 7 Rez kryogénnou perlou. Centrum perly tvorí veľa kryštalizačných jadier – zrnká kryogénneho prášku
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Obr. 8 Rez bežnou jaskynnou perlou vznikajúcou v jazierku. Centrum tvorí jedno kryštalizačné jadro.
Veľkosť oboch perál je v priemere 1 cm

Záver

Výsledkom výskumnej činnosti je popis nových druhov minerálov v slovenských jaskyniach a prvých krasových výskytov na
svete. Speleotémy ako jedinečné formy sekundárnych minerálov vzniknutých v jaskyni sú vzácnymi geologickými dokladmi, ktoré
sú využiteľné pri skúmaní vývoja jaskýň a okolitého krasového územia, poskytujú vzácne paleoklimatické dáta z najmladšieho
geologického obdobia vývoja Zeme, pomáhajú študovať mikrobiologické procesy tých najprimitívnejších organizmov, ktoré sa
často podieľajú na mineralogických procesoch kryštalizácie a tvorbe niektorých foriem sintrov a v neposlednom rade ponúkajú aj
estetickú, kultúrnu a spoločenskú hodnotu.
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Archeologický výskum v podhradí
Fiľakovského hradu
Mgr. VIKTÓRIA TITTONOVÁ, HRADNÉ MÚZEUM FIĽAKOVO
viktoria.titton@gmail.com
Je pracovníčkou Hradného múzea vo Fiľakove a externou doktorandkou Katedry klasickej archeológie na
Trnavskej Univerzite. V Hradnom múzeu zastáva funkciu archeologičky a kurátorky archeologickej zbierky. Tretí
rok sa venuje výskumu podhradia Fiľakovského hradu v spolupráci s AÚ SAV v Nitre, digitalizácii a prezentácii
archeologickej zbierky múzea formou dočasných expozícií.
V roku 2012 realizoval Archeologický Ústav SAV v spolupráci s Hradným múzeom vo Fiľakove 2. výskumnú sezónu
na polohe Fiľakovo – Dolný hrad. Táto sezóna nadviazala na archeologický výskum z roku 2011, kedy sa otvorila
sonda I a II na úpätí hradného kopca Fiľakovského hradu, kde sa okrem úseku obvodového múru opevnenia
zachytila aj časť jedného z oporných pilierov múru. Archeologický výskum doložil osídlenie hradného kopca od
obdobia eneolitu, až po včasný novovek a potvrdil aj existenciu zložitého palisádového systému dolného hradu,
znázorneného na niekoľkých rytinách a vyobrazeniach historického významu.

História výskumu

Prvý systematický archeologický výskum na fiľakovskom hrade realizovalo Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest v roku
1944 pod vedením Dr. Jánosa Kalmára, ktorý preskúmal podzemnú miestnosť (kazematu) v zwingri, areál horného hradu
(6 miestností starého paláca a polkruhová bašta) a stredného hradu (cisterna, studňa, 3 delostrelecké pozície).1 Najväčšia
časť materiálu z výskumu sa dostala do Budapešti2, odkiaľ bola neskôr prevezená do Archeologického múzea Slovenského
národného múzea.3 Zo spodných vrstiev horného hradu pochádza najstaršia – biela keramika (13. – 14. stor.), ale našli sa
aj renesančné nádoby s polychrómnou glazúrou (turecký vplyv), kolkovaný riad, habánska keramika (17. stor.), kachlice
(15. – 17. stor.), fajky, kovové predmety (prevažne zo 16. – 17. stor.), zbrane a vojenská výzbroj (od 14. stor.), sklo (od 15.
stor.) a mince (15. – 17. stor.).4
Pred nasledujúcim systematickým archeologickým výskumom po dlhej etape v roku 2004 prebiehala v 70. rokoch
rozsiahla pamiatková obnova hradného areálu. Z rozprávania robotníkov sa dozvedáme, že sa počas reštauračných prác
našiel rôznorodý archeologický materiál, ktorého súčasné uloženie však nie je známe.
Systematické výskumy na hrade pokračovali až od rokov 2004 – 2005 nariadením Krajského pamiatkového úradu
v Banskej Bystrici (KPÚ BB), kedy sa preskúmal interiér Perényiho bašty a vstupná brána stredného hradu – vlčia jama.
S prieskumom priestoru v okolí vstupnej brány sa pokračovalo aj v nasledujúcom roku. Medzi rokmi 2007 – 2010,
s výnimkou roku 2008, prebiehal každoročný výskum pod záštitou firmy ITHAKA BB, kedy došlo k čiastočnému odkrytiu
kazematy č. 4 v areáli stredného hradu a k preskúmaniu sondy č. I/10 otvorenej na úpätí hradného kopca – predhradia.
Počas zemných prác sa pravdepodobne odkryli zvyšky JZ nárožného bastiónu vonkajšieho opevnenia, ako aj zvyšky
dvoch oporných pilierov.5
Výskumy v rokoch 2011 – 2012 realizované Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV)
v Nitre v spolupráci s Hradným múzeom vo Fiľakove (HMF) nadviazali otvorením sondy č. 2011/I, II na predošlý výskum
predhradia. Počas dvoch výskumných sezón sa odkryl úsek vonkajšieho opevnenia hradu a jedného z jeho oporných
pilierov a potvrdila sa existencia viacnásobného palisádového systému (4 rady), ktorý je často znázornený na dobových
rytinách hradu.6

Zadanie, metóda, spracovanie a organizácia výskumu

Prvá (2011) a druhá (2012) výskumná sezóna sa na základe rozhodnutia KPÚ BB uskutočnila v dňoch 1. 07. 2011 – 31.
09. 2011 a 23. 07. 2012 – 31. 08. 2012 na polohe Fiľakovo – Dolný hrad, pričom výskum financovalo Hradné múzeum vo
Fiľakove.
Výskum viedol vedecký pracovník AÚ SAV v Nitre, Mgr. Róbert Malček, PhD. Geodetické zameranie pracovnej plochy
a odkrytých stavebných konštrukcií previedol technický pracovník AÚ SAV Albert Loydl a vedecký pracovník AÚ SAV PhDr.
Peter Bednár, CSc. Na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii a nivelovaní jednotlivých situácií sa podieľala
zamestnankyňa HMF Mgr. Viktória Tittonová. Odkrývacie práce vykonali robotníci, ktorých zabezpečilo Mesto Fiľakovo.
Výskum sa realizoval formou sondy širokej 3 a dlhej najprv 11 m, ktorá sa počas 2. výskumnej sezóny predĺžila o ďalších
5 m (merané od múru na okraji parcely na úpätí kopca). Rezala svah návršia a bola označená ako sonda I. Na úseku 7
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– 8 m bol počas 1. výskumnej sezóny ponechaný priečny kontrolný blok, ktorý sa následne počas 2. výskumnej sezóny znižoval
po niveletu dosiahnutú na úseku 8 – 9 m, takže sa skúmaná plocha rozčlenila na hornú (Sektor 2.) a dolnú (Sektor 1.) časť. Nálezy
z kontextov sa evidovali podľa dĺžky rezu. Na východ od tejto plochy sa otvorila sonda II s rozmermi 2,5 x 1,6 m, ktorou sa mal overiť
priebeh obvodového múru. Počas 2. výskumnej sezóny sa pokračovalo v prehlbovaní sondy I, ako aj v jej predlžení SZ smerom
o ďalších 5 m (Sektor 3.) – smerom k hradu – s ponechaním kontrolného bloku v šírke 1 m. Celkovo skúmaná plocha sondy I po
dvoch výskumných sezónach tak predstavovala 16 x 3 m. Nálezové situácie sa dokumentovali fotograficky, kreslením, zameriavali
sa nivelačným a dodatočne i tachymetrickým prístrojom.

Výsledky 1. (2011) a 2. (2012) výskumnej sezóny na polohe Fiľakovo – Dolný hrad

V prvej fáze výskumu sa v sonde I očistil úsek obvodového múru, pričom sa narazilo na jeden z jeho oporných pilierov. Vo
vnútornom líci obvodového múru sa ukazovala dutina po vodorovne vsadenom brvne uloženom priebežne s oporným múrom,
z čoho vyplýva, že brvno pravdepodobne kotvilo múr v svahu. Z vrstvy, v ktorej sa brvno nachádzalo, pochádza prevažne zmiešaný
archeologický materiál z vrcholného stredoveku a praveku, preto materiál zásypu za obvodovým múrom mohol byť odťažený zo
sídliskových vrstiev neďaleko skúmaného priestoru.7
Po svahovitom teréne sa doložilo niekoľko zásypových vrstiev, ktoré padali smerom k obvodovému múru opevnenia, dno depresie
sa však ani po ukončení sezóny 2012 nenašlo. Jednu zo spomínaných vrstiev tvorila maltovina premiešaná s lomovými kameňmi.
V tomto prípade môže ísť o zvyšky zrúteného murovaného objektu, avšak možno ju považovať aj za stavebný odpad zámerne
navŕšený a zašliapaný počas výstavby obvodového múru (pochôdzna úroveň). Pod zásypovými vrstvami sa už ukazovala kompaktná
sídlisková vrstva, z ktorej pochádza výlučne materiál zo starších sídliskových horizontov osídlenia (eneolit, doba bronzová, doba
rímska, stredovek).8 V odkrývaní spomínaných sídliskových vrstiev sa bude pokračovať v 3. plánovanej výskumnej sezóne.
V SV profile kontrolného bloku v sektore 2 na úseku 7 – 8 m sa zachytila línia kolových jám K01. Pomocou kontrolného rezu
cez kolové jamy sa zistila hĺbka osadenia ohrady do terénu, ako aj vzťah palisády ku skupine šikmo uložených kolov v JZ profile
kontrolného bloku. Z nálezovej situácie vyplýva, že základová ryha palisády bola zahĺbená do deštrukcie staršieho stavebného
horizontu. Mazanicové hrudy z výmazu palisády nasvedčujú tomu, že sa ohrada, ktorá zanikla požiarom, zvalila na povrch valu.
Podobné kolové konštrukcie sa dajú sledovať na vedutách rôznych opevnení.9 V sektore 2 sondy I, na úseku 10 – 11 m sa ťahá ďalšia
línia kolových jám K02 súbežne s už spomínanou. Táto línia bola postavená zrejme skôr, avšak presnejšie datovanie oboch palisád
je zatiaľ nejasné.
V sektore 3 sondy I sa nachádzajú ďalšie dve paralelné línie kolových jám K03 v pravidelných odstupoch. Koly boli zapustené do
vrstvy s vysokou koncentráciou mazanicových hrúd, podobne ako v sektore 2. Zložitú situáciu je snáď možné interpretovať pomocou
starých vyobrazení, predovšetkým z pohľadu na hrad zo 17. stor., kde korunu obvodového múru opevňuje palisádová ohrada
s dvomi líniami kolov, obložená hlinou. Túto drevozemnú palisádu azda možno stotožniť so zvyškami palisádovej konštrukcie K03.
Nižšie sa na vyobrazení nachádza aj ďalšia línia kolov, už neomazaná – čo sa však líši od našich zistení. Kolová konštrukcia K01 bola
totiž v celej svojej hmote prekrytá zeminou, spolu s vodorovne vloženými kolami. V tomto prípade je však možné pripustiť, že ide
o zvyšky “roštovej” konštrukcie, spevňujúcej teleso valu, alebo o zvyšky staršej palisády.10
Napriek zložitej situácii a zatiaľ nezodpovedaným otázkam v súvislosti s palisádovým systémom je však nutné dodať, že výstavba
drevozemných konštrukcií si vyžadovala podobne vysokú úroveň odborných znalostí, ako výstavba kamenných a tehlových
konštrukcií.11

Archeologický materiál a datovanie nálezových situácií

Nálezový materiál získaný z uloženín na svahu a korune valu zodpovedá informáciám v písomných prameňoch, ktoré kladú
navŕšenie telesa valu a výstavbu opevnenia na koniec 16. a do 17. storočia. Ide predovšetkým o fragmenty keramiky, nádobkových
kachlíc a glazovaných komorových kachlíc. Sporadicky sa tu však objavuje aj praveká keramika (najmä neskorobadenská). Medzi
nálezmi zo zásypu a sídliskových vrstiev sa už novoveká keramika nevyskytuje, dominujú staršie nálezy – z obdobia eneolitu
(skupina Ózd), doby bronzovej (pilinská alebo kyjatická kultúra), z doby rímskej (germánska keramika), jeden fragment keramiky
pochádza z 13. storočia.12
K zaujímavejším nálezom radíme predovšetkým úlomok kamenného sekeromlatu a kamennú štiepanú industriu – úštepy, hlinený
praslen a pravdepodobne fragment drobnej zvieracej plastiky z doby bronzovej, zdobenú keramiku germánskej proveniencie
z doby rímskej a mincu zo 16. storočia.
Archeologický materiál sa formou prevodu správy hnuteľného majetku štátu dostal do správy Hradné múzea vo Fiľakove.

1
2

3
4
5

Poznámky
Kalmár 1959, s. 2-8; Drenko 1981, s. 437-439.
Cennejší materiál odviezol (J. Kalmár) ku spracovaniu do Budapešti, keramické úlomky, kovania, žarnovy a delové gule zostali
vo fiľakovskom františkánskom kláštore. (AMM-F: Drenko st. 1971: 2).
Šimkovic – Agócs 2010, s. 18-19; Jacsmenyík – Agócs 2005, s. 34.
Agócs 2009, s. 12-13; Drenko 1981, s. 439-441; Kalmár 1959, s. 8-40.
Hrašková (NS) 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
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6
7
8
9

10
11

12

Malček – Tittonová (NS) 2011, 2012.
Malček – Tittonová (NS) 2012, s. 145; 2011, s. 173.
Malček – Tittonová (NS) 2012, s. 145-146.
Kisari Balla 2000, s. 323, obr. 64 – Komárom/Komorn; s. 329 – Szabács /Schabatz; s. 342, obr. 83. – Munkács/
Munkatsch; s. 480, obr. 221 – Károly /Karoli.
Malček – Tittonová (NS) 2012, s. 148-149.
Potvrdené na základe niekoľkoročných výskumov vojenskej architektúry 16. – 17. stor. Mordovin 2011, s. 150; pozri
aj Domokos György:Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Budapest, 2000, s. 20-29.
Malček – Tittonová (NS) 2012, s. 150.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Východný profil sektoru 1 so zásypovými vrstvami depresie

Sektor 2 s kolovými jamami palisády K1
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Sektor 3 – 2 rady palisády

Nálezy

			

Kliešťe železné

Minca, 16. storočie
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Praslen hlinený

Sklo

Štiepaná kamenná industria
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Výber z keramického materiálu
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Vývoj a výroba leteckých motorov
v Československu a Slovenskej republike
Ing. MIROSLAV HÁJEK – *Ing. PETER ONDREJÁK, SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, KOŠICE
miroslav.hajek@stm-ke.sk; peter.ondrejak@stm-ke.sk
Je riaditeľom STM-Múzea letectva v Košiciach. Venuje sa histórii letectva z hľadiska technického vývoja leteckej
techniky. Bol technickým vedúcim akrobatickej skupiny Biele Albatrosy a posledný hlavný inžinier Vojenskej
leteckej akadémie v Košiciach.
*Pracuje v STM-Múzeu letectva v Košiciach. Je kurátorom zbierky leteckej techniky.
Autori informujú o vedeckej úlohe (dve etapy), ktorej hlavným cieľom bolo zmapovať históriu leteckých motorov
fondu Slovenského technického múzea-Múzea letectva a súčasne výsledky využiť pri tvorbe scenárov a realizácii
expozícií. Výsledky úlohy budú spracované do publikácie (rok 2014).
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Zastúpenie československej fotografickej techniky
vo fonde STM
Ing. LADISLAV KLÍMA – *Ing. MARIÁN MAJERNÍK, SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, KOŠICE
ladislav.klima@stm-ke.sk; marian.majernik@stm-ke.sk
Je kurátor zbierok Priemyselný dizajn, Fotografická a kinematografická technika v Slovenskom technickom múzeu.
Zároveň vedúci Oddelenia dejín výroby a techniky.
*Je kurátor zbierok Hodinárstvo, Fotografická a kinematografická technika v Slovenskom technickom múzeu.
Autori predstavujú priebeh vedeckovýskumnej úlohy, ktorá bola spracovaná v roku 2012 a kládla si za cieľ sumarizovať
(zmapovať) a spresniť zastúpenie československej fotografickej techniky v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea.
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Vývoj geodetickej techniky
v zbierkovom fonde STM
Mgr. ZUZANA ŠULLOVÁ, SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, KOŠICE
zuzana.sullova@stm-ke.sk
Pracuje v Slovenskom technickom múzeu vo funkcii námestníčky GR pre odbornú činnosť. V múzejníctve
pôsobí od roku 1998. Venuje sa problematike priemyselného dedičstva v kontexte múzejných zbierok.
V súvislosti s pôsobením v Predstavenstve Zväzu múzeí na Slovensku zabezpečuje koordináciu spoločných
celoslovenských prezentačných podujatí.
Hlavným cieľom vedeckovýskumnej úlohy bolo zmapovať geodetickú historickú techniku v zbierkových fondoch
múzeí na Slovensku, s dôrazom na zbierku geodézie a kartografie v správe Slovenského technického múzea.
V komparácii s pramennými literárnymi materiálmi systemizovať získané údaje s výstupom v podobe knižnej
publikácie.
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