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01ÚVODNÍK

O expozíciách v hradných,
kaštieľskych a zámockých múzeách

V dobe, keď je bežné vyrobiť kópie výtvarných diel z 18. sto-
ročia a rozmiestniť ich v historickom objekte, keď môžeme 
v reštaurácii sedieť na napodobnenine renesančnej stoličky 
savonarola, je túžba po autenticite a originalite stále silnejšia.
V tom hrajú múzeá prím. Múzeá spravujú to, čo je originálne
a pôvodné, a tým sú zbierkové predmety. 
Každý z nás počas svojich dovolenkových výletov navštívil 
historickú architektúru. Nie ako múzejník, ale ako bežný náv-
števník si zvedavo prezeral vnútro a nechal sa unášať výkla-
dom sprievodcu alebo si v tichu čítal predložené texty či po-
čúval informácie prostredníctvom audiosprievodcov. Či už 
to bola návšteva stavieb v habánskom dvore alebo vodný mlyn,
prehliadka bývalej továrne, dreveníc v skanzene alebo kaštieľa,
zámku či hradu. V každom prípade sme sa určite potešili, ak
bol aj interiér zariadený v čo najpôvodnejšom duchu a cítili
sme neopakovateľnú atmosféru starých čias. Takú, ktorú vy-
čarujú iba autentické veci.
Múzeá zriadené v hradoch, zámkoch a kaštieľoch v sebe nesú
dilemu. Sú v prvom rade múzeami, alebo architektonickými
pamätihodnosťami? Ktorá z týchto funkcií je prvoradá? Dô-
vodom prehliadky starobylého objektu z veľkej časti nebýva
samotné múzeum. Návštevníci často netušia, že prišli do mú-
zea. Zaujíma ich objekt ako taký a s tým súvisiaca aj jeho pô-
vodná funkcia.
Bývalé sídla šľachty, v ktorých sa nachádzajú niektoré múzeá,
to v nedávnej minulosti nemali ľahké. Mnohé z nich do konca
druhej svetovej vojny slúžili ako privátne rezidencie šľachtic-
kých rodín a sídlami múzeí sa stali až po zoštátnení. Aj keď 
existujú výnimky. Na Oravskom hrade vzniklo Múzeum orav-
ského komposesorátu už v roku 1868 a prvými exponátmi 
boli preparáty zvierat, drevené modely technických stavieb 
a predmety z hradnej zbrojnice. Bratislavský hrad či Tren-
čiansky hrad boli takmer ruinami a až po druhej svetovej vojne
ich zrekonštruovali do súčasnej podoby.
Po druhej svetovej vojne opustené sídla šľachty ponúkali rôzne
možnosti využitia. Okrem škôl, rôznych ústavov alebo nemoc-
níc boli využité aj ako múzeá. Špecializácia týchto múzeí zvy-
čajne nesúvisela s ich pôvodnou funkciou, prípadne sa jej do-
týkala len okrajovo. Napríklad v kaštieli v Brodzanoch bola
vytvorená expozícia, ktorá prezentovala život a dielo ruského
spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina, v kaštieli v Antole
(teraz Svätý Anton) bolo zriadené Lesnícke, drevárske a po-
ľovnícke múzeum. Typickým príkladom boli vlastivedné mú-
zeá zriaďované v okresných mestách a ponúkajúce návštevní-
kom archeologickú expozíciu, expozíciu najstarších dejín, 
lokálnych remesiel, etnologickú časť atď. Žitnoostrovské mú-
zeum v Dunajskej Strede je umiestnené v tzv. žltom kaštieli,
zlatomoravské múzeum v kaštieli rodu Migazzi. Svoje expo-
zície má v kaštieli aj Vihorlatské múzeum v Humennom, 
Krajské múzeum v Prešove zasa v kaštieľoch v Hanušovciach
nad Topľou a v Stropkove.
V spôsobe zamerania a špecializácie jednotlivých múzeí sa 
odráža vtedajšia spoločenská a politická situácia. Dejiny šľach-
tických rodov, ktorým patrili jednotlivé hrady, zámky a kaš-
tiele, boli posúvané do úzadia a v centre pozornosti stáli mú-
zejné predmety ako solitéry bez previazanosti na historický

objekt. Nebolo vôbec dôležité, v ktorom kaštieli sa pred rokom
1945 nachádzali, dôraz sa kládol na predmety samotné.
Summa summarum, súčasný stav expozícií v hradoch, kaštie-
ľoch a zámkoch je súhrnom viacerých okolností, v ktorých 
sa múzeá ocitali počas svojej existencie. Pretože aj múzeá sú
živé organizmy a sú obrazom doby.
V susednej Českej republike je možné v bývalých sídlach šľach-
ty postupne ostatných dvadsať rokov vidieť snahu o rekon-
štrukciu interiérov do originálnej podoby, akú mali pred ro-
kom 1945. V prípade, ak sa podarí vypátrať pôvodné pred-
mety a zasadiť ich do autentického interiéru, ide o ideálne
riešenie. V mnohých prípadoch ide o kvalitnú umelú inšta-
láciu, v treťom prípade len o náznakovú inštaláciu.
Na Slovensku nie je túžba po autenticite zatiaľ taká silná. Nie-
ktoré súčasné expozície s dobovým bývaním šľachty v kaštie-
ľoch, hradoch a zámkoch, ktoré sú v správe múzeí, sú stále 
ovplyvnené ideami a metodologickým prístupom z druhej 
polovice 20. storočia. Vtedy bolo žiaduce, aby „inštalácia bola
vývojová“. Zmiešanie slohov bolo považované za chybu a inšti-
túciám to bolo vytýkané. Kládol sa dôraz na to, aby miest-
nosti, ktorými návštevník prechádzal, boli slohovo čisté a zo-
radené chronologicky od najstarších po najmladšie umelecké
slohy.
Niektoré slovenské múzeá sídliace v bývalých šľachtických 
objektoch sa snažia návštevníkom vo väčšej miere prezen-
tovať životný štýl šľachty. Na minulosť šľachtického rodu, ktorý
objekt obýval, a s tým spojené pôvodné interiérové zariadenie
nazerajú bez negatívnych nánosov minulého režimu, ale zá-
roveň bez pátosu. Takýchto múzeí nie je veľa. Slovenské ná-
rodné múzeum-Múzeum Betliar sídliace v rovnomennom
kaštieli, ktoré spravuje v múzeu pôvodné predmety z kaštieľa,
postupne upravilo niekoľko dobovo zariadených interiérov 
do pôvodnej podoby. Že ide o stúpajúci trend, dokazuje aj
Múzeum vo Svätom Antone. Kým v roku 1967 boli ako histo-
rické interiéry zariadené iba štyri miestnosti, dnes múzeum
ponúka návštevníkom celý takýto okruh.
Vytvoriť autentickú interiérovú inštaláciu si vyžaduje množ-
stvo času, bádania a v neposlednom rade skúsenosti v odbore.
V súčasnosti sa odborné zameranie pracovníkov na historické
interiéry neveľmi uznáva a inštalácie sa často vytvárajú podľa
vkusu jednotlivcov.
Zmeniť stálu expozíciu nie je len tak. Predovšetkým treba 
rešpektovať zriaďovaciu listinu. Tá je alfou a omegou, od kto-
rej sa v múzeu odvíja všetko ostatné. Stála expozícia je základ-
ným produktom múzea a zároveň jeho výkladnou skriňou.
Hlavná téma predkladaného čísla časopisu Múzeum sa zro-
dila po uverejnení príspevku jednej pracovníčky múzea v pre-
došlom čísle časopisu (Múzeum č. 3/2019). Príspevok pod-
nietil diskusiu o súčasných prístupoch v tvorbe expozícií
v historických objektoch. Články publikované v čísle, ktoré
držíte v rukách, prezentujú expozície na slovenských hradoch,
v kaštieľoch a zámkoch, a snažia sa nájsť odpoveď na otázku,
či sú dobové bývanie šľachty, vlastivedné alebo iné formy ex-
pozícií na hradoch, zámkoch a kaštieľoch v symbióze alebo 
v rozpore.  

Ivana JANÁČKOVÁ
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Obnova šľachtických sídiel
a ich využitie na múzejné účely
The renewal of aristocratic residences and their use for museological purposes
The manner of cultural heritage protection depends on the identity model individual cultural communities prefer.  
Slovakia has not been in a situation such as the hegemonization of cultural heritage as yet.  It is a result of the past, 
the Hungarian pro-Magyar policy, which used to restrict the rights of the Slovaks living in the old Hungary and even
led to the resistance towards its representatives.  At the time of the first Czechoslovak Republic the animosity was 
transferred to the residences of former aristocracy which caused their luting and, consequently, led to the lack of 
interest in their rescue.  The situation in Slovakia had not changed with the arrival of the second Czechoslovak Republic,
either. Following the nationalisation of private property, the authorities of the day did not manage to use the confis-
cated aristocratic  residences appropriately, the historically and artistically precious inventory was taken away from 
them and centrally deposited in alternative collection creating institutions. After the stabilisation of the situation in 
the 1970’s, the renewal of cultural monuments had begun and new collection creating institutions were established 
that had found their home in aristocratic residences.  Following the year 1989 ownership relationships were profoundly
changed again and restitutions, lacking well premeditated plans, as well as the wild privatisation led to the total, up to
37 per cent, reduction of real estate national cultural monuments registered in the Central Monuments Fund of the 
Slovak Republic. 

Key words: cultural monument, renewal, state property, manor house, castle, museum, exposition, hotel, policy, museological items, collection, collector, ideology.
Kľúčové slová: kultúrna pamiatka, obnova, štátny majetok, kaštieľ, hrad, múzeum, expozícia, hotel, politika, muzeálie, zbierka, zberateľ, ideológia

Kultúrna identita
Hrady, zámky a kaštiele predstavujú jednu zo súčastí našej 
kultúrnej identity. Hodnotovo určite patria k najvýznamnej-
ším stavbám, aké boli kedy na našom území postavené, a svo-
jím tvaroslovím prinášajú do nášho prostredia všetky slohové
štýly, ktorými prešlo umenie a architektúra počas svojho dve-
tisícročného vývoja v Európe. 
V dôsledku radikálne napredujúcej globalizácie sa v celosve-
tovom meradle začína čoraz výraznejšie presadzovať potreba
záchrany kultúrneho dedičstva, pričom jednou z foriem je
obnova historických objektov. Objekt, prostredie a krajina 
predstavujú vzájomným prepojením jedinečný „kultúrny os-
trov“ optimálne evokujúci minulosť. Čosi, čo v tomto význame
vzniklo, udržalo sa a v súčasnosti už potrebuje ochranu. 
Tento jednoduchý, ale logický princíp zachovania kultúrneho
dedičstva vo svojej ucelenej podobe však môže fungovať iba

tam, kde je spoločnosť schopná rešpektovať pamiatky ako po-
zostatok niekdajších kultúr, súčasť svojej identity a vytvárať
podmienky na ich ďalšie zachovanie. V súčasnosti, pri vý-
raznej zmene spôsobu života, sa čoraz viac ozýva potreba ak-
ceptovania a ochrany pamiatok minulosti. Pamiatka sa pre-
stáva chápať ako architektonický relikt určitej doby, považuje 
sa za exponát, súbor nehnuteľných a hnuteľných artefaktov, 
muzeálií materiálnej a duchovnej hodnoty. Toto nové poníma-
nie pamiatkového objektu, prenesené a transformované aj
do podoby obnovy pamiatky, vedie k oživovaniu jej historic-
kých štruktúr a evokovaniu štýlového prostredia, čím sa vy-
tvára pocit autenticity. Nejde iba o exteriér historickej stavby
a vzťah objektu k okoliu, ale predovšetkým o komplexné pred-
stavenie všetkých atribútov, ktoré tvoria pamiatkový objekt 
a jeho hodnotu. Ochrana sa nekoncentruje iba na zachovanie
architektonicky riešeného skeletu a jeho dispozície, ale aj na

Jozef LENHART

Zrekonštruovaný barokovo-klasicistický 
kaštieľ šľachtického rodu Sztárayovcov

v Michalovciach, v ktorom od roku 1957 sídli 
Zemplínske múzeum. Foto: M. Zitrická
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vnútorné vybavenie, ktoré je jedinečnou vizuálnou učebni-
cou rôznych štýlov bývania, vkusu, obrazom zberateľských 
záľub a miestom umelecky cenných muzeálií. 
Spôsob ochrany a  rehabilitácie kultúrneho dedičstva však 
závisí od toho, aký model kultúrnej identity jednotlivé kul-
túrne komunity preferujú. V krajinách západnej Európy s kon-
tinuálne udržiavaným pamiatkovým fondom, pozitívnym 
vzťahom k hodnotám minulosti a vlastným dejinám, rozvi-
nutým historickým vedomím sa už dlhodobo uplatňuje pozi-
tívny prístup ku kultúrnemu dedičstvu a jeho hegemonizácia. 

Dôvody a dôsledky
Slovensko sa v takej situácii, akou je hegemonizácia kultúr-
neho dedičstva, nenachádza a ani sa nikdy nenachádzalo. His-
torický objekt je síce u nás vyhodnotený ako pamiatka, pri-
znávajú sa mu výtvarné, architektonické a urbanistické hod-
noty aj potreba jeho ochrany, no pre vlastníka a štát často 
predstavuje vecné bremeno bez výrazných možností jeho
ekonomického zhodnotenia a prínosu, čo negatívne ovplyv-
ňuje jeho existenciu. Na Slovensku sa vzťah k pamiatkam viac
verbalizuje, ale už menej sa koná v ich prospech. Dôsledky 
tohto latentného, pasívneho postoja spôsobili, že za ostatných
tridsať rokov sme na území Slovenska svedkami frapantného,
viac ako 30 % úbytku nehnuteľných pamiatok.
Tento postoj má svoju genézu. Je to dôsledok nášho selek-
tívneho chápania kultúrneho dedičstva a dlhodobého prefe-
rovania jeho jedného segmentu – ľudovej kultúry. K nej sa 
totiž v polovici 19. storočia uchýlila naša národná elita a pre-
dovšetkým na jej hodnotách vybudovala program národného
obrodenia a sebaurčenia. Východiská pre tieto postoje treba
hľadať v oficiálnej ostro protinárodnej asimilačnej politike 
uhorskej vlády, ktorá mala podporu uhorskej aristokratickej
a jej intelektuálnej elity, nazerajúcej na ľud s dešpektom a pohŕ-
daním. V danej situácii bola oslava a glorifikácia ľudovej kul-
túry jediná cesta k posilneniu národnej identity. 
Napriek tomu, že náš národ a krajina prešli za ostatných sto
rokov zásadnými politickými zmenami, ktoré nám umožnili
kultúrne a etnicky sa stabilizovať, nedokázali sme sa prepra-
covať ku komplexnému chápaniu kultúrneho dedičstva a spon-
tánne, bez rozpakov prijať všetky jeho formy a podoby. Naďa-
lej sa identifikujeme predovšetkým s ľudovou kultúrou, jej 
materiálnym a duchovným dedičstvom, folklórom, k čomu 

neskôr pribudla aj hrdosť na revolučné tradície... 
Naše stotožnenie sa s iným segmentom kultúrneho dedičstva,
reprezentovaným šľachtickými sídlami, je viac-menej formálne
a nepresvedčivé. Nejde totiž o prirodzený pocit hrdosti, ktorý
by nás s týmto druhom pamiatok spájal, ale implantovaný 
názor odborníkov a prijatie všeobecne platného spoločen-
ského úzu. Napriek tomuto neosobnému vzťahu k pamiat-
kam dokážeme o Slovensku hrdo hovoriť ako o krajine bo-
hatej na pamiatky. Na uspokojenie ega a akési vyrovnanie sa
s kultúrnym odkazom iných krajín to stačí. Lenže toto tvr-
denie sa nezakladá na pravde.

Pravda alebo sebaklam
Je Slovensko naozaj krajinou bohatou na pamiatky, alebo je to
len tradovaná pravda,  ktorá nemá reálny základ? Na porov-
nanie pár faktov. Veľkosťou pamiatkového fondu sme v rámci
27 krajín EU až štvrtí od konca! Rovnako nepriaznivé výs-
ledky sú aj v hodnotení stavu pamiatok a v ich využívaní na
kultúrno-spoločenské účely a turistický ruch. S tým by sme
sa nemali zmieriť, pretože posunutie ochrany hmotných i ne-
hmotných pamiatok do centra pozornosti je iba vecou správ-
neho nasmerovania kultúrnej politiky štátu. Tvrdenie, že sme
krajinou bohatou na pamiatky, je teda zavádzajúce. 
V skutočnosti ide iba o nekriticky prevzatý, desaťročia bez 
overenia šírený výrok Ľudovíta Janotu (1888 – 1968), autora
trojzväzkového diela Slovenské hrady. Čo ho motivovalo k vy-
sloveniu tohto euforického výroku, nevedno. Možno k tomu
prispela doba, ktorá potrebovala posilniť ego národa. Kniha
totiž vyšla v roku 1938, tesne pred vznikom slovenského štátu.
Exaktné fakty: Slovensko predstavované ako krajina hradov
dnes eviduje 110 hradných objektov. Z nich je však až 93 v rui-
nálnom stave a iba 17 sa zachovalo vo svojom pôvodnom 
historickom výraze a sú schopné užívania ako napr. Oravský
hrad, Bojnický hrad, Červený Kameň, Zvolenský zámok, 
Krásna Hôrka... Tá v ostatnom období vyhorela (po rekon-
štrukcii bude patriť k objektom s najvyššou autenticitou his-
torickej architektúry), 4 hradné objekty sú v skutočnosti ob-
novené ruiny (Bratislava, Trenčín, Strečno a Spišský hrad), 
2 hrady sú čiastočne zobytnené ruiny (Stará Ľubovňa, Lip-
tovský Hrádok), 4 hrady z celkového počtu hradných objek-
tov sú v súkromnom vlastníctve (Litovský Hrádok, Sloven-
ská Ľupča, Pezinok, Vígľaš) a 3 sú mestskými hradmi (Krem-

Zámok Bojnice,
sídlo SNM-Múzea Bojnice
Foto: I. Socha
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nica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica). Vo vlastníctve štátu
sú hrady Krásna Hôrka, Červený Kameň, Spišský hrad, Boj-
nický zámok, hrad Modrý Kameň (transformované na múzeá
v správe SNM), Zvolenský zámok (v správe SNG) a Bratislav-
ský hrad (hrad spravuje Kancelária NR SR, časť hradného pa-
láca využíva SNM-Historické múzeum). 
Na porovnanie: vo vlastníctve Českej republiky je v súčas-
nosti 105 národných kultúrnych pamiatok, ktoré spravuje 
Národní památkový ústav. Z toho je 56 zámkov s komplet-
ným vybavením, 21 hradov s kompletným vybavením, 14 udr-
žiavaných hradných ruín, 9 kláštorov, 3 historické okrasné 
záhrady a dva objekty ľudovej architektúry. Sú to pamiatkové
objekty najvyššej bonity. Ostatné NKP a kultúrne pamiatky
sú vo vlastníctve prezidentskej kancelárie, samosprávnych 
krajov, miest a súkromníkov. Celkovo je v Českej republike 
evidovaných a sprístupnených 300 zámkov a 365 hradov a hrad-
ných ruín. Je to len počet elitných pamiatok, ktorý rozširujú
ďalšie neevidované hnuteľné pamiatkové objekty nachádza-
júce sa na českom vidieku. Rozloha Českej republiky je len 
dvojnásobkom rozlohy Slovenska, aj počet obyvateľov Českej
republiky je v porovnaní so Slovenskom dvojnásobný, a teda
v matematickom prepočte počet užívaných a zachovaných 
pamiatok na Slovensku nevychádza v náš prospech.  
Aká je však naša kultúrna politika? Na Slovensku, na rozdiel
od Českej republiky, bola kategorizácia pamiatok na národné
kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky zrušená zákonom 
NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v dô-
sledku čoho nie sú významovo diferencované a všetky sú ve-
dené v najvyššej bonite ako národné kultúrne pamiatky. Toto
formálne zrovnoprávnenie však nezodpovedá skutočnej hod-
note pamiatkových objektov, ktoré sú významovo a kvalita-
tívne výrazne rozdielne. Vytvára sa však tým zdanie o kul-
túrnom bohatstve Slovenska a o záujme štátu na jeho zacho-
vaní. Podobne je to aj s vyhodnotením a kategorizáciou ich
fyzického stavu, ktorý je alibisticky charakterizovaný v šies-
tich kategóriách podľa tzv. stupňa poškodenia: dobrý, vyho-
vujúci, narušený, dezolátny, v obnove a iné. Kategórie naru-
šený, dezolátny a iné sú v podstate jednou kategóriou, a tou
je – zničené. Problematický je už aj stav pamiatok vyhodno-
tený ako vyhovujúci. No a celkom chýba kategória – zanik-
nuté, pretože za ostatných tridsať rokov máme aj také objekty. 

Bludný kruh
Radikálne zmeny vo vlastníctve pamiatkového fondu nastali
po roku 1989 zmenou politickej orientácie krajiny a vznikom
vlastnej štátnosti. So zámerom odčinenia krívd spôsobených
na súkromnom vlastníctve predchádzajúcim režimom sa štát
bez zváženia svojho konania, bez rozpakov a výčitiek, hek-
ticky a nekoncepčne zbavil vlastníctva kultúrneho dedičstva,
hlavného reprezentanta národnej identity. Toho, čo ešte ne-
dávno predstavovalo majetkové aktíva krajiny a patrilo k jej
bohatstvu. Z pamiatkových objektov boli vysťahované zabý-
vané inštitúcie, mnohé pamiatkové objekty sa rozpredali v di-
vokej privatizácii, v rámci reštitučného zákona boli vrátené
pofidérnym reštituentom a ako realitná komodita sa dostali
do vlastníctva vyšších územných celkov, miest a súkromní-
kov. Mnohí z nových vlastníkov nevideli v pamiatkových ob-
jektoch ich historickú a architektonickú hodnotu, potrebu
zachovať ich, ale iba príležitosť, ako  nadobudnúť rýchly zisk.
A tak sa ich začali zbavovať predajom, spravidla opakovaným
a za tichej asistencie štátnych orgánov... Dopad tohto konania
je katastrofálny. Nezáujem štátu o pamiatky sa preniesol aj na
ich nových vlastníkov a potrebnú iniciatívu k ochrane kul-
túrneho dedičstva nahradila z ich strany apatia, pasivita a bez-
trestná likvidácia toho, čo mali chrániť.
Súčasná situácia v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva je

istým spôsobom déjà vu. Aj po spoznaní skutkového stavu 
naďalej sa toleruje nezáujem vlastníkov o jeho zachovanie 
a zveľadenie, ľahostajnosť k jeho hodnotám, nepochopenie 
významu kultúrneho dedičstva pre vytváranie, najmä posil-
ňovanie národnej (štátnej) identity a pestovanie zdravého 
vlastenectva bez nenávisti k iným. Vracia sa aj mocenský afekt
nepochopenia elementárnych hodnôt a absencia zdravého
rozumu, ktoré by umožnili chápať kultúrne dedičstvo v jeho
historickom kontexte. Kaštiele sa stále vnímajú ako nepo-
trebný relikt minulosti. Posudzujú sa predovšetkým z hľadis-
ka ekonomického prínosu ako čosi náročné na údržbu, ne-
perspektívne, a investovanie do nich sa chápe ako mrhanie 
peniazmi. Analýzy pritom jednoznačne potvrdzujú, že inves-
tície vložené do pamiatok sa zhodnocujú, obnovy objektov 
prinášanú množstvo pracovných miest v rôznych profesiách,
pokračuje to aj po ich začlenení do života a podieľajú sa na 
rozvoji cestovného ruchu, čo generuje finančné prostriedky. 
Bez predsudkov pritom v zahraničí navštevujeme zámky v osob-
nom vlastníctve, nadchýname sa cudzím kultúrnym dedič-
stvom, dokážeme ho spontánne a neselektívne prijímať bez 
zamýšľania sa nad „neefektívnym“ vynakladaním peňazí na
ich prevádzku. Naopak, udivujú nás davy turistov, ktoré ich
navštevujú. Neposudzujeme ich podľa vlastníckych vzťahov,
necítime k pamiatkam averziu pre ich bývalých aj súčasných
majiteľov. Pri našich pamiatkach sa však mnohí z nás nedo-
kážu odosobniť, vnášajú do ich vnímania a posudzovania po-
litikum a nie sú ochotní prijať niekdajšie šľachtické sídla ako
súčasť svojej histórie. Táto averzia sa ako stigma nesie naprieč

Vysvetlivky: NKP – Národná kultúrna pamiatka, PO – Pamiatkový objekt,
PP – Pamiatkový predmet
Zdroj: http://www.pamiatky.sk/sk/page/pamiatkovy-fond 

Hnuteľné NKP
Vyhlásené hnuteľné NKP v r. 2017
Zrušené vyhlásenie hnuteľných NKP v r. 2017

Nehnuteľné NKP
Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2017
Zrušené vyhlásenie nehnuteľných NKP v r. 2017

Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP
Dobrý
Vyhovujúci
Narušený
Dezolátny
V obnove
Iné

Vlasnícka forma nehnuteľností NKP
Štát
Samospráva obcí
Cirkvi
Právnické osoby
Fyzické osoby
Iné vlastnícke formy (nadácie, združenia)
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

NKP
15 128

52
1

NKP
9 949

52
17

PO
34 734

92
2

PP
16 709

175
18

PO
5 079
6 259
3 330

903
722
416

PO
1 605
4 486
4 325
1 205
4 655

309
124

28
17

1
10

80

Stav pamiatkového fondu
v databázach centrálnej evidencie ústredného zoznamu

Pamiatkové rezervácie
Mestské pamiatkové rezervácie (MPR)
Pamiatkové rezervácie technického dedičstva (PRTD)
Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA)

Pamiatkové zóny
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niekoľkými generáciami. Latentne zotrváva v našom podve-
domí a bez toho, aby sme si to uvedomovali, motivuje náš 
asertívny vzťah k historickým pamiatkam reprezentovaným
rodovými sídlami niekdajšej uhorskej šľachty. 

Kde leží naša bieda
Pôvod tohto odmietavého vzťahu k pamiatkovým objektom
reprezentovaným šľachtickými sídlami vychádza z asimilačnej
politiky uhorskej vlády presadzovanej zvlášť po roku 1868, 
ktorá odopierala národom žijúcim v Uhorsku, teda aj Slová-
kom, právo na sebaurčenie, vzdelávanie v materinskom jazy-
ku, a v rámci jazykovo jednotného Uhorska bránila ich roz-
voju. Pre nás to znamenalo kultúrnu stagnáciu a viedlo k od-
poru voči predstaviteľom tejto politiky, ktorej zosobnením 
bola šľachta.
Koncom 19. storočia, po celouhorskej mileniárnej výstave
v roku 1896 oslavujúcej 1000-ročný príchod Maďarov do no-
vej vlasti, zosilnel politický tlak a zároveň došlo k systema-
tickému odvozu zbierkových predmetov a iných artefaktov
z múzeí, kaštieľov a kostolov do národných uhorských inšti-
túcií v Budapešti, napr. Magyar Nemzeti Múzeum, Szépmű-
vészeti Múzeum. Tým sa do veľkej miery skorigoval kultúrny
odkaz Slovenska, zdecimoval sa fond hnuteľných pamiatok 
na našom území, čo podnietilo u slovenskej inteligencie ďalšiu
vlnu odporu a posilnenie prežívajúcej nenávisti.
Vznikom Československej republiky nastalo po roku 1919 
ďalšie vyhrotenie vzťahu medzi už pronárodne uvedomelým,
sebavedomým domácim obyvateľstvom a uhorskou (maďar-
skou) šľachtou. Tá sa totiž po Trianone ocitla v cudzom pro-
stredí a v inom politickom zriadení, ktoré neuznávalo jej šľach-
tický stav a vlastnícke práva. Šľachta prišla nielen o svoje vý-
sady, ale prvou pozemkovou reformou jej boli odňaté aj vlast-
nícke práva k poliam, lesom a veľkostatkom. Vo vlastníctve 
im zostali iba užívané a obývané objekty – hrady, kaštiele a kú-
rie. Išlo o architektonicky cenné pamiatkové objekty s bohatou
históriou a pôvodným, rokmi nazhromaždeným mobiliárom. 
Časť uhorskej šľachty sa z Československa dobrovoľne vysťa-
hovala, a tak mnohé šľachtické sídla zostali opustené. Kúpou,
ale aj na základe politických a úradných rozhodnutí ich na-
dobudli noví vlastníci, ktorými boli prevažne bohatí továr-
nici, veľkostatkári alebo aj zaslúžilí legionári, ktorí sa priči-
nili o vznik novej republiky. No boli to ľudia bez rodového 
sebavedomia, ktorí v historickej pamiatke nevideli pamiat-
kové, kultúrne a umelecké hodnoty, ani rodový majetok zde-

dený po predkoch, ale často len objekt podnikania, čo viedlo
k devastácii šľachtických sídiel. Noví vlastníci a árendátori 
bývalých šľachtických hospodárstiev, hoci patrili k solventnej
vrstve obyvateľstva, nemali cítenie a zmýšľanie podporovateľov
a mecénov umenia. A už vôbec nemali vzťah k pamiatkam. 

Barbari za bránami
Lepší osud nečakal ani kaštiele, ktoré prešli do vlastníctva 
štátu. Neboli totiž prevedené do správy rezortu školstva a ná-
rodnej osvety, kde sa dala predpokladať určitá empatia k pa-
miatkovým hodnotám šľachtických sídiel a boli by primerane
využívané, ale skončili prevažne vo vlastníctve rezortu poľ-
nohospodárstva... Mnohé objekty sa dostali do vlastníctva 
obcí, ktoré v nich nevideli objekty pamiatkovej hodnoty a ne-
rátali s ich využitím na kultúrno-spoločenské účely. A tak sa
aj ku kaštieľom správali – arogantne, mocensky a vyložene 
pragmaticky. Keďže ich nikto v  ich konaní neusmerňoval, 
opustené a vykradnuté kaštiele sa stali pre obce vítanou mož-
nosťou na riešenie bytovej situácie sociálne najslabšej vrstvy
obyvateľstva. Štýlovo a honosne riešené interiéry sa prispô-
sobili ich bývaniu, často necitlivo, násilne a likvidačne. Och-
rana pamiatok nebola na programe dňa ani pre štát, ani pre
obce a ani pre nových vlastníkov. 
Toto je obraz a prístup Československej republiky v rokoch
1918 – 1938, ktorá ani za dvadsať rokov pokojného medzi-
vojnového obdobia nedokázala vytvoriť pre ochranu nehnu-
teľných a hnuteľných pamiatok právne predpisy. Dôvodom 
nezáujmu bol odpor väčšiny nových majiteľov, statkárov a cir-
kvi k ochrane pamiatok, ale aj nechuť zadefinovať práva vlast-
níkov a preniesť na nich zodpovednosť i výdavky na konzer-
váciu a obnovu štátom nadobudnutých umeleckých diel a his-
torických objektov.
Nepriaznivú situáciu v údržbe a ochrane kultúrnych pamiatok
zhoršili vojnové udalosti. Mnoho významných objektov bolo
zničených, mnoho hnuteľných pamiatok vysokej umeleckej
hodnoty sa dostalo ilegálne za hranice Slovenskej republiky.
Škody boli vyčíslené na 344 024 000 Kčs, čo cifrou zodpo-
vedá tej istej sume v dnešných eurách. 

Nové politické zriadenie, ale staré myslenie
Necitlivý prístup spojený s postupnou deštrukciou pamiatok
pokračoval po roku 1945. Dekrétom prezidenta republiky 
z 25. októbra 1945 č. 108/45 Zb. bol skonfiškovaný už aj vše-
tok nepoľnohospodársky majetok kolaborantov a zradcov,

Hrad Červený Kameň,
sídlo SNM-Múzea Červený Kameň
Foto: J. Tihányi
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medzi ktorými bolo aj mnoho príslušníkov nemeckej a ma-
ďarskej národnosti. Nariadením SNR č. 104/45 z 23. augusta
1945 sa so spätnou platnosťou uskutočnilo skonfiškovanie 
tzv. nepriateľského pôdohospodárskeho majetku, za ktorý 
sa považoval aj okrasný park, zvernica, skleníky, ale aj zaria-
denie, knižnice, porcelán, sklo, textil, zbrane, archiválie, ob-
razy, sochy a pod. V tejto súvislosti sa po prvý raz stretávame
s termínom „pamätnosť“ (neskôr nahradené termínom pa-
miatka, pamätihodnosť), ktorým sa definuje predmet ume-
leckej a historickej hodnoty – hnuteľná pamiatka, a s pome-
novaním štátom skonfiškovaného súkromného majetku „štátny
kultúrny majetok“, ktorým sa stali stavby pamiatkovej hodno-
ty – nehnuteľné pamiatky (hrady, zámky, kaštiele, paláce, meš-
tianske domy a pod.). Hoci šlo o štátny majetok, navyše mi-
moriadne vysokej finančnej hodnoty, a bol považovaný za cen-
né „pamätnosti“, nenarábalo sa s ním primerane k hodnote,
ktorú reálne mal. V Československej republike, po roku 1948
ľudovodemokratickej, zrazu všetko patrilo ľudu, teda aj pa-
miatky. A ľud si vlastníctvo vysvetlil po svojom – ničením 
dôkazov existencie nežiaducej, ešte nedávno rešpektovanej 
vládnucej triedy. Rokmi nakumulovanú nenávisť preniesol 
na hmotné i nehmotné pamiatky, ktoré sa pre neho stali rov-
nako ako ich majitelia triednym nepriateľom.  
Začalo sa s „ľudovým“ rabovaním a „odborným“ vysťahová-
vaním skonfiškovaných objektov pamiatkovej hodnoty a od-
vážaním hnuteľných pamiatok, integrálnej súčasti kaštieľskych
a zámockých interiérov. 
Principiálne malo dôjsť iba k vyprázdneniu zachovaných, voj-
nou nezničených objektov a k ich vysťahovaniu pre potreby
štátu, ktorý nemal na zabezpečenie chodu verejnej správy bu-
dovy a nemohol plnohodnotne plniť funkcie, ktoré mu vy-
plývali z kompetencií. Chýbali školské učebne, nemocničné
zariadenia, penzióny, ústavy, jasle, objekty obecnej správy 
a pod. Proti týmto nástojčivým požiadavkám bolo doslova 
nemožné presadzovať využitie opustených, skonfiškovaných
kaštieľov na kultúrne alebo múzejné účely. 
Oproti hodnotám, ktoré kaštiele predstavovali a mali byť reš-
pektované, stáli záujmy rezortov, ktoré urputne presadzovali
získanie pamiatkových objektov pre svoje utilitárne potreby.
Opäť prevládla politika, nevraživosť k myšlienke intaktne za-
chovať sídla predstaviteľov vykorisťovateľskej triedy, úzkoprsé
ideologické videnie, obmedzenosť, rezortný egoizmus, sub-
jektívne záujmy miestnych ideológov, požiadavky nových 
správcov štátnych poľnohospodárskych majetkov, potreba 
bytov, kancelárií, ubikácií, garáží, skladov, sýpok... a došlo aj
k novému zhodnoteniu priľahlého okolia kaštieľov. Priestran-

stvá pôvodne patriace historickým okrasným záhradám boli
zabraté na poľnohospodárske využitie a stavebné pozemky. 
Vysťahovanie kaštieľov sa zmenilo na živelné drancovanie. 
Udialo sa to, skôr ako bola zriadená Národná kultúrna ko-
misia, ktorá mala dozerať na výber, triedenie a presun cenných
hnuteľností do vytypovaných zvozových centier, ktorými boli
na východe Slovenska kaštieľ v Markušovciach, na strednom
Slovensku hrad v Bojniciach a na západe hrad Červený Kameň.
Iniciatívy sa aj tentoraz chopili miestne politické kádre, ktoré
vzišli z ľudu, a dopad ich konania bol pre kultúrne dedičstvo
ďalšou zo série neúnavne sa opakujúcich katastrof riadených
človekom. Namiesto záchrany sa výtvarné diela, umelecko-
remeselné predmety, historický nábytok, textil, knižnice a pod.
dostali nielen mimo materského kaštieľa, kde mali domovské
právo a spoluvytvárali jeho genius loci, s ktorým boli este-
ticky, historicky a vlastnícky späté, ale prešli do provizórnych
depozitárov. V hektike, ktorá opantala kultúrnych transfor-
mátorov, boli hnuteľné pamiatky deponované do nevhodných
priestorov, napr. hradných pivníc, kde došlo k ich ďalšiemu 
úbytku, okrem strát počas prevozu, pokútneho rozkrádania
alebo zdecimovania iným využitím. Šlo o výlučne slovenské
riešenie ďalšej existencie vlastného kultúrneho dedičstva, kto-
ré sa k myšlienke jeho zachovania ani nepriblížilo a zostalo 
želaním iba niekoľkých zanietených odborníkov. 

Na Slovensku je to tak
Vysťahovávanie kaštieľov na Slovensku a organizovanie zvo-
zov hnuteľností sa udialo nezávisle od českých krajov, kde 
k takémuto absurdnému „riešeniu“ záchrany hnuteľných pa-
miatok kultúrneho dedičstva nedošlo. Nestalo sa to aj vďaka
dr. Zdenkovi Wirthovi, oddanému pamiatkarovi a vynikajú-
cemu znalcovi umenia, ktorý dokázal do záchrany kultúrneho
dedičstva zainteresovať úrady a pripraviť legislatívne opatre-
nia na záchranu kultúrnych hodnôt, ktoré štát získal konfiš-
káciou. V dôsledku tohto rozhodnutia neboli české zámky 
a hrady podrobené vysťahovaniu. Naopak, ich vybavenie sa
zachránilo in situ. Dnes predstavuje mobiliár zámockých 
a hradných interiérov finančne nevyčísliteľnú hodnotu, in-
teriéry vysokej estetickej kategórie, ktoré zvyšujú atraktívnosť
pamiatkových objektov a provokujú k neustálej návštevnosti.
Pomery v správe a vo vzťahu ku kultúrnym pamiatkam sa na
Slovensku ustálili po zriadení Národnej kultúrnej komisie a po
vydaní vládneho nariadenia č. 112/1951 Zb. Aj keď sa nepo-
darilo uspokojivo vyriešiť všetky otázky týkajúce sa ďalšieho,
konfiškáciou nadobudnutého štátneho kultúrneho majetku,
aspoň niektoré vybraté kaštiele boli vyhlásené za štátny kul-
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túrny majetok vyhláškou č. 99/50 Ú. v. II a zmapovala sa ich
pamiatková hodnota. V rokoch 1950 – 1955 bolo za pamiatky
vyhlásených iba 32 objektov! Z toho 16 kaštieľov, 6 hradov, 
6 hradných ruín, 1 kláštor, 1 meštiansky dom, 1 pamätný dom
revolučných tradícií. Pamiatkovou hodnotou sa pamiatky 
medzi sebou veľmi líšili a zoznam nebol ideálnym, koncep-
čným výberom vytvoreným zastúpením reprezentantov jed-
notlivých slohov. Napriek tomu šlo o architektonicky a vý-
tvarne hodnotné kaštiele. 
Mimo štátneho kultúrneho majetku však zostalo ešte množ-
stvo vynikajúcich pamiatkových objektov, na ktoré sa nevzťa-
hovalo užívacie právo rezortu školstva a kultúry. Výberom
a vyhlásením niektorých stavieb a ich vnútorného zariadenia
za štátny kultúrny majetok sa sledovala nielen ich praktická
záchrana, ale najmä ich ďalšie využitie na vedecké, kultúrne
a múzejné účely. 
Realizovaný spôsob ochrany kultúrneho majetku sa po desia-
tich rokoch ukázal pre pamiatky ako málo vitálny. Jestvujúce
právne predpisy nahradil zákon SNR č. 7/1958 o kultúrnych
pamiatkach. Okrem základných otázok využitia pamiatko-
vých objektov adekvátne k ich významu sa už riešil aj režim
ich ochrany a obnovy. Zmenilo sa právne usporiadanie pa-
miatok a význam nadobudli národné kultúrne pamiatky. Úpra-
va a sprísnenie ochrany nehnuteľných i hnuteľných pamia-
tok na odbornej úrovni však prišlo neskoro. Až dodatočne 
sa uskutočnila inštitucionalizácia pamiatkových úradov na
úrovni štátu i krajov a terénny výskum pamiatok nachádza-
júcich sa na Slovensku. Desaťročné úsilie prvej generácie pa-
miatkarov-odborníkov bolo zavŕšené knižným vydaním troj-
zväzkového súpisného diela komplexne mapujúceho hodnoty
nášho nehnuteľného kultúrneho dedičstva vytvoreného vo 
všetkých slohových obdobiach a vo všetkých druhoch.
Hektické a neštandardné správanie sa ku kultúrnemu dedič-
stvu v povojnových rokoch vystriedalo prajné obdobie, ktoré
vzalo sídla šľachty aj napriek pretrvávajúcemu odporu k ich
vlastníkom na milosť a priradilo ich k národnému kultúr-
nemu dedičstvu. Postupne sa počet chránených pamiatko-
vých objektov rozšíril a ustálila sa aj ich správa a vlastníctvo.
Najcennejšie kaštiele, často vyrabované, ale zachované, získali
rezorty štátnej správy na svoju reprezentáciu, umelci na tvo-
rivé pobyty, zamestnanecké odbory na rekreačné ciele... a niekto-
ré boli vybrané ako sídla novozriadených štátnych, krajských
a okresných múzeí a galérií. Nájdením nového využitia pre
kaštiele a ich opätovným začlenením do života regiónu vznikla
nádej na ich ďalšie zachovanie. 
Kaštiele, ktoré sa podarilo na Slovensku zachrániť, sa množ-

stvom, slohovou rôznorodosťou, zachovanosťou areálov, sklad-
bou hospodárskych objektov, autentickosťou prostredia a kva-
litou inventáru zachovaného in situ v objektoch nedajú s tým,
čo sa podarilo zachovať v Česku, až na pár výnimiek, porov-
nať (Betliar, Topoľčianky, Svätý Anton, Bojnice, Červený Ka-
meň a Orava). A to aj napriek tomu, že proces zoštátnenia 
hradov a kaštieľov sa uskutočnil na Slovensku i v Čechách 
v tom istom čase, keď v oboch krajinách platili tie isté zákony.

Všetko patrí ľudu
Paradoxne, február 1948 otvoril v Československu nové per-
spektívy pre uplatnenie a využívanie pamiatkových objektov
napríklad aj pre múzeá. Zoštátnením sa síce činnosť múzeí 
a správa pamiatok dostali do priamej závislosti od štátu, no
na druhej strane to vytváralo predpoklady pre ich ďalší rozvoj
a prijateľnejšie využívanie. Konfiškované mobiliáre kaštieľov
boli presunuté do jestvujúcich múzeí, resp. na ich ďalšiu sprá-
vu boli vytvorené nové zbierkotvorné inštitúcie. Selektívne 
rozdelenie mobiliárov spôsobilo, že kaštieľske zbierky sa „roz-
bili“ a stratili svoju primárnu výpovednú hodnotu. Predmety
patriace do kategórie umeleckého remesla a histórie sa dos-
tali do múzeí a výtvarné umenie do novoformujúcich sa galérií. 
V duchu nových ideí mali múzeá slúžiť predovšetkým potre-
bám vytvárajúcej sa novej, ľudovodemokratickej spoločnosti.
Václav Husa v týždenníku Tvar píše: „... múzeá sa musia stať 
svojho druhu školami, do ktorých sa ľud prichádza učiť a spoz-
návať svoju veľkú národnú minulosť, ako je to v sovietskych
múzeách“. Činnosť múzeí však bola po roku 1951 vystavená
kritike. Zápas o charakter a poslanie múzeí sa odohrával nie-
len v múzejnej obci, resp. medzi múzejníkmi a štátnou mo-
cou, ale aj v diskusiách kultúrnej verejnosti či na stránkach 
mienkotvorného Nového slova, týždenníka pre politiku a kul-
túru (vydávanie bolo zastavené v apríli 1952). Išlo vlastne  o kri-
tiku dovtedajšieho stavu múzejníctva a jeho vlastnú reflexiu.
Pavol M. Fodor v Novom slove napísal: „Múzeá treba preme-
niť v názorné školy našej minulosti... musia zrkadliť princíp
straníckosti, triednosti, revolučných tradícií, majú viesť k pou-
čeniu o zákonitostiach spoločenského vývoja, nemôžu byť 
orientované iba na minulosť, ale aj na súčasnosť. Vo svojej 
osvetovej činnosti musia napomáhať budovaniu socializmu.“
Do popredia sa dostávala ideológia. Nové expozície a výstavy
bolo treba kreovať v duchu marxisticko-leninského chápania
vývoja prírody a spoločnosti, čo sa premietlo aj do budovania
zbierkového fondu múzeí a vyhľadávania zbierkových pred-
metov spätých so životom predovšetkým pracujúceho ľudu 
a jeho pokrokovými tradíciami, ako aj dokladov k dejinám
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robotníckeho hnutia a KSČ. Fodor píše: „Múzeá sa musia 
viacej ako doteraz venovať sústavnému vysvetľovaniu a pro-
pagovaniu našej vnútornej politiky, propagovaniu predností
nášho ľudovodemokratického zriadenia.“ Múzejníctvo v 50.
rokoch tak nepodávalo svedectvo o dejinách, vývoji človeka,
kultúre, ale smerovalo k dôslednému „učeniu dejín“, resp. ich
dobovej interpretácii. Expozície boli chápané ako prostrie-
dok ideologickej propagandy a propagácie aktuálnych poli-
tických úloh. Múzeá sa stali nástrojom vládnucej komunistic-
kej strany s poslaním šíriť vedecký svetonázor a propagač-
nou činnosťou pomáhať rozvoju novej beztriednej spoločnosti. 
V 60. rokoch sa pozvoľne uvoľňoval tlak na múzeá. Do popre-
dia sa dostáva špecifikum múzea v kultúrnej sfére. Múzejníci
a múzeá sa stávajú aktívnymi spolutvorcami kultúrnej revo-
lúcie. Výsledkom spoločného úsilia bolo získanie pamiatko-
vých objektov na múzejné účely. Kaštiele sa ukázali ako vhod-
né reprezentačné priestory aj pre príležitostné výstavy či stále
expozície, ktorých poslaním bolo propagovať a oslavovať pra-
cujúci ľud a jeho kultúru a glorifikovať robotnícku triedu ako
jedného z hlavných činiteľov novej spoločnosti. 

Dedičstvo v inom svetle 
Adaptovanie šľachtických sídiel pre potreby múzeí a galérií 
bolo pre kaštiele záchranou a zároveň to bol pozitívny posun
v chápaní kultúrneho dedičstva. Kaštiele ako architektonicky
najhodnotnejšie verejné objekty v meste, regióne či na vidie-
ku priestorovo vyhovovali pre ideologicky profilované výs-
tavy a tendenčné expozície prezentujúce najmä hodnoty ľu-
dovej kultúry a revolučné zápasy ľudu. Nevyhovovali však 
z hľadiska potrieb múzea a ochrany múzejných zbierok. Trans-
formácia kaštieľov na múzeá a galérie však spoluvytvárala
základy súčasnej sústavy múzeí a v mnohom prispela k zvy-
šovaniu kultúrnej úrovne regiónu i k zmene pohľadu a ná-
zorov na hodnoty šľachtických sídiel. Pamiatky tak začali slú-
žiť potrebám celej spoločnosti. Začali sa chápať ako doklad 
vývoja spoločnosti, umelecká hodnota minulosti a dôkaz  hmot-
nej kultúry národa. Boli to doslova investície do budúcnosti,
i keď s politickým podtextom. 
Premena šľachtických sídiel bez ich pôvodného mobiliára na
múzeá a galérie mala aj úskalia – inštalačné aj expozičné. Uká-
zalo sa, že slohové interiéry s náročným výtvarným a archi-
tektonickým riešením nie sú najvhodnejšie na prezentáciu
vyššie spomínaných obsahov. Také expozície tam pôsobili bi-
zarne a mimo kontextu prostredia. Obdobne to bolo aj s výs-
tavami. Ich problémom bola nízka atraktivita a téma. Hoci 
boli často graficky prepracované, zostávali len panelovou in-
štaláciou s množstvom textu a fotografií, čo ich napriek infor-
mačnej hodnote robilo nezáživnými a boli pasívne prijímané. 
Takto nastavený model vlastivedných expozícií v múzeách 
pretrvával dlhé roky, čo viedlo k postupnému zvyšovaniu ne-
záujmu o tento typ prezentácií a poklesu návštevnosti múzeí.
Paradoxom je, že návštevnosť hradov a kaštieľov, napriek kon-
troverzne postaveným expozíciám, na rozdiel od tradičných
múzeí neklesla. Prevládla atraktívnosť pamiatkového objektu
a romantický vzhľad šľachtického sídla. Po prekročení brán
kaštieľa bol však návštevník spravidla sklamaný. Pod baroko-
vými klenbami nenašiel obraz „zastaveného času“, teda to, 
čo očakával, ale kolovrátky, košíky, pracovné nástroje, hrn-
činu, ľudový odev, vypchaté zvieratá a pod. Nové expozície 
zaplnili vyprázdnené interiéry kaštieľov, no nedokázali im 
vrátiť to, čo ich robilo výnimočnými. Bol to iba architekto-
nický skelet, ktorému chýbala duša, genius loci. Stratili príbeh
zhmotnený vo veciach. Kaštiele boli totiž svojím vybavením
zbierkovými inštitúciami, každý predmet, ktorý sa v nich na-
chádzal, mal potenciál stať sa živou „muzeáliou“. Nové vlas-
tivedné a špecializované expozície tento potenciál v sebe ne-

mali a súzvuk priestoru s predmetom sa dosahoval len veľmi
ťažko a nie vždy sa takáto prezentácia zbierok stretla s po-
chopením. Navyše, vlastivedné expozície sa na seba nápadne
podobali a neprinášali pre návštevníkov nič nové a zaujíma-
vé, čo by niekde inde už nevideli. 
Žiaľ, pôvodný mobiliár kaštieľov, tvorený cennými umelecko-
remeselnými predmetmi a výtvarnými dielami, sa nevnímal
ako súbor muzeálií zachovaných in situ. Čas ukázal, že roz-
hodnutie o vyprázdnení kaštieľov bolo mylným, no už ne-
zvratným krokom. Pozabudlo sa, že prirodzenou, historic-
kou súčasťou kaštieľov boli artefakty z rôznych slohových ob-
dobí, boli tu portrétne galérie členov rodu, kolekcie grafík, 
knižnice s cennými historickými tlačami... Svojou povahou 
šlo o jedinečné rodové zbierky, ktoré si majitelia cielene vy-
tvárali a zhromažďovali niekoľko sto rokov. Nebol to iba súk-
romný majetok, bola to univerzálna hodnota. 
Súkromné zbierky šľachtických rodín na Slovensku sa orien-
tovali predovšetkým na výtvarné umenie. V rodových rezi-
denciách vznikali popri galériách predkov aj galerijné kolek-
cie diel nizozemských, flámskych, talianskych či nemeckých
maliarov s nepreberným množstvom tém a žánrov. Boli tu 
súbory loveckých tém, žánrové výjavy, krajinky, grafické ka-
binety, ale aj kabinety orientálneho porcelánu, kuriozít, his-
torické tlače, komorná plastika, umelecké remeslá aj úžitkové
umenie... Takto od polovice 18. storočia a po celé 19. storočie
vznikali zbierky Zichyovcov (Voderady), Andrássyovcov (Bet-
liar), Chotekovcov a Brunsvikovcov (Dolná Krupá), Haupt-
-Stummerovcov (Továrniky), neskôr Pallaviciniovcov, Lanfran-
coniovcov, Odescalchiovcov, Keglevichovcov, Majláthovcov.
S výnimkou kaštieľa v Betliari, vo Svätom Antone a v Topoľ-
čiankach sa rodové zbierky na Slovensku in situ nezachovali. 

Nádej alebo utópia
Mnohí očakávali, že problém existencie a ochrany pamiatko-
vého fondu sa definitívne vyrieši po roku 1989, keď došlo
k zmene vlastníckych vzťahov. Bola to však iba optimistická
vízia. Skutočnosť bola iná. Nehnuteľné pamiatky sa zmenili
na obyčajnú komoditu a svoje urobili aj nepremyslené rešti-
túcie. Štát vlastníkom a ich dedičom mnohé historicky cenné
objekty vrátil, iných sa zbavil ako prebytočného majetku. Z pa-
miatkových objektov boli vysťahované zabývané inštitúcie 
a bez predchádzajúceho odborného zhodnotenia ich kultúr-
nej, umeleckej a historickej hodnoty, zváženia možného ne-
gatívneho dopadu tohto radikálneho rozhodnutia sa posu-
nuli do predajného katalógu alebo skončili ako ponuky v rea-
litných kanceláriách. Vysťahované boli dokonca aj objekty, 
ktoré prešli finančne nákladnou pamiatkovou obnovou a slú-
žili ako múzejné pracoviská, expozície či depozitáre. Reštituen-
tom boli vydané bez kompenzácie investícií, čím nadobudli
oveľa vyššiu predajnú hodnotu, často vyššiu ako bola tá, v ktorej
ich štát prevzal do svojej správy.
Reštituované boli dokonca aj kaštiele využívané ako múzejné
objekty, na ktoré boli v minulosti adaptované. So súhlasom 
štátu sa museli zbierkotvorné inštitúcie z objektov vysťahovať
a doslova z jedného dňa na druhý sa ocitli na dlažbe, bez ná-
hradných priestorov a zhodnotenia ich spoločenskej potreby.
Takto bolo vysťahované z kaštieľa v Orlovom Vlastivedné
múzeum v Považskej Bystrici, depozitár a expozície Horno-
nitrianskeho múzea z kaštieľa v Diviackej Novej Vsi, depo-
zitár SNM-Etnografického múzea z kaštieľa v Trebostove, Ga-
léria Márie Medveckej z kaštieľa vo Vyšnom Kubíne, Liptov-
ské múzeum z hradu v Litovskom Hrádku a pod. 
Zodpovednosť za zachovanie kultúrneho dedičstva štát pre-
niesol na nových vlastníkov bez zadefinovaných podmienok
zachovania kultúrneho dedičstva a uplatnenia prípadných 
sankcií za poškodenie pamiatky, čo vyústilo do ich beztrest-
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ného ničenia. Štát sa spoľahol na existujúci Pamiatkový zá-
kon, ktorého použitie v praxi ukázalo, že pre nových vlastní-
kov je z hľadiska vymoženosti práva neúčinný.
Z 33 % pamiatkových objektov, ktoré v 90. rokoch 20. storo-
čia vlastnil a spravoval štát, mu vo vlastníctve zostalo iba 6 %! 
Očakávaný efekt záchrany pamiatok novými vlastníkmi, či už
právnickými alebo fyzickými osobami, sa nedostavil. Potvr-
dilo sa, že takéto rozhodnutie môže byť prínosom iba v kul-
túrne vyspelom prostredí, kde investora viac ako zisk moti-
vuje filantropia. Týmto krokom sa štát pripravil o obrovský 
ekonomický a kultúrny potenciál. 

Filantropia verzus biznis
Spoločenský význam ochrany pamiatok je veľmi presne za-
definovaný v preambule Charty ICOMOS, Medzinárodnej
rady pre pamiatky a historické sídla. V nej sa uvádza: „Turiz-
mus môže zachytiť ekonomické črty kultúrneho dedičstva 
a prostredníctvom jeho záchrany ho využiť pri tvorbe zdrojov,
na rozvíjanie výchovných aspektov spoločnosti a ovplyvne-
nie politiky štátu. Predstavuje základnú hospodársku súčasť
malých národných a regionálnych ekonomík a môže byť dô-
ležitým faktorom rozvoja, ak sa úspešne zabezpečuje a riadi.“
Tento prístup sa pri obnove a využívaní pamiatkových objek-
tov uplatňuje v celom kultúrnom svete. No na Slovensku po-
menej. Kaštiele zmenené prestavbou na hotely sa síce poda-
rilo zachrániť pred zničením, ale prišli o svoj najväčší bonus.
O dušu, ktorá priťahuje ľudí k návšteve. Stali sa z nich  obyčajné
luxusné hotelové zariadenia. Zmenili sa na regionálne atrak-
cie cenovo prístupné solventnej miestnej klientele. Stratili cha-
rakter vyhľadávanej cieľovej destinácie schopnej stimulovať
a viazať na seba turistický ruch. A namiesto vlastnej histórie
ponúkajú verejnosti triviálne atrakcie typu wellnes, tenisové
kurty, golf, footgolf... 

Dá sa to aj inak
Krajiny žijúce z cestovného ruchu si uvedomujú, že luxusný
hotel je iba nadstavba, nie súčasť jeho základne. Domnievať
sa, že niekto prejde pol sveta, aby prenocoval a najedol sa v ne-
jakom kaštieli na Slovensku, je naozaj naivita. Turizmus totiž
motivujú a rozvíjajú výnimočné danosti krajiny, akými sú neo-
byčajná príroda a špecifická história. A tá je zhmotnená v ar-
chitektúre a v umení – v kaštieľoch a hradoch, resp. v múzeách,

či už v  špecializovaných, alebo v kaštieľskych, zámockých 
a hradných. Pre krajinu bez mora, akou je Slovensko, sú pa-
miatkové objekty a pamiatkové rezervácie jedinou turistic-
kou devízou, ktorou môžeme zaujať. Zahraniční turisti k nám
neprídu kvôli akvaparkom, vodným nádržiam, cyklotrasám
či vyrúbaným a zničeným horám...
Vzorom by nám mohlo a malo byť Taliansko, Španielsko či
Francúzsko. Už roky úspešne využíva v rámci rozvoja turiz-
mu ekonomický potenciál svojich zámkov, kláštorov, chrá-
mov, historických miest a umeleckých zbierok či už vo vlast-
níctve štátu, alebo súkromníkov. Je to výsledok cielenej kul-
túrnej politiky štátu, departementov a vlastníkov pamiatko-
vých objektov. Vo Francúzsku platí, že ak objekt nie je ko-
merčne využívaný a minimálne päť dní v týždni je prístupný
verejnosti a tak sa podieľa na rozvoji turistického ruchu, štát
poskytuje majiteľovi dotácie na náklady spojené s prevádz-
kovaním pamiatky. Podobne je to aj v Rakúsku alebo iných 
krajinách so silným kultúrnym povedomím, kde väčšinu pa-
miatkových objektov s bohatým a mimoriadne cenným vyba-
vením vlastnia potomkovia bývalých vlastníkov zámkov, ako
je to napr. pri zámkoch na rieke Loire vo Francúzsku. Pozi-
tívny príklad pri využívaní a spravovaní pamiatok nájdeme 
aj v Čechách, kde zámky a hrady, na rozdiel od Slovenska, 
získali aj potomkovia bývalých vlastníkov, ktorí ochotne pre-
zentujú svoje zbierky a objekty verejnosti, čo im štát kom-
penzuje úľavou na dani z nehnuteľnosti. Reprezentačné sály
zámkov sa tak nezmenili na hotelové izby, ale stali sa miestom
prehliadok, koncertov, predstavení, z čoho profituje nielen ma-
jiteľ, ale aj región. Až druhotne sa využívajú aj na komerčné
podujatia, napr. romantické svadby, kongresy, prezentácie a pod. 

Na Slovensku po slovensky
Slovensko je v tomto smere naozaj výnimočné. Zatiaľ sa len
veľmi toporne rozhliadame okolo seba a okrem hľadania vlast-
ného zisku, alebo stagnovania a nevyužívania potenciálu pa-
miatkových objektov a ich kapitálu, nenapredujeme. A to ani
v súkromnej, ani v štátnej sfére. Chýbajú nám originálne ná-
pady a odvaha vsadiť na ne. Podnetov je na Slovensku dosť, 
aj pre zahraničie zaujímavejších ako naše akvaparky či Tatry
Mountain Resorts alebo lacné atrakcie typu strašidlá, labyrin-
ty... Sme síce rovnako ako Česko krajina príbehov, osobností,
akurát ich nevieme spracovať a predať.

Vodný hrad v Pezinku, dnes Šimák Zámok, po pamiatkovej obnove pálffyovského traktu s revitalizovanou zaniknutou zbierkou s muzeáliami
získanými prostredníctvom aukčných siení. Foto: archív J. Lenharta
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Po mnohoročnom vyčkávaní a chátraní vysťahovaných, reš-
tituovaných pamiatkových objektov sa konečne začína roz-
biehať ich pamiatková obnova. Čas však zohral svoje a objekty,
ktoré dovtedy boli, hoci nie vhodne, využívané, sa už nachá-
dzajú v zlom až havarijnom stave, s evidentne veľkým úbyt-
kom ich ešte zachovanej výtvarnej hodnoty. Do súkromných
rúk sa dostali aj kaštiele, ktoré boli štátom za predchádzajú-
ceho režimu s veľkými finančnými nákladmi obnovené a nový
vlastník ich nezodpovedne priviedol k totálnemu zániku... 
Viaceré zreštituované šľachtické sídla však neprešli pamiat-
kovou obnovou, ale stavebnou, ktorá neriešila revitalizovanie
historicity objektov, ale zvýšenie ich ubytovacích kapacít a pre-
transformovanie na hotelové účely. V podstate sa tým začal
realizovať zámer štátu, ktorý bol naznačený v odporúčanom
projekte Compagnie des chateaux d´Europe centrale (Spo-
ločnosť zámkov v strednej Európe). Išlo o tzv. PPP projekt. 
Rozumejú sa nimi projekty, na ktorých mal participovať štát
spolu so súkromným sektorom, samozrejme, v prospech kon-
zorcia. Štát sa tak mal ústretovo vzdať najbonitnejších pa-
miatkových objektov s rozsiahlymi parkovými areálmi a sú-
hlasiť s ich benevolentnou adaptáciou na luxusné hotelové
zariadenia najvyššieho štandardu. Ďalším štátnym projektom
bolo posunutie múzeí, ich zbierok a správy do súkromného
vlastníctva. Argumentom pre toto rozhodnutie bolo elimino-
vanie mzdových a prevádzkových nákladov vynakladaných 
na fungovanie múzejných zariadení. Projekt však neriešil och-
ranu zbierkového fondu pred poškodením, rozkradnutím,
nemal stanovené limity komerčného exploatovania zariade-
nia a ani údržbu či investovanie podielu zo zisku do priebež-
ného zhodnocovania objektu. 
Projekty boli zastavené, no zámer PPP projektu si vláda predsa
len osvojila a posunula ho domácim vlastníkom kaštieľov. 
A tak sa bývalé šľachtické sídla začali prebudovávať na úče-
lové ubytovacie, stravovacie a relaxačné zariadenia. Paradoxne,
presadilo sa presne to isté, čo sa odsudzovalo pri bývalom 
režime. Akurát namiesto prebudovávania kaštieľov na odbo-
rárske rekreačné zariadenia prestavovali sa na hotely pre sol-
ventnú klientelu, pričom sa ešte zmiernili požiadavky na za-
chovanie pamiatkových hodnôt objektu. Takto bolo doposiaľ
adaptovaných 12 kaštieľov a 3 hrady. 
Dôvodom tejto neutešenej a dodnes neriešenej situácie je aj
neúmerne vysoká predajná cena kaštieľov, ktorá je v porov-
naní s cenou zámkov v Čechách viac ako desaťnásobne vyššia,
pričom objekty na Slovensku kvalitatívne, rozmerovo a kom-
plexnosťou areálu nedosahujú ich úroveň.  

Ako inak
Po rokoch fungovania „historických hotelov“, ako sa zvyknú
nazývať adaptácie kaštieľov, sa postupne začala na Slovensku
meniť filozofia ich využitia. Zlomovou udalosťou bolo sprís-
tupnenie historických interiérov v kaštieli v Liptovskom Hrádku
v roku 2008, ktoré majiteľka objektu vybavila antikvariátnymi
kusmi nábytku a ako cenné solitéry navodzujú atmosféru his-
torického objektu. Presvedčivým dôkazom toho, že história

môže zaujať a na návštevníkov pôsobiť ako magnet a dobrá 
reklama, je Aponiovská knižnica Oponického kaštieľa. Jej re-
konštrukcia sa priživila na nákladnej obnove zničeného šľach-
tického sídla, ktorého bola pôvodne súčasťou, a dnes je tento
mimoriadny kultúrny počin vysoko hodnotený v laických i od-
borných kruhoch a stal sa synonymom kaštieľskeho hotela 
v Oponiciach. Historická knižnica je dnes viac vyhľadávaná
ako samotný kaštieľ a viaže na seba turistický ruch ako cenný
múzejný exponát, ktorým je história knižnej kultúry.
Pozitívnym príkladom, ako využiť cenný nález, je aj obnova
grafického kabinetu a výmaľby izieb v pompejskom štýle z dru-
hej polovice 18. storočia v niekdajšom jesenákovskom kaš-
tieli v Tomášove, adaptovanom na hotel. Ide o ojedinelý prí-
klad spolupráce súkromného sektora so štátnym. Slovenská
národná galéria a jej grafický kabinet poskytli zo svojho fon-
du originály grafických listov na zhotovenie reprodukcií pre 
rekonštrukciu výzdoby unikátneho tomášovského kabinetu.
Záujem o prehliadku kaštieľa priviedol majiteľov k zavedeniu
lektorovaných prehliadok na objednávku. 
Najďalej sa v prezentovaní histórie pamiatkových objektov 
dostali hrady v Slovenskej Ľupči a v Pezinku. Ľupčiansky hrad
je nielen hotelovým zariadením, ale počas celého roka je prís-
tupný aj verejnosti a ponúka jej okrem prehliadky historic-
kých interiérov aj expozíciu archeologických nálezov získa-
ných pri výskume hradu. Svoju atraktivitu postavil na histó-
rii, z ktorej si vybral epizódu spojenú s prítomnosťou Márie
Széchy na hrade. Súčasný majiteľ hradu nechal priestory do-
tvoriť rekonštrukciami habánskych kachlí podľa nálezu ka-
chlíc a kópiou ranobarokovej postele, ktorej originál sa spája
práve s touto šľachtičnou a nachádza sa v zbierkach SNM-
-Múzea Červený Kameň.
Posledným obnoveným pamiatkovým objektom je vodný hrad
v Pezinku. Po rokoch chátrania a zmätených vlastníckych vzťa-
hov ho nový vlastník zmenil na hotelové zariadenie, ktoré 
figuruje pod názvom Šimák Zámok. Jeho adaptácia a koncep-
cia využitia nemá na Slovensku obdobu a je optimálnym prí-
kladom, ako sa dá s rešpektom narábať s históriou a pamiat-
kovým objektom, začleniť minulosť do prítomnosti. A to v ko-
rektnom vzťahu so súčasnou funkciou hotelového zariade-
nia, ktorého časť tvoria historické interiéry bývalého stredo-
vekého hradu. Zachovali sa v neoslohovej úprave z konca 19.
storočia realizovanej grófom Jánom Pálffym na umiestnenie
časti jeho umeleckej zbierky. Zbierkové predmety sa in situ
nezachovali, boli predané na dražbe, no grófova vášeň natoľko
oslovila nového majiteľa, že bývalé historické miestnosti po
obnove zariadil cennými originálmi múzejnej hodnoty, ktoré
získal cez aukčné siene, a dnes sú priestory zámockého ho-
tela prístupné ako samostatná prehliadková lektorovaná trasa!
Je to eklatantný dôkaz toho, že pamiatkové objekty dokáže 
zachrániť ich vlastná história a môžu plniť funkciu unikát-
nych muzeálií, ak im vrátime to, čo sme im vzali. Kaštiele 
a ich návštevníci nie sú totiž solitéry, ale produkt histórie.  Iba
si to treba pri pamiatkovej obnove šľachtických sídiel a ich
využívaní na múzejné účely uvedomiť... 
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Památkové interiérové instalace
v České republice
- přístupy k jejich tvorbě v minulosti a dnes

Heritage interior installations in the Czech Republic – approaches towards their creation in the past and today
The article deals with the issue of approaches towards interior installation creation in the Czech Republic in the latter
half of the 20th century and at present.  In the introduction it mentions the oldest castles and manor houses which had
been opened to the public already in the course of the 19th and the early half of the 20th centuries, focuses on the 
approaches towards the presentation of cultural heritage at the time of the National Cultural Commission, the State
Monuments Administration and at the time of the so-called normalisation.  In the following section it reflects the
changes that had occured after the transformation of social conditions in 1989 in the area of heritage interior instal-
lation creation.  With the establishment of the National Monuments Institute in 2003 these issues started to be dealt 
with on the basis of basic, as well as applied, research within the Institute’s scientific research activities projects.  Among
the outputs there is a certified methodology „The Methodology of Heritage Interior Installations and Re-Installations
Creation“ and a certified heritage procedure „Interior Installations of Heritage Objects“ which provides the basic 
material the creation of new heritage interior installations is based on.  

Key words: heritage objects, castle, manor house, furnishings, historical interior, interior installation, exposition, methodology, heritage procedure 
Klíčová slova: památkové objekty, hrad, zámek, mobiliář, historický interiér, interiérová instalace, expozice, metodika, památkový postup

Stručná historie zpřístupnění vybraných památkových objektů
Česká republika má velice bohatý památkový fond, v němž
mimořádné místo zaujímají zpřístupněné památkové objek-
ty. Jsou vnímány nejenom jako celky esteticky velice přitažli-
vé, ale především jako autentické a jedinečné doklady historie. 
Zpřístupňování objektů hradní i zámecké architektury není
v podmínkách českých zemí fenoménem pouze druhé polo-
viny 20. století, ale má daleko starší tradici. Prvním, v dneš-
ním pojetí klasicky zpřístupněným památkovým objektem,
se stal v roce 1801 severočeský hrad Frýdlant. Tehdejší maji-
tel Kristian Kryštof Clam-Gallas1 se rozhodl umožnit pro-
hlídky hradních interiérů s bohatou kolekcí rodových por-
trétů, ale především s památkami na vévodu Albrechta z Vald-
štejna, které doplňovaly dobové uniformy služebnictva a také
zbrojnice. Unikátní frýdlantské sbírky byly za dalšího maji-
tele Eduarda Clam-Gallase2 zpracovány významným histori-
kem, archivářem a známým českým literátem, Karlem Jaro-
mírem Erbenem.3 Ten je i autorem prvního průvodcovského

textu. V průběhu 19. století byly postupně zpřístupňovány 
další památky – ikonický hrad Karlštejn, hrad Rožmberk, 
1897 se veřejnosti otevřel Křivoklát s muzejní expozicí ve věži.
Na Moravě vítal návštěvníky již v 80. letech 19. století hrad 
Buchlov a zámek Úsov, kde byly prezentovány sbírky lovecké
a lesnické, které doplňovaly exotické fondy dovezené z Afriky
a Ameriky. Velkou pozornost přitahovaly rovněž památky 
národního charakteru – Bezděz, Zvíkov, Říp. Na přelomu 
19. a 20. století postupně přibyly i další – např. Kokořín, Bou-
zov, které v období mezi světovými válkami doplnily např. 
Hluboká, Český Krumlov, Třeboň, Ohrada.

Památkové objekty zpřístupněné veřejnosti po roce 1945
a jejich prohlídkové trasy
Po druhé světové válce došlo k zásadním majetkoprávním 
změnám a konfiskacím. Cca čtvrtina hradů a zámků přešla 
do vlastnictví státu a jejich správa byla svěřena Národní kul-
turní komisi.4 Po jejím zrušení převzala v roce 1951 tento 

Miloš KADLEC
Národní památkový ústav

územní památková správa na Sychrově

Hrad a zámek Frýdlant,
Waldemar Rau,
dobová litografie, 
40. léta 19. století
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konvolut státních památkových objektů rozšířených o objekty
zestátněné v letech 1947 až 1948 tzv. Státní památková sprá-
va.5 V té době byla v oblasti prezentace a tvorby interiéro-
vých instalací zdůrazňována výhradně estetická stránka pů-
sobení interiérů na návštěvníky. Interiéry v rámci diktátu 
tehdejší ideologie ukazovaly život na fiktivním šlechtickém 
sídle a sledovaly spíše obecný vývojový trend s důrazem na
kvalitní díla výtvarného umění a uměleckého řemesla. Pro
toto období byly charakteristické i rozvozy mobiliáře a jeho
prezentace bez návaznosti na autentický interiér. Docházelo
k potlačování vazby šlechtického rodu na daný objekt. Takřka
na všech památkách byly budovány tzv. vstupní historické 
expozice, které měly spíše ideologický ráz, což se výrazně
prohlubovalo po roce 1968 v době tzv. normalizace. Návštěv-
ník se zde měl ideologicky připravit na prohlídku bývalého
šlechtického majetku. Vedle historických faktů vstupní ex-
pozice zdůrazňovaly povstání selského lidu či vykořisťování
šlechtou. Jako příklady mohou posloužit např. politicky mo-
tivovaná expozice osvobození středních Čech na zámku Jem-
niště, expozice národních výborů v Kroměříži, expozice mu-
zea hudby na Litomyšli, expozice české státnosti na Zvíkově,
expozice zemědělství na Kačině, ale i historická expozice vý-
voje rybníkářství na Třeboni a další. Tyto expozice byly typic-
kými ukázkami necitlivých přístupů k historickým interié-
rům s obsahovými náplněmi bez jakékoliv vazby, nebo jen 
vzdálené návaznosti na historický vývoj samotného objektu.
Rovněž i instalované prohlídkové trasy většinou nerespekto-
valy původní funkční určení jednotlivých interiérů, nevyuží-
valy ve větší míře kmenový mobiliář a v hojné míře uplatňo-

valy tzv. svozy, čímž docházelo k potlačování autentičnosti 
a ztrátě vazby šlechtických stavebníků na daný objekt.6       

Přístupy k tvorbě památkových interiérových instalací po
roce 1989
Situace v prezentaci památkových hodnot hradů a zámků se
výrazně proměnila po roce 1989. Přijetím restitučních záko-
nů se řada objektů vrátila do soukromého majetku, případně
vlastnictví měst a obcí.7 Společenské změny umožnily i pře-
hodnocení metodického přístupu k interiérovým instalacím
s cílem předložit veřejnosti nezkreslený obraz života jedné 
společenské vrstvy v daném období se všemi pozitivy i nega-
tivy. Otevřely se tak možnosti vytvořit živý příběh šlechtic-
kého domu postavený na životních osudech a příbězích jed-
notlivých příslušníků daného rodu.
Od 90. let 20. století se situace v oblasti odborného hodno-
cení a zpřístupňování historických interiérů a s nimi souvi-
sejících mobiliárních fondů postupně zlepšuje. Této proble-
matice se začala věnovat řada odborných pracovníků památ-
kové péče.8 Výsledkem jejich práce byla řada odborných člán-
ků a nových památkových instalací, které reflektovaly původní
funkční určení jednotlivých prostor a využívaly kmenového
fondu daného objektu. Pochopitelně ne všude mohly být tyto
přístupy uplatněny s ohledem na absenci původního vyba-
vení nebo jeho malého zastoupení v mobiliárních fondech.
Byly tvořeny tzv. náznakové instalace, které alespoň částečně
připomněly původní funkci interiérů a využívaly dochova-
ného původního mobiliáře často doplňovaného o jejich ana-
logické vybavení.

Hrad Frýdlant, sál s krbem a rodovými
portréty. Interiér byl součástí hradního

muzea zpřístupněného v roce 1801.

Hrubý Rohozec, hostinský pokoj ve II. patře,
pokoj hraběnky Marie Immaculaty, dobová fotografie, 
první třetina 20. století

Zámek Hrubý Rohozec, pokoj hraběnky Marie Immaculaty,
interiér po reinstalaci 2008, ukázka autentické

interiérové instalace
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Po vzniku Národního památkového ústavu v roce 2003 začal
být kladen velký důraz na sjednocování postupů, jak ukládá
ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vědecko-
výzkumné činnosti Národního památkového ústavu vznikla
Metodika tvorby památkových interiérových instalací a rein-
stalací,9 která se zaměřila na vyhodnocení stavu a další mož-
nosti prezentace historických interiérů, ikonografii v histo-
rických pramenech. 
Z památkového hlediska je prioritním zájmem zpřístupnit 
hodnotné historické interiéry s dochovanou výzdobou a vy-
bavením, zdůraznit jejich uměleckohistorickou hodnotu, res-
taurovat je a připomenout jejich někdejší historickou funkci,
prezentovat návštěvníkům obsáhlé a mimořádně cenné umě-
leckohistorické mobiliární fondy, uložené prozatím v nepřís-
tupných depozitářích – obrazové sbírky, soubory umělecké-
ho řemesla, a v neposlední řadě připomenout významné 
osobnosti, které historické interiéry památkových objektů 
obývaly a události, které se zde odehrály.
Od roku 2011 se stal Národní památkový ústav i řešitelem 
pětiletého vědeckovýzkumného projektu Každodenní život 
a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a střední Evropě
v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě 
Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, ap-

likace (kód projektu DF 11P01OVV026), financovaného z Pro-
gramu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní 
identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Výs-
tupem tohoto projektu byla řada specializovaných výstav10

a nových interiérových instalací.11 V posledním roce řešení
byl zpracován certifikovaný památkový postup Interiérové 
instalace památkových objektů.12 Stanovuje, že základem 
práce na tvorbě nové prohlídkové trasy je především důkladné
poznání šlechtického interiéru na základě detailního studia
všech dostupných složek: archivní rešerše, pasportizace docho-
vané umělecké výzdoby, průzkumy původního mobiliáře, stu-
dium historické ikonografie aristokratického interiéru ve výt-
varných dílech dotčených období. Výstupem náročné heu-
ristiky je výsledná prezentace formou autentické interiérové
instalace, jež pravdivě vypovídá o objektu, případně využívá
analogický svozový či jiný fond (např. akvizice – odúmrti, ná-
kupy), ale vždy vychází z původního funkčního uspořádání
daného objektu a zároveň umožňuje prezentaci uplatněných
předmětů nejen jako svébytných artefaktů, ale především 
jako jednotného celku v širokém kulturně historickém kon-
textu. Důraz je rovněž kladen na rehabilitaci dosud tabuizo-
vaných témat a snahu o nápravu zavedených mystifikací, myš-
lenkových stereotypů a předsudků v daném okruhu.
Při koncipování nových památkových interiérových instalací

Zámek Sychrov, parkové průčelí
s Rakouskou věží, dobová fotografie,
konec 80. let 19. století, 
autor Heinrich Eckert

Zámek Sychrov, salon královského apartmá, 
podoba interiéru z roku 1993 (dokončeno 
restaurování kazetového stropu)
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jsou nezastupitelným materiálem historické inventáře hradů
a zámků a přehledy z dob poválečných konfiskací. Znalost 
těchto dokumentů je pro památkáře, který se přípravě inte-
riérové instalace věnuje, zcela nezbytná. V archivních fon-
dech bývá uložena plánová dokumentace s půdorysy a urče-
ním funkce jednotlivých místností. Kromě písemných pra-
menů jsou v řadě případů k dispozici obrazové a fotografické
záběry dobových interiérů, které se zachovaly na památko-
vých objektech a někde i v archivech. Během 19. století vzni-
kala zobrazení obývaných místností především během výuky
kreseb ve šlechtických rodinách. V době před vynálezem fo-
tografie bylo určujícím motivem zachycení prostředí, kde 
pobývali členové rodiny a významné historické osobnosti. 
Zároveň šlo o snahu zdokumentovat stav rodinných sbírek 
a zájem reprezentovat se dobovým stylem výzdoby interiérů
honosnějších šlechtických i panovnických rezidencí.13

Kromě detailního průzkumu archivních fondů je nezbytné 
provedení stavebně-historického a restaurátorského průzku-
mu a pasportizace dochované umělecké výzdoby. Díky nim

získáme podrobnější informace o hodno-
tách vnitřních dispozic, charakteru jejich
dobové výzdoby, osudech původních sbí-
rek i historických událostech a osobnos-
tech. Důležité je získání informací o osu-
dech původních historických mobiliár-
ních fondů, které jsou mnohdy dodnes 
uloženy na jiných místech, v depozitářích
památkových objektů, ve sbírkách  muzeí,
galerií a jinde. Sama existence původního
fondu je také určujícím faktorem pro 
stanovení dalších osudů a budoucí funkce
památkového objektu. Z památkového 
hlediska je návrat historického mobiliáře
na místo jeho původu vždy nanejvýše žá-
doucí. Velmi významným zdrojem infor-
mací pro tvorbu interiérových instalací 
jsou i autentické výpovědi.14

Důvodem k tvorbě interiérové instalace 
může být snaha o prezentaci nově zpřís-
tupňovaného památkového objektu (např.

po celkové obnově), otevření nové prohlídkové trasy již přís-
tupného památkového objektu, případně nutnost změny do-
savadní prezentace (např. z  důvodu neadekvátního pojetí 
trasy – např. muzejní; z důvodu prezentace interiérů za pou-
žití nepůvodního mobiliáře, přestože se původní fond zacho-
val; z důvodu snahy o návrat původní funkce interiéru, přes-
tože se původní mobiliář nezachoval, ale přesto lze za pou-
žití obdobných předmětů původní formu naznačit atp.). Podle
stupně dochovaného mobiliáře lze uvažovat o níže uvede-
ných typech interiérové instalace – autentické, historické, 
náznakové. 
Při tvorbě instalací na památkových objektech Národního
památkového ústavu je kladen důraz především na auten-
tické interiérové instalace, které podtrhují historickou indi-
vidualitu objektu, jeho funkční uspořádání a v něm použitý
kmenový mobiliář, kdy je každý historický předmět uplat-
něn v dobově odpovídajícím prostředí.15 Interiérová insta-
lace musí respektovat specifičnost památkového objektu a pro-
pojit ho s obsahovou náplní prohlídkové trasy. Nezbytným 

Zámek Sychrov, salon královského
apartmá, podoba interiéru

po reinstalaci 1999,
ukázka autentické

interiérové instalace

Zámek Sychrov, salon královského apartmá, dobová fotografie, konec 80. let 19. století,
autor Heinrich Eckert
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ukazatelem pro každou instalaci je její zaměření na původní
funkční uspořádání památkového objektu, které jako jediné
možné řešení dovoluje jeho prezentaci v plné šíři a umožní 
ho tak pochopit jako funkční celek. Při vlastní instalaci je 
třeba respektovat všechna hlediska architektonické obnovy 
interiérů i jejich vybavení a dbát na typologii dobové prezen-
tace (např. způsob zavěšování obrazů). Rozmístění předmětů
je limitováno provozními potřebami. Zohledňuje se bezpeč-
nost mobiliáře tak, aby byl zároveň zajištěn určitý návštěv-
nický komfort. Tato forma prezentace interiérů má nejenom
vysokou vypovídací schopnost o způsobu života v daném 
období, ale zároveň se jejím prostřednictvím dá „vyprávět“ 
příběh daného šlechtického sídla a členů jeho rodu, který 
osloví návštěvníky a oni ho lépe pochopí.
Pokud nelze přistoupit k autentické interiérové instalaci, pře-
devším z důvodu nedochování kmenového mobiliáře, je nez-
bytné respektovat alespoň funkční uspořádání prostor za vyu-
žití typově odpovídajícího mobiliáře ze svozů (analogické 
předměty atp.) vlastních i zápůjček. Vzniká kvalitní umělá 
historická instalace,16 která ale vždy musí počítat s vazbou 
na konkrétní šlechtický rod. Mobiliář je v tomto případě pre-

zentován v širším kontextu funkčních, sociálních, kulturních
a historických vztahů.
V ojedinělých případech prezentace zejména hradních in-
teriérů bez dochované výzdoby a kmenového mobiliáře se 
využívá tzv. náznaková instalace. Její podstatou je přiblížit 
někdejší funkci vybraných prostor prostřednictvím typově 
odpovídajícího mobiliáře (většinou se jedná o solitéry). Tvůrce
instalace by měl mít na paměti, že výběr a uplatnění předmětů
musí zřetelně návštěvníkovi naznačovat funkci interiéru.17

I přesto, že se v posledních desetiletích na poli tvorby inte-
riérových instalací hodně pokročilo, čeká památkovou péči
v tomto ohledu ještě řada naléhavých úkolů. Na mnoha mís-
tech zůstávají nadále uzavřeny a veřejnosti skryty cenné his-
torické interiéry s původní dobovou výzdobou a vybavením.
V depozitářích je stále značné množství unikátních auten-
tických uměleckohistorických souborů, které vzhledem ke 
své mimořádné hodnotě zaslouží odborný zásah restaurátorů
a následnou prezentaci široké veřejnosti.

Foto: archiv Národního památkového ústavu, územní 
památkové správy na Sychrově   
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   Státní hrad Grabštejn, Státní zámek Raduň, Státní zámek Veltrusy, Státní
   zámek Náměšť nad Oslavou, Státní zámek Mnichovo Hradiště, Státní zámek
   Slatiňany.   
12 KADLEC, M., P. PAVELEC, P. WEISS, V. TREGL, M. HAVLOVÁ, E. KO-
   LÁŘOVÁ, K. KŘÍŽOVÁ, N. KUBŮ, E. LUKÁŠOVÁ a K. HLADÍKOVÁ. 
  Interiérové instalace památkových objektů, památkový postup. Praha:
   Národní památkový ústav, 2015, elektronicky: http://previous.npu.cz/download/
   1452003037/Interi%C3%A9rov%C3%A9+instalace+pam%C3%A1tkov%
   C3%BDch+objekt%C5%AF.pdf
13 Řadu unikátních historických interiérových snímků zanechal významný
   český fotograf Jindřich Eckert (1833 – 1905). Fotoarchiv Národního 
   památkového ústavu v Praze uchovává řadu historických snímků řady 
   hradních a zámeckých interiérů od významných českých fotografů, snímky
   z období konfiskací i z pozdějších dob. 
14 Důležité informace o podobě interiérů a fungování šlechtického sídla se
   dozvídáme i ze vzpomínek osob, které byly s daným objektem spojeny 
   (např. neocenitelné informace při tvorbě interiérové instalace a následného
   zpracování průvodcovského textu zámku Sychrov byly získány od Johanny
   von Herzogenberg a Margueritte Kottulinsky-Rohan; v případě zámku
   Hrubý Rohozec např. syn komorníka, p. Zdeněk Pavelka.
15 V období po znárodnění byl do zpřístupněných památkových objektů 
   svážen historický mobiliář z hradů a zámků, které musely napříště sloužit
   jiným, než kulturním účelům. Rozlehlejší zámky, například Sychrov či Jaro-
   měřice nad Rokytnou, se staly tzv. sběrnami, v nichž byly ukládány obsáhlé
   uměleckohistorické soubory z jiných památkových objektů. V současné 
   době se v případě veřejnosti přístupných objektů postupně vracejí na svá
   původní místa a dochází k jejich evidenčnímu i fyzickému scelování a na-
   vracení na původní objekt.
16 Za příklad může posloužit interiérová instalace na zámku Sobotka…
17 Např. náznaková instalace na hradech Bezděz, Kunětická hora, Litice…
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Hrad vo Fiľakove
a jeho cesta k múzeu
The Fiľakovo Castle and its road to a museum
The Fiľakovo Castle has gone through various construction and functional transformations since its foundation in the 13th
century. The defensive function, which it had had for 500 years, was later changed to the almost two hundred year period
of deterioration when it was also used for economic purposes. Since the late 19th century, howerer, gradual reconstruction
had begun which is going on until today. Following the adaptation of the interior of the only preserved cannon bastion
to museological purposes in 2008 a new era in the history of the castle had begun. The whole premises is administered
by the Castle Museum in Fiľakovo, with several departments dealing in different professional activities. At present the
castle is offering a number of thematic exhibitions and cultural events to thousands of local and foreign visitors. 

Key words: Fiľakovo, castle, castle museum, museology 
Kľúčové slová: Fiľakovo, hrad, hradné múzeum, múzejníctvo

História múzejníctva vo Fiľakove
O zriadení hradného múzea sa vo Fiľakove začalo uvažovať
už v roku 1941. Pôvodcom myšlienky bol františkánsky páter
Klement König, ktorý založil prvú Hradnú komisiu. Komisia
začala zhromažďovať finančné prostriedky na založenie in-
štitúcie1 a Magyar Nemzeti Múzeu (MNM) do Budapešti
poslala žiadosť o vykonanie archeologického výskumu Fiľa-
kovského hradu2 (keďže územie mesta bolo od roku 1939
pričlenené k Maďarskej republike). Výskum viedol archeológ
Ján Kalmár,3 avšak vojna prerušila proces zakladania múzea
aj terénnu prácu. Napriek zložitej situácii sa J. Kalmárovi po-
darilo odkryť a preskúmať horný hrad, čiastočne stredný hrad
a jednu podzemnú miestnosť v medzihradí (zwinger).4 Tak-
mer všetok archeologický materiál z výskumu sa dostal do 
MNM na spracovanie, konzervovanie a rekonštrukciu.5 Od-
vezené nálezy boli vrátené na Slovensko na základe medzi-
národného dohovoru a odovzdané Slovenskému národnému
múzeu (SNM) o niekoľko rokov neskôr.6 
Prvé múzeum vo Fiľakove vzniklo v roku 1951 pod názvom
Okresné vlastivedné múzeum pre okres Fiľakovo,7 ktoré bolo
v roku 1960 pretransformované na Mestské múzeum. V roku
1967 sa do mesta prisťahovalo Okresné vlastivedné múzeum
pre okres Lučenec, ktoré od roku 1971 pôsobilo pod názvom
Novohradské múzeum vo Fiľakove.8 K tejto inštitúcii bolo

Mestské múzeum pričlenené v roku 1976 ako jeho samostat-
né oddelenie.9 V období medzi rokmi 1967 – 1984 teda v meste
existovali dve stále expozície: expozícia Mestského múzea na
prízemí františkánskeho kláštora a expozícia Novohradského
múzea v priestoroch mestskej Reduty. V roku 1984 sa však
Novohradské múzeum pre nevyhovujúce priestory odsťaho-
valo do Lučenca10 a v roku 1988 bola rozobratá aj expozícia
v kláštore. Mesto, ktoré sa ešte nedávno pýšilo dvomi expo-
zíciami, tak zostalo bez múzejnej inštitúcie. 
Nová kapitola histórie fiľakovského múzejníctva sa začala až
v roku 1993, keď Ministerstvo kultúry SR vyhovelo žiadosti
mesta a časť zbierok Mestského múzea, chátrajúcich už šesť
rokov v rôznych nestrážených depozitároch, bola darovaná
mestu Fiľakovo. Obnovené Mestské múzeum sa stalo odde-
lením Mestského kultúrneho strediska a stála expozícia bola
otvorená v roku 1994 v troch miestnostiach Reduty.11 Po tak-
mer pätnástich rokoch sa však ukázala potreba reorgani-
zovania tejto inštitúcie.

Vznik Hradného múzea vo Fiľakove
Myšlienka založenia hradného múzea sa v rozvojových plánoch
samosprávy opäť objavila v roku 2005. V rokoch 2006 – 2007
sa uskutočnila rekonštrukcia interiéru Bebekovej bašty i jeho
adaptácia na múzejné účely.12 V apríli 2007 bolo založené 

Viktória TITTONOVÁ
Hradné múzeum

vo Fiľakove

 Pohľad na Bebekovu baštu
na Fiľakovskom hrade

Foto: Z. Illéš
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Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF), ktorému bol delimi-
tovaný majetok Mestského múzea a do správy pridelený Fi-
ľakovský hrad.13 V auguste 2008 inštitúcia sprístupnila na
troch spodných podlažiach päťposchodovej Bebekovej bašty
stálu expozíciu nazvanú Stáročia fiľakovského hradu, ktorá 
návštevníkov oboznamovala s históriou mesta a hradu od 
prvej písomnej zmienky po zničenie hradu v roku 1682.14 
Keďže Fiľakovský hrad je zrúcaninou a z interiérového vyba-
venia poslednej etapy existencie pôvodnej pevnosti zo 17. sto-
ročia sa nič nezachovalo, stáročia histórie hradu boli náv-
števníkom predstavené prostredníctvom archeologických ná-
lezov. Vystavené tu boli vzácne stredoveké a včasnonovoveké
fiľakovské hradné nálezy zapožičané zo SNM (z výskumu 
J. Kalmára) a predmety pochádzajúce zo starých zbierok 
Mestského múzea. Pôvodne sa na prízemí bašty nachádzali
aj hodnotné exponáty z najvýznamnejších archeologických
lokalít z okolia Fiľakova – časť hodejovského bronzového po-
kladu, hrobová keramika z doby bronzovej z neďalekých Ra-
dzoviec (výpožičky z Novohradského múzea a galérie v Lu-
čenci) a nálezy zo slovansko-avarského obdobia pochádza-
júce z chotára obce Prša (nálezový materiál bol do správy HMF
prevedený zo správy Archeologického ústavu SAV).15 Po ot-
vorení druhej stálej expozície v roku 2011 s názvom Pozos-
tatky vyhynutých stavovcov v okolí Fiľakova zabrala prízemie
paleontologická expozícia16 a horeuvedené exponáty sa pre-
miestnili o poschodie vyššie. Na zvyšných dvoch podlažiach
bašty sa organizovali krátkodobé výstavy s archeologickou,
historickou, etnografickou a umeleckou tematikou. Keďže 
Fiľakovo leží blízko štátnych hraníc, viac ako 50 % návštev-
níkov múzea dodnes prichádza z Maďarska. Všetky expozície
a krátkodobé výstavy preto dopĺňajú dvojjazyčné informačné
panely a popisy exponátov.
Mestské vlastivedné múzeum (názov platný od 2007) v bu-
dove mestskej Reduty funguje ako oddelenie Hradného mú-
zea vo Fiľakove. Jeho expozícia bola v lete 2008 dočasne za-
t vorená. Po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru budovy bola 
návštevníkom v roku 2014 sprístupnená nová stála expozí-
cia s názvom Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohúto-
vi. Prezentuje dejiny Fiľakova od zruinovania hradu v roku 
1682, resp. od znovuosídlenia mestečka, po 60. roky 20. sto-
ročia. Nachádzajú sa tu hnuteľné kultúrne pamiatky súvisia-
ce s miestnou šľachtou a remeselníkmi, ako aj kultúrne de-
dičstvo spojené s katolíckym a židovským obyvateľstvom 
okolia. Popri ľudovom umení maďarskej etnografickej skupi-

ny Palócov, žijúcej aj na území severného Novohradu a juho-
západného Gemera, poukazuje expozícia aj na multietnický
charakter mikroregiónu. Samostatná miestnosť je venovaná
tradíciám fiľakovských priemyselných závodov, resp. smal-
tovne. V galérii Mestského vlastivedného múzea sa organi-
zujú pravidelné krátkodobé výstavy s rôznou tematikou.

Nové expozície a rozvojové plány inštitúcie 
Hradné múzeum vo Fiľakove je síce mladou organizáciou  s pri-
členenými oddeleniami  Mestské vlastivedné múzeum, Mest-
ská knižnica a Novohradské turisticko-informačné centrum,
ale napriek tomu sa venuje rozsiahlej odbornej činnosti za-
meranej tak na ochranu a sanáciu národnej kultúrnej pamiat-
ky hrad Fiľakovo, ako aj na akvizíciu, výstavnú a publikačnú
činnosť a na odborné výskumy v oblasti archeológie, histórie
a etnografie. Vďaka tomu sa rozrastá aj zbierkový fond múzea,
čo umožňuje pravidelné dopĺňanie a modernizáciu stálych
expozícií, resp. otvorenie nových. Nové trendy a zvyšujúce
sa očakávania súčasného návštevníka si takisto vyžadujú neu-
stále zmeny, modernizáciu a transformáciu „obyčajného mú-
zea“ na tzv. multifunkčnú kultúrnu inštitúciu. Posledné tri
roky boli z tohto hľadiska v našom múzeu mimoriadne rušné
a tvorivé. V roku 2017 Hradné múzeum vo Fiľakove rozšírilo
a zmodernizovalo svoje stále expozície na hrade. Paleonto-
logické nálezy doplnili skameneliny bezstavovcov a odtlačky
rastlín a lastúrnikov z okolia Fiľakova, preto sa názov expozí-
cie zmenil na Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova.
Ďalšie výstavné priestory spestrili zaujímavé dobové rekon-
štrukcie, ako napr. avarský mužský hrob z obce Prša, slávnost-
né ženské oblečenie z doby bronzovej zdobené kvalitnými 
replikami bronzových šperkov z Hodejova, a tiež honosné 
oblečenie posledného hradného kapitána Štefana Koháryho II.
Tieto vizuálne zaujímavé rekonštrukcie pomáhajú priblížiť
návštevníkom atmosféru jednotlivých historických období
a zároveň názorne vysvetľujú spôsob používania úžitkových
predmetov našich predkov. K exponátom pribudli aj dve no-
vozreštaurované olejomaľby svätcov z 18. storočia.17 Vďaka 
bohatému nálezovému materiálu z nových archeologických 
výskumov hradu a okolia z posledného desaťročia sa výs-
tavný priestor rozšíril o ďalšie podlažie hradnej veže a pre-
hodnotila sa aj koncepcia expozície. Archeologické expo-
náty boli roztriedené nielen podľa historických období (pra-
vek, starovek, stredovek, novovek), ale aj podľa funkčnosti.
Históriu Fiľakovského hradu odvtedy prezentujú tematické 

Stredoveké a ranonovoveké 
železné prilby, meče a hlavice 
(hruška) mečov
z 15. – 18. storočia v expozícii 
Stáročia Fiľakovského hradu. 
Foto: Z. Illéš
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vitríny s archeologickými nálezmi a návštevníkom predsta-
vujú dobové zbrane, remeselnícke, stavebné a poľnohospo-
dárske náradie, kachlice, keramiku, drobné úžitkové predme-
ty, šperky a ozdoby, ako aj sporadické nálezy východného pô-
vodu, ktoré súvisia s 39-ročnou tureckou okupáciou mesta.18

Pred modernizáciou boli v múzeu aj voľne vystavené expo-
náty, preto sa veža otvárala každú polhodinu a bola možná 
len skupinová prehliadka so sprievodcom. Počas moderni-
zácie boli všetky exponáty umiestnené do vitrín alebo pod 
kryty z plexiskla, čo umožnilo sprístupnenie múzea počas 
celého dňa aj bez sprievodcu.19      
V prípade hradného múzea je veľmi ťažké balansovať medzi
skutočným poslaním múzea, ktorého prvoradým cieľom je 
akvizícia a ochrana kultúrnych pamiatok, odborný výskum 
a odovzdanie plnohodnotných a historicky správnych poz-
natkov, a úsilím vyhovieť novodobým predstavám záujem-
cov o kvalitne strávenom voľnom čase, čo by malo byť niečo
interaktívne, hlučné, plné hudby a vystúpení a malo by upútať
aj tých najmenších. Nech je to však niečo dynamické, lebo 
návštevník sa ponáhľa. V snahe nájsť zlatú strednú cestu a po-
núknuť aj „niečo viac“ okrem možnosti prehliadky niekoľko-
storočných hodnotných exponátov bol na štvrtom podlaží
bašty vytvorený oddychový kútik pre návštevníkov s make-
tou hradu, dobovou fotostenou a veľkoplošnými obrazovka-
mi. Premieta sa tu video s 3D rekonštrukciou pôvodného stavu
hradu v 17. storočí a zábery z rôznych podujatí múzea. 
Na piatom podlaží bašty sa naďalej pravidelne organizujú 
krátkodobé tematické výstavy, ktorých inštaláciu však sťažujú
okolnosti súvisiace s polohou hradnej veže v rámci areálu 
a s piatym podlažím v interiéri bašty. Prenášanie veľakrát ťaž-
kých vitrín a exponátov sa robí výhradne ručne buď cez ná-
dvorie dolného a stredného hradu, alebo cez štyri spodné
podlažia bašty. Napriek týmto ťažkostiam však naďalej budú
krátkodobé výstavy v ponuke inštitúcie. K výstavám, podobne
ako aj k stálym expozíciám je zabezpečená sprievodcovská 
služba alebo múzejnopedagogické prednášky pre žiakov. 

V rámci tradičných podujatí múzea, ako napr. Noc múzeí a ga-
lérií, Deň detí na hrade a Fiľakovské hradné hry sú predstavené
a propagované aj aktuálne krátkodobé výstavy a väčšinou sa
k nim prispôsobuje aj sprievodný program týchto akcií.    
Okrem expozícií hradného múzea, prezentujúcich pravekú,
stredovekú a ranonovovekú históriu hradu a okolia, sa inšti-
túcia zamerala aj na výskum Fiľakova minulého storočia a na
vhodnú prezentáciu kultúrnych pamiatok danej etapy. Po roz-
siahlom historickom výskume obdobia druhej svetovej vojny
a jeho dopadu na život miestneho obyvateľstva sa zistilo, že
hradný vrch zastával dôležitú úlohu v obrane Fiľakovčanov
nielen v stredoveku, ale aj počas minulého storočia. Múzeum
v roku 2018 otvorilo dva zamurované protiletecké úkryty 
(75 m a 35 m dlhé) vysekané priamo do skaly hradného vrchu.
S finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Bansko-
bystrického samosprávneho kraja a z vlastných zdrojov boli
úkryty adaptované na výstavné priestory. V dlhšej chodbe 
bola zriadená stála expozícia s regionálnou tematikou s náz-
vom Fiľakovo 1938 – 1945, ktorú doplnil bohatý textový ma-
teriál formou dvojjazyčných informačných panelov s dobo-
vými fotografiami. Na konci chodby je monumentálna osvet-
lená tabuľa s menami židovských obetí vojny a počas pre-
hliadky znie zvuková nahrávka bombardovania mesta. Za-
mestnanci múzea natočili aj dokumentárny film s názvom 
Vianoce 1944, ktorý zachytáva spomienky Fiľakovčanov na
toto rozporuplné obdobie svetových dejín. Prehliadka úkrytu
ponúka naozaj silný zážitok a zároveň nám pripomína cenu
mieru a slobody. Je sprístupnená počas turistickej sezóny na
Fiľakovskom hrade, čiže v období medzi 15. marcom a 15. no-
vembrom. V druhej, kratšej chodbe sa v súčasnosti organizujú
krátkodobé výstavy, ktoré sú z tematického alebo vizuálneho
hľadiska vhodné do podobných špecifických interiérov. Do
budúcnosti sa tu plánuje zriadenie novej stálej expozície za-
meranej na vulkanológiu a mineralógiu, keďže aj samotný 
hradný vrch sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina, ktorá je najmladším vulkanickým pohorím na Slo-

Kosti mastodontov v expozícii
Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova
Foto: M. Mesiarik

Fiľakovské hradné hry s témou 
Turci na hrade!

Foto: archív HMF
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vensku. Hradné bralo a blízke skalné útvary v Hajnáčke, Šu-
riciach a Šomoške patria medzi známe doklady vulkanickej
činnosti v regióne. Budú tu vystavené vzácne mineralogické
exponáty zo starej zbierky Mestského vlastivedného múzea,
ktoré sú v súčasnosti uskladnené v depozitári.
Od roku 2018 prebieha na hrade a v podhradí rozsiahla ob-
nova zameraná na zveľaďovanie hradného areálu, v rámci kto-
rej budú sprístupnené aj nové priestory pre návštevníkov.20 
V podhradí už bolo vybudované doteraz chýbajúce parkovisko,
v ktorého priestore prebiehal dvojročný archeologický výs-
kum múzea (ukončený v októbri 2019),21 ktorý priniesol 
mnoho nových informácií o mestskom opevnení zo 16. a 17.
storočia22 a zároveň aj množstvo hodnotných archeologic-
kých nálezov aj s unikátom európskeho významu.23  Po čis-
tení a konzervovaní budú všetky nálezy doplnené do stálej 
expozície Hradného múzea vo Fiľakove. Na dolnom nádvorí
hradu bude v rámci uvedenej obnovy v roku 2020 zastrešená
jedna z dvoch delových bášt z druhej polovice 17. storočia, 
ktorá sa následne sprístupní návštevníkom. V interiéri budú
umiestnené dvojjazyčné informačné panely o histórii oko-
litých hradov a kaštieľov s užitočnými informáciami pre záu-

jemcov. Od bašty bude viesť archeologický chodník, prezen-
tujúci päťročný výskum dolného hradu, k zrekonštruovanej
starej budove, ktorá sa premení na remeselnícky dom. V inte-
riéri bude inštalovaná menšia stála expozícia zameraná na 
dobové remeslá (pravek, stredovek, raný novovek) a v exte-
riéri budú postavené funkčné repliky pravekej pece na vypa-
ľovanie ručne robenej keramiky, stredovekej chlebovej pece
a kamenného žarnova na mletie poľnohospodárskych plo-
dín. Počas tematických podujatí inštitúcie, plánovaných krea-
tívnych vyučovacích hodín a workshopov sa tu návštevníkom
predstavia rôzne dobové činnosti a remeslá. 
Pozitívom našej multifunkčnej inštitúcie a kumulovaných 
pracovných funkcií jej zamestnancov (i keď oni by to pozi-
tívom zrejme nenazvali...) je možnosť vytvárať expozície a výs-
tavy spojené so sprievodnými podujatiami a atraktivitami, 
ktoré aspoň čiastočne vyhovejú spomínanému „kvalitne strá-
venému voľnému času“ moderného návštevníka, zároveň 
prostredníctvom médií a webových plôch vzbudiť o ne záu-
jem, pritom však zachovať aj odbornosť múzea. To by malo 
byť prvoradým cieľom. 

Protiletecký úkryt pod hradným
kopcom s regionálnou expozíciou
Fiľakovo 1938 – 1945
Foto: M. Mesiarik
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Brunsvikovsko-chotekovský kaštieľ 
v Dolnej Krupej a jeho o(t)ázky
Brunswick-Chotek manor house in Dolná Krupá and its oases/problematic issues
The contribution is devoted to a retrospective view on the fate of the manor house in Dolná Krupá as well as the issues
of its possible perspective, as well as further use for cultural purposes.

Key words: manor house, museum, collections, historical park, music, exhibitions, projects   
Kľúčové slová: kaštieľ, múzeum, zbierky, historický park, hudba, výstavy, projekty 

Kaštieľ v múzeu a či múzeum v kaštieli?
V prípade objektu kaštieľa v Dolnej Krupej sú pravdivé obe
alternatívy. Od konca 70. rokov 20. storočia kaštieľ slúžil ako
Domov slovenských skladateľov a spravoval a užíval ho vtedajší
Slovenský hudobný fond. Po zmene režimu sa zrazu kaštieľ 
ocitol v múzeu – v Slovenskom národnom múzeu a od roku
2003 presnejšie v SNM-Hudobnom múzeu. 
Za éry pôvodných majiteľov kaštieľa a celého panstva si Brun-
svikovci nielen osvojovali cesty k umeniu a kontakty s umelca-
mi, akým bol aj Ludwig van Beethoven, ale tiež cielene zhro-
mažďovali a zbierali vzácne predmety, obrazy, minerály, kni-
hy. V  rámci svojho areálu (počas druhej prestavby koncom
18. storočia) vybudovali objekt knižnice s múzeom. Múzeum
sa tak ocitlo v kaštieli. Je teda zrejmé, že pojmy „kaštieľ“ a „mú-
zeum“ majú k sebe veľmi blízko. 
„Museion“ má blízko aj k celému pôvodnému dolnokrupské-
mu areálu, ktorý začiatkom 19. storočia nazývali jeho návštev-
níci a zároveň obdivovatelia „chrám múz“. Pred rokom 1825
ho vo francúzštine ospevoval kanonik a básnik Ladislav Des-
sewffy (Dežőfi)1 (A Korompa, oú tout est beaù / Et charmant,

on trouve un Chateau / Miracle de Féerie ... – V Krupej, kde
je všetko krásne a pôvabné, stojí zámok, zázrak čarovného
sveta...), v roku 1829 zasa v nemčine prírodovedec a pedagóg
Joseph A. F. Fladung2 (Hilf, o Muse! mir mahlen Vignetten des
freundlichen Krupa… Folge, ländliche Muse, zum Peristyle
des Schlosses / Unter korinthische Säulen, zu überschauen 
des Parkes…  – Pomôž mi, ó, Múza, namaľovať obrázky pria-
teľskej Krupej… Poď, vidiecka Múza, na peristyl zámku pod
korintské stĺpy pohliadnuť do parku...). 
Dnes už môžeme ospevovať iba jeho históriu a zostať nezlom-
nými optimistami, že zostane dôstojným stánkom kultúry aj
pre ďalšie generácie. Chateau, Schloss či kaštieľ, ako svedok
mnohých udalostí a dejov, poznal mnoho osobností, viaže 
sa k nemu veľa faktov i legiend. V každom prípade má však
neopakovateľné genius loci, ktoré zasiahne každého návštevníka.

Osudy kaštieľa
Architektonický vzhľad kaštieľa pochádza z prvej polovice 
19. storočia. Vstup z ulice po stranách lemovali prízemné 
budovy, jedno krídlo z nich slúžilo ako „lodging house“ na uby-

Edita BUGALOVÁ
SNM-Hudobné múzeum

Bratislava 

Pohľad na kaštieľ z roku 2013, krátko po vyčistení jazera. Foto: B. Čavara
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tovanie hostí. Kaštieľ patril medzi najmodernejšie v Uhorsku,
obklopoval ho anglický park, areál dopĺňali budovy knižnice
s múzeom, divadla, kúpeľného domčeka, pustovne, švajčiar-
ne.3 Dodnes sa zachovala pôvodná baroková oranžéria, roko-
kový pavilón, umelá jaskyňa (grotta), socha Madony (Š. Feren-
czy) a obelisk. Park s dômyselným vodným systémom s jazier-
kami a vodopádom prerastal do voľnej prírody, poskytoval 
miesto na odpočinok, zábavu, rozhovory, vzdelávanie, špor-
tovanie. Rodové sídlo bolo centrom celej širokej rodiny a vy-
hľadávaným miestom mnohých hostí. To bol zámer majiteľa
a investora, jedného z najvyššie postavených mužov v Uhor-
sku, tabulárneho sudcu a kráľovského taverníka (minister fi-
nancií) Jozefa grófa Brunsvika. Smrťou jeho syna Augusta rod
vymrel po meči a svadbou dcéry Henriety (1813) sa Krupá 
spojila s rodom Chotekovcov. V závere 19. a začiatkom 20. 
storočia preslávila obec vnučka Hermanna Choteka, Mária 
Henrieta, známa ako Ružová grófka, ktorá vybudovala vzácne
rozárium, najväčšie v strednej Európe.
20. storočie bolo k panstvu už menej láskavé. Postupne pri-
chádzali o pozemky,4 hospodárstvo si vyžadovalo väčšiu sta-
rostlivosť ako kultúrne statky, osirelá budova divadla bola zrú-
tená (1937). Dedičky s rodinami využívali viacero vlastných
sídel, ktoré s obmenami navštevovali, hoci Krupá sa ich poby-
tom tešila až do roku 1945, keď o svoje panstvo prišli. Nasle-
dujúce časy poštátnenia a parcelácie znamenali neslávny ko-
niec. Zariadenie kaštieľa bolo rozkradnuté, zo vzácnej zbierky
obrazov zostalo torzo, podľa spomienok pamätníkov sa spisy
rodinného archívu a knižnice váľali na hromade pred budo-
vou a postupne hnili či nahrádzali kurivo na vatry. Murované
objekty poslúžili najmä ako stavebný materiál. Ružová grófka
sa uchýlila do blízkeho kláštora, kde zakrátko zomrela. O his-
tóriu obce malo záujem iba niekoľko jedincov (predovšetkým
Mons. Karol Jarábek).5 Štát sa spamätal neskoro, z poštátne-

ných kaštieľov a zrušených kláštorov sa realizovali zvozy hnu-
teľných pamiatok živelne, málo koordinovane a bez dostatoč-
nej evidencie.6
Opustený dolnokrupský kaštieľ sa po roku 1948 stal školiacim
strediskom pre adeptov novej ideológie – poslúžil ako politic-
ká škola. O pár rokov našiel nové využitie, zriadili v ňom psy-
chiatrickú liečebňu. Mimoriadnu výpovednú hodnotu o tomto
stave dodnes sprítomňuje film Génius v réžii Štefana Uhra 
podľa scenára Alfonza Bednára z roku 1969.
V priebehu 50. rokov 20. storočia sa o záchranu kaštieľa, naj-
mä v súvislosti s jeho väzbou na beethovenovskú tradíciu, 
usiloval prof. Juraj Šimko-Juhás. Ako odborný pracovník 
Slovenského múzea v Bratislave zozbieral viacero hudobných
pamiatok a sústredil ich do dolnokrupského kaštieľa. Za pod-
pory viacerých osobností slovenskej hudobnej kultúry spísal
v roku 1958 Memorandum s cieľom založiť Slovenské hudob-
né múzeum so sídlom v Dolnej Krupej. Do obce sa dokon-
ca aj s viacpočetnou rodinou nasťahoval, ale jeho plán sa, žiaľ,
nepodarilo zrealizovať.7 
Šesťdesiate roky priniesli mierne politické „oteplenie“, kaštieľ
bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku (1963), oklieštená časť 
parku bola ako historicky cenná vyňatá z pôdneho fondu (1966)8

a koncom desaťročia bolo prijaté rozhodnutie, že kaštieľ sa 
vyčlení na hudobno-kultúrne účely. Trvalo ďalších desať ro-
kov, kým sa objekt zrenovoval. Zámerom obnovy bola rekon-
štrukcia na účely Domova slovenských skladateľov, čomu 
padlo za obeť viacero priestorov z pôvodného interiéru vrá-
tane kaplnky, ba aj pôdorysov horného podlažia i suterénu.
Kaštieľ sa po prvý raz otvoril roku 1978, po nevyhnutných
opravách sa druhé otvorenie uskutočnilo roku 1981. Novému
účelu s moderným zariadením a interiérovým vybavením 
z 80. rokov slúžil jedno desaťročie. Častými hosťami v ňom 
boli osobnosti slovenskej hudobnej kultúry, v jeho múroch 

Pôvodné zariadenie kaštieľa z 30. rokov 20. storočia. Archív Západoslovenského múzea v Trnave
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vznikali viaceré kompozície. Do-
máce i medzinárodné kolokviá,
konferencie, semináre a odborné
dišputy obohacovali jeho starý 
genius loci. Veľkolepé plány na 
rekonštrukciu parku vrátane vy-
budovania tenisových kurtov 
a plochy pre minigolf sa už ne-
stihli uskutočniť. Snaha o obno-
venie vodného systému prečer-
pávaním vody z jazera na vod-
nom toku do jazierka nad grot-
tou stroskotala. Po zmene reži-
mu kaštieľ prevzala Správa kul-
túrnych zariadení ministerstva 
kultúry so sporadickým využí-
vaním na komerčné účely a s no-
vým tisícročím ho ako danajský
dar dostalo do správy Slovenské
národné múzeum.

Čo s ním?
Pred sedemnástimi rokmi, 1. ja-
nuára 2003 prešiel kaštieľ do pria-
mej správy SNM-Hudobného 
múzea. (Do toho času múzeu pat-
rili iba objekty depozitára a ro-
kokového pavilónu.) Čo s ním?
To bola prvá a základná otázka.
Ako nová riaditeľka som si ju 
kládla dňom i nocou. Otázku „čo
s ním?“ vystriedala otázka „ako
začať?“ A vlastne, po koľký raz
kaštieľ svoju cestu začínal? V monarchii zažil tri začiatky (1749 
a prestavby: 1793, 1813), v komunizme dva (1978, 1981). Vý-
hodou boli vtedy solventní investori: spočiatku Brunsvikovci,
potom štátny rozpočet pre Zväz slovenských skladateľov. Ako
však začať bez peňazí, bez podpory a bez záujmu kompetent-
ných o kultúrne dedičstvo? Ťažko! Pomaly sa začalo s drobnými
opravami, s cieľom sprístupniť kaštieľ návštevníkom. Nádej na
dotáciu z európskych fondov, napriek vynaloženiu nadprie-
merného úsilia pri spracovaní projektu v roku 2004, zostala
nenaplnená. Čiastočne pomohla finančná pomoc z prostriedkov
SPP (2007 – 2008).9 Kaštieľ postupne ožíval, v jednoročných
cykloch obmieňané výstavy, pravidelné kultúrne aktivity a tra-
dičné podujatie na počesť Ružovej grófky – Slávnosť ruží – ho
dostávali do povedomia návštevníkov. Avšak historický park,
ktorý postihlo viacero veterných smrští, tiež volal o pomoc,
a to nehovoriac o budove depozitára, ktorá nevyhnutne potre-
buje záchranu.

Začíname?
V súčasnosti prebieha ďalší začiatok. SNM-Hudobné múzeum
spolu so SNM-Historickým múzeom sa úspešne uchádzalo
o dotáciu z európskych fondov a je súčasťou projektu Poklady
strednej Európy. Kultúra príroda, hudba (TREASURES) v rám-
ci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovensko
– Rakúsko Interreg V A, ktorý je postavený na princípe refun-
dácie. Partnermi sú viedenské Österreichisches Museum für
Volkskunde a mesto Marchegg. Základnou kostrou projektu
je kultúrna výmena a podporou k nej sú investície do pries-
torov, kde sa budú kultúrne aktivity konať. Spoločná výstava
všetkých partnerov sa zrealizovala v zámku Marchegg a jej
repríza sa plánuje v dolnokrupskom kaštieli. Zámok Marchegg
však medzičasom dostal okrem dotácie z EÚ vo výške nece-
lého milióna eur aj dotáciu 15-miliónov od dolnorakúskej

krajinskej vlády na svoju kom-
plexnú obnovu vrátane infra-
štruktúry. Náš kaštieľ má odsúh-
lasené dva milióny, ktoré budú
refundované až po dokončení 
obnovy. Prísľub na predfinan-
covanie je vo vzduchoprázdne, 
a tak čakáme, kedy začneme...

Plány a realita
V kontexte s prebiehajúcim pro-
jektom TREASURES a očakáva-
nou čiastkovou obnovou bude
kaštieľ využitý v dosiaľ  zaužíva-
nom režime; spoločná putovná
výstava v priestoroch piano no-
bile, sprievodné akcie v interiéri
aj exteriéri, konferencia a semi-
náre s využitím zázemia. Udr-
žateľnosť projektu predpokladá
minimálne päťročné obdobie na
ďalšie aktívne zúročenie kultúr-
neho priestoru a pokračovanie 
kontaktov  s partnermi. Je viac
než samozrejmé, že tento kul-
túrny skvost, za aký dolnokrup-
ský kaštieľ považujem, musí dlho-
dobo ponúkať svoj potenciál. Nie-
lenže je to pamiatka európskeho
významu (o udelenie tejto značky
sa uchádzame), ale jej kultúrno-
-historické väzby a kontexty sa
rozprestierajú ako vejár s ponu-

kami tém, faktov, príbehov, artefaktov, legiend. Nadôvažok 
aj v rámci rozličných vedných disciplín a odborov. 
SNM-Hudobné múzeum svojím poslaním, špecializovaným
zameraním a v stave personálnej podvýživy nedokáže naplniť
požiadavky na systematický výskum histórie kaštieľa a bádanie
v širších kontextoch. Napriek tomu je však potrebné túto pa-
letu informácií návštevníkom ponúknuť. Nemôžeme ich poz-
vať do pôvodného zariadenia, a tak nás skutočnosť, že kaštieľ
bol po vojne vyrabovaný, nezaťažuje otázkou, či sa rozhod-
neme pre „konzervu bývania šľachty“10 alebo nie. Návštevní-
kom však môžeme ponúknuť kaštieľ s jeho dejinami, osudmi,
významom a odkazom. Ako na to?

Plány a vízie
Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum bude v bu-
dúcom roku už tri desaťročia samostatnou súčasťou SNM. 
Už 30 rokov jestvuje bez stálej expozície, ktorá by mala naj-
modernejšími prostriedkami prezentovať vývoj hudobnej 
kultúry na Slovensku. Po skúsenostiach s reprezentatívnou
výstavou KleNOTY z múzea (2018) je o túto tému veľký zá-
ujem. Do kaštieľa však nepatrí. Patrí do rozlohou adekvát-
neho, klimatickým podmienkam a bezpečnostným opatre-
niam vyhovujúceho priestoru v Bratislave, ktorá je sídlom 
múzea. V súvislosti s potrebou vyhovujúcich priestorov mám
zároveň na mysli aj adekvátne pracovné priestory pre odbor-
ných zamestnancov... Nehovoriac tiež o nutnosti personálne-
ho doplnenia, pretože v súčasnosti je ich vzhľadom na rozsah
zbierkového fondu (cca 140-tisíc kusov) žalostne málo.
Depozitár SNM-Hudobného múzea, ktorý sa pre zbierku hu-
dobných nástrojov vybudoval v 80. rokoch 20. storočia v dol-
nokrupskom areáli z objektu niekdajšej barokovej oranžérie
a jej novodobej prístavby, sa po presťahovaní múzea z Bratislav-
ského hradu zaplnil aj zbierkou archívnych dokumentov. Sú-

Pohľad do pôvodnej kaplnky. Súkromný archív Walburgy
Breitenfeld-Shearer
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časný stav je nevyhovujúci nielen z dôvodu nedostatku pries-
torov, ale aj technického stavu objektu, ktorý bol roku 2017
(v časti oranžérie) nadôvažok vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku. Múzeum v súlade s rozhodnutím Krajského pamiat-
kového úradu spustilo proces prípravy na novostavbu de-
pozitára v areáli kaštieľa. Územné rozhodnutie je realitou, 
finančné zabezpečenie stavby je však dosiaľ iba víziou.     
Do portfólia vízií spadá aj perspektívne rozšírenie prezen-
tačných priestorov využitím súčasného objektu depozitára. 
Po osamostatnení budovy oranžérie (v súčasnosti stavebne 
spojenej s prístavbou) ju treba vyčleniť na pôvodný účel. Ne-
znamená to však obnoviť v nej pestovanie citrusových plodov,
kávovníkov, ananásov, arašidov a iných cudzokrajných rastlín,
ako to bolo za čias Brunsvikovcov, ale sprítomniť toto obdobie
výstavnými projektmi, vzdelávacími programami, prezentá-
ciou historického parku i rozária (ktorého obnova sa plánuje
v priestore lúky pred oranžériou; súčasná výsadba tam slúži
ako zásobník ruží). V osamostatnenej novodobej prístavbe
bude okrem administratívneho a skladového zázemia pries-
tor na vzdelávacie aktivity pre múzejnú pedagogiku a v nepos-
lednom rade študovne pre bádateľov.
Rokokový pavilón od obnovy v 90. rokoch 20. storočia slúži
ako Beethovenov pamätník. V roku 250. výročia narodenia
skladateľa si zaslúži viac pozornosti – inšpiráciu máme, na 
realizáciu sa chystáme.
A čo kaštieľ? Jeho využitie do istej miery určuje stavebná dis-
pozícia z obnovy v 70. – 80. rokoch, umožňujúca prenájmy 
priestorov na kultúrne či spoločenské akcie. Prvé nadzemné

podlažie (piano nobile) však treba naďalej využívať na výs-
tavné projekty s obmenou v jednoročných intervaloch. Základ-
ným predpokladom je orientovať sa na výstavy tematicky sú-
visiace s hudbou, históriou kaštieľa, osobnosťami. Návštev-
níci musia dostať vždy novú ponuku, aby mali motiváciu opä-
tovne sa do kaštieľa-múzea vracať. 

Nové trasy?
S víziami súvisí aj nádej na nové prehliadkové trasy. Perspek-
tíva, ktorá si však vyžaduje pokračovanie obnovy, ponúka 
prehliadku kaplnky pôvodne riešenej cez dve podlažia (dnes
predelenej druhotným stropom), ďalej prehliadku podkrovia
s ojedinelým historicky cenným valbovým krovom. Na dru-
hom nadzemnom podlaží je možnosť využiť dva salóniky ako
expozičný priestor venovaný histórii rodu a lokality.
Budúcnosť azda vyslyší moje pium desiderium s novým depo-
zitárom a prehliadka môže pokračovať v oranžérii. Do exte-
riéru pozveme návštevníkov najskôr na prehliadku rozária 
(ideálne v máji a júni) s ústredným prvkom drobnej architek-
túry, zreštaurovanou sochou Šípková Ruženka od nemeckého
sochára Roberta Cauera (1872),11 potom ďalej do parku k ob-
novenej grotte, k zrkadliacemu sa rybníku s vodopádom. Krá-
čajúc popri obelisku, ktorý dala vdova Mária Anna postaviť
na počesť svojho manžela Jozefa Brunsvika (po 1827), prídu
až nahor, k 160-ročnému chránenému stromu sekvojovcu
mamutiemu. Späť sa vyberieme povedľa naznačených zákla-
dov niekdajšieho kúpeľného domčeka so pstruhovým jazier-
kom, zastavíme sa pri soche Madony (1835), zasníme sa pri

Priebeh parcelácie v roku 1947. Súkromný archív S. Petráša
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odkrytom pôdoryse budovy divadla12 a vrátime sa k veľkému
jazeru. Obzrieme si ho aj z Lujzinho ostrova, na ktorom je
malé lapidárium zo zachovaných kamenných prvkov kaštieľ-
skych stavísk, niekedy roztrúsených po dedine.13 A potom príde
ponuka na prehliadku ďalších pamiatok v obci, rovnako zvia-
zaných s rodom Brunsvik-Chotek. Opomenúť netreba ani 
ďalšie osobnosti, napríklad mlynára Dopjeru a jeho synov 
s vynálezom amerického národného hudobného nástroja alebo
kňazov z tretej generácie bernolákovcov (Andrej Kubina,
Anton Knapp, Jozef Petrovič). Pri odchode z areálu si v obno-
venej budove vrátnice (jedinom zachovanom objekte z niek-
dajšej symetrickej zástavby lemujúcej čestné nádvorie) kúpime
propagačné materiály a publikácie s informáciami o tomto 
čarovnom mieste...

Skutočnosť alebo fikcia?
Pravdou je, že viacero bodov z novej prehliadkovej trasy je
ešte vo fiktívnom svete, napriek tomu je možné ich návštev-
níkom priblížiť. Nadšenie „z objavovania staršej histórie a oz-
rejmovania miesta šľachty vo vývoji spoločnosti“14 je u návštev-
níkov nefalšované. Sprevádza ho zároveň túžba vidieť, cítiť,
vnímať niečo pôvodné z tejto epochy, čosi hmatateľné. To nás
vedie k úsiliu hľadať a nachádzať artefakty, ktoré boli kedysi
súčasťou interiéru. Jedným z nich je aj nález originálnych kre-
sieb trinásťročnej kontesy Henriety z rokov 1800 – 1801 na 
jednej z povál domov v Hornej Krupej, či dar jednotlivých 
častí masívneho stola z pôvodného zariadenia freskovej miest-
nosti, ktorý čaká na reštaurovanie. Stôl sa zaiste do interiéru
vráti. Nie s cieľom vystavovať nábytok, ale ako dôkaz, že spo-
mienka naň zachovaná na fotografii15 dostane pred návštev-
níkom živú podobu. Napriek tomu, že už nie je reálne dostať
späť originálne zariadenie, hoci pravdepodobne stále existuje,
je potrebné atmosféru prostredia dotvoriť aj priznaným zapo-
žičaným dobovým mobiliárom. Malá fikcia povzbudí fan-
táziu. 

Pravdivosť alebo zábava? 
V rámci spomínaného projektu TREASURES sme absolvo-

vali spoločnú konferenciu partnerov na tému Múzeá sa spájajú
(Museen verbinden),16 kde odznel príspevok múzejníčky z Dán-
ska (Wencke Maderbacher, Moesgaard Museum, Dänemark)
nazvaný Radosť! Ľudia v múzeu (Joy! Menschen im Museum).
Oboznámila nás s novým trendom, ako treba chápať poslanie
múzea. Podľa neho netreba vzdelávať, a tak sa aj pravdivosť
stáva irelevantnou, ľuďom stačí poskytnúť radosť a potešenie.
Hlavným dôvodom je fakt, že v západných krajinách sa najmä
mladí ľudia s ponukou navštevovať múzeá neradi stotožňujú,
a preto treba prispôsobiť orientáciu múzeí na zábavu. V múze-
ách majú hlavné slovo oddelenia „Kulturvermittlung“ (spro-
stredkovanie kultúry – čo u nás prekladáme ako „múzejná pe-
dagogika“, lenže v tomto prípade to ich poslaniu a náplni veľmi
nezodpovedá). Tieto oddelenia majú rozhodujúce slovo pri
zostavovaní plánu činnosti múzeí. Príspevok W. Maderba-
cherovej bol veľmi obsiahly a priniesol množstvo informácií;
v pamäti mi utkveli hlavne dva príklady. Ponuka výstavy jed-
ného z múzeí v Londýne: vo veľkej hale visí zo stropu množ-
stvo viacmiestnych hojdačiek so závesmi nerovnakej dĺžky. Cie-
ľom bolo zistenie, že len ak sa viacerí spojíme, môžeme sa na
hojdačke bezpečne udržať. Heuréka! Druhý príklad ma väčšmi
zaujal. Návštevník mal k dispozícii pohľad na tri obrazy z diel
starých majstrov a ku každému bol priložený žartovný text. Ne-
viem, či cieľom bolo iba pobavenie alebo náročnejšie zadanie
– vybrať ten najvtipnejší... Sústredila som sa na to, že na jed-
nom z obrázkov bola vyobrazená Salome s hlavou Jána Krsti-
teľa na podnose. Na položenú otázku, či návštevníci dostali 
informácie o tom, čo je obsahom obrazov, prípadne bližšie 
súvislosti, nebodaj aj údaje o autoroch, technike či období, 
som dostala zápornú odpoveď s vysvetlením, že to cieľom 
výstavy nebolo. 
Ako na to teda ísť v kaštieli? Asi najlepšie odpovie starý Jan 
Amos Komenský – Schola ludus. Poslanie múzea je vzdelávať
aj zabávať. Atmosféra kaštieľov núka skvelú príležitosť. V sym-
bióze histórie, reálneho života, odkrývania súvislostí a inven-
čnej prezentácie ponúkne zároveň zábavu vhodnú pre všetky
cieľové i vekové skupiny. Dolná Krupá v sebe absorbuje kul-
túru, prírodu i hudbu, ktoré dokážu prinášať opravdivú radosť.

Budova pôvodnej oranžérie s prístavbou z 80. rokov, ktorá dnes slúži ako depozitár. Archív SNM-Hudobného múzea
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POZNÁMKY

1 Gróf Ladislav Dessewffy bol básnikom, vydal viacero publikácií, známych
   je 12 tlačí – básní – vo francúzskom, nemeckom a latinskom jazyku, vydaných
   vo Viedni, v Bratislave, Budíne, Pešti a Trnave. Z nich sú štyri priamo dedi-
   kované členom rodiny Brunsvikovcov a z toho tri sa priamo dotýkajú kon-
   tesy Henriety – v roku 1812 jej takýmto spôsobom blahoželal pravdepo-
   dobne k 25. narodeninám a o rok neskôr vydal dve malé publikácie pri 
   príležitosti jej sobáša s Hermannom Chotekom, svadba sa konala v júni 1813
   v Dolnej Krupej. (O Dessewffym pozri: ZELLIGER, A. Egyházi írok csarnoka.
   Trnava, 1893, s. 93.) Kultúrne, prírodne a spoločensky príťažlivé prostredie
   kaštieľa lákalo aj L. Dessewffyho, jedno z miest v parku pomenovali podľa
   neho, čo signalizuje, že musel byť nielen veľmi častým návštevníkom, ale aj
   mimoriadne dobrým rodinným priateľom. Jeho básne ozdobovali aj park;
   na dvoch miestach boli kedysi upevnené tabuľky s ich textami – jedna pri
   studničke a druhá pri vodopáde. (Ich znenie zaznamenal vo svojich spomien-
   kach krupský rodák, kňaz Mons. Karol Jarábek. Súkromný archív Stanislava
   Petráša).
2 J. A. F. Fladung (1776 – 1868) sa popri zamestnaní adjunkta dvornej vojen-
   skej rady zaoberal popularizáciou najmä prírodovedných disciplín. Prednášky
   na rôzne témy, ktoré obvykle organizoval v prostredí šľachtických sídel
   a predovšetkým adresoval nežnému pohlaviu, publikoval tlačou. V roku 1831
   vydal vo Viedni spis s názvom Populäre Vorträge über Physik, gehalten vor
   einem Kreise gebildeter Damen, in den Gärten von Korompa (Populárne
   prednášky o fyzike, držané v kruhu vzdelaných dám v záhradách v Krupej).
   Pozri: https://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_A._F._Fladung; http://gams.
   uni-graz.at/archive/objects/o:hpe.band3.2-10/methods/sdef:PDF/get. Text
   básne Korompa z roku 1829 je zo súkromného archívu Stanislava Petráša.
3 Priestor na spracovanie mlieka. Názov „Schweitzerey“ použil inšpektor 
   Jeroslavszky, ktorý v roku 1822 zakreslil plán obce Dolná Krupá po dokon-
   čení prestavby kaštieľa a areálu. Toto pomenovanie zaiste súviselo so skutoč-
   nosťou, že výrobou a spracovaním syrov bolo od začiatku 19. storočia po-
   vestné Švajčiarsko.
4 Konfiškácia parku sa udiala v rokoch 1945 – 1946, parcelácia so zásahmi
   do historickej kompozície historického areálu v rokoch 1947 – 1965. Pozri:
   PETRÁŠ, S. Vývoj parku v Dolnej Krupej po roku 1945. In: E. BUGALOVÁ,
   ed. Prínos svetových osobností v kontexte historických parkov a tradícia 
   pestovania ruží v Dolnej Krupej: Zborník príspevkov z medzinárodnej 
   odbornej konferencie. Bratislava: SNM-Hudobné múzeum, 2014, s. 98. 

   ISBN 978-80-8060-340-3 (elektronický zborník).
5 Zo spomienok Mons. Karola Jarábka. Pozri: PETRÁŠ, S. Kaštieľ Dolná 
   Krupá. Dolná Krupá: Obecný úrad, 1999, s. 60-61. ISBN 80-968141-5-X.
6 Podľa súčasných zistení sa niekoľko predmetov nachádza v SNM-Múzeu Červený
   Kameň (solitéry nábytku a časť obrazov), pravdepodobne tiež v Západoslo-
   venskom múzeu v Trnave. Obraz sv. Cecílie je v Slovenskej národnej galérii
   v Bratislave. Predpokladáme, že viacero artefaktov sa môže nachádzať aj
   v budapeštianskych fondových inštitúciách. Drobnosti z kaštieľa (torzo 
   obedovej súpravy z 19. storočia a niekoľko exemplárov úžitkového skla
   s chotekovskými erbmi, hračka – malý psík sestier Schönbornových zo začiat-
   ku 20. storočia ai.) sa nám podarilo získať prostredníctvom praprapravnučky
   Jozefa Brunsvika, pani Walburgy Breitenfeld-Shearer z Londýna, ktorá od
   času detstva po prvý raz kaštieľ navštívila roku 2011.
7 KRAJČIOVÁ, M. Poznámky k životu a pôsobeniu Juraja Šimka-Juhása 
  v kontexte jeho prínosu pre slovenské hudobné múzejníctvo. In: E. 
   BUGALOVÁ, ed Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska: Zborník
   príspevkov z konferencie. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia 
   a SNM-Hudobné múzeum, 2011, s. 148 (elektronický zborník).
8 PETRÁŠ, odk. 5, s. 62, 67.
9 V rámci programu Obnov svoj dom a s podporou vtedajšieho generálneho
   riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Jozefa Lenharta poskytli dotáciu
   Nadácia SPP a vzápätí priamo Slovenský plynárenský podnik.
10 KOTOROVÁ JENČOVÁ, M. Kaštieľske múzeá – naozaj múzeá, alebo konzervy
   bývania šľachty? In: Múzeum. 2019, roč. LXV, č. 3, s. 58. ISSN 0027-5263.
11 Ku genéze sochy, ktorá sa nachádza pri budove depozitára, pozri: HERUCOVÁ,
   M.  Rozprávková socha v Dolnej Krupej (Dielo Roberta Cauera). In: BUGA-
   LOVÁ, odk. 4, s. 37-56.
12 Jednou z vízií je aj realizovanie „záhradnej archeológie“ – historicko-archi-
   tektonického výskumu, ktorý by mohol odkryť pozoruhodné miesta v parku.
   Umiestnenie pôvodných objektov možno určiť podľa zachovaného historic-
   kého plánu obce, ktorý vyhotovil Eugen Jeroszlavszky po ukončení tretej
   prestavby v roku 1822.
13 Tieto prvky zozbieral a sústredil v areáli kaštieľa Stanislav Petráš.
14 KOTOROVÁ JENČOVÁ, odk. 10, s. 58.
15 Fotografie zariadeného interiéru z cca 30. rokov 20. storočia (zrejme z času,
   keď kaštieľ navštívil Romain Rolland s cieľom získavania informácií potrebných
   pre spracovanie témy Beethoven a ženy) sa nachádzajú v Západoslovenskom
   múzeu v Trnave.
16 Konferencia sa konala v Marcheggu 7. novembra 2019.

Budova pôvodnej oranžérie s prístavbou z 80. rokov, ktorá dnes slúži ako depozitár. Archív SNM-Hudobného múzea
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Hradné verzus národopisné
Príspevok k vývoju tvorby expozícií
v Ľubovnianskom múzeu – hrade v Starej Ľubovni
Castle versus ethnological
A contribution on the development of exhibition creation in the Stará Ľubovňa Museum at the Stará Ľubovňa Castle
The Stará Ľubovňa Castle Museum, together with the folk architecture museum below, represents a unique compound
in Central Europe. In the past there were mostly ethnographical collections represented in the castle permanent exhibitions.
A substantial change in the exhibition content came with the reconstruction and opening of the main castle tower, later also
the Renaissance and baroque palace. Today the museum staff faces a very topical challenge: should they create a temporary
or a permanent exhibition for the baroque palace of the Lubomirski family? The contribution presents the development of
castle exhibitions in the past 20 years. It is a statement of an authentic experience presented by the author and several
generations of museum professionals in Stará Ľubovňa. 

Key words: palace, ethnographical collections, hologram, genius loci, folk architecture museum, renewal 
Kľúčové slová: palác, etnografické zbierky, hologram, genius loci, múzeum ľudovej architektúry, obnova

„Múzeum: Na druhom nádvorí, v obnovenej budove, je vyin-
štalované múzeum. Na poschodí, vo veľkej sieni, sú vo vitrí-
nach uložené rôzne historické pamiatky a na stenách histo-
rické obrazy. V ďalších štyroch miestnostiach sú zaujímavé
národopisné zbierky zo Starej Ľubovne a jej okolia. V prízemí
je kancelária a štyri miestnosti exponátov náradia remesiel,
ktoré kedysi prekvitali v Starej Ľubovni: Modrotlač, garbiar-
stvo, sviečkarstvo, pernikárstvo a cukrárstvo, kožušníctvo 
a pod.“1

(Andrej Čepiššák, riaditeľ Mestského múzea v Starej Ľubovni,
1966)

Úryvok z prvého tlačeného sprievodcu po hrade Ľubovňa
z roku 1966 nás informuje o stave expozícií, o cieľoch vtedaj-
šieho skromného tímu múzea i o areáli hradu. Rok 1966 bol
medzníkom v dejinách mladého Ľubovnianskeho múzea – hra-
du v Starej Ľubovni (vtedy Mestské múzeum v Starej Ľubov-
ni), ktoré bolo založené v roku 1956 a sídlilo v tzv. provinč-
nom dome na Námestí sv. Mikuláša. V lete 1966 bola verej-
nosti sprístupnená prvá hradná expozícia vo vtedy najzacho-
valejšej časti hradu, ktorým bol barokový palác Lubomirských.
Dnes, po 54 rokoch, múzejníci zo Starej Ľubovne aktuálne 
pracujú na librete a scenári novej stálej expozície v paláci. Ten
bol v rokoch 2013 – 2017 predmetom rozsiahlych pamiatko-
vých výskumov (archeologický, historicko-architektonický, 
reštaurátorský a statický). Výskumy realizované v paláci Lu-

bomirských a jeho okolí sa stali podkladom na spracovanie
projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. Projekt stav-
by spracovala jedna z najlepších hradných projektantov Mag-
daléna Janovská. Následne zriaďovateľ (Prešovský samospráv-
ny kraj) poskytol finančné prostriedky vo výške 1,8 mil. eur.
V decembri 2017 bola stavba paláca odovzdaná dodávateľskej
firme. Vo februári 2020 má byť dielo obnovy – rekonštruk-
cie – reštaurovania odovzdané do užívania správcovi objektu.

Stojíme pred aktuálnou výzvou
Múzejníci v Starej Ľubovni už od roku 2017 premýšľajú, ako
odprezentovať barokový palác Lubomirských po rozsiahlej 
obnove. Pri projektovej dokumentácii a spracovaní všetkých
ostatných podkladov bolo a stále je pre nás primárne zacho-
vať a odhaliť pôvodnú historickú architektúru, pôvodné omietky
a fasády. Od počiatkov sme chceli, aby sa do paláca vrátil za-
budnutý a v predošlých obdobiach eliminovaný genius loci.
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (Ľubovnian-
ske múzeum) sa špecializuje ako hradné a národopisné mú-
zeum. Niet divu, veď spravuje stredoveký hrad Ľubovňa a mú-
zeum ľudovej architektúry pod ním. Už na začiatku 21. storo-
čia sme presunuli zbierky etnografickej povahy a s nimi spo-
jené expozície z hradu a využili ich na tvorbu výstav v národo-
pisnej expozícii. Mnohokrát nám prekážalo, ba priam nás iri-
tovalo vystavovanie prírodovedy a etnografie v hradnom areáli.
Prečo? Boli a stále sme presvedčení, že nevhodnou inštalá-

Dalibor MIKULÍK
Ľubovnianske múzeum – hrad 

v Starej Ľubovni

Hrad a múzeum
ľudovej architektúry,

jedinečný areál v strednej Európe
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ciou zbierkového fondu nielenže zmetieme laickú a niekedy
aj odbornú verejnosť, ale odoberáme objektu jeho pôvodného
ducha a niekedy aj hodnotu. Nevyčítame predošlým generá-
ciám múzejníkov, že inštalovali stále výstavy etnografickej
a prírodovednej povahy do barokového paláca hradu. V roku
1966 nebolo vybudované múzeum ľudovej architektúry pod
hradom a aj počet múzejných zbierok bol obmedzený. Časom
sme si uvedomili, že ani výstavy s inou ako hradnou tema-
tikou nepatria do areálu hradu. Na takéto účely máme vý-
stavné miestnosti v meste a v skanzene. Naším cieľom boli 
a stále sú prezentácie v celej objektovej skladbe múzea (42 ob-
jektov drevenej ľudovej, sakrálnej, hradnej architektúry) so
zámerom vrátiť im pôvodný význam v podobe stálej expozície
či dočasnej výstavy. Možno sme výnimkou, že disponujeme
takou skladbou objektov, ktorá nám túto filozofiu umožňuje.
Ale videli sme reakcie odbornej a laickej verejnosti, ktorá po-
čas prehliadky hradného areálu narazila na výstavu modernej
fotografie, ktorá vyrušovala a „kazila“ zážitok z návštevy hrad-
ného múzea. Nebránime sa inštaláciám rôznorodého zbier-
kového fondu, avšak musia byť profesionálne pripravené s výt-
varníkom, grafikom, kurátorom a tak odkomunikované ve-
rejnosti. Uvedomujeme si, že múzeum 21. storočia má poskyt-
núť okrem poznania aj estetický zážitok. Myslíme si, že je na-
šou povinnosťou vhodne určovať a ovplyvňovať estetické cí-
tenie všetkých generácií návštevníkov. Preto sme aj do pre-
dajných suvenírov a publikácií vyberali obsahovo a esteticky
vhodné darčeky. 
Pri tvorbe stálej expozície v paláci Lubomirských na hrade 
Ľubovňa sme v librete a scenári spracovali dve alternatívy. 
Prvá alternatíva by mala byť dočasná a trvať jeden rok. Jej 
zámerom je odprezentovať „holý“ palác, bez zbierok, popisov
a iných inštalačných predmetov. Chceme upozorniť na to naj-
hodnotnejšie – historickú architektúru a výtvarné riešenie
omietok a fasády. Cieľom je poukázať na vývoj tohto hrad-
ného paláca od roku 1642 do roku 1930. Všetko hodnotné,
čo sme objavili počas výskumov, sme odhalili a reštaurovali.
Nájdená bola čierna kuchyňa, suchý záchod z 18. storočia 
a  iné historicko-architektonické lahôdky. Nikdy nerobíme
veci ako sólisti. Preto aj pri tvorbe tejto alternatívy sme uro-
bili terénny prieskum v radoch odbornej a laickej verejnosti.
Myšlienku ukázať palác na jeden rok bez exponátov oceňuje

a považuje takéto riešenie za vhodné takmer 90 %. Počúvame
od nich to, čo si sami myslíme, že po nasťahovaní nábytku, 
obrazov, textových panelov atď. už taká možnosť nebude naj-
bližších 15 rokov. Po vystavení prázdneho paláca by sme v roku
2021 pristúpili k jeho naplneniu a jednotlivé komnaty by dos-
tali charakter loveckého salóna, pracovne grófa Juraja Félixa
Raisza, jedálne či múzea Jána Zamoyského. Libreto a scenár
paláca je teda spracovaný v dvoch alternatívach, z ktorých sú
obe použiteľné. Tá prvá ako dočasná a druhá ako stála expo-
zícia. Spracovanie libreta a scenára pre palác Lubomirských
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako sme menili hradné expozície v rokoch 2003 – 2020 
Prelomom v tvorbe hradných expozícií bola hlavná hradná veža
(sprístupnená v roku 2003) a renesančný palác (sprístupnený
v roku 2012). Skúsenosti z tvorby týchto expozícií a následné
reakcie odbornej a laickej verejnosti ukázali, že cesta výmeny
expozícií na hrade Ľubovňa azda vedie správnym smerom. 
Potvrdila to nielen návštevnosť (214 000 platiacich návštev-
níkov v roku 2019), ale aj ich ohlas na expozície. Sme presved-
čení, že všetko, čo robíme, robíme pre zachovanie kultúrneho
dedičstva pre ďalšie generácie a pre nášho návštevníka. Ako
správca hradu Ľubovňa (2003 – 2011), ale aj ako riaditeľ mú-
zea (od 2011) sa často „infiltrujem“ medzi našich každoden-
ných návštevníkov. Ich rozmanitosť ma niekedy udivuje. Od
vysokoškolských profesorov, známych osobností a osôb, ko-
legov múzejníkov, školákov, seniorov až po návštevníkov z ďa-
lekého sveta sa s nimi zhováram a som zvedavý na ich názor.
Svoj súkromný prieskum smerujem predovšetkým k múzej-
ným expozíciám. Väčšina z návštevníkov je mimoriadne vní-
mavá, túžiaca po poznaní a zážitku. Nikdy ich nepodceňuj-
me, že oni sú „len“ turisti a my odborníci. Ich podceňovanie
je v konečnom dôsledku výsledkom nášho neúspechu.

Ako sme pripravovali a ako chceme pripravovať hradné 
expozície
Hlavná hradná veža (pôvodne z obdobia gotiky) bola obno-
vovaná v rokoch 1998 – 2003. Jej rekonštrukcia viditeľne zme-
nila panorámu hradu Ľubovňa a bola prvým objektom hor-
ného hradu, ktorý bol sprístupnený verejnosti. Pôvodne bola
bez exponátov. Múzejníci vsadili na ukážku originality ob-

Národopisná expozícia
na hrade Ľubovňa,
palác Lubomirských,
1976 – 1991
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jektu a nemalú mieru zohral výhľad z izby trubača vo výške
711 m n. m. Pri tejto konkurencii by asi každá expozícia bola
skôr príťažou ako obohatením prehliadky. Po náročných ro-
kovaniach sa vežu podarilo zastrešiť a vznikli priestory pre 
budúce expozície. Pri ich tvorbe si múzejníci dali poradiť od
verejnosti, ktorá požadovala expozíciu najslávnejšieho hrad-
ného väzňa Mórica Beňovského (sprístupnená v roku 2016).
Z dotazníkového výskumu ako hlavná požiadavka vyplynula
potreba zriadenia expozície zbroje či zbrojnice. Uvedomili 
sme si, že verejnosť má v tom pravdu, veď hrad Ľubovňa po
stáročia plnil funkciu strážneho pohraničného hradu. V 17. sto-
ročí v čase ukrytia poľského korunovačného pokladu na hrade
tu bolo až 200 vojakov. Táto logická požiadavka bola naplne-
ná expozíciou zbroje na prízemí hlavnej hradnej veže, kde 
prezentujeme zbroj poľského husára a poznatky s ním spo-
jené. Napriek zastaranosti expozície (otvorená v máji 2006)
sa dodnes teší úspechu u verejnosti. Je doplnená o jedinečný
zvukový záznam vojenskej hymny a signálov elitného husár-
skeho vojska. V hradnej veži bola v roku 2004 inštalovaná 
dočasná fotografická výstava, ktorá názorne dokumentovala
stav pred obnovou objektu, počas nej a po obnove. Výstava 
bola rozšírená o podoby hradu pred 90 rokmi a až po jej pre-
hliadke si verejnosť uvedomila rozsah vykonaných a ešte ne-
vyhnutne potrebných rekonštrukčno-reštaurátorských prác.
Výstava možno pôsobila v gotickej veži rušivo, ale edukačne.
Bola dočasná a vymenená expozíciou zbroje.
Renesančný palác hradu Ľubovňa, postavený po rozsiahlom
požiari v roku 1553, bol obnovovaný v rokoch 2008 – 2012.
Palác, ktorý bol na základe dobovej podoby z roku 1750 v stave
čiastočnej ruiny a bez pamiatkových výskumov, bol nielen 
v havarijnom stave, ale bol odsúdený na zrútenie. Ale ako 
jednoduchá múdrosť hovorí, čoho sa oči boja, to ruky spravia.
V roku 2009 sme začali s pamiatkovými výskumami, potom
rokovaniami s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, 
s hradológmi, statikmi a projektantmi mladej a staršej gene-
rácie. Cestovali sme po celom Slovensku, ale aj mimo neho,
aby sme pre renesančný palác našli to najlepšie riešenie. Veľ-

kou oporou bol architekt Andrej Fiala, ktorý úsilie múzea 
o rekonštrukciu a zastrešenie objektu podporil. Sám uviedol,
že počas výskumov na hrade Ľubovňa v roku 1975 navrhoval
do paláca hradné expozície. On aj my sme v tom videli veľkú
príležitosť vytvoriť nové expozičné priestory, ďalej miesto
pre malé javiskové formy a na multifunkčné využitie objektu.
Primárna bola záchrana a ochrana pamiatkovo chránenej 
architektúry. Palác bol slávnostne sprístupnený v máji 2012
so stálymi expozíciami: hradný pivovar (dokumentovaný v pa-
láci v roku 1564), hradný liehovar, dočasná fotografická výs-
tava obnovy objektu a nová forma prezentácie zbierkového 
fondu v podobe hologramu. Po otvorení a počas nasledujú-
cich sezón sme sledovali odbornú a laickú verejnosť, ktorá 
mala mimoriadny záujem o novú formu digitálnej prezen-
tácie. Niekedy bol taký veľký, že na sklenenej pyramíde, v kto-
rej bola umiestnená interaktívna grafika nálezov mincí a kera-
miky, boli odtlačené nosy návštevníkov. Veľmi sme sa tešili,
lebo sme ju robili na základe výskumu archeologických ná-
lezov priamo v paláci. Po čase do paláca pribudla nová expo-
zícia Ako sa staval hrad Ľubovňa s ďalším hologramom pre-
zentujúcim gotický hrad. Hologram Gotický hrad Ľubovňa 
vizuálne pomocou 3D technológie ukazuje návštevníkovi to
nevidené, teda podobu hradu Ľubovňa v 14. – 15. storočí. 
Na konferencii ICOM REVOLÚCIA: nežná × digitálna sa 
za mnou zastavil tvorca celoeurópskeho projektu TIME MA-
CHINE a povedal, že hologram Ako sa staval hrad Ľubovňa
– gotika je realizáciou a ukážkou budúcich expozícií. Pre nás
múzejníkov však ostala dominantná architektúra paláca, kde
sú zachované prvky gotického a renesančného staviteľstva. 
Avšak rozumieme aj návštevníkovi, ktorý si len ťažko vie pred-
staviť podobu gotického hradu Ľubovňa, a tak sme jemu a sebe
tiež pomohli hologramom. 
Pre mňa jedinečným exponátom paláca je skalné bralo. To
malo byť pôvodne prekryté, ale po konzultácii s pamiatkarmi
a projektantom stavby sme sa ho rozhodli v plnej kráse pre-
zentovať. Je to top exponát, ktorým sa všetko začalo. Veď bez
neho by dnes na tom vyvýšenom strategickom mieste asi ne-

Expozícia Móric Beňovský – najslávnejší väzeň hradu Ľubovňa
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stál hrad. Po náročnej obnove, inovatívnom sprístupnení pa-
láca a tvorbe expozícií získalo Ľubovnianske múzeum a jeho
spolupracovníci na tomto náročnom projekte cenu súťaže 
Fénix – kultúrna pamiatka roka 2012.  
Po tvorbe nových expozícií v renesančnom paláci a hradnej
veži sme sprístupnili sakristiu hradnej kaplnky. Vrátili sme
jej pôvodný charakter a od roku 2012 v nej realizujeme do-
časné výstavy sakrálneho a liturgického umenia. Za všetky 
spomeniem minuloročnú výstavu Poklady a relikviáre sv. 
Kunigundy uhorskej princeznej, krakovskej a sandeckej kňaž-
nej. Mimoriadne hodnotné historické zbierky po prvý raz 
od roku 1292 opustili múry kláštora klarisiek v Nowom Sąn-
czi a prekročili hranice Poľska. V tomto roku plánujeme v sak-
ristii hradnej kaplnky výstavou prezentovať piaristické kolé-
gium v Podolínci. 
Ostatné objekty hradu prešli buď reinštaláciou, alebo v nich
boli vytvorené nové stále expozície. Tvorba nových hradných
expozícií závisela od akvizícií múzea. V rokoch 2006 – 2019
sa múzeu darom podarilo získať exkluzívne zbierky po maji-
teľoch hradu Ľubovňa. Za všetky spomeniem získanie por-
trétov majiteľa hradu Juraja Félixa Raisza s manželkou, ktoré
boli prevezené z Luxemburska. Rodina Raisz – Lublováry 
darovala múzeu viac ako 300 predmetov, na ktorých sme 
stavali realizáciu expozície. Po vycestovaní do Španielska
a Francúzska sme opäť darom získali predmety po princez-
nách Karolíne a Izabele de Bourbon. Vytvorili sme novú ex-
pozíciu Princezné de Bourbon na hrade Ľubovňa. Pracov-
níci múzea naďalej udržiavajú priateľské kontakty s potom-
kami šľachtických rodov, ktoré vlastnili hrad Ľubovňa – ide
o obdobie od roku 1593 (Lubomirski) až po rok 1944 (Raisz
a Zamoyski). Myslím si, že to možno označiť za jedinečnú 
spoluprácu v rámci slovenských hradov. 
V príspevku prezentujeme expozície, ktoré prešli najvýraz-
nejšou zmenou, a to na základe rozsiahlej rekonštrukcie a ob-
novy hradu, ktorá rátala s tvorbou expozícií. 
Najstaršou formou zbierok v hradných múzeách od ich po-
čiatkov boli rozličné šľachtické zbrojnice a obrazárne, ku kto-

rým sa neskôr pripojili tzv. kabinety kuriozít. Samozrejme, 
hovoríme o súkromných zbierkach založených na vysokej 
miere individualizmu. S takýmto prístupom sa stretávame 
aj pri majiteľoch a  správcoch hradného panstva Ľubovňa. 
Hradné, kaštieľske či im podobné múzeá prešli takmer dvomi
storočiami vývoja – transformácie – modernizácie. V jednot-
livých historických obdobiach sa menil ich obsah. Našou sna-
hou je návrat k pôvodnému využitiu v podobe expozícií a výs-
tav. Tento rok bude súčasťou odbornej činnosti pracovníkov
múzea záverečná etapa spracovania dokumentu o budúcom
charaktere hradných expozícií na hrade a národopisných ex-
pozícií v múzeu ľudovej architektúry pod ním.

Svetové verzus regionálne
Na prvý pohľad nachádzame veľký rozdiel v prístupe k zák-
ladným múzejným činnostiam a k prezentačným aktivitám.
V konečnom dôsledku je svetové v regionálnom a regionál-
ne vo svetovom. Ako tomu rozumieť? Móda v oblasti archi-
tektúry, umenia, odievania atď. predsa mala svoje chodníčky
z „veľkého sveta“ do regiónu. No práve jej regionálny prejav
je výsledkom toho veľkého – svetového. Inak by nebolo apli-
kované a ani by sa neujalo v tom „malom“, regionálnom, aj 
keď s prímesou toho-ktorého regiónu.
Záverom konštatujem, že máme to šťastie spravovať hrad aj
skanzen, ba dokonca aj podhradie. Po období nevhodného,
niekedy nevyhnutného mixu sme si „upratali“. Avšak zďaleka
sme nedoupratovali a pracujeme na lokalizačnom pláne všet-
kých 42 objektov v správe múzea. Chceme im vrátiť genius 
loci, a aj keď to už nie je možné plnohodnotne, tak určite v po-
dobe expozície/výstavy aj so všetkými atribútmi, ktoré tomu
môžu napomôcť. Spracovaný dokument bude východiskom
pre ďalšie generácie múzejníkov v plánovaní a realizovaní ex-
pozičnej činnosti. Ak by sme aj nemali takúto objektovú sklad-
bu, rozhliadli by sme sa po iných pamiatkových objektoch 
v regióne, ktoré by boli vhodné na vystavovanie nášho zbier-
kového fondu.

Foto: D. Mikulík, archív múzea

Expozícia  zbroje v hlavnej hradnej veži
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Historické exlibrisy vo fonde knižnice
Trenčianskeho múzea v Trenčíne
Historical ex libris in the Trenčín Museum library fund 
In the Trenčín Museum library there are several pieces of heraldic and typographical bookplates from the 18th and 19th
centuries that used to belong to the members of aristocratic and lower gentry families in the former Trenčín County.
Some of them held significant positions in the land and church administrations and were owners of bigger or smaller
book collections which have, partially, found their way to the fund of the Trenčín Museum library.  In addition to heraldic
and typographical ex libris there appeared, in the 18th century, also those in the form of a stamp which, in the 19th 
century, belonged to the most popular types of bookplates.

Key words: Trenčín Museum library, heraldic ex libris, historical funds, aristocratic families, owners of book collections, book culture
Kľúčové slová: Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne, heraldické exlibrisy, historické fondy, šľachtické rody, vlastníci knižných zbierok, knižná kultúra 

Exlibris je všeobecne najznámejší a najrozšírenejší spôsob 
vlastníckeho označenia knihy, ktorý predstavuje dôležitú pra-
mennú bázu odrážajúcu kultúrny, spoločenský a náboženský
vývoj tých čias. Technika a umelecké stvárnenie exlibrisu boli
vždy závislé od doby svojho vzniku. V najstarších dobách sa
používal drevorez, často kolorovaný, neskôr medirytina, oce-
ľoryt alebo litografia. Termín exlibris sa väčšinou spája s ad-
jektívami – rukopisný, heraldický, typografický, portrétny či
monogramový. Heraldické exlibrisy, ktorých hlavným výt-
varným motívom je rodový znak vlastníka,  predstavovali ok-
rem estetickej funkcie a ochrany pred odcudzením predo-
všetkým bibliofilskú orientáciu vlastníka. Vyvinuli sa z fareb-
ných erbov maľovaných asi od polovice 14. storočia do ruko-
pisov na znak vlastníctva. Aristokracia na exlibris používala
svoje erby buď bez ďalšieho zdôraznenia mena, alebo s dopl-
nením iniciálok, titulov, úradov alebo majetkov. Výtvarný
motív často korešpondoval s rodovou alebo osobnou devízou
(krátke textové alebo obrazové heslo, ktoré vyjadrovalo filo-
zofickú, etickú alebo náboženskú zásadu majiteľa). Neskôr, 
v 19. storočí, obsahovali exlibrisy šľachtických rodín aj názov
sídla s vyobrazením, prípadne sídlo knižnice (napríklad he-
raldický exlibris grófa Christopha Sizzo Noris z Adamoviec
obsahuje vyobrazenie jeho sídla, kaštieľa v Adamovciach, kde
sa nachádzala aj knižnica).
Medzi vlastníkov heraldických exlibrisov z radov zemian-
skych a šľachtických rodov, ktorí zastávali v 19. storočí výz-
namné funkcie v uhorskej cirkevnej správe v rámci Trenčian-
skej stolice, patria aj Gejza Rakovský a jeho syn Anton Rakov-
ský. Rodina Rakovských vlastnila vzácnu rodovú knižnicu, 
ktorej časť bola vyvezená do Talianska a časť spolu s rodo-
vým archívom bola uložená v Pôdohospodárskom archíve 
v Bratislave.1
Najväčším budovateľom knižnice bol Gejza Rakovský (1854
– 1911), ovocinár, šľachtiteľ, verejný činiteľ a publicista. Od ro-
ku 1868 bol riadnym notárom a čestným hlavným notárom,
od roku 1871 súdnym notárom Trenčianskej stolice. Po roku
1871 hospodáril na svojich súkromných majetkoch, v rokoch
1879 – 1901 bol poslancom uhorského snemu za Trenčiansku
župu a svoje sídlo mal v kaštieli v Kočovciach.2 Po smrti Gejzu
Rakovského v roku 1911 sa jediným dedičom rozsiahlych ro-
dových majetkov v Kočovciach a správcom celého kočovského
majetku stal jeho syn Anton Rakovský (1874 – 1956, Čach-
tice). Bol členom Uhorskej akadémie vied, podpredseda Hos-
podárskeho spolku Trenčianskej stolice, podieľal sa na rozvoji
poľnohospodárstva na svojich rodových majetkoch. Za svoje
sídlo si zvolil Kočovský kaštieľ, ktorý mu bol v roku 1948 odo-
bratý pri znárodňovaní v rámci druhej pozemkovej reformy.3

Zomrel 7. januára 1956 v starobinci v Čachticiach ako slobod-
ný a nemajetný. 
Z tejto knižnice sa zachoval heraldický exlibris Antona Rakov-
ského, ktorého základ tvorí rodový erb s rakom, nad ním me-
dzi dvojicou sklonených ľalií vyrastá obrnený rytier držiaci 
v rukách meč a olivovú ratolesť. Autorom heraldického ex-
librisu z roku 1926 je Lino Sigismondo Lipinszky de Orlov 
(1908 – 1988), čo dokladajú iniciálky LSL v pravom dolnom
rohu. Lipinszky de Orlov bol absolventom kráľovskej akadé-
mie v Ríme, v roku 1940 emigroval do USA, kde pôsobil ako
maliar, ilustrátor a rytec. Jeho diela boli vystavené v mnohých
svetových múzeách a galériách. Z rodovej knižnice Rakov-
ských, pôvodne uloženej v kaštieli v Kočovciach, sa zacho-
val aj pečiatkový exlibris s nápisom „Rakovszky könyvtár 
Kocsócz“.  

 

Alica KRIŠTOFOVÁ
Trenčianske múzeum

v Trenčíne

Heraldický exlibris Antona Rakovského, majiteľa knižnej zbierky,
pôvodne uloženej v kaštieli v Kočovciach
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Medzi  zaujímavé heraldické exlibrisy patrí knižná značka 
Jána Szilvaya (Silvay, 1755 – 1846) z roku 1800, do ktorej si
ako základ zvolil Cicerónov výrok Corpus alimento: animus
nobilis studio, labore, praemio, et cemulatione nutritur (Telo
sa živí potravou, ušľachtilý duch usilovnou prácou). Popri-
tom sa riadil heslom: modli sa, pracuj a dúfaj. Súčasťou ex-
librisu je časť erbu Szilvayovcov s vyobrazením bežiaceho pe-
gasa, v hornej a dolnej časti polmesiac a hviezdička. V hornej
časti exlibrisu v malom ovále sú umiestnené dve prepletené
písmena JS a nad tým nápis de Bella (obec Belá sa v roku 1907
spojila s obcou Trenčianske Biskupice a dnes je súčasťou mesta
Trenčín). Szilvayovci z Belej a Zemianskeho Lieskového pat-
rili k známym slovenským zemianskym rodinám a v Trenčian-
skej župe mali významné postavenie. Šľachtické výsady im 
v roku 1602 udelil cisár Rudolf II. Ján Szilvay bol tabulárny
sudca, cirkevný dozorca Trenčianskeho evanjelického senio-
rátu a patril medzi najvýznamnejších členov rodu. Veľkú časť
života strávil na rodovom majetku v Zemianskom Lieskovom,
vlastnil však aj ďalšie majetky v okolí Trenčína. V spomína-
nej Belej vlastnil kúriu, majer, skleník, krčmu, štyri pálenice
a starý mlyn.4 Ján Szilvay tiež roztriedil a systematicky uspo-
riadal rodinný archív, ktorý opatroval v kaštieli v Zemian-
skom Lieskovom.5 Okrem heraldických exlibrisov sa objavujú
aj exlibrisy vo forme pečiatky s menami ďalších príslušníkov
rodu, napríklad cirkevného inšpektora a dozorcu Gustáva 
Szilvaya z Melčíc-Lieskového. Zemianska rodina Szilvayovcov
vlastnila rodovú knižnicu, ktorej osudy však nepoznáme. Ne-
patrné torzo tejto knižnice sa dostalo do Štátneho archívu
v Nitre a niekoľko exemplárov sa nachádza v knižnici Tren-
čianskeho múzea v Trenčíne.

Klasický heraldický exlibris vlastnil aj Ladislav Vietoris z Ma-
lého Koválovca a Horoviec. Knihy, v ktorých sa nachádza ten-
to exlibris, pochádzajú z rodovej knižnice rodiny Zamarov-
ských zo Zamaroviec, kam sa dostali pravdepodobne ako dar.
Ladislav Vietoris pôsobil v Trenčianskej stolici od roku 1822
ako notár a vyberač daní, v rokoch 1836 – 1841 bol jej podžu-
panom, pôsobil aj ako kráľovský radca a kráľovský splnomoc-
nenec v Liptove. Po roku 1852 zanechal verejnú a politickú 
činnosť a hospodáril na svojich majetkoch. Do verejného ži-
vota vstúpil až v roku 1861 ako hlavný trenčiansky župan 
a v tejto funkcii pôsobil do roku 1864.6
Vietorisovci boli od roku 1805 majiteľmi kaštieľa v Horov-
ciach, ktorý vlastnili až do začiatku 20. storočia a v ktorom 
sa nachádzala ich bohatá a rozsiahla knižnica, zapísaná aj v šta-
tistických uhorských súpisoch, ktoré sa realizovali v 70. a 80. ro-
koch 19. storočia. Ako svoju knižnú značku si zvolil figúru 
leva, ktorý drží v labách vavrínový veniec. Po stranách hore
sú slnko a dorastajúci polmesiac, nad tým je korunka a text
„Ex Bibliotheca Ladislai Vietoris de Kiss = Kovalocz et in Ho-
rocz“. Hoci členovia tejto rodiny nenáležali k vysokej šľachte,
svojím postavením a vysokými úradmi, ktoré zastávali, sa k nej
určite radili.

Ďalším zo zaujímavých heraldických exlibrisov je aj exlibris
Christopha Sizzo Noris z Adamoviec (obec patrila do Dol-
notrenčianskeho okresu Trenčianskej župy), príslušníka ta-
lianskej šľachtickej rodiny, ktorá si počas života v Adamov-
skom kaštieli vybudovala cennú a rozsiahlu knižnicu. Knižni-
ca rodiny Sizzo Noris je typickou šľachtickou osvietenskou 
knižnicou stredoeurópskej proveniencie. V knižnici Trenčian-
skeho múzea v Trenčíne sa nachádza 313 exemplárov z tejto
knižnice a časť skončila v rukách súkromných zberateľov. Spo-
mínaná knižnica je neoddeliteľne spojená s postavou grófa 

Heraldický exlibris zemana Jána Szilvaya
z Belej a Zemianskeho Lieskového

Heraldický exlibris Ladislava Vietorisa, majiteľa kaštieľa v Horovciach 
a trenčianskeho hlavného župana v rokoch 1861 – 1864
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Christopha Sizzo Noris a jeho druhej manželky Margot (Mar-
garete Maria Andrea Valeria de Crouy-Chanel). Gróf bol vlast-
níkom panstva Adamovce v Trenčianskej župe, zastával funk-
ciu cisársko-kráľovského komorníka a bol členom suverén-
neho Rádu Maltézskych rytierov.7 Zomrel v roku 1925 v juho-
tirolskom meste Merano, jeho manželka ho prežila o 52 rokov.
Bola poslednou majiteľkou kaštieľa v Adamovciach a práve 
ona sa zaslúžila o ďalšie rozširovanie a doplňovanie knižnice.
Na základe jej podpisu takmer vo všetkých knihách bolo mož-
né zrekonštruovať časť tejto pozoruhodnej šľachtickej kniž-
nice. Základ exlibrisu tvorí vyobrazenie Adamovského kaš-
tieľa ako ich sídla, vpravo hore vyobrazenie hradu Beckov 
a vľavo hore Trenčianskeho hradu. V dolnej časti exlibrisu 
je umiestnený erb grófov Sizzo von Noris, nad tým devíza 
vlastníka s textom „Ex Libris Christophorus Sizzo von Noris
Adamócz“.  

Spomeniem ešte jeden heraldický exlibris, ktorého majiteľ 
bol síce vlastníkom Topoľčianskeho panstva v Nitrianskej 
stolici, ale v rámci rodinných vzťahov mal väzby na Trenčín.
Ide o heraldický exlibris grófa Karola (Emanuela) Traun von
Abensberg (1738 – 1806, Topoľčany), ktorý od roku 1783
vlastnil Topoľčianske panstvo. Tento starobylý šľachtický rod
pochádzal pôvodne z hornorakúskeho Traungau (historický
región na dolnom toku rieky Traun v dnešnom Hornom Ra-
kúsku), v roku 1613 ich cisár Ferdinand III. povýšil do gróf-
skeho stavu.8 Spomínaný Karol Emanuel bol synovcom Te-
rézie Traun von Abensberg (1710 – 1790), druhej manželky
Jozefa Illésháziho (Iléšházy, 1700 – 1766), ktorý patril medzi

najvplyvnejších a najbohatších uhorských magnátov a spolu
s manželkou sídlili na Trenčianskom hrade. Za základ heral-
dického exlibrisu si zvolil rodový erb, ktorý tvorí strieborno-
-čierny štít, nad ním prilbica s korunkou a za štítom dve skrí-
žené ozdobné vlajky Dolného a Horného Rakúska. Pod erbom
je umiestnený text s menom vlastníka exlibrisu s uvedením
titulu a majetku „Carl des H.R.R. Graf von Abensperg und 
Traun, Herr der Herschaft Nagy Tapoltschan in Ungarn in
Neitraier Comitat K.K. würklicher Cammer Herz“.  

Okrem grafických heraldických knižných značiek sa v 18. sto-
ročí s obľubou používali typografické exlibrisy, okrem šľachty
predovšetkým u príslušníkov zemianskych rodov, cirkevných
rádov a nešľachtických vzdelancov. Reprezentantom tohto 
typu knižnej značky je typografický exlibris šľachtickej rodo-
vej knižnice Illésháziovcov, ktorý sa považuje za jednu z naj-
krajších a najzaujímavejších knižných značiek 19. storočia. 
Illésháziovci, pôvodne zemiansky rod zo Žitného ostrova, 
ktorého členovia za zásluhy v oblasti politiky, verejného i du-
chovného života získali šľachtické tituly a prestížne posty, pat-
rili medzi najbohatších šľachticov a dedičných županov Tren-
čianskej, Liptovskej a sporadicky i Oravskej župy. Prejavili
sa ako významní mecéni školstva, umenia a kultúry. Ich rodo-
vým sídlom bol Trenčiansky hrad, ktorý vlastnili od roku 1600
do roku 1835. Neskôr to bol kaštieľ v Dubnici nad Váhom, 
ktorý začal budovať Gabriel Illésházi (1593 – 1648 ) a ktorý
sa koncom 17. storočia stal ich rodinným sídlom.9 V Dub-
nickom kaštieli sa nachádzala ich slávna rodová knižnica 
s viac ako 8 000 zväzkami, ku ktorej zveľaďovaniu prispeli 
takmer všetci členovia rodu. Illésháziovská knižnica, ktorej 
začiatky sa datujú medzi 16. a 17. storočím, bola výsledkom
zberateľskej činnosti siedmich generácií. Najväčšiu pozor-
nosť jej budovaniu venoval Jozef Illésházi (1700 – 1799), kto-

Heraldický exlibris majiteľa Topoľčianskeho panstva
grófa Karola Traun von Abensberg

 Heraldický exlibris šľachtickej rodiny Sizzo Noris
z Adamovského kaštieľa
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rý jej skatalogizovaním poveril dubnického farára Jána Balta-
zára Magina, takže môžeme predpokladať, že už v tom čase
bola rozsiahla a obsahovala vzácne zväzky.10 Štefan Illésházi
(1762 – 1838) pokračoval v zveľaďovaní a doplňovaní rodovej
knižnice a vytvoril z nej významnú knižnicu osvietenského 
typu. Vzhľadom na to, že nemal priamych dedičov, rozhodol
sa ju darovať Széchényiho knižnici v Budapešti. Za typogra-
fický exlibris vďačíme práve Štefanovi Illésházimu, ktorý ako
posledný potomok slávneho rodu označil knihy štítkom 
„Illésháziana Bibliothecae Dubniczensis“. V medirytinovej 
kartuši je zobrazený motív z erbu Illésháziovcov – koruno-
vaný orol prebodnutý šípom. 

Vlastníkom heraldického pečiatkového exlibrisu bol Štefan 
Šándor z  Lúky. Šándorovci patrili medzi najvýznamnejšie
šľachtické rody Trenčianskej župy a medzi popredné a najbo-
hatšie magnátske rody v Uhorsku. Boli katolíckeho vierovyz-
nania, ich príslušníci pôsobili v 16. storočí ako stoliční a kra-
jinskí hodnostári. V roku 1787 boli povýšení do grófskeho 
stavu, v 19. storočí rod vymrel po mužskej línii.11 Exlibris 

znázorňuje časť erbu Šándorovcov – doľava obráteného jele-
ňa, ktorý v papuli drží kvet a pred ním vyrastá skala. Na zá-
klade nápisu na pečiatke a uvedeného roku môžeme pred-
pokladať, že používateľom knižnej značky bol Štefan Šándor
z Lúky (1756 – 1815), významný uhorský bibliograf a ces-
tovateľ.12   

Heraldické exlibrisy, ktoré sa zachovali väčšinou na predsád-
kach a prídoštiach kníh, predstavujú prameň cenných infor-
mácií a významne prispievajú k výskumu dejín knižnej kultú-
ry a kultúrnej atmosféry minulých čias. Ich štúdium nám po-
máha pri odhaľovaní histórie knihy a je východiskom pri re-
konštrukcii súkromných aj inštitucionálnych knižníc.

Skeny: A. Krištofová 

Pečiatkový exlibris Štefana Šándora z Lúky, príslušníka jedného
z najvýznamnejších šľachtických rodov Trenčianskej župyTypografický exlibris Illésháziovskej knižnice,

pôvodne uloženej na Trenčianskom hrade
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Modelové starnutie a spôsoby ochrany farebnej fotografie
v našich depozitároch II

Vplyv teploty a vlhkosti na stabilitu farebnej
fotografie podľa uskutočnených experimentov

Model ageing and ways of coloured photographs protection in our depositories II
The impact of temperature and moisture on the stability of coloured photographs according to accomplished experiments
This contribution follows its first part (Model ageing and ways of coloured photographs protection in our depositories I:
Preventive protection and the impact of external and internal depository environment on coloured photographic 
material – published in the previous issue of this journal), where we tried to offer a survey of resources providing 
information on the systematic protection of cultural value objects, as well as the so-called indices of preventive
protection, according to which we can presume, to a certain extent at least, the conditions in which colour change can be
detected on coloured photographs. In this part we would like to point out how imporant it is to secure harmony between
the internal environment of the coloured photograph and the external one. We are presenting some information on the
accomplished experiments of artificial model ageing under the impact of light, temperature and moisture and giving the
conclusions of these experiments which we have processed into PI-tables, in the same way as it was presented in the first
part of the contribution. 

Key words: colour perception; coloured photography; document protection; artificial model ageing
Kľúčové slová: vnímanie farieb; farebná fotografia; ochrana dokumentov; umelé modelové starnutie

Úvod
Na to, aby sme správne pochopili význam preventívnej ochra-
ny zbierkových predmetov v našich depozitároch, nám môže
pomôcť aj predkladaný článok. Snažíme sa v ňom poskytnúť
prehľad mechanizmu fungovania farebnej fotografie (vníma-
nie farieb, miešanie farieb, farebné modely) a delenia fareb-
ných fotografických materiálov so sprievodným textom o vý-
robcom predpokladanej stálosti uchovania týchto materiálov.
V druhej časti riešime modelové urýchlené starnutie vplyvom
svetla (do tzv. end point bodu – bodu vyčerpania farieb) a vply-
vom teploty a vlhkosti. Zameriavame sa predovšetkým na 
zmenu farebného obrazu a snažíme sa zistiť, kedy dochádza
k vážnym degradačným reakciám. 

1. Teoretický podklad – Farebná fotografia
1. 1 Vnímanie farieb
Svetlo je elektromagnetické žiarenie, ktoré sa šíri priamočia-
ro rýchlosťou približne 300 000 km/s. Jeho základnou charak-

teristikou je vlnová dĺžka – rýchlosť alebo frekvencia kmita-
nia, intenzita – amplitúda vlny, polarizácia – smer kmitania.
El ektromagnetické žiarenie môže byť infračervené (tzv. tepel-
né žiarenie, od 300 000 do 790 nm), viditeľné (od 790 do 380 nm)
a ultrafialové žiarenie (od 10 do 380 nm). Slovom farba mô-
žeme označiť všetky látky, ktoré sú schopné odrážať svetel-
né lúče vlnovej dĺžky od 790 do 380 nm. Ak tieto lúče dopada-
jú do oka, vyvolávajú v ňom podráždenie, na základe ktoré-
ho vznikne v mozgu vnem farby.1 Existujú dve základné teó-
rie vnímania farieb: trichromatická (Young-Helmholzova) 
teória a teória opozičných procesov, ktoré viedli k vzniku tre-
tej teórie, tzv. stage theory. 
Trichromatická teória je založená na fakte, že v oku existujú
tri typy receptorov, ktoré rozoznávajú farby „červené“, „modré“
a „zelené“, a signál z týchto receptorov stačí na „namiešanie“
všetkých možných farieb. Teória sa opiera o výsledky experi-
mentov s miešaním farieb a korešponduje s fyziologickou stav-
bou oka. Na svoje limity naráža vtedy, keď nedokáže vysvet-

Katarína KIANICOVÁ
Vladimír BUKOVSKÝ

Žilinská univerzita v Žiline

Vľavo vnímanie farieb prostredníctvom oka,
vpravo ukážka tzv. stage theory3
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liť existenciu štyroch unikátnych farieb: červenej, zelenej, mod-
rej a žltej. Taktiež nedokáže vysvetliť, ako je možné, že ľudia
s poruchou oka, keď nefunguje jeden z farebných „kanálov“
(tzv. dichromati), dokážu rozoznať bielu a žltú farbu, aj keď
podľa trichromatickej teórie by to malo byť nemožné. 
Teória opozičných procesov podobne ako prvá teória hovorí
o troch základných kanáloch vnímania farieb, avšak v jej zne-
ní každý kanál obsahuje dve navzájom antagonistické, nekom-
binovateľné farby: „zelená-červená“, „modrá-žltá“ a „čierna-
biela“. Princíp tejto teórie korešponduje s ľudským vnímaním,
no podobne ako predchádzajúca teória neopisuje skutočné
vnímanie farieb úplne presne. Tieto dve teórie viedli k opisu
skutočného ľudského vnímania farieb (tzv. stage theory), kto-
rý implementuje obe teórie. Vnímanie je rozdelené do dvoch
úrovní – prvá úroveň prislúcha receptorom rozoznávajúcim
modrý, zelený a červený kanál. Druhá úroveň, ktorá imple-
mentuje teóriu opozičných procesov, sa zaoberá postrecop-
torálnym neurálnym spracovaním farebného vnemu.2

V princípe môžeme hovoriť o aditívnom a subtraktívnom 
miešaní farieb. Aditívny systém je založený na spájaní frek-
vencií svetelných zdrojov, keď postupným skladaním základ-
ných farieb svetla – červenej, zelenej a modrej – vzniknú po
ich prekrytí doplnkové farby (cyan, purpurová a žltá) a v mieste
prekrytia všetkých troch farieb biele svetlo. Toto miešanie 
farieb korešponduje s ľudskou percepčnou sústavou, no z fy-
zikálneho hľadiska bežne nefunguje.4 Tento spôsob miešania
farieb sa využíva napríklad pre výstupné zobrazovacie zaria-
denie počítača – monitor. 
Subtraktívne miešanie farieb, na ktorom je postavená farebná
fotografia, vychádza zo základných farieb pigmentov – cyan
(tyrkys – azúrová), magenta (purpurová), žltá. Po ich vzájom-
nom prekrytí vznikajú základné farby (červená, zelená, mod-
rá) a v mieste prekrytia všetkých troch farieb vzniká čierna
farba.5 Subtraktívne miešanie sa využíva najmä pri farebnej
tlači a ide o systém CMYK. Kompletným zmiešaním týchto
farieb nemožno dostať 100 % čiernu, preto sa v polygrafii vyu-
žíva aj samostatná čierna farba (K). 
Aby sme zistili stabilitu fotografie (v nižšie uvedených poku-
soch), museli sme nejakým spôsobom zachytiť jej hodnoty,
resp. namerať farbu a jej farebný posun na kontrolnej a po-
kusnej vzorke. Na tento účel sme si zvolili CIE L*a*b* systém
(1976). Ide o preceptuálny farebný priestor založený na teórii
opozičných procesov. Vyjadruje farbu číselne prostredníc-
tvom pohybu v sieťovom diagrame (modeli) na súradniciach
odtieňov (a* červeno-zelený; b* žlto-modrý) a svetlosti (súrad-
nica L* bielo-čierna škála). Pri porovnávaní dvoch telies (kon-
trolná verzus pokusná vzorka) sa využíva pohyb v modeli, 
ktorý sa označuje gréckym písmenom Δ. Celková farebná 
zmena (zmena všetkých troch súradníc: a* a b* v chroma-
tickej rovine a L* v 3D priestore) sa vyjadruje ΔE*ab.

CIE L*a*b* farebný model hore 3D so súradnicou L*,
dolu chromatický priestor súradníc a* a b*6
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Po zvládnutí a zdokonalení procesu čiernobielej fotografie, 
založenej na reakcii svetlocitlivých halogenidov striebra za 
vzniku amorfného striebra (čierno-biely obraz) pokračovala
snaha o trvalé a pravdivé zachytenie aj farebného obrazu. S pr-
vými autochrómami sa stretávame už začiatkom 20. storočia
(bratia Lumiérovci – 1903, Jonas Gabriel Lippman – 1908). 
Výrazným spôsobom do týchto snáh prispel v rokoch 1910 
– 1912 Rudolf Fisher (Neue Photographische Gesellschaft, 
Berlin-Steglitz), ktorý využil základnú reakciu z čiernobie-
lej fotografie aj pre vznik obrazu vo farebnej fotografii a násled-
ne použil p-fenyléndiamín ako vývojku vhodnú pre farebné
prekurzory vo všetkých troch želatínových vrstvách.11 Tento
postup sa používa dodnes. 
Farebné fotografie vstúpili do širokého použitia najmä po roku
1950. Až do roku 1990 boli vyrábané tou istou technológiou.
Farebné pigmenty používané vo fotografii v priebehu rokov
ich výrobcovia vylepšovali tak, aby mali vynikajúce farebné
stvárnenie (color management). V bežnej praxi bol zaužíva-
ný postup negatív-pozitív. V súčasnosti sa však môže priamo
z digitálne zachytenej fotografie urobiť pozitív buď na klasic-
ký fotografický papier (fotolab), alebo na digitálny fotogra-
fický papier (tlačiareň).12 Koncom 60. rokov 20. storočia začal
byť fotopapier vyrábaný s plastovou (polyetylén) fóliou na 
oboch stranách. Tieto dokumenty sa nazývajú laminované, 
alebo „RC“ papiere. Laminát bol pridaný z dôvodu, aby sa
tlač pri spracovaní za mokra čo najmenej vystavovala vod-
nému kúpeľu. Vrchná vrstva laminátu je často bielo pigmen-
tovaná, aby bol obraz veľmi jasný. Termín RC tlač v minu-
losti odkazoval len na mokré spracovanie fotografie, dnes sa
však tento pojem používa aj na pomenovanie fotopapierov
do tlačiarní.13 Do 80. rokov 20. storočia bola veľkým problé-
mom nestálosť farebných papierov. V roku 1984 bol prezen-
tovaný takzvaný systém Long Life Prints, ktorý zvýšil život-
nosť fotografií na 100 rokov. V súčasnej dobe sa táto hranica
posunula na 200 rokov.14 Pri správnom uchovávaní majú fo-
tografie vytlačené na fotografickom papieri určenom pre tla-
čiarne porovnateľnú stálosť ako tradičné fotografické papiere.
Všetky technológie (klasické fotopapiere, inkjetové fotopa-
piere) sú náchylné na poškodenie svetlom, vzdušnými po-
lutantmi či nevhodnou manipuláciou. Pochopenie rozdielov
medzi určitými typmi fotografických papierov a ich správne
skladovanie môže zabezpečiť ich dobrú dlhodobú kondíciu.

2. Realizované experimenty – Vplyv modelového starnutia
farebnej fotografie (od konkrétneho výrobcu) na jej stabilitu
Urýchlené modelové starnutie predstavuje vysokú koncen-
tráciu škodlivých podmienok, ako sú napr. vysoká teplota, 
vlhkosť alebo svetlo. Týmito postupmi sa zisťuje v relatívne
krátkom čase, ako materiál reaguje na škodlivé účinky pro-
stredia a akým spôsobom degraduje tak, ako by sa to stalo pri-
rodzene za väčší časový interval. Najvýznamnejšie degradač-
né činitele sú teplota, vlhkosť, svetlo. Preto sme sa v rámci 
pokusov rozhodli pre svetelné modelové starnutie (vystave-
nie slnečnému žiareniu do „vyčerpania“ farebných pigmen-
tov) a urýchlené modelové starnutie vplyvom vody (premen-
ná relatívna vlhkosť, konštantná teplota) a vplyvom teploty 
(premenná teplota, konštantná relatívna vlhkosť). 

2. 1 Svetelné starnutie – vplyv svetla na životnosť farebnej
fotografie15

Aby sme sa priblížili reálnym podmienkam, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v bežnej praxi, realizovali sme experiment s nasle-
dovnými podmienkami: po dobu 752 dní sme mali za staveb-
nými sklami budovy Slovenskej národnej knižnice v Marti-
ne na južnej strane slnku vystavené farebné fotografie (FF) 
výrobcov Kodak a Fuji. Pokus sa realizoval do end point bodu,

Farebná fotografia
Farebná fotografia sa skladá z troch základných vrstiev. Z no-
siča (podkladu), ktorým je najčastejšie lamináciou upravený
RC papier alebo polyesterová transparentná fólia  (PES). Po-
lyetyléntereftalát (PET) a polyetylén naftalín (PEN) vyrába-
ný po roku 1996 je známy ako „bezpečnostný film“.7 Baryto-
vá vrstva slúži na vyrovnanie a vybielenie povrchu nosiča. 
Obrazová – emulzná vrstva (želatína) sa skladá z najmenej
troch podvrstiev, v ktorých sa vytvára farebný obraz. V týchto
vrstvách sa nachádzajú halogenidy striebra, ktoré sú schopné
zachytiť energiu dopadajúceho žiarenia. V každej z troch vrs-
tiev sa okrem svetlocitlivých halogenidov striebra nachádza-
jú aj farebné pigmenty, ktoré špecifickým spôsobom reagujú
na absorbovanú energiu odrazeného svetla obrazu. Po vyvo-
laní v špeciálnej vývojke a ustálení fotografie vzniká v emulz-
ných vrstvách farebný obraz. Vrstva, ktorá je najbližšia k pod-
kladu, je citlivá na červené farebné spektrum. Po vyvolaní sa
v nej zobrazí obraz vo farbe cyan. Stredná vrstva je citlivá na
zelené farebné spektrum a po vyvolaní sa v nej tvorí obraz 
vo farbe magenta. Najvyššia vrstva, pod ktorou sa nachádza
medzivrstva, tzv. filter, je citlivá na modré farebné spektrum
a po vyvolaní sa v nej tvorí žltá farba.8 Fotografické materiály
jednotlivých výrobcov sa môžu značne odlišovať. Je to dané
použitím rôznych modifikácií farebných pigmentov a „fareb-
nou stratégiou“ jednotlivých firiem.9 

Hore ukážka vzniku farebného obrazu farebnej fotografie; v strede 
modelová fotografia v pomere 1:1:1 farbív a reálna fotografia;
dolu subtraktívne miešanie farieb a jednotlivé vrstvy farebného obrazu10
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ako je vysvetlené vyššie. Meranie intenzity ožiarenia sme ro-
bili na digitálnom merači Voltcraft PL-110SM vo W/m2. Pre
výpočet intenzity ožiarenia FF slnkom, ktoré dopadlo na tes-
tované farebné fotografie za obločným sklom, sme zobrali ako
základ priemerné množstvo energie, ktoré dopadá na zemský
povrch v našej zemepisnej šírke (1 250 kWh/m2/rok), prepo-
čítané na intenzitu ožiarenia (energiu) za deň v konkrétnom
mesiaci roka. Na to, aby sme zistili energiu, ktorá prešla sta-
vebnými sklami k fotografiám, sme si dali v Slovenskom me-
trologickom ústave vypracovať faktor priepustnosti našich 
skiel. Na základe známeho faktora sme mohli prepočtom zís-
kať konkrétne hodnoty energie dopadajúcej za obločné sklo.
Farebná predloha obsahovala 36 farieb rôznych koncentrácií.
Farebnú predlohu nafotografoval fotograf na príslušný foto-
grafický materiál a dala sa vyvolať formou negatív-pozitív 
v špecializovanom fotolabe príslušného výrobcu. 

Zľava fotografie po dosiahnutí „end pointu“ v prvej časti obrázku Kodak, 
v druhej časti obrázku Fuji, vpravo tabuľka dopadajúcej slnečnej energie
počas 752 dní v kWh/m2, obrázky z miesta vystavenia pokusných fotografií,
merací prístroj – Reflektometer JY9800, ukážka kontrolnej fotografie, CIE L*
a*b* systému a v spodnej časti porovnanie kontrolnej a pokusnej vzorky
príslušného fotografického materiálu16

Zistenia a postupy:
     1. modelové dlhodobé umiestnenie farebnej fotografie 
         na slnečnom svetle za určitým typom stavebných skiel
         by mohlo monitorovať rozsah a spôsob degradácie pri
         vystavení FF svetlu (napr. výstavy),
     2. model svetelnej degradácie nie je klasickou kinetikou,
         ale bol postavený tak (do tzv. koncového bodu – end 
         point), aby sa dal odhadnúť čas a intenzita ožiarenia 
         (energia) potrebná na rozklad niektorých farieb,
     3. podľa výpočtov počas 752 dní ožarovania dopadlo na
         zemský povrch 2 766 kWh/m2 (správy SHMÚ 2009 – 2011)
         slnečnej energie, z toho na farebnú fotografiu za staveb-
         nými sklami asi o polovicu menej, t. j. 1 396 kWh/m2.
         Spektrálne zloženie bolo cca UV – 4,5 %, VIS – 57,7 %
         a IČ – 37,8 %,
     4. hodnotili sa farebné fotografie firiem Kodak a Fuji v dvoch
         druhoch povrchu (matný – lesklý), ktoré boli vyrobené
         v roku 2010, a po ožiarení spracované v špecializova-
         ných fotolaboch Kodak a Fuji (špecializovaný postup, 
         technológia a použitá chémia),
     5. merala sa stálosť farieb a ďalších materiálov v CIE L*a*b*
         systéme, ako aj zmeny v priebehu ožarovania,
     6. rozsah znehodnotenia fotografie sa vyhodnocoval z cel-
         kovej farebnej zmeny popísanou hodnotou ΔE*ab,
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     7. na vizuálne posudzovanie zmien na jednotlivých súrad-
         niciach sa použila aj chromatická rovina farebného pries-
         toru CIE L*a*b*,
     8. zistil sa výrazný rozdiel medzi rýchlosťou rozpadu fa-
         rieb FF Kodak a FF Fuji,
     9. stabilita farieb Kodak je v poradí od najstabilnejšej po
         najmenej stabilnú cyan >> magenta > žltá (čo predsta-
         vuje posun k modrej farbe),
     10. stabilita farieb Fuji je v poradí od najstabilnejšej po 
         najmenej stabilnú magenta > cyan > žltá (čo predsta-
         vuje posun k červenej farbe),

Graf kinetiky degradácie jednotlivých farieb fotografií vplyvom svetla. Vyšší 
stĺpček označuje väčšiu rýchlosť degradácie konkrétnej farby, ktorú repre-
zentuje.17

     11. kinetika degradácie pozadia (nosiča obrazovej vrstvy),
        ktorú vytvárajú po spracovaní obyčajne čisté tri želatí-
         nové vrstvy, umožňuje posúdiť vplyv pozadia na fareb-
          né zmeny obrazu FF, hlavne v tých častiach, kde sú farby
          bledé,
     12. poškodenie nosiča obrazovej vrstvy – pozadia (foto-
         grafická želatína) má významný vplyv na stálosť obrazu
         (napr. pevnosť vrstiev),
     13. kinetika opačnej strany FF (reverzu) poskytuje obraz
          o vplyve vonkajšieho prostredia na degradáciu (starnu-
        tie) základného nosiča obrazovej vrstvy. V súčasnosti 
        sú to veľmi stabilné materiály, ale určitá degradácia aj 
         tu prebieha a je merateľná.

2. 2 Urýchlené modelové starnutie – vplyv teploty na sta-
bilitu farebnej fotografie18

Model urýchleného starnutia, ktorý sme na tento účel použili,
má konštantnú RV 60 % pri teplote 20 oC, 60 oC, 80 oC a 95 oC
(meranie 5 x 5 dní). Z modelu sa dá urobiť prognóza život-
nosti fotografie pri jej uskladnení v konkrétnych podmien-
kach (v PI-tabuľke v predchádzajúcej časti). Stále máme na
pamäti, že celková farebná zmena ΔE*ab= 5 je už okom pozo-

rovateľná zmena a zmena ΔE*ab = 30 je už farebne deštru-
ovaná fotografia.19 Vzhľadom na množstvo výsledkov a kom-
binácie premenných sme tento pokus vyhodnotili zatiaľ na
farebnej fotografii typu Kodak s matným povrchom a s kon-
trolnou fotografiou. Pre hodnotenie zmien boli vybraté farby
s denzitou na 0,9 a 0,5.20

Zistenia a postupy:
     1. pri teplote do 40 oC pri RV 60 % nedochádza počas 25
         dní testovania prakticky k žiadnej zmene,
     2. pri teplote 80 oC sa už prejavili výrazné degradačné zme-
         ny pri žltej farbe a farbe cyan. Veľmi stabilná sa ukázala
         farba magenta,
     3. pri teplote 95 oC prebiehal test iba 15 dní, pretože degra-
         dácia fotografií bola taká veľká (farby žltá a cyan), že 
         ďalšie starnutie už nemalo zmysel,
     4. keďže vplyv na rýchlosť degradácie všetkých uvedených
         zložiek fotografie má voda (klimatická komora Ange-
         latoni Industrie Challenge 340E), tak sme pri každom 
         režime starnutia stanovili aj skutočné množstvo vody 
         vo fotografiách (stanovenie sa robilo na sušiacich váhach
         Radwag WPS 50SX pri teplote 120 oC počas 1 hodiny),
     5. z nameraných hodnôt celkovej farebnej zmeny ΔE*ab 
         boli vypočítane rýchlostné konštanty degradácie, ktoré
         predstavujú zmenu počas urýchleného starnutia v zá-
         vislosti od dní starnutia,
     6. kinetika degradácie farieb cyan, žltá a magenta umož-
         ňuje odhadnúť čas a rozsah degradácie počas prirodze-
         ného starnutia farebných fotografií (teplota 20 oC, RV 
         50 %), 
     7. farebná fotografia Kodak s matnou povrchovou úpra-
         vou je pri relatívnej vlhkosti 60 % stabilná po teplotu 
         cca 30 °C, potom už nastáva okom viditeľná farebná 
         zmena so stúpajúcou tendenciou,
     8. pri vyššej teplote rýchlo starne aj samotná štruktúra fo-
         tografie (pozadie, reverz). 

2. 3 Vplyv vlhkosti prostredia (vody) na stabilitu farebnej
fotografie22

Voda vo fotografii (jej množstvo sa dosahuje rovnováhou 
s relatívnou vlhkosťou prostredia) má výrazný degradačný
vplyv na jej farby. Voda sa podieľa na hydrolytických degra-
dačných reakciách, ktoré vedú k strate pôvodných vlastností
materiálov. Posúdiť vplyv RV na rýchlosť týchto zmien sa dá
pomocou modelov urýchleného starnutia. Použili sme na-
sledovný model urýchleného starnutia: teplota konštantná
80 oC, pri premennej relatívnej vlhkosti RV = 10 %, 40 %,
60 % a 80 % meranie 5 x 5 dní na materiál Kodak s matným
povrchom. 

Zistili sme, že:
     1. množstvo vody, ktoré je obsiahnuté vo farebnej foto-
         grafii, priamo vplýva na rýchlosť degradačných reakcií
         farebných pigmentov,
     2. ide o hydrolytické reakcie rozkladu pigmentov, resp. 
       želatíny pozadia a RC papiera reverzu podložky fareb-
         nej fotografie,
     3. nárast množstva vody vo farebnej fotografii spolu so 
         stúpajúcou RV prostredia spôsobuje geometrické (expo-
        nenciálne) zvýšenie rýchlosti degradácie farebnej foto-
         grafie; výnimku tvorí len reverz farebnej fotografie,
      4. rozdiely v rýchlosti degradácie farieb súvisia aj s množ-
          stvom vody, ktoré sa dostáva do farebnej fotografie z oko-
         lia (podmienky uskladnenia v depozitári),
     5. predpokladáme, že hydrolytické degradačné reakcie sa
         začínajú výrazne podieľať na degradácii, ak je vo fareb-

Hore hodnoty rýchlostných konštánt jednotlivých farieb fotografie Kodak
– čím väčší stĺpček, tým väčšia farebná zmena, a čím menší stĺpček, tým je
farba stabilnejšia – pri konštantnej 60 % RV a premennej teplote 60 oC, 80 oC
a 95 oC; dole ukážka porovnania kontrolnej vzorky fotografie oproti pokus-
nej vzorke.21
 



ODBORNÁ SPRÁVA
ZBIEROK 39

POZNÁMKY
1 BARTKO, O. Farba a jej použitie. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické
   nakladateľstvo, 2004. 84 s. ISBN 80-10-00654-8.
2 MAČÁK, P. Absorpčné charakteristiky doplnkových farieb vo farebnej fo-
   tografii z pohľadu preventívnej ochrany. Diplomová práca. Žilina: Žilinská
   univerzita v Žiline, 2013. 113 s.
3 BUKOVSKÝ, V. Preventívna ochrana fotografií. Odborná prednáška v rámci
   odborného seminára Ochrana fotografií a súvisiacich predmetov z plastu, 
   ktorý sa konal 15. – 17. 5. 2019 v Bratislave pod gesciou Slovenského národ-
   ného múzea a Múzea mesta Bratislavy; KIANICOVÁ, K. Farebná fotografia
   – štruktúra, prejavy starnutia a degradácie. Prednáška v rámci odborného
   seminára Ochrana fotografií a súvisiacich predmetov z plastu, ktorý sa konal
   15. – 17. 5. 2019 v Bratislave pod gesciou Slovenského národného múzea 
   a Múzea mesta Bratislavy.
4 BARTKO, odk. 1; REBROVÁ, K. Vnímanie a pomenovávanie farieb a fareb-
   ných kategórií. Bakalárska práca [online]. 2007 [cit. 2013-07-02]. Dostupné
   z: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/files/Rebrova-BCThesis-2007.pdf 
5 KUBOVSKÝ, I. a S. URGELA. Farba a svetlo. 1. vydanie. Zvolen: Technická
   univerzita, 2004. 102 s. ISBN 80-228-1399-0.
6 BUKOVSKÝ, odk. 3; KIANICOVÁ, odk. 3.
7 IFLA. Zásady starostlivosti a zaobchádzania s knižničným materiálom 
   [online]. IFLA, 1998. 70 s. [cit. 2020-01-08]. Dostupné z: https://www.
   mestskakniznica.sk/data/userfiles/metodika/IFLAzasady.pdf
8 STARECKÝ, J., O. HARŠÁNYOVÁ et al. Tovaroznalectvo 3. 1. vydanie. Brati-
   slava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 472. s. ISBN 80-08-03250-2.
9 PINĎÁK, M. Fototechnika. 2. vydanie. Olomouc: Nakladatelství Rubico, 
   2001. 280 s. ISBN 80-85839-38-5.
10 BUKOVSKÝ, odk. 3; KIANICOVÁ, odk. 3.
11 JUNGE, K. W. a G. HÜBNER. Fotografická chemie. Praha: STNL, 1987. 312 s. 

12 IMAGE PERMANENCE INSTITUTE. A Consumer Guide to Traditional
   and Digital Print Stability [online]. 2004 [cit. 2013-06-02]. Dostupné z: 
   <https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/313>
13 IMAGE PERMANENCE INSTITUTE. A Consumer Guide to Modern 
   Photo Papers [online]. 2009 [cit. 2013-06-02]. Dostupné z: <https://www.
   imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/310>
14 PINĎÁK, odk. 9.
15 KIANICOVÁ, K. Ochrana fotografií počas dlhodobého uchovania. Dizer-
   tačná práca. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013. 210 s. (toho času prís-
   tupná len cez Univerzitnú knižnicu v Žiline).
16 BUKOVSKÝ, odk. 3; KIANICOVÁ, odk. 3.
17 KIANICOVÁ, odk. 3.
18 DOBOSZOVÁ, K. História vzniku farebnej fotografie vo vzťahu k dlhodobému
   uchovávaniu. Bakalárska práca. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2013. 58 s.
19 LAVÉDRINE, B. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph 
   Collections. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2003. 277 s. ISBN 
   0-89236-701-6.
20 BUKOVSKÝ, V. a M. ŠVEHLOVÁ. Štandard SpectroDens a Kodak Q13. 
   In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo: revue o nových médiách a kultúrnom
   dedičstve [online]. 2017, roč. 4, č. 1, [7] s. ISSN 1339-777X  [cit. 2020-01-08].
  Dostupné z: http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/01_2017/01_2017_bukovsky
   -svehlova.pdf
21 KIANICOVÁ, odk. 3.
22 ŠKRABÁKOVÁ, V. Vplyv vody na starnutie farebnej fotografie. Diplomová
   práca. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2014. 131 s. 
23 KIANICOVÁ, odk. 3.
24 BUKOVSKÝ, V. a kol. Ochrana knižničných fondov IV – Indexy preventívnej
   ochrany. Žilina: Edis – vydavateľské centrum ŽU, 2018, 123 s. ISBN 978-80-
   554-15147; ĎUROVIČ, M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií 
   a knih. Praha: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 80-7185-383-6.

        nej fotografii (pri konštantnej teplote 80 °C) okolo 5 
         a viac hmotnostných % vody, 
     6. relatívna vlhkosť prostredia väčšia ako 40 – 50 % má už
       výrazný degradačný vplyv na farby farebnej fotografie,
     7. farby degradujú aj pri tomto type pokusu rôznou rých-
         losťou, čo mení výslednú farbu (farebný odtieň, zafar-
         benie do odtieňov najstabilnejšej farby), 

     8. pri nižších RV (asi do 60 %) je najstabilnejšou farbou 
         magenta, rýchlejšie sa degradujú farby žltá a cyan, 
     9. rýchlosť starnutia farieb pri RV prostredia 80 % je už 
         výrazne rýchlejšia predovšetkým pri žltej farbe,
     10. s nárastom vody sa výrazne ničí aj štruktúra fotografie.

Záver
Realizovali sme niekoľko experimentov s cieľom zistiť stabilitu
farebnej fotografie. Zatiaľ sme robili experimenty na dvoch 
druhoch fotografických papierov od dvoch výrobcov. Fotogra-
fie boli urobené v komerčných špecializovaných fotolaboch.
Pokusy sme orientovali na vplyv svetla, teploty a vlhkosti.
Zistili sme, že farebná zmena farebných fotografií sa posúva
smerom k najstabilnejšej farbe (tá, ktorá starne najpomalšie).
Výrazne degradačne pôsobí vplyv slnečného svetla, obzvlášť
ak ide o priame svetelné žiarenie. Pri modelovom starnutí sme
zistili, že vzorka farebnej fotografie Kodak je relatívne stabil-
ná do 30 °C pri RV 60 %. S nárastom teploty už nastáva okom
viditeľná farebná zmena so stúpajúcou tendenciou straty fa-
rieb. Pri starnutí farebnej fotografie vplyvom vody môžeme
konštatovať, že aj pri hmotnostných 5 % vody vo fotografii, 
čo zodpovedá hodnote pri 60 % RV prostredia a teplote 80 oC,
už prebieha výrazná hydrolytická degradačná reakcia. Opti-
málna RV na uskladnenie fotografických materiálov je okolo
15 – 35 % RV, čo pri teplote 20 oC zodpovedá asi 2 – 4 hmot.
% vody v samotnej fotografii. Pri odporúčanom dlhodobom
uskladnení pri teplote 2 oC je množstvo vody pri 15 – 35 %
RV ovzdušia len 2 – 4 hmot. %.24 Dôležité je zdôrazniť, že 
na uchovávané fotografické materiály (zbierkové predmety)
nepriaznivo vplýva kolísajúca teplota a relatívna vlhkosť (napr.
možnosť zarosenia a vzniku následných degradačných reak-
cií) a že farby farebnej fotografie starnú rôznou rýchlosťou.
Ak začne dochádzať k degradácii farieb fotografie, prejavuje
sa to predovšetkým stratou intenzity farieb a dochádza aj k po-
sunom farieb k najstabilnejším (napríklad ak je najstabilnej-
šia magenta, fotografia začína mať farebný posun do červených
farieb). Prirodzené starnutie farebnej fotografie však nezas-
tavíme, môžeme ho však vplyvom vhodných skladovacích 
podmienok výrazne spomaliť. 

Hore ukážka kontrolnej vzorky farebnej fotografie Kodak oproti jednot-
livým pokusným farebným fotografiám v jednotlivých typoch starnutia 
(averz a  reverz), dolu graf kinetiky degradácie farieb farebnej fotografie 
Kodak matný povrch. Čím vyšší stĺpček, tým väčšia farebná zmena kon-
krétnej farby pri konkrétnej RV.23
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Druhotná kontaminace povrchu
zkoumaných klínopisných tabulek
(případová studie) 
Secondary contamination of surfaces of examined cuneiform tablets 
(Case study)
The use of suitable packaging is an important, although often neglected, part of complex preventive care of cultural heritage
objects. Obviously, it could not have been the case in times when the knowledge of preventive care was only sporadical, 
however. Therefore, occasionally one can see, in everyday practice, examples of historical packaging which, viewed by today’s
standards, seem rather controversial. The presented study presents the results of originally unintended research of unknown
blue particles situated on the surfaces of the studied cuneiform tablets. During the research of these particles some of the
uptodate analytical methods have been applied (e.g. Raman spectroscopy). As can be seen from the results, the source of
these particles, causing secondary contamination of the studied objects, was the historical packaging material, or rather,
the paper used to coat the surface of boxes in which the tablets had been deposited for a long period of time. 

Key words: protection of cultural heritage objects, secondary contamination, historical packaging materials, modern analytical methods
Klíčová slova: ochrana předmětů kulturního dědictví, druhotná kontaminace, historické obalové materiály, moderní analytické metody

1. Úvod
Při analýzách historických záznamů, ať už obrazových nebo
písemných, je vždy třeba mít na zřeteli, že sdělované a do sou-
časné doby dochované informace nejsou obsaženy pouze v záz-
namu samotném, ale i na záznamovém médiu (kámen, kera-
mika, papyrus, pergamen, kůže aj.), v němž mohou být obsa-
ženy na první pohled málo zjevné doplňkové informace. 
To platí i v případě zkoumaných klínopisných tabulek z ná-
lezové oblasti Kültepe (dnešní Turecko, viz též kap. 2. 2. dále
v textu), u nichž je mj. prováděn detailní nedestruktivní průz-
kum materiálu použitého k jejich zhotovení.
Ve struktuře materiálu (přírodní keramické materiály, jejichž
základem jsou suroviny na bázi přírodních jílovitých hornin,1
i na jejich povrchu tak byly při jejich podrobné mikrosko-
pické analýze pomocí fluorescenčního stereomikroskopu
identifikovány jak předvídatelné složky (různé minerály, např.
křemen, biotit, kalcit, hematit aj.), tak i složky neočekávané
(neznámé, modře zbarvené částice nalezené na některých 
klínopisných tabulkách). 
Nález těchto modrých částeček o maximální velikosti 400 μm
(obvykle však <100 μm), identifikovaných u nezanedbatelné
části z dosud změřených cca 290 klínopisných tabulek, bez 
jakékoli závislosti na prvkovém složení povrchu tabulek, její
barvě nebo velikosti (rozměrech) tabulky, vyžadoval detail-
nější průzkum zvláště poté, kdy byl při prvotní analýze modré
částice pomocí energiově disperzního rentgen-spektrometru
(EDS, podrobněji viz bod 2.1.) identifikován baryt, minerál,
který se vyskytuje v několika lokalitách na území Turecka. 
Pokud by se byl tento výsledek dalšími analýzami potvrdil, 
jednalo by se o informaci, která by mohla významně přispět
k možnosti bližšího určení provenience zkoumaných klíno-
pisných tabulek. 

2. Experimentální část
Vzhledem k absenci potřebného přístrojového vybavení na
pracovišti Národního muzea byly průzkumy těchto částic 
prováděny na odborných pracovištích jiných institucí (Ústav
teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR v.v.i., 
Geologický ústav AV ČR v.v.i., Národní technické muzeum).

2.1. Použité analytické metody a přístroje
Při průzkumu předmětů kulturního dědictví se v současné 

době využívá řada různých převážně instrumentálních me-
tod.2 V daném případě, jak již bylo uvedeno v úvodu studie,
byla pro podrobnější průzkum neznámých modře zbarve-
ných částic nalezených na některých klínopisných tabulkách
použita metoda infračervené spektrometrie s Fourierovou 
transformací, Ramanova spektroskopie a metoda elektrono-
vě disperzní spektrometrie.
Spektroskopie/spektrometrie (obecně) popisuje a využívá 
jevy, k nimž dochází při interakci atomů, molekul nebo ji-
ných částic s elektromagnetickým zářením (různých vlno-
vých délek, např. gama záření, UV záření, RTG záření…), 
kdy se při interakci mezi látkou a elektromagnetickým záře-
ním obvykle vyměňuje přesně vymezené množství energie.3 
Metody lze klasifikovat buď na základě veličiny, která je mě-
řena nebo vypočtena, nebo podle měřícího postupu. Mezi 
metody, při nichž dochází k výměně energie mezi zářením 
a vzorkem, lze zařadit absorpční a emisní metody a metody
atomové a molekulární spektrometrie. Menší skupinou metod,
při nichž se energie nevyměňuje, ale jsou ovlivňovány vlast-
nosti procházejícího záření, pak patří metody, kdy se mění 
rychlost, stáčení roviny polarizovaného světla nebo jeho roz-
ptyl.4 
Pozn.: Je třeba rozlišovat mezi pojmy spektroskopie a spek-
trometrie, které se v praxi často používají zaměnitelně, ačkoli
jejich význam není zcela totožný.
Metoda elektronově disperzní spektroskopie (v dalším textu
EDS, z angl. Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) využívá
charakteristickou energii rentgenového záření vyzařované-
ho elektrony jednotlivých prvků při přeskocích z excitova-
ného do základního stavu po vybuzení interakcí s elektrono-
vým svazkem ze zdroje mikroskopu. Kromě bodové chemic-
ké analýzy (malá oblast) lze elektronovým svazkem skenovat
analyzovaný materiál po přímce a tím získat lineární, příp. 
2D „mapy“ prvkového složení povrchu. EDS bývá obvykle 
sdružena buď se skenovacím elektronovým mikroskopem 
(SEM, z angl. Scanning Electron Microscope), nebo s trans-
misním elektronovým mikroskopem (TEM, Transmission 
Electron Microscopy). 
Detekční limit u EDS analýz závisí na charakteru povrchu 
vzorku; čím hladší povrch, tím nižší je detekční limit. K ana-
lýzám byl použit energiově disperzní rentgen-spektrometr 
(EDS) zn. Bruker Quantax 200 integrovaný do skenovacího
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elektronového mikroskopu (Geologický ústav AV ČR v.v.i.) 
a řádkovací elektronový mikroskop zn. TESCAN MIRA II 
s EDS Quantax 200 firmy Bruker (pracoviště ÚTAM AV ČR
v.v.i. v Praze).
Principem metody infračervené spektrometrie s Fourierovou
transformací (v dalším textu FTIR, z angl. Fourier transform
infrared spectroscopy) je interakce infračerveného (IČ) zá-
ření s molekulami analyzovaných látek; měří se množství IČ
záření o různé vlnové délce, které je při průchodu vzorkem
absorbováno (absorbance), nebo naopak množství IČ záření,
které nebylo materiálem pohlceno (transmitance); Fourierova
transformace je pak matematický aparát použitý k převodu 
naměřených dat na odpovídající spektrum.5
V daném případě byly analýzy prováděny pomocí FTIR spek-
trometru Nicolet iZ10 technikou makro-ATR/diamant a Ni-
colet iN10 MX technikou mikro-ATR/germanium (Národní
technické muzeum). 
Ramanova spektroskopie je nedestruktivní analytická metoda,
kterou lze použít jak pro kvalitativní, tak i kvantitativní průz-
kum. Náleží mezi metody vibrační molekulové spektroskopie;
principem metody je ozáření vzorku monochromatickým 
zářením z laserového zdroje a měření odezvy vzorku. Při in-
terakci laserového paprsku s elektrony zkoumaného mate-
riálu dochází k posunu vlnové délky rozptýleného záření od
excitačního záření (Ramanův jev). Vzhledem k tomu, že kaž-
dá látka vykazuje charakteristický posun vlnové délky, je tento
jev možné využít k nedestruktivní identifikaci chemického
složení analyzovaného vzorku. Výstupem měření je charak-
teristické spektrum, k jehož správnému hodnocení je nutné
využít některou z databází/knihoven referenčních materiálů
(komerčních nebo veřejně přístupných).6 
Při analýzách modrých částic byl proužit Ramanův mikro-
skop Nicolet DXR (pracoviště ÚTAM AV ČR v.v.i.), který je
kombinací klasické Ramanovy spektroskopie a konfokální 
mikroskopie, přičemž tento typ přístroje umožňuje identi-
fikaci chemické struktury organických i anorganických látek.
Identifikaci neznámých vzorků usnadňuje v případě tohoto
přístroje rozsáhlá elektronická knihovna Ramanových spekter,
která je součástí vybavení přístroje; navíc, software přístroje
poskytuje možnost simultánního porovnání infračerveného
spektra vzorku s databází IČ spekter a Ramanova spektra 
vzorku s databází Ramanových spekter. Druhá analýza byla
provedena pomocí Ramanova spektrometru Thermo Scien-
tific DRX2 (Národní technické muzeum).

2.2. Příprava vzorku k EDS analýze
Jak již bylo uvedeno na jiném místě, pozorované modré čás-
tice se vyskytují na povrchu tabulek (obr. 1) a v materiálu pří-
liš nelpí. Po přiložení kovové pinzety snadno přilnou k jejímu

povrchu (statická elektřina) a lze je snadno přemístit. 
Se svolením kurátora sbírky bylo několik těchto částic modré
barvy přemístěno na Petriho misku; po soustředění analyzo-
vatelného množství byl poté obvyklým způsobem připraven
vzorek k provedení EDS analýzy (přenesením jednotlivých 
částic do PE formy kruhového průřezu a zalitím do epoxidu.
K separaci vzorku a formy byl použit silikonový olej. Po za-
tuhnutí připraveného vzorku byl zhotoven nábrus a povrch
vzorku byl následně opatřen vodivým povlakem – uhlík, C). 

2.3. Vzorky pro ostatní analýzy
V případě ostatních dvou druhů analýz byly použity auten-
tické modré částice získané z povrchu tabulek, příp. byl pou-
žit již připravený vzorek pro EDS analýzu nebo byly nepatrné
vzorky modrého polepového papíru krabiček odebrány z vnitř-
ní strany krabiček používaných pro ukládání a deponování 
klínopisných tabulek (analýza ad bod 3.4.).

3. Výsledky
3.1. Elektronově disperzní spektroskopie
Připravený vzorek byl analyzován v celkem v pěti bodech; 
výsledky měření jsou uvedeny v tab. I a na obr. 3. 

a)              b)
Obr. 2 Snímky z energiově disperzního spektrometru; a) analyzované zrno,
b) zvětšené analyzované zrno (analýza provedena na pracovišti Geologického
ústavu AV ČR v.v.i.)

Obr. 1
Modrá částice zjištěná při 
mikroskopickém průzkumu 
klínopisných tabulek
a detail částice

Obr. 3 Ukázka EDS spektra
části zrna z obr. 2 

(Geologický ústav AV ČR v.v.i.,
analýza N. Mesárošová)
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V získaném spektru vzorku (obr. 3) byla zjištěna přítomnost
barytu; výsledky z pěti těchto měření jsou uvedeny v tab. I.
Pro srovnání je v tabulce II uvedeno chemické složení barytu
z lokality Svárov (Česká republika, řádek č. 1) a chemické 
složení barytu uváděné v práci J. W. Anthony et al.7

Tab. I Chemické složení modře zbarvených částic, naměřeno různých 
bodech analyzovaného zrna (EDS měření, viz obr. 2a) a 2b) 

Tab. II Chemické složení barytu z lokality Svárov, Česká republika (řádek č. 1)
a dle Anthonyho a kol. (řádek č. 2).

Pro potvrzení těchto výsledků byla na jiném typu EDS zaří-
zení (viz bod 2.1.) na pracovišti ÚTAM AV ČR v.v.i. v Praze
provedena opakovaná EDS analýza vzorku modré částice. 
V EDS spektru (obr. 4) byla přítomnost barytu potvrzena. 

Obr. 4 EDS spektrum části analyzovaného úlomku (ÚTAM AV ČR v.v.i. Praha,
analýza V. Koudelková)

3.2. Ramanova spektroskopie
Pro další (kvalitativní) analýzu zkoumaných modrých částic
byla provedena doplňková analýza Ramanovou spektroskopií. 

 

Na obr. 5 jsou prezentována dvě Ramanova spektra zkoumané
modře zbarvené částice. K analýze byl použit Ramanův mi-
kroskop Nicolet DXR; spektrum modré barvy bylo naměře-
no na vzorku modré částice nacházející se přímo na povrchu
tabulky, spektrum červené barvy na zkoumaném vzorku mod-
rého fragmentu zalitého v pryskyřici (vzorek připravený 
pro EDS analýzu). Spektra byla naměřena pomocí laseru o vl-
nové délce 532 nm a výkonu 0,1 mW; současně byla provedena
korekce pozadí.
Získané výsledky byly více než překvapivé. Pás 988 cm-1 u spek-
tra měřeného z fragmentu modré částice zalité v pryskyřici
odpovídá barytu (BaSO4); nejvyšší shoda však byla zjištěna
s látkami označenými komerčními názvy Victoria pure blue
BO, Victoria blue R a Victoria blue B (syntetická barviva). 
Uvedené zjištění vedlo k četným úvahám, jakým reálným 
způsobem/cestou by se mohlo toto moderní, syntetické bar-
vivo dostat na analyzované předměty kulturního dědictví. 
Z důvodu vyloučení jakéhokoli omylu či pochybení bylo roz-
hodnuto o nutnosti provést opakovanou analýzu, a to s využi-
tím jiných typů přístrojů. 

3.3. Ověření výsledků
Opakovaná analýza modrých částic byla provedena na pra-
covišti oddělení preventivní konzervace Národního technic-
kého muzea (metoda FTIR, Ramanova spektroskopie). Vzorek
modrých částic odebraných z povrchu klínopisné tabulky byl
nejdříve povrchově analyzován FTIR spektrometrií na FTIR
spektrometru Nicolet iZ10 technikou makro-ATR/diamant
a Nicolet iN10 MX technikou mikro-ATR/germanium. 
Ve FTIR spektru vzorku bylo možné identifikovat baryt, modrý
pigment ultramarin a organické modré barvivo, s největší 
pravděpodobností typu Victoria blue (R, B – trifenylmetha-
nová barviva). Pojivo je proteinové povahy (pravděpodobně
klih).8
Vzorek byl povrchově analyzován i na Ramanově spektro-
metru Thermo Scientific DRX2. Získaná spektra byla porov-
nána se spektry standardů z různých databází. 
V Ramanově spektru (měřeno: 532 nm budicí laser, výkon 
laseru 0,1 mW, pozadí upraveno) bylo možné identifikovat 
baryt a modrý pigment ultramarin. Zbylé pásy přísluší blíže
neurčenému organickému modrému barvivu (neurčeno z dů-
vodu absence kompletní databáze standardních spekter, příp.
přímo vzorku barviva Victoria blue). 
Závěrem analýz bylo konstatování, že vzorek analyzovaných
modrých částic pochází s největší pravděpodobností z blíže
neurčené modré barevné vrstvy, která obsahuje směs anor-
ganického pigmentu (ultramarin) a moderního modrého 
organického barviva (pravděpodobně Victoria blue) a jejímž
pojivem byla tempera. Jedná se tedy o novodobou kontami-
naci, která zřejmě se zkoumanými klínopisnými tabulkami 
přímo nesouvisí. 
Pozn.: Většina průmyslově vyráběných uměleckých pigmentů
(již od konce 19. století) není jednosložková, ale kromě pig-
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Obr. 5 Spektrum modře zbarvené částice získané Ramanovou spektroskopií
(Centrum excelence ÚTAM AV ČR v.v.i. Telč, analýza P. Mácová)
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mentu, jehož označení nesou v názvu (např. „ultramarin“),
obsahují řadu levnějších příměsí podobných barev a také
barevně neutrálních příměsí, které zvyšují kryvost a snižují
výrobní cenu (přičemž velmi časté je právě použití barytu).
Jedná se tedy o moderní, průmyslově vyráběné barvivo.9
Barviva s obchodním názvem Victoria Blue představují po-
měrně rozsáhlou řadu organických modrých barviv; původně
bylo toto barvivo vyrobeno z anilínového barviva počátkem
20. století, v průběhu let se však jeho složení značně měnilo.
Jak již bylo uvedeno na jiném místě, jedná se o široké spek-
trum trifenylmethanových barviv. Součástí názvu konkrét-
ního barviva jsou velká písmena (B, R, BO…), zčásti charak-
terizující určitou vlastnost barviva, zejména pak odchylku 
od jeho základního odstínu; např. písmeno R je informací 
o tom, že odstín je posunut do červena (R = rötlich), B do 
modra (bläulich).10    
Barviva tohoto typu byla/jsou používána např. k barvení uh-
lového papíru (tzv. „kopírák“), k výrobě inkoustů do plnicích
per, inkoustů do tiskáren, k barvení textilií (hedvábí, vlna a ba-
vlna) nebo pro výrobu barevných papírů. Má však využití
i jako barvivo biologického materiálu.11 

3.4. Způsob přenosu modrých částic na zkoumané před-
měty kulturního dědictví (a jejich zdroj) 
Jak se následně ukázalo, je vysvětlení způsobu přenosu modře
zbarvených částic na zkoumané klínopisné tabulky velmi pro-
zaické. 
Klínopisné tabulky jsou dlouhodobě (historicky) uloženy v uni-
fikovaných, pravděpodobně na zakázku zhotovených pevných
papírových krabičkách, opatřených polepem z modře zbarve-
ného papíru (obr. 6a až 6c). 

Nepatrné vzorky modrého papíru, odebrané z polepu vnitřní
strany krabičky na ukládání tabulek, byly povrchově analy-
zovány FTIR spektrometrií na FTIR spektrometru Nicolet 
iZ10 technikou makro-ATR/diamant a na Ramanově spek-
trometru Thermo Scientific DRX2 s budicím laserem o vlno-
vé délce 532 nm. Ve spektrech bylo identifikováno pojivo pro-
teinové povahy (pravděpodobně klíh) a papír (celulóza). Pří-
tomnost organického modrého barviva typu Victoria Blue 
nebylo možné vyloučit/potvrdit (absence příslušných stan-
dardů).

      
Obr. 7 FTIR spektrum modrého polepového papíru
 
Na povrchu modrého polepového papíru bylo měřeno i Ra-
manovo spektrum, a to za podmínek: budicí laser 532 nm, 
výkon laseru 0,1 mW, pozadí upraveno. Spektrum vzorku 
obsahuje organické modré barvivo (pravděpodobně Victoria
blue či příbuzná barviva) s příměsí barytu. 

Obr. 6 Ukázka (foto) papírové krabičky opatřené polepem z modře zbarveného papíru

a) Přední strana víka krabičky
b) Vnitřní strana víka krabičky 
c) Vnitřní strana víka krabičky
(na průhledné části jsou vidět analyzované 
malé modré částice) 
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Obr. 8 Ramanovo spektrum modrého polepového papíru společně se spektry 
známých standardů 

Na základě výsledků analýzy modrého papírového polepu 
krabiček, používaných k ukládání/deponování klínopisných
tabulek, bylo možné konstatovat, že modré částice jsou části-
cemi moderního organického barviva, s největší pravděpodob-
ností některou z variant barviva Victoria blue (nebo jemu pří-
buzného barviva) s příměsí barytu, který byl obvyklou sou-
částí mnoha průmyslově vyráběných pigmentů (viz též poz-
námka v kap. 2.4). Ve spektru modré barvy z polepu krabič-
ky byl rovněž identifikován klíh a celulóza pocházející z papíru
samotného. 

4. Diskuse
Existuje domněnka, že krabičky používané k uložení klíno-
pisných tabulek byly zhotoveny na zakázku v šedesátých le-
tech minulého století (přesné datum není známo); četnost 
výskytu modrých částic nacházených na povrchu zkouma-
ných tabulek naznačuje, že k přímému přenosu na povrch 
klínopisné tabulky tak nejspíš došlo při obvyklých manipu-
lacích s tabulkami (vyjmutí tabulky a její uložení).
Opakovaná manipulace s krabičkami vedla v průběhu doby
k postupnému přenosu těchto malých částic na větší část ta-
bulek. Analýzami částic pomocí moderních metod průzkumu
bylo prokázáno, že se jedná o čistě druhotnou, mechanickou
kontaminaci. Výsledky analýz tak umožnily určit zdroj konta-
minace a jeho základní chemické složení. Na základě těchto
poznatků je možné konstatovat, že identifikovaná druhotná

kontaminace částicemi modrého polepového papíru nemá 
žádný vliv na vlastní (původní) materiál předmětů (nedochází
k žádné vzájemné interakci). 

5. Závěr 
Jak již bylo uvedeno v úvodu studie, je součástí komplexní
preventivní péče o předměty kulturního dědictví i používání
vhodných obalových materiálů pro deponování a transport
předmětů. Při rozhodování o způsobu zabalení konkrétního
předmětu je třeba brát v úvahu celou řadu kritérií, včetně fy-
zikálně-chemických vlastností materiálů, z nichž jsou před-
měty zhotoveny, i fyzikálně-chemických vlastností obalových
materiálů. 
Mezi soudobé standardní obaly a obalové materiály patří různé
druhy papíru, polyethylenová (PE) fólie, bublinová PE fólie,
různé druhy kartonových krabic nejčastěji standardních roz-
měrů, kartonové obaly zhotovené na míru, různé typy dřevě-
ných beden atd. Kromě vyjmenovaných typů však existuje 
celá řada vlastních variant obalových materiálů, zhotovených
na zakázku; z hlediska současných znalostí by však obalový
materiál vždy měl být nebarvený. 
Prezentovaná případová studie je ilustrativní ukázkou možné
mechanické kontaminace předmětů kulturního dědictví spo-
jené s byť nepřímým používáním barevného obalu. Jedná 
se však o historicky danou skutečnost, na níž není vzhledem
k již nastalým skutečnostem nutné nic měnit. 
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Objav veduty hradu Gýmeš:
Ghymes gemalt von Karl Forgách 824
Discovery of the Gýmeš Castle veduta: Ghymes gemalt von Karl Forgách 824
The discovery of the Gýmeš Castle veduta is an important historical document from several aspects. Thanks to the signature
we can definitely claim that it is an autograph of Count Charles II Forgách from the year 1824. It depicts the fortress 
from the east towards the west in the azimuth of 250°, even a small chapel built at the road to the fortress. The original
tempera painting on hand-made paper is part of a private collection and has been identified during the expert reviewing. 

Key words: Gýmeš, veduta, Charles Forgách
Kľúčové slová: Gýmeš, veduta, Karol Forgách

Na východných svahoch pohoria Tribeč leží obec Jelenec, 
po maďarsky Gímes, pôvodne nazývaná tiež Gýmeš alebo 
Ghymes, teda rovnako ako hrad na vrchole kopca Dúň nad ob-
cou. Pevnosť sa stala základom majetkov rodu Forgáchovcov
(Forgáč) s prídomkom de Ghymes. Rodina sa v 18. a 19. sto-
ročí usadila v kaštieli v dedine, ktorý dnes slúži ako Múzeum
rodu Forgách. O hrad sa v posledných rokoch stará OZ Cas-
trum Ghymes, ktorému vďačíme nielen za záchranu ruiny, 
ale tiež za nový záujem o stavbu ako takú, o jej dejiny či o de-
jiny Forgáchovcov. 
Dodnes neprekonanou je publikácia A Hunt-Paznan nemzet-
ségbeli Forgách család története (História Forgáchovcov z rodu
Hunt-Poznanovcov) maďarského historika Lászlóa Szabóa 
Bártfaia z roku 1910.1 Z nej čerpali autori monografie obce
Jelenec2 z roku 2003 vrátane Martina Bónu, ktorý sa zaoberal
hradom Gýmeš a kultúrnymi pamiatkami obce Jelenec, alebo
tiež Miroslav Eliáš, autor slovenskej monografie s názvom
Forgáchovci, šľachtický rod z Gýmeša z roku 2010.3 Aj autorom
ostatnej publikácie v slovenskom jazyku s názvom Hrad Gý-
meš, stručný sprievodca po zrúcanine hradu z roku 2011 je
Martin Bóna.4 Podobne ako iní historici, v snahe o čo najko-
rektnejšiu rekonštrukciu hradu v jednotlivých stavebných eta-
pách siahol po zachovaných (grafických) vedutách, ktoré sú
dôležitým historickým dokumentom o vizuálnej podobe pev-
nosti predtým, ako sa stala ruinou.

Pravdepodobne doteraz najznámejšie a jediné zobrazenia
hradu predstavujú dve litografie z 19. storočia. Jedna zachytá-
va pohľad z juhovýchodu, čo je dielo grafika F. A. Rennera 
vytvorené podľa predlohy Samuela Lehnhardta (nar. 1790 
v Poprade, zom. 1840 v Budapešti).5 V druhom prípade ide
o pohľad z juhozápadu, ktorý vytvoril F. A. Renner podľa ná-
vrhu Franza Schabatku.6 Treba doplniť, že Schabatkova kres-
ba vyšla tiež v litografickej dielni Johanna Schmidta. V oboch
prípadoch sa datovanie podľa katalogizačných údajov pohy-
buje od roku 1800 až do roku 1860, pričom je namieste pri-
pustiť Bónovo datovanie listov rokmi 1820 až 1830, aj keď
neposkytol žiadne vysvetlenie.7 Môžeme sa iba domnievať, 
že M. Bóna vychádzal z dôslednej komparácie s výsledkami
archeologického a stavebného prieskumu. Datovanie rokmi
1820 až 1830 je však akceptovateľné aj vďaka objavu doposiaľ
neznámej veduty hradu Gýmeš, ktorá sa nachádza v súkrom-
nom majetku.
Ide o komornú maľbu temperou na papieri s rozmermi 35,5
x 45,3 cm, značenú tenkým štetcom a svetlou farbou na lícnej
strane v strede dole „Ghymes […]erb. A°250“ a tiež vpravo 
dole „g. v. Karl Forgách // 824“. Obraz ohraničuje maľované
rámovanie, ktoré sa zachovalo najmä pri dolnom okraji, vľa-
vo a pri hornom okraji, vpravo chýba — pôvodný formát bol
teda málo zmenený. Povrch je zanesený vrstvou depozitu. 
Výrazný podiel na jeho poškodení mala vlhkosť. Podložka 

Martin ŠUGÁR
Galéria umenia Ernesta Zmetáka

v Nových Zámkoch

Hrad Gýmeš. Ryl F. A. Renner, navrhol Samuel 
Lehnhardt. Lept na papieri s rozmermi
205 x 250 mm. Značené na dolnom okraji:
„A. R. Ghymes Vára Nyitra Vármegyében dél 
felől. Lehnhardt sc. Pest“.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, inv. č. T 485.
Foto: webumenia.sk
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je mierne zvlnená a na ľavom hornom okraji zostali výrazné
stmavnuté fľaky po zatečení. Že si dielo vyžaduje odborné
ošetrenie reštaurátorom, je zrejmé. 

Temperová veduta hradu Gýmeš zodpovedá romantickému
vkusu krajinomaliarstva na začiatku 19. storočia. Ústredným
motívom sú ruiny masívnej kamennej stavby vynárajúce sa

Hrad Gýmeš. Litograf F. A. Renner, 
navrhol Franz Schabatka. Litografia 

na papieri s rozmermi 260 x 340 mm. 
Značené na dolnom okraji:

„A. R. GYMES Nyitra Vármégybe.
Gymes. Gezeichnet von Franz Schabatka“.

Slovenská národná galéria v Bratislave, 
inv. č. G 8220.

Foto: webumenia.sk

Hrad Gýmeš. Namaľoval Karol II. Forgách. Tempera na papieri s rozmermi 35,5 x 45,3 cm. Značené. Foto: M. Šugár
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Značenie „g. v. Karl Forgách / 824“, detail 
Foto: M. Šugár

Značenie „Ghymes […]erb. A°250“, detail.
Foto: M. Šugár

z hustého lesa, no v zhode so súdobým školením kompozíciu
akcentuje repoussoir — vľavo obraz lemuje vysoký starý ma-
sívny strom, pod ktorým sa pasú srny. Popri nich vedie cesta
úbočím do útrob lesa pod hradom. Takmer v strede výjavu 
sa belie stavba akejsi malej kaplnky, ktorú nenachádzame na
žiadnom zobrazení hradu. Maľba vo výsledku odhaľuje pyra-
midálny kompozičný rozvrh s uplatnením tradičného kraji-
nárskeho formálneho členenia obrazovej plochy na tri plány,
odstupňované prostriedkami atmosférickej perspektívy. Per-
spektívnu hĺbku maliar stavia na diagonálnej osi, ktorá vy-
chádza z ľavého dolného okraja a pokračuje vpravo hore, kde
sa nachádza ďalší kopec. Rovnako z ľavého dolného okraja 
prichádza svetlo, ktoré osvetľuje čistinku s cestou a dobiela 
rozžiaruje kamenné múry bývalej pevnosti, kým stromy vr-
hajú dlhé tiene plaziace sa do hlbokého temného údolia vpra-
vo. Kompozičný rozvrh, zvládnutie technológie maľby tem-
perou, cit pre farebnú harmóniu, pozorné sledovanie svetel-
ných efektov a ponorenie obrazu do tieňov, množstvo nenú-
tených detailov, vykreslených s ľahkosťou, prezrádza školenú
ruku.
Autor musel ovládať tiež zememeračskú techniku, pretože 
pohľad na Gýmeš v tomto prípade smeruje od východu na zá-
pad – presne v azimute 250 stupňov, čo potvrdzuje záznam 
na diele samom: „Ghymes […]erb. A°250“. Nepoznám žiadnu
krajinomaľbu alebo vedutu, ktorá by bola doplnená zememe-
račskou poznámkou. Ten, kto pohľad na Gýmeš namaľoval,
musel veľmi dobre poznať terén, ovládať zememeračskú tech-
niku a mať záujem o neobvyklú precíznosť, takmer ako keby
išlo o dôslednú poznámku do závetu. 
Záznam na krajinomaľbe vpravo dole „g. v. Karl Forgách //
824“ možno teda prečítať ako „gemalt von Karl Forgách 1824“.
Objavená veduta hradu Gýmeš je bez pochybností autogra-
fom grófa Karola II. Forgácha (Károly/Karl Forgách, nar. 7. sep-
tembra 1780 alebo 1781 alebo 1783 vo Vranove nad Topľou,
zom 9. novembra 1859 na hrade Gýmeš). Takto môžeme 
k Schabatkovmu a Lehnhardtovmu pohľadu pripojiť ďalší, 
presne datovaný rokom 1824 a vytvorený rukou jedného z pos-
ledných vlastníkov hradu. Nie je vylúčené, že sám gróf Karol
Forgách bol iniciátorom kresliarsky a graficky, leptom zazna-
menať podobu zanikajúcej pevnosti. 
Gróf Karol II. Forgách bol cisársko-kráľovským komorníkom,

ktorý sa 26. decembra 1809 oženil s Máriou Jozefínou Philip-
pinou von Walterskirchen zu Wolfsthal (nar. 26. apríla 1791
v rakúskej obci Wolfsthal, zom. 31. januára 1862 vo Viedni).
Ich svadba sa konala v Karolovom rodisku, teda vo Vranove
nad Topľou. Spolu mali iba dve deti. Prvorodeným potomkom
bola dcéra Júlia, nar. 26. marca 1811 v Prešporku, ktorá sa 
7. januára 1829 vydala za Karola Adamovicha de Csepin (Ada-
moviča z Čepína, nar. 25. mája 1808 v chorvátskom meste 
Tenja, zom. 1849 v Šoproni). Júlia zomrela 23. februára 1893
v Štajerskom Hradci (Graz) v Rakúsku. Mužským potomkom
Karola II. a Philippiny bol Karol III., narodený 4. septembra
1825 pravdepodobne vo Wolfsthali. Karol zomrel v kaštieli 
v Jelenci 22. marca 1911 – oficiálne bez potomkov. Traduje 
sa, že po jeho smrti sa na súde prihlásilo až 46 matiek o podiel
na dedičstve pre grófových ľavobočkov. Údajne ich bolo oveľa
viac – v románe Gýmešský hárem od Laca Zrubca sa uvádza
až „80 mladučkých grófiek“.8
O Karolovi Forgáchovi, ktorého vnímame ako neočakávaného
autora jedinečného pohľadu na hrad Gýmeš, vieme z dostup-
ných zdrojov iba veľmi málo. V zbierke SNM-Múzea Červený
Kameň sa zachoval portrét grófa Karola II. Forgácha pravdepo-
dobne z roku 1859, keď gróf vo veku 78 rokov zomrel. Podobizeň
je signovaná J. Kaanom a dopĺňa ju kolofón. V ňom sú okrem
mena grófa uvedené tiež údaje o jeho rodičoch a manželke 
a tiež informácia o tom, že bol absolventom humanitných 
odborov a filozofie v Bratislave.9
V Prešporku na prelome 18. a 19. storočia pôsobila kráľovská
právnická akadémia, ktorá mala charakter vysokej školy, a v ro-
ku 1784 sa do mesta presťahovala právnická akadémia z Tr-
navy.10 Inak tu pôsobilo katolícke gymnázium založené na 
začiatku 17. storočia, ktoré do roku 1773 viedli jezuiti.11 V Preš-
porku v tom čase pôsobilo tiež Evanjelické lýceum, ale Forgá-
chovci ako katolíci jeho študentmi neboli. Je teda pravdepo-
dobné, že Karol II. Forgách musel študovať na niektorej z práv-
nických akadémií, či však bolo možné na nich absolvovať aj
štúdium filozofie a „humaniora“, je otázne. Objavená veduta
naznačuje, že gróf ovládal zememeračskú techniku a vyznal
sa v geodézii. Nezodpovedanou však zostáva otázka, kde vzni-
kol Karolov vzťah k výtvarnému umeniu a kde maliarsku zruč-
nosť získal – objavená veduta totiž prezrádza profesionála. 
Hypoteticky to mohlo byť v Temešvári, kde na miestnej škole
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1 SZABÓ BÁRTFAI, L. A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története.
   Esztergom: Buzárovitz Gusztáv, 1910.
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6 Zachované sú dva exempláre: v Galérii mesta Bratislavy (inv. č. C 6302), 

   datovaný 1830–1850, a v Slovenskej národnej galérii (inv. č. G 8220),  
   označený ako „Nitra“ a datovaný okolo 1800. – O Franzovi Schabatkovi  
   máme málo informácií. Spomína ho Annemarie Podlipny-Hehn ako učiteľa
   kreslenia v Temešvári spolu s ďalšími, napr. s Josephom Krammerom alebo
   Heinrichom Dunaiszkym. Pozri PODLIPNY-HEHN, A. Banater Malerei.
   Klartext: Bukarest, 1984, s. 17.
7 BÓNA, odk. 4: obr. 13 na strane 11 označený ako medirytina A. Rennera
   a S. Lehnhardta z doby okolo roku 1820; obr. 14 na strane 12 označený 
   ako rytina A. Rennera a F. Schabatku z rokov 1820 – 1830.
8 ZRUBEC, L. Gýmešský hárem. Ikar: Bratislava, 2006. ISBN 80-551-1320-3.
9 ELIÁŠ, odk. 3, s. 65.
10 V meste zotrvala až do roku 1916, keď sa stala súčasťou maďarskej univerzity
   a neskôr, po roku 1918, sa jej právnym pokračovateľom stala Univerzita  
   Komenského.
11 Žiakom bratislavského katolíckeho gymnázia bol aj Anton Bernolák 
   (1762 – 1813).
12 Pozri odk. 6: PODLIPNY-HEHN, A. Banater Malerei. Klartext: Bukarest,
   1984, s. 17-18.

kreslenia, založenej už v roku 1786, učil aj Franz Schabatka,
ktorého kresby sa stali predlohou pre známe litografie Gý-
meša.12 Nedá sa vylúčiť, že Schabatka sa pri príprave vedút 
stretol s vlastníkom hradného panstva.   
Romantický záujem o rodový hrad mal iba relatívne krátke 
trvanie. Z neskorších dejín hradu vieme, že v roku 1833 dal
Karol Forgách, ktorý bol zrejme posledný, kto sa na hrade 
reálne zdržiaval, zo strechy rozobrať krov na výstavbu cukro-
varu v Jelenci. Zato dedičia sa o hrad nestarali vôbec. Ochota
opraviť ho už nebola a začal pustnúť. V roku 1950 prešla hrad-
ná ruina do majetku štátu.
Dejiny Gýmešského hradu sú však bohaté na udalosti, vlast-

nícke vzťahy či stavebné etapy. V období medzi 9. a 13. storo-
čím na mieste zvanom Pustý Gýmeš bolo desať menších osád,
z ktorých do dnešných dní zostala iba obec Jelenec, teda Gýmeš.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 v súpise
majetkov zoborského kláštora benediktínov. Kráľ Ondrej II.
v roku 1226 daroval obec Ivankovi z rodu Hont-Poznanovcov.
Jeho syn Ondrej dal na mieste starého hradiska postaviť nový
hrad pravdepodobne v rokoch 1253 – 1270. Nebol taký roz-
siahly, akým sa hrad Gýmeš javí dnes. Ten vznikol prepoje-
ním viacerých menších budov, resp. hrádkov v jeho tesnej 
blízkosti spoločným hradobným múrom.  
Hrad sa dostal do majetku Forgáchovcov za Žigmunda Lu-
xemburského v roku 1400. V roku 1618, keď bol Žigmund 
Forgách zvolený za palatína, bojoval proti sedmohradskému
kniežaťu Gabrielovi Betlenovi. Betlen hrad podpálil a forgá-
chovské majetky vyplienil. V roku 1619 požiadal palatín For-
gách Tekovskú župu o pomoc pri oprave hradu Gýmeš. Hrad
napokon opravil, zariadil i vyzdobil, ale už v roku 1663 ho
dobyli Turci. Pri opätovnej obnove hradu, zničeného Turkami
po páde Nových Zámkov na jeseň 1663, postavili na južnej,
najviac ohrozenej strane nové opevnenie s delovými baštami.
Gýmeš bol jedným z mála hradov, kde stavebné práce prebie-
hali ešte v 18. storočí. 
Začiatkom 18. storočia, v čase Rákocziho (Rákoci) povsta-
nia, bol Žigmund II. Forgách veliteľom Rákocziho vojska, za
čo sa dostal do vyhnanstva a hrad Gýmeš prešiel do kráľov-
ského majetku. Cisár a kráľ Jozef I. Habsburský (1678 – 1711)
predal hrad českému kancelárovi grófovi Jánovi Vratislavovi.
Od neho ho odkúpil veľkovaradínsky a neskôr vácsky biskup
Pavol Forgách (1696 – 1759) a dal ho opraviť. Okrem toho 
dal na hrade postaviť štyri kaplnky, z ktorých sa zachovala 
jedna — Kaplnka jezuitu sv. Ignáca z Loyoly. Jezuitský svätec
bol uctievaný ako patrón a ochranca hradu. Na jeho sviatok
sa konali slávnostné hody a počas bohoslužieb sa vraj použí-
valo kňazské rúcho vyšívané ženskými vlasmi. Pod Kaplnkou
sv. Ignáca bola rodinná hrobka Forgáchovcov s veľkým ala-
bastrovým krížom. Biskup Pavol dal v rokoch 1720 – 1722 
v obci Gýmeš postaviť kostol a barokový kaštieľ, do ktorého
sa panstvo z hradu hneď presťahovalo, a hrad začal pustnúť.
Aj hrad Gýmeš je predmetom záchranárskych, konzervátor-
ských a reštaurátorských prác. Hoci je v majetku obce, sta-
rostlivosť oň prevzalo občianske združenie Castrum Ghymes.
Zverejnením objavenej veduty sa nielen odborníkom dostá-
va do pozornosti umelecké dielo, ktoré je zároveň jedineč-
ným historickým dokumentom o dejinách hradu a tiež o ľu-
ďoch, ktorí v ňom prežili nemalú časť svojho života. 

Portrét grófa Karola II. Forgácha. Znač. J. Kaan. Olejomaľba na plátne
s rozmermi 93,5 x 70 cm. SNM-Múzeum Červený Kameň, inv. č. O 0741. 

Foto: SNM-Múzeum Červený Kameň
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V Múzeu 3/2019 Mária Kotorová Jenčová publikovala úvahu
Kaštieľske múzeá – naozaj múzeá, alebo konzervy bývania 
šľachty? Autorka sa zamýšľa nad tým, či múzeá sídliace v kaš-
tieľoch majú prezentovať iba dejiny šľachtických rodov s nimi
spojených, či presnejšie – nad opodstatnenosťou súčasnej snahy
múzejných pracovníkov evokovať historické interiéry, ktoré
dávno odvial čas. Pýta sa, či je správne vytláčať expozície et-
nografie, archeológie a pod. v prospech expozícií dobového
bývania. Vždy treba privítať, ak múzejník predloží zmyslupl-
nú tému na diskusiu, a je žiaduce na tieto podnety adekvát-
ne reagovať.
Neviem, ktoré slovenské múzeum – a či vôbec – bolo kon-
krétnym stimulom autorkiných úvah. Neviem o žiadnom, 
v ktorom by sa rušili kvalitné expozície v prospech nových 
expozícií šľachtického bývania. Takisto neviem, že by sloven-
ské múzeá zamestnávali „amatérskych nadšencov“. Možno 
ide celkom jednoducho o úvahu skúseného múzejníka, ktorú
je hodné vypočuť. Za seba by som uviedol skôr opačný po-
streh – múzeá sídliace v kaštieľoch konečne vo väčšej miere
rozširujú svoju ponuku o  expozície venované príslušným 
šľachtickým rodom, čo sa spája s nadšenými ohlasmi návštev-
níkov. Napríklad veľké siene Trebišovského kaštieľa boli ne-
dávno obohatené o pamiatky na rody Andrássyovcov, Csá-
kyovcov a Szapáryovcov, a to buď prostredníctvom cielených
akvizícií, alebo formou dlhodobých výpožičiek. Pravdou je,
že niektoré väčšie múzeá uchovávajú vo svojich depozitároch
hojný počet zbierkových predmetov spojených práve s kul-
túrou šľachtického bývania a je určite namieste tieto pamiatky
rozumne distribuovať všade tam, kde je po nich dopyt.
Autorka textu spomína špecializované múzeá – hradné či 
kaštieľske –, ktoré prezentujú bývanie šľachty. „Sú jedinečné
a iste aj turisticky veľmi zaujímavé“, píše. Na tomto mieste azda
netreba pripomínať, že čo sa týka kaštieľov, vzhľadom na ne-
priazeň historických okolností sa na Slovensku zachoval len
jeden jediný, ktorého pôvodné interiéry boli kompletne do-
chované – Betliar. Autentické interiéry kaštieľov vo Svätom 
Antone, v Strážkach, Humennom či Topoľčiankach sa zacho-
vali len fragmentárne a interiéry kaštieľa v Markušovciach či
na hrade Červený Kameň sú napriek svojej opulentnosti ne-
pôvodné (povojnové zvozy z kaštieľov príslušných regiónov).
A tak na Slovensku argumentovať širokými možnosťami náv-
štev sídel šľachty s interiérmi zachovanými in situ je preto 
neopodstatnené, situáciu na Slovensku nemožno porovná-
vať so stavom, na akom buduje múzejníctvo napríklad v Čes-
kej republike. Z toho vyplýva dôležitý (nie neznámy) pozna-
tok: v našich podmienkach je akútny nedostatok expozícií
dobového bývania šľachty a zároveň – podľa našich skúse-
ností – veľký dopyt práve po tomto druhu múzejnej prezen-
tácie. Najširší okruh návštevníkov, malých i veľkých, od náv-
števy kaštieľa očakáva predovšetkým dobové interiéry, čo nie
je nijako prekvapujúce. Autorka vlastne varuje pred akousi 

Ad kaštieľske múzeá
Regarding manor house museums
The contribution is a polemic against the contribution by
Mária Kotorová Jenčová published in Museum 3/2019, which
was dealing with the issues of using manor houses for 
museological purposes. Is there any sense in building 
exhibitions of aristocratic dwelling in objects which lost 
their interior furnishings long time ago? Is it appropriate
to suppress the presentation of other historical branches
(archaeology, ethnography, natural history) at their expense?

Jozef RIDILLA
Krajské múzeum

v Prešove

„aristokratizáciou“ kaštieľov, čo už zo samotnej podstaty javu
má príchuť paradoxu.
Mať na múzejné účely k dispozícii zachovaný kaštieľ a napriek
tomu pri tvorbe expozícií v ňom dávať prednosť všeobecnej
histórii, archeológii, etnografii a pod. na úkor umelecko-his-
torickej expozície zameranej na bývanie šľachty je podľa náš-
ho názoru opačný extrém, ktorý by svedčil jedine o nedos-
tatku zdravého úsudku. Ak má múzeum napríklad zbierky 
prírodnej histórie a okrem kaštieľa aj inú budovu, kde by mohli
byť prezentované, javí sa nám ako prirodzené vyčleniť v uni-
kátnych priestoroch kaštieľa expozíciu korešpondujúcu s jedi-
nečným geniom loci a zbierku prírodnej histórie vyinštalo-
vať v historicky menej exponovaných priestoroch. Expozícia
bývania šľachty v novostavbe alebo v budove z 20. storočia 
by totiž pôsobila omnoho rozporuplnejším dojmom než pre-
zentácia etnografie v kaštieli.
Každé múzeum, ktoré pristúpi k tvorbe expozície šľachtic-
kého bývania v priestoroch, kde šľachta skutočne žila, by malo
zhodnotiť svoje možnosti individuálne. Ako modelový prík-
lad si môžeme zobrať múzeum v tzv. veľkom kaštieli v Hanu-
šovciach nad Topľou, ktoré bolo dlho sídlom múzea vlasti-
vedného typu a ponúkalo tematicky štruktúrované expozície.
Expozícia bývania šľachty vzhľadom na nedostatočný zbier-
kový fond absentovala, chabou náhradou sa stalo z múzej-
ného hľadiska málo hodnotné historizujúce meštianske inte-
riérové zariadenie z prvej tretiny 20. storočia. Ani po roku 
1989 sa múzeum sídliace vo veľkom kaštieli nepokúsilo túto
situáciu zlepšiť akvizíciou hodnotného dobového nábytku
a umeleckoremeselných predmetov miestnej, resp. východo-
slovenskej či širšej uhorskej proveniencie, čím by sa aspoň
čiastočne splatil dlh voči pôvodným majiteľom objektu, často
významným osobnostiam našej histórie. Múzeum o tento
typ expozície nemalo záujem, resp. bolo spokojné so stavom,
ktorý nemožno nazvať ináč než nevyhovujúcim. Užšia pro-
filácia múzea na archeológiu viedla síce k unikátnemu pro-
jektu archeoparku zážitkového typu, jeho umiestnenie však
bolo viac než kontroverzné – hanušovský archeopark bol totiž
necitlivo situovaný priamo do prostredia historického parku,
ktorý je prirodzeným zázemím kaštieľa a ktorý sám ako kul-
túrna pamiatka vyžaduje ochranné pásmo. Zriadenie archeo-
parku v tejto historicky exponovanej lokalite (i keď vyžado-
vala revitalizáciu) rozhodne nebolo ani nie je v súlade s Etic-
kým kódexom múzeí, ktorý autorka vo svojom príspevku spo-
mína. Chápanie historických kaštieľskych parkov ako pries-
toru voľne disponovateľného na rôzne zásahy je pohľadom 
krajne neprofesionálnym a svedčí o uprednostňovaní určitej
oblasti múzejníctva pred oblasťou inou, čo je vlastne v rozpore
s autorkiným volaním po vyváženosti.
Pokračujme v rozbore modelového príkladu. Odkedy bolo 
múzeum v Hanušovciach nad Topľou zlúčené s Krajským mú-
zeom v Prešove, otvorili sa nové možnosti prezentácie. Už
skôr zrušená expozícia archeológie v Prešove bola nahrade-
ná expozíciou sakrálneho umenia a archeologické artefakty
z oboch múzeí našli spoločné miesto v suterénnych priesto-
roch Hanušovského kaštieľa. V hospodárskej budove pri kaš-
tieli bola ponechaná pôvodná etnografická expozícia (kon-
cipovaná ako pripomienka vysťahovalectva) a v interiéri sa-
motného kaštieľa zotrvali alebo boli vylepšené expozície živej
a neživej prírody. Zároveň vďaka osobnej iniciatíve niekto-
rých pracovníkov bolo možné v niekoľkých miestnostiach 
kaštieľa vytvoriť expozíciu bývania šľachty, pričom značná 
časť novonadobudnutých predmetov pochádza priamo od 
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potomkov niekdajších vlastníkov z rodu Dessewffyovcov. 
V prípade Hanušovského kaštieľa teda nemožno povedať, 
že by nebolo naplnené vlastné poslanie múzea prezentovať 
dejiny prírody a spoločnosti prostredníctvom diferencovaných
expozícií. 
Príspevok M. Kotorovej Jenčovej mieril okrem iného na prax
zariaďovania hradných či kaštieľskych múzeí mobiliárom, kto-
rý sa v danom objekte nikdy nenachádzal a slúži „len“ ako
evokácia dobového bývania šľachty tam, kde sa nič nezacho-
valo. Podľa autorky textu ide v takýchto prípadoch o „umelú,
pravde nezodpovedajúcu“ realitu. Z muzeologického hľadiska
však nie je až natoľko podstatné, či určité kreslo, zrkadlo, kni-
ha, koberec alebo porcelánové šapo (šálka s podšálkou) boli

Som historik umenia, preto o tejto téme budem hovoriť z po-
zícií vlastných tomuto odboru.1 V dejinách umenia vládne 
názor, že posuny v umení, ale aj v iných oblastiach života, pri-
nášajú historické a spoločenské zmeny. V modernistickom 
20. storočí sa dokonca hlásalo, že čo nie je inovatívne, nemô-
že byť moderné, a čo nie je moderné, je konvenčné a nemôže
byť hodnotné. Z inovácie sa tak stalo spektakulárne krité-
rium, ktoré ešte zosilnelo na prahu 21. storočia, v ére infor-
mačnej revolúcie. Platí to aj o kultúre, ktorá si v novej, tretej
vlne vývoja ľudskej spoločnosti (podľa A. Tofflera) hľadá svo-
je miesto, nový obsah, nové formy a zžíva sa s novými tech-
nológiami, aby sa dostala do súvzťažnosti s charakterom dneš-
ného sveta. V tomto hľadaní kulturológovia zisťujú, že dneš-
ný svet je svetom explodujúcej rozmanitosti názorov. V dô-
sledku toho podľa sociológov dochádza ku kríze kolektívne-
ho vedomia, ktorú by mal vyriešiť princíp občianskej verej-
nosti ako nositeľky spoločenského konsenzu. 
V tejto atmosfére formovanej aj inými faktormi, akými sú in-
tolerancia a ekonomizmus, si hľadajú novú tvár aj múzeá  
a pamiatky. Kladú si otázku, ako zladiť polarizovaný verejný
konsenzus s globálnym ekonomizmom. Alebo sa pýtajú, ako
revitalizovať históriu a namiesto mĺkvych relikviárov histo-
rických hodnôt dospieť k aktualizácii historického času. Iný-

mi slovami povedané, odborníci vo svete sa pýtajú, ako spojiť
tradičnú formu múzeí a pamiatok s novými výzvami rýchlo
sa meniacej doby. Alebo voľnejšie interpretované, ako zo zau-
žívaného uloženia kultúrnej pamäti urobiť živú ideu akcep-
tovanú nielen úzkou, odbornou, ale aj širokou občianskou 
verejnosťou. 
V praxi sa tieto úvahy premietajú do dvoch konkrétnych ro-
vín hľadania nových úloh a podôb pamiatok a múzeí. Prvou
je, že múzeá a pamiatky sa stávajú polyfunkčnými priestormi
s rôznymi, doteraz nezažitými spoločenskými a ekonomic-
kými funkciami. Druhá, modernejšia podoba pamiatok a mú-
zeí spočíva v tom, že do nich čoraz viac vstupuje „event“ 
a „performance”, t. j. udalosť, činnosť, dej, príbeh, ktoré majú
sprostredkovať nový, bezprostrednejší vzťah medzi historic-
kými artefaktmi v múzeu, pamiatkami a záujmami a náladami
súčasného návštevníka múzea. 
Formálne a technicky sa tieto nové formy prezentácie v mú-
zeách, zvlášť hradných, realizujú ako živé dramatizácie, čím
sa múzeá čoraz viac podobajú divadlu alebo multimediálnej
kreácii v rámci poskytnutia fascinujúcich nehmotných infor-
mácií návštevníkovi. Úlohou týchto modelov je, aby návštev-
ník nebol cudzím, dištančným elementom v múzeu, ale vlast-
ným, interaktívnym účastníkom múzejného sveta, pamiatok,
histórie a umenia. Alebo ak chceme, aby si návštevu múzea
užil a dôvernejšie si potykal s kultúrnym dedičstvom. Zmys-
lom toho všetkého je myšlienka, že ak kultúrne dedičstvo má
posilňovať národnú identitu a humanistickú tradíciu v od-
cudzenej, posthumanistickej mentalite ľudí, treba pre tieto 
procesy nastaviť nové sprostredkovacie kanály a prezentačné
techniky. 
Isteže, diskutuje sa aj o hraniciach nových prezentačných 
techník. Nechýbajú ani nostalgické výzvy ku konzervatívnej
podobe múzea ako exkluzívneho miesta pre znalcov a mi-
lovníkov histórie atď. 
Čo však každá strana priznáva, je, že existuje reálna túžba 
návštevníkov po inováciách v múzeách, ako aj túžba časti
múzejníkov po kreatívnej práci v nich. Slovenské národné 
múzeum-Múzeum Bojnice je len rado, že sa na týchto disku-
siách zúčastnilo nielen doma, ale aj v zahraničí. Prišlo s vlast-
nou koncepciou v prístupe k týmto trendom, nazvanou Od
inštalácie cez animáciu k inscenácii. Jej prínosom je, že udr-
žuje flexibilnú membránu medzi tradičnými a novátorskými
žánrami múzejnej a pamiatkovej prezentácie. Táto koncepcia

Nová predstava o prezentácii
Bojnického zámku

New vision of the Bojnice Castle presentation
An exclusive monument which is, in the first place, a very
much sought-after destination of cultural tourism.  An ex-
hibition in it can be either castle-like, museological, art 
gallery-like or dramatised as site specific. In all these cases
there is a sequence which has its own individuality and 
quality.  In addition to the above mentioned constants, it
results also from the nature of further flexible agents which
enter into this complicated process and, eventually, create
a certain more or less compact unit. It can be composed 
in several ways.  Traditionally, as a static (standard) instal-
lation, or in a form of innovative ideas elaborated in a crea-
tive process, while taking into account the latest techno-
logical advances as well as current trends in the cultural 
and touristic dramaturgy.  These issues are becoming ever
more topical.  At present we can illustrate them by real life
as well as planned activities, including the visionary ideas
of the Bojnice Castle, a national cultural heritage object.   

Ján PAPCO
SNM-Múzeum

Bojnice

alebo neboli pôvodnou súčasťou zariadenia kaštieľa, do kto-
rého priestorov boli nainštalované. Ani dnešná „hradná ga-
léria“ Bratislavského hradu nemá s jej pôvodnou neskoro-
tereziánskou podobou veľa spoločného a ani tzv. period rooms
v Metropolitnom múzeu v New Yorku nie sú slohovo úplne
koherentné a ich tvorcovia a kritici to sami priznávajú. Dôle-
žitá je evokácia dobového bývania tam, kde je prítomnosť 
takejto expozície opodstatnená, sú k dispozícii zbierkové fon-
dy či novšie akvizície a múzejný pracovník, ktorý dokáže pra-
covať s umením a umeleckým remeslom po stránke odbornej
i inštalačnej. Kedykoľvek expozícia za takýchto podmienok 
vznikne, je dôvod na oslavu.  
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vznikla v polovici 90. rokov 20. storočia ako teoreticko-meto-
dologická reflexia vtedajších animačno-inscenačných pro-
duktov pre návštevníkov Bojnického zámku. Napriek tomu,
že bola kritizovaná, najmä zo strany múzejníkov a pamiat-
karov, našla si cestu von a v rôznej podobe prenikla takmer
do všetkých múzeí a pamiatok na Slovensku. 
Ibaže z inovácie sa postupne stal ošumelý štandard a originál
nahradili rôzne ponášky a nápodoby. Pre mňa to bola výzva,
aby sme naše produkty nenechali vyšumieť a posunuli sa ďa-
lej, k novej múzejnej a pamiatkovej prezentácii. Tentoraz by
malo ísť o spojenie dvoch prístupov: divadlo a moderné IT
technológie do formátu, ktorý som pracovne nazval DaITech
(Divadlo a ITechnológie).
Teoreticky to znamená, že tradičný ľudský (humánny) a mo-
derný, technický faktor sa zlúčia do novej multiplikačnej pre-
zentácie, respektíve do múzejnej imaginácie. Zmyslom tejto
fúzie by malo byť posilnenie vnímania poskytovaných infor-
mácií na báze prepojenia pravej, lekármi definovanej analy-
tickej a ľavej, kreatívnej hemisféry ľudského mozgu. V praxi
to znamená, že Bojnický zámok čaká bipolárna syntéza. Na
jednej strane plánovanie a logistika prostredníctvom techník
múzejno-pamiatkového inžinierstva,2 na druhej kreovanie 
a vzlet pomocou fantázie a artemuzealizácie.3 Reálne si to 
predstavujem tak, že pôjde o proces, ktorý bude komplexný
a zároveň postupný. Pod komplexným rozumiem, že proces
kreatívnej inovácie zasiahne celý areál pamiatky v jednote
jeho častí (park, suchú priekopu, záhradný domec, zámockú
reštauráciu, nádvoria, terasy, zámok). Postupnosť chápem 
v zmysle naplánovania etáp realizácie komplexnej idey v in-
tegrovanej nadväznosti jednotlivých častí celku. 
Aby to bolo zrozumiteľnejšie, prejdem k praktickej implemen-
tácii imaginatívnych myšlienok. Okolo Bojnického zámku je
štvorhektárový krajinno-prírodný park vrátane suchej prieko-
py. Aby nebol iba komunikačným koridorom na ceste z mesta
do zámku, zoologickej záhrady, kúpeľov, kúpaliska Čajka a na-
opak, je potrebné dať mu kreatívny obsah. Taký, ktorý ho z jed-
noúčelového priestoru pretvorí na viacúčelovú relaxačno-
-edukačnú zónu zosúladenú s obsahom zámku. Bude ňou tak-
zvaný Charakterový park s viacerými zážitkovými a edukač-
nými destináciami. Tou hlavnou budú stromy s dendrologic-
kým charakterom a ich historickou paralelou k zámku vyja-
venou prostredníctvom QR kódov. Napríklad ginko dvojla-
ločné je, oproti iným drevinám v parku, charakteristické tým,
že svoje žiarivožlté listy zhadzuje naraz, z noci na ráno. Tak 
ako z noci na ráno prišiel o Bojnický zámok Ján Zápoľský 
v boji o uhorskú kráľovskú korunu s Ferdinandom I. 
Z parku sa vstupuje do rozľahlého zámku. No nielen z parku.
Do zámku sa imaginatívne vstupuje už na ceste z Novák do
Prievidze. To znamená, že zámok treba odprezentovať nielen
zblízka, ale aj zďaleka. Ale ako? Tradičným osvetlením celku
ako doteraz, alebo detailne, prostredníctvom novej generácie
pamiatkovej iluminácie? Pretože v druhom prípade pôjde 
o stovky ledkových žiaroviek, ktoré romantickú architektú-
ru zámku vykreslia minimálne v dvoch statických režimoch
a v dvoch ďalších, dynamických. Aby sa nočné prehliadky 
zámku neodohrávali iba vnútri, ale aj zvonku na múroch zám-
ku. Nehovoriac o náročnejších príležitostných animáciách 
pamiatky, na princípe lux in tenebris (svetlo do tmy) apliko-
vaných na treťom nádvorí zámku v roku 1994. Tým by sa na-
plnila moja osobná predstava o zámku ako o spojnici troch 
„V“: výtvarnosti, vizuálnosti a výpravnosti. 
Na ešte zásadnejšie inovácie čakajú expozície v zámku. Budú
v dvoch časovo aj priestorovo rovnocenných verziách. Prvá
bude múzejná, založená na impresívno-meditatívnej percep-
cii artefaktov. Druhá bude pamiatková, zameraná na expre-
sívno-zážitkové vnímanie histórie zámku. V oboch pôjde 

o novú inštalačnú, prezentačnú a informačnú kvalitu. V pr-
vom prípade bude prehliadka realizovaná v nových dosiaľ 
nevyužívaných a technicky adaptovaných priestoroch zámku.
Reálne to znamená, že v zámku už teraz prebiehajú alebo sa
pripravujú viaceré reštaurátorské a stavebné akcie a že dôjde
k vylúčeniu viacerých reprezentačných sál z komerčných pre-
nájmov (Veľká dvorana, stĺpová sieň, ministerský apartmán)
a ich verejnému sprístupneniu v nadväznosti na ďalšie dosiaľ
neaktivované exteriéry a interiéry, terasy, podkrovia a veže 
zámku. Nová prehliadková trasa prinesie hneď dve pozitíva,
návštevníkom priblíži nové priestory v zámku i mimo zámku,
predstaví im neznáme exponáty z depozitárov múzea a zbier-
kam poskytne zvýšenú ochranu ako v expozíciách, tak i v od-
ľahčených depozitároch.4 
Nové priestory obohatia aj zámockú expozíciu pamiatky. Zau-
jímavú inováciu prinesie najmä sprístupnenie terasy stred-
ného hradu, ktorá návštevníkom odhalí dosiaľ netušené út-
roby stredovekej pevnosti a archeologické nálezy formou nad-
úrovňovej lávky a lapidária. 
Zásadná však bude forma a obsah zámockej expozície. Ne-
bude už spojená s klasickým sprievodcom, ale s hosteskou, 
pre ktorú návštevníci Bojnického zámku budú hosťami pos-
ledného šľachtického vlastníka zámku grófa Jána Pálffyho.
Namiesto aditívneho lektorského výkladu sa im budú priho-
várať autentickí obyvatelia zámku v zdramatizovanom histo-
rickom príbehu. Nie sprostredkovane, ale priamo prostred-
níctvom monológov a dialógov, ktoré nahovoria domáci i za-
hraniční herci vo viacerých jazykoch. A nielen nahovoria, ale
návštevníkom sa aj zjavia, naživo i prostredníctvom digitál-
nych stien a hologramov. 
Rovno povedané, prehliadka zámku bude režijnou audiovi-
zuálnou či skôr multimediálnou dramatizáciou s IT aplikáciami
dokumentárneho a kreatívneho charakteru. A nie iba v jednom
móde, ale hneď v troch. To znamená, že z troch dramatur-
gických režimov si hostia vyberú: náučnú, strašidelno-duchov-
nú alebo rozprávkovo-literárnu dramatizáciu prehliadky. Tým,
pravda, nechceme povedať, že to bude laterna magika. Skôr
by to mal byť site specific, dramaturgický útvar, ktorý sa bude
podobať na svojráznu rozhlasovú a  divadelnú inscenáciu.
Z toho tiež vyplýva, že jeho hlavnými tvorcami budú scená-
rista, režisér, dramaturg a scénograf s výraznou podporou IT
špecialistov. A čo to prinesie? V prvom rade to bude nahra-
denie jednorazových masových akcií, akými sú Medzinárodný
festival duchov a strašidiel a Rozprávkový zámok permanent-
ným režimom na základe voľby, objednávok a rezervácie záu-
jemcov. To znamená, že nepôjde o zrušenie pôvodných akcií,
ale o ich inováciu, dramaturgické a interpretačné skvalitne-
nie a komfort návštevníkov. 
Napriek tomu sa ozývajú hlasy proti novým formátom mú-
zejných a zámockých prezentácií. Zaujímavé však je, že sú to
hlasy z toho istého interného a externého prostredia, ktoré 
kedysi bolo proti živým strašidlám a rozprávkam v zámku.
Preto by som sa toho nebál. A nebál by som sa ani mimoriad-
ne sofistikovaných úloh spojených s  kreáciou, realizáciou 
a prevádzkou nových prezentačných formátov. A to aj bez 
ohľadu na to, že som počas troch rokov nenašiel takmer ni-
koho, kto by tieto zámery so mnou zdieľal a chcel ich pocho-
piť. Možno sa tak nestalo aj preto, že som neoslovil tých správ-
nych ľudí, tvorcov a realizátorov. Alebo preto, že naše kon-
venčné myslenie nie je na také skokanské inovácie v múzeách
a pamiatkach pripravené.5  

POZNÁMKY

1 Predkladaný príspevok vychádza z dosiaľ nepublikovanej prednášky, ktorá
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Doplnkové štúdium na Katedre
reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave aj pre kustóda či kurátora
Supplementary study at the Department of Restoration of
the Academy of Fine Arts in Bratislava for curators and 
custodians
A possibility of life long learning for museologists dealing
with the physical state of collection objects (curators, custo-
dians) is provided by the so-called supplementary study 
at the Department of Restoration of the Academy of Fine
Arts in Bratislava. The article gives the basic facts of this 
study and the dates for applying in the year 2020.

Jednou z možností ďalšieho celoživotného vzdelávania1 zamest-
nancov múzeí a galérií je doplnkové štúdium na Katedre reš-
taurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Nie
je určené iba absolventom tejto vysokej školy na získanie ďal-
šej špecializácie, prihlásiť sa naň môžu aj tí, ktorí absolvovali
bakalárske alebo magisterské štúdium na inej vysokej škole
a potrebujú napríklad vedomosti a zručnosti o materiáloch,
technikách výroby, spôsoboch degradácie a možnostiach od-
bornej ochrany zbierkových predmetov, o ktoré sa starajú v mú-
zeu či galérii ako kustódi alebo kurátori.
Ide o dvojročné štúdium (4 semestre), počas ktorého je možné
dohodnúť individuálny študijný plán (vybrané prednášky
však treba absolvovať spolu so študentmi denného štúdia v ur-
čenom čase), do ktorého si záujemca o doplnkové štúdium
zvolí z ponuky katedry výberový teoretický predmet (prednáš-
ka, seminár), výberový praktický predmet (cvičenie), dejiny
umenia alebo dejiny médií alebo iný teoretický predmet (pred-
náška), ateliér a jeden z povinných predmetov určených ka-
tedrou. Na výber sú viaceré predmety prínosné aj pre kustódov
a kurátorov zbierok, napríklad historické textilné techniky, 
náuka o dreve a mykológii, historická fotografia – teória a prax,
vlastnosti dreva, teória textilných materiálov a väzieb, dejiny
odevu, historické strihy, dejiny textilu, dejiny sochárstva 20.
storočia, maliarske a dekoračné techniky spracovania skla,
technologická kópia, kapitoly z teórie zberateľstva, kurátor-
ské štúdiá, kniha – objekt– dizajn – ilustrácia, galerijná prax
v súčasnom umení a dizajne, autorské právo, reštaurátorská
dokumentácia, fyzika I – nedeštruktívne metódy prieskumu,
fyzika II – praktikum metód prieskumu atď. Uchádzač o dopln-
kové štúdium si tak môže vybrať predmety zamerané na ma-

teriálové skupiny, s ktorými sa stretáva vo svojej odbornej 
praxi.
V roku 2020 je možné prihlásiť sa na doplnkové štúdium do
1. júna, prihláška je dostupná z: https://www.vsvu.sk/studi-
um/studenti/celozivotne-vzdelavanie/dvojrocne-doplnkove-
studium/. Treba k nej priložiť životopis, portfólio, notárom 
overenú kópiu diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške, prípad-
né certifikáty, ocenenia, odporúčania a pod.
Uchádzač bude pozvaný na prijímací pohovor (termín je avi-
zovaný na 25. – 26. júna 2020) pred komisiu menovanú pro-
rektorom pre štúdium, na ktorom bude o. i. prezentovať svo-
je portfólio, ktoré má obsahovať prehľad jeho doterajších od-
borných aktivít a odbornej praxe. Komisia následne navrhne
(ne)prijatie uchádzača za študenta doplnkového štúdia, o čom
bude písomne vyrozumený. Ak sa stane študentom, postupne
absolvuje predmety predpísané študijným plánom a za semes-
ter štúdia zaplatí poplatok vo výške 700 €. Na konci získa po-
tvrdenie o absolvovaní štúdia.
Predstavené doplnkové štúdium je kvalitný produkt Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave, ktorým primárne vy-
tvorila možnosť (nielen) svojim absolventom doplniť si k ich
špecializácii na určitú materiálovú skupinu ďalšiu. Do budúc-
na však zváži aj možnosť zostaviť, v spolupráci so Slovenským
národným múzeom, doplnkové štúdium šité na mieru pra-
covnej pozícii kustód, ktorého vyučovacie predmety by boli
zamerané na preventívnu ochranu zbierkových predmetov
počas ich dlhodobého a krátkodobého odborného uloženia
(depozitáre, expozičné a výstavné priestory), keďže na trhu
ďalšieho celoživotného vzdelávania táto odbornosť úplne ab-
sentuje. A to napriek tomu, že je kľúčová pre zamedzenie/ob-
medzenie degradácie fyzického stavu zbierkových predmetov.

POZNÁMKY 

1 Ďalšie celoživotné vzdelávanie je definované v § 2 ods. 3 zákona č. 568/2009
   Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Píše sa v ňom aj to, že ďalšie vzdelávanie sa realizuje vo vzdelávacích inšti-
   túciách ďalšieho vzdelávania a jeho úspešným ukončením nemožno získať
   stupeň vzdelania. Medzi vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania patria
   aj vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelá-
   vacie programy (pozri § 5).

Andrea JAMRICHOVÁ

   odznela 14. 2. 2018 na medzinárodnej konferencii s názvom Oživovanie 
   hradov v sídelnej budove Ministerstva kultúry SR v Bratislave.
2 „Techniky múzejno-pamiatkového inžinierstva” vnímam ako špecifické 
   analytické procesy vedúce k dosiahnutiu komplexného a efektívneho vý-
   sledku na báze ľudského faktora ovládajúceho všetky teoretické i praktické
   princípy múzejníctva i pamiatkarstva nasmerované k ich syntéze.
3 Pod pojmom „artemuzealizácia” chápem emocionálne sprostredkovanie 
   obsahu prehliadky Bojnického zámku takou formou, ktorá má bližšie k dra-
   matickému umeniu (ako k odbornému výkladu) integrujúcemu viaceré 
   druhy umenia (scénografiu, výtvarnú inštaláciu, divadlo, nové médiá), ktoré
   sa realizuje na podklade literárneho scenára.
4 Keďže moja predstava o novej expozícii v zámku sa v rokoch 2016 až 2018

   javila radikálna, nezrozumiteľná a málokto ju chápal, rozhodol som sa ko-
   nať inak. Aby sme zbytočne neprešľapovali a nestrácali čas, rozhodol som
   o zriadení dvoch rovnocenných okruhov v zámku: zámockom a galerijnom.
   Prvý, zameraný na zariadenie interiérov zámku podľa Pálffyho vkusu, absol-
   vujú návštevníci v skupinách s lektorským výkladom. V druhom, prevažne
   s galerijne inštalovanými maliarskymi a sochárskymi dielami, sa pohybujú
   samostatne, voľne, podľa vlastného uváženia a bez časového obmedzenia. 
5 Pevne verím, že napriek nepripravenosti prijať novú predstavu o prezentácii
   Bojnického zámku ostane táto myšlienka živá a bude dráždiť túžby iných.
   Pretože jej novosť i napriek komplikáciám s jej realizáciou by zarezonovala
   nielen na Slovensku, ale aj v širších európskych súvislostiach. 
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Z histórie múzea 
Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957
ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pod dnešným názvom
pôsobí od roku 1965. Sídli v kaštieľskom areáli, ktorý v minu-
losti patril grófskej rodine Sztárayovcov. Z pôvodného dobo-
vého vybavenia kaštieľa sa do dnešných dní zachovali len so-
litéry, a tak nebolo možné vytvoriť ucelenú expozíciu, ktorá
by komplexne prezentovala historické vnútorné zariadenie 
tohto šľachtického objektu. 
Ako mnoho iných slovenských múzeí kaštieľskeho typu, aj
Zemplínske múzeum v Michalovciach sa od svojho vzniku
profilovalo ako vlastivedná múzejná inštitúcia. Do zbierko-
vého fondu sa preto získavali predmety z vedných odborov 
prírodovedného a spoločenskovedného charakteru, čo platí
vlastne dodnes. Exponáty boli vystavované vo viacerých ex-
pozíciách – prírodovednej, archeologickej, historickej, ume-
leckohistorickej a etnografickej. 

Rekonštrukcia kaštieľa a návrhy nových expozícií 
V rokoch 2015 až 2019 prešiel centrálny barokovo-klasicis-
tický kaštieľ a jeho východné klasicistické krídlo rozsiahlou
a náročnou rekonštrukciou. Objekt bol pred obnovou v nevy-
hovujúcom technickom stave, niektoré priestory sa už nedali
využívať. Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo preto zvýšenie
kultúrno-spoločenského potenciálu budovy a zlepšenie kva-
lity poskytovaných služieb. Zásadnou obnovou pritom prešiel
nielen interiér, ale aj exteriér. V rámci stavebných úprav došlo

aj k zmene dispozičného riešenia budovy kaštieľa a jeho vý-
chodného krídla, čím sa podarilo rozšíriť priestory múzea 
určené pre stále expozície.
Komplexná obnova dala pracovníkom múzea tiež možnosť 
navrhnúť novú koncepciu usporiadania a prezentácie expo-
zičných celkov. Pôvodné inštalácie už totiž nevyhovovali tren-
dom múzejného výstavníctva 21. storočia. Odborní zamest-
nanci múzea, v spolupráci s prizvanými výtvarnými archi-
tektmi a galeristami, vypracovali nový ideový a následne aj
výtvarno-architektonický návrh pre jednotlivé expozície. V lete
2019 sa podarilo časť týchto návrhov dostať do reálnej podo-
by. Vďaka finančnej dotácii Košického samosprávneho kraja,
zriaďovateľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach, boli teda
súbežne so sprístupnením objektu kaštieľa po rekonštrukcii
v jeseni 2019 predstavené aj dve nové moderné interaktívne
expozície – historická a umeleckohistorická. Inovácie sa pri-
tom týkali nielen obsahovej, jazykovej, ale predovšetkým vi-
zuálnej stránky. Stále výstavy múzea boli navrhnuté tak, aby
sa zladili dva výstavné prístupy – múzejný a galerijný. Celko-
vý charakter prezentácie zbierok by mal ešte umocniť spôsob
osvetlenia, pri ktorom sa využíva kombinácia prirodzeného
a lokálneho umelého svetla. 

Novovytvorené expozície múzea 
Historická expozícia sa nachádza v niekoľkých miestnostiach
na druhom nadzemnom podlaží kaštieľa. Hlavnú ideu pred-
stavuje dokumentovanie bytovej kultúry šľachty a bohatšieho
meštianstva z regiónu Zemplína od 18. do prvej polovice 20.
storočia. Podľa návrhu bola časť tejto expozície inštalovaná 
formou in situ (knižnica, kaplnka, pracovňa grófa Alexandra
Sztárayho), iná časť zas ponúkla galerijnú výstavu rôznoro-
dých múzejných exponátov, ktoré boli umiestnené na pódiách,
čím sa návštevníkom ponúkol iný uhol pohľadu na vystavo-
vané predmety. Spôsob inštalácie mal zároveň poukázať na
skutočnosť, že vystavený historický nábytok nepatrí k pôvod-
nému vybaveniu kaštieľa. Medzi najreprezentatívnejšie expo-
náty celej stálej výstavy pritom patrí drevená vyrezávaná la-
vica z 18. storočia, pochádzajúca z kaštieľa v obci Vinné, alebo
písací komodový sekretár tiež z 18. storočia, a zaujme aj nábyt-
kový komplet z obdobia prvej Československej republiky. 
V historickej expozícii čaká návštevníkov aj viacero interak-
tívnych prvkov vo forme „hovoriacich hláv“ a „klebetiacich
figurín“, dotykových LCD obrazoviek alebo hracej skrinky, 

Michalovský kaštieľ – sídlo Zemplínskeho 
múzea – v novom, atraktívnom šate... 
Michalovce manor house – seat of the Zemplín Museum – in 
new attractive clothes... 
The Zemplín Museum in Michalovce is the oldest institu-
tion of its kind on the territory of the present Zemplín 
region. For more than six decades it has been a significant
part of the process of documentation and preservation of
tangible and intagible cultural heritage of this region’s  po-
pulation.  During its existence this cultural institution had
to face several serious issues and challenges regarding its
functioning, personnel cast and space provision.  Recently
the seat of the museum – a baroque/classicist manor house
and its eastern wing – has undergone an extensive recon-
struction, funded by the Košice Self-Governing Regional
Office (museum founder).

Stanislava ROVŇÁKOVÁ
Zemplínske múzeum

v Michalovciach

Inštalácia obrazov a súboru drevených sôch
svätcov, anjelov a putti z kostolov latinského 
obradu v expozícii sakrálneho umenia
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čo pomohlo zaradiť Zemplínske múzeum v Michalovciach 
medzi najmodernejšie inštitúcie tohto druhu na území Slo-
venska. Moderné prvky expozíciu ozvučili a umožnili v nej
umiestniť nové sprievodné texty v dvoch, resp. troch jazyko-
vých mutáciách (v slovenskom, anglickom a maďarskom ja-
zyku). 
„Hovoriaca hlava“ – busta grófa Alexandra Sztárayho (posled-
ného šľachtického majiteľa Michalovského kaštieľa) – pribli-
žuje návštevníkom vybranú osobnosť alebo zaujímavosť z his-
tórie rodu Sztárayovcov i kaštieľa. V portrétnej sále, najre-
prezentatívnejšom priestore historickej expozície aj celého 
kaštieľa, sú okrem rodovej obrazárne inštalované aj figuríny
v historických šľachtických kostýmoch; rozostavené v pries-
tore vytvárajú dojem troch „klebetiacich“ skupiniek. Po prib-
lížení návštevníka si začnú „historické postavy“ medzi sebou
šepkať istú príhodu, ktorá sa údajne odohrala v rodine Sztá-
rayovcov v 18. storočí. Súčasťou interaktívnej inštalácie v sále
je tiež hracia skrinka, ponúkajúca návštevníkom dobovú hud-
bu, ktorá sa kedysi rozliehala v šľachtických kaštieľoch. Auto-
rom hudobných skladieb je gróf Michal Sztáray, jeden z členov
rodu. Dotykový prvok expozície predstavuje „magic box“, 
ktorý prostredníctvom krátkych príbehov a dobových rodin-
ných fotografií ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť 
sa s významnými osobnosťami z uvedeného rodu. „Archív
vedomostí“ – dotykový panel – zas približuje dobové doku-
menty, ktoré sú verejnosti z dôvodu ochrany nedostupné. 
Nová stála historická expozícia svojou skladbou určite osloví
široké spektrum návštevníkov. Vytvorená bola totiž tak, aby
nenútenou formou, prostredníctvom zapojenia viacerých 
zmyslov, oboznámila verejnosť, ktorá zavíta do múzea, s histó-
riou kaštieľa a jeho významnými šľachtickými majiteľmi. 
Umeleckohistorická expozícia je rozdelená do dvoch samo-
statných častí. Má síce menej interaktívnych prvkov, avšak 
zaujme svojím ojedinelým technickým riešením. Jedna jej 
časť pod názvom Sakrálne umenie je situovaná v miestnosti
na prízemí kaštieľa a prezentuje náboženskú rôznorodosť 

Zemplína – regiónu, kde sa výrazne prelína západný a východ-
ný kresťanský obrad (rítus). Pozostáva z ikon, obrazov, zo sôch
a z liturgických predmetov. Zaujímavosťou je zváraná kovová
konštrukcia, vychádzajúca z klasickej podoby a zo štylizova-
nej schémy historického ikonostasu, ktorá vytvára platformu
pre u  miestnenie dobových ikon. Aj pre nekompletnosť tohto
súboru artefaktov a spôsob vystavenia zostáva priestor expo-
zície vzdušný; návštevníkovi zároveň dovoľuje pozorovať rub
i líce remeselného spracovania ikon. Podobná myšlienka bola
zvolená aj pri inštalácii drevených sôch – tie sú umiestnené
na stupňovito radených podstavcoch. Najvzácnejší exponát
predstavuje gotická Pieta zo Strážskeho so zvyškami pôvod-
nej polychrómie, zhotovená z lipového dreva; odborníci ju 
datujú do 40. rokov 15. storočia. 
Ďalšia časť expozície, umiestnená na druhom nadzemnom 
podlaží, je venovaná „maliarovi zemplínskeho slnka a ľudu“
Teodorovi Jozefovi Moussonovi. Michalovské múzeum totiž
spravuje inštitucionálne najucelenejšiu zbierku diel a pred-
metov tohto umelca. Inštaláciu ešte zatraktívňuje interaktívny
prvok – „hovoriaca hlava“ (busta) maliara, približujúca náv-
števníkom okolnosti jeho príchodu do Michaloviec. V menšej
miestnosti bol vytvorený „ateliér“ s predmetmi z pozostalosti
T. J. Moussona, vo väčšej miestnosti sa zas nachádza obra-
záreň s vystavenými dielami tohto umelca. 
 
Plány do budúcnosti 
Do budúcnosti múzeum plánuje dotvoriť už sprístupnené
expozície ďalšími získanými zbierkovými predmetmi, oboha-
tiť ich o nové, zaujímavé prvky a rozšíriť prezentáciu zdigi-
talizovaných vzácnych exponátov. Zároveň budú pokračo-
vať prípravné práce na ďalších expozíciách – archeologickej
a etnografickej, ako aj na reinštalácii prírodovednej expozície. 
Veríme, že zvolený inovatívny spôsob pri tvorbe nových ex-
pozícií múzea osloví našich návštevníkov a bude mať medzi
nimi pozitívny ohlas. 

Foto: M. Zitrická

Pohľad do umeleckohistorickej expozície
s dielami Teodora Jozefa Moussona

Názov expozícií:
Organizátor expozícií:

Trvanie:
Miesto inštalácie:

Autori expozícií:
Architektonicko-výtvarné riešenie:

Grafický dizajn:
Spoluautori: 

Realizačný tím:
Spolupracovali:

Zbierkové predmety zapožičali:

Historická expozícia, Umeleckohistorická expozícia
Zemplínske múzeum v Michalovciach
od septembra 2019
Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, 
barokovo-klasicistický kaštieľ šľachtického rodu Sztárayovcov v Michalovciach
Dana Barnová, Martin Molnár, Stanislava Rovňáková
Martin Kubina, Peter Masár, Dušan Veverka
Peter Nosáľ
Destin, a. s., Šimon Chovan, Peter Galdík, Jaroslav Glogovsky, Jozef Liška, Alžbeta Lišková, 
FORTES interaktive, s. r. o., Glassmont, s. r. o. (technická spolupráca), Stanislava Rovňáková, 
Tibor Tabak (produkcia výstavy), Matej Starják (jazyková redakcia), Viera Tejbusová (preklad 
do anglického jazyka), Timea Jakabová (preklad do maďarského jazyka), Divadlo NA PERÓNE, 
PATT Produktion Košice (hovorené slovo)
Veverka, s. r. o.
Matej Starják, Peter Zubko (odborná spolupráca), Pavol Čambal, Pavol Steiner (výroba replík), 
Ľudovít Földy, Michal Klima (fotografie)
Vystavené exponáty sú zo zbierkového fondu Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
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Regionálna Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pôsobí
v najzápadnejšom slovenskom regióne Záhorie. Pri príležitos-
ti 35. výročia svojho vzniku pripravila obsiahlu periodickú
výstavu VII. stretnutie umelcov Záhoria. 

Galéria
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici sídli v neskoroba-
rokovom kaštieli Machatka, ktorý údajne projektoval vieden-
ský architekt  F. A. Hillebrandt v roku 1760. V pozdĺžnej bu-
dove z tereziánskeho obdobia sú na prízemí pracovné, na pos-
chodí výstavné priestory a v okolí park. Po odbornej príprave
galérie, ktorú realizoval autor tohto príspevku v Záhorskom
múzeu v Skalici v rokoch 1976 – 1984, a adaptácii kaštieľa 
v rokoch 1978 – 1984 bola galéria Uznesením pléna vtedaj-
šieho Okresného národného výboru v Senici č. 168 zo dňa 
19. októbra 1984  zriadená  od 1. decembra  a slávnostne ot-
vorená 14. decembra 1984 úvodnou výstavou Umelci Záhoria.
Za 35 rokov svojej činnosti galéria rozvinula široké aktivity.
V predchádzajúcom období normalizácie usporiadala via-
cero výstav umelcov, ktorí stáli v opozícii voči vtedajšiemu 
oficiálnemu umeniu a po Nežnej revolúcii boli v galérii po-
stupne rehabilitovaní: výstavu Sochárska škola Jozefa Kostku
s Jozefom Jankovičom, Jurajom Melišom, Vladimírom Kom-

pánkom, ďalej výstavy Rudolfa Uhra, Vladimíra Vašíčka, Hie-
ronyma Mokrohajského, Karola Molnára, spoločnú výstavu
vtedy mladých umelcov Stana a Simony Bubánovcov, Ivana
Csudaia, Jozefa Šramku, Laca Terena a ďalších.  
Galéria v rámci svojej zbierkotvornej činnosti k 31. 12. 2019
spravuje 3 238 diel, z toho z oblasti maliarstva 632, sochár-
stva 140, kresby 1 939, grafiky 285, užitého umenia 237 a 5 ume-
leckých fotografií najmä umelcov spätých so Záhorím. V oblas-
ti starostlivosti o zbierky bolo reštaurovaných 41 diel. V ex-
pozičnej činnosti galéria odborno-metodicky spravuje Galériu
Júliusa Koreszku v Záhorskom múzeu v Skalici, zostavenú 
z jej zbierok. 
V rámci výstavnej činnosti galéria usporiadala 930 výstav, 
z toho vo vlastnej budove 213 s návštevnosťou 270-tisíc osôb
a mimo galérie 717, najmä v kmeňovom cykle Umelci Záhoria.
Okrem regionálneho poslania galéria vo svojej odbornej špe-
cializácii od roku 1992 usporadúva celoslovenské trienále po-
slucháčov výtvarných škôl Talenty; doteraz sa uskutočnilo de-
sať ročníkov. Z hľadiska pohraničnej polohy galérie je priro-
dzene jej druhou špecializáciou spracovanie a prezentácia
blízkeho moravského, respektíve českého výtvarného umenia,
najmä v spolupráci s partnerskou Galeriou výtvarného umění
v Hodoníne, ako aj so slovenskými umelcami, ktorí emigro-
vali po roku 1968 do susedného Rakúska. Okrem medziná-
rodných výstavných projektov Pomoravie, Confínium, Ars  51
galéria organizovala aj výtvarné sympóziá: v roku 2001 sochár-
ske v Gajaroch a v roku 2006 v Smrdákoch, v roku 2008 ma-
liarske v Holíči, maliarsko-sochárske v Skalici a v rokoch 2009
a 2014 opäť sochárske v Senici.
V  neprezentačných formách kultúrno-výchovnej činnosti 
galéria počas svojho pôsobenia usporiadala množstvo rôz-
nych podujatí, prednášok, besied, sympózií, workshopov, 
prezentácií kníh a koncertov. 

Stretnutie umelcov Záhoria
k 35. výročiu vzniku galérie v Senici 
Meeting of the Záhorie artists on the occasion of the 35th
anniversary of the foundation of the art gallery in Senica
The Ján Mudroch’s  Regional Záhorie Art Gallery in Senica
is operating in the westernmost Slovak region Záhorie. On 
the occasion of the  35th anniversary of its foundation they
have designed a large periodical exhibition entitled „The 
7th Meeting of the Záhorie artists“.  

Štefan ZAJÍČEK 

Neskorobarokový kaštieľ, sídlo Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici
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Z výstavy VII. stretnutie umelcov Záhoria v ZGJM v Senici,
2019

Názov výstavy:
Organizátor výstavy:

Trvanie:
Miesto inštalácie:

Autori výstavy:
Architektonicko-výtvarné riešenie:

Grafický dizajn:
Realizačný tím:

Exponáty zapožičali:

VII. stretnutie umelcov Záhoria k 35. výročiu vzniku Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici
Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Galéria v podkroví 
Základnej umeleckej školy v Senici
6. december 2019 – 1. marec 2020
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Galéria v podkroví Základnej umeleckej školy
v Senici
Štefan Zajíček, Dana Janáčková
Štefan Zajíček, Dana Janáčková
Štefan Zajíček, Dana Janáčková
Štefan Zajíček, Dana Janáčková, Vladimír Holický, Štefan Orth, Jarmila Hrebíčková, Alžbeta 
Pullmanová, Natália Žúrková, Peter Kavický
vystavujúci autori

V rámci edičnej činnosti vydala deväť monografií: Michal 
Tillner, Ľudovít Hološka, Bohumil Bača, Ján Náhlik, Miloš
Balgavý, Marián Komáček, Vladimír Suchánek, Helena Bezá-
ková, Oľga Bartošíková. K výstavám vyšlo 59 publikácií v dlho-
dobom cykle Umelci Záhoria, osem publikácií v cykle Spo-
ločné výstavy umelcov Záhoria, vyše sto publikácií mimo edí-
cie a sedem zborníkov v cykle Ars Transmontanae. Umenie
Záhoria. Publikačnú činnosť predstavujú početné články 
a štúdie, pričom v oblasti metodickej starostlivosti galéria 
kurátorsky usporiadala 381 výstav neprofesionálneho výtvar-
ného umenia a 56 výstav detského výtvarného prejavu. Súčas-
ťou galérie je knižnica a archív.  

Výstava 
Výstava VII. stretnutie umelcov Záhoria, sprístupnená od 6. de-
cembra 2019 do 1. marca 2020, bola opäť okrem vlastných 
priestorov paralelne inštalovaná aj v Galérii v podkroví Zá-
kladnej umeleckej školy v Senici. Prezentovala 117 diel od 56 
umelcov najrôznejšie spätých so Záhorím. Prevažujúcou ob-
lasťou bolo maliarstvo, ďalej sochárstvo, intermediálne ume-
nie, kresba, grafika a odbory užitého umenia – keramiky, skla,
šperku, smaltu, textilu, nábytkového a grafického dizajnu,
a zastúpená bola aj umelecká fotografia. Už po tretí raz boli na
výstavu pozvaní aj výtvarní umelci, ktorí majú na Záhorí alebo
v priľahlej myjavskej oblasti chalupy či letné ateliéry, pričom
kritériom výberu autorov na výstavu bolo ich členstvo v profe-

sionálnych výtvarných združeniach. Pre výstavu bol príznačný
nástup nových mladších a najmladších pokolení. Na druhej
strane, z predchádzajúcich účastníkov stretnutí záhorských 
umelcov nás navždy opustili sochári Jozef Jankovič (1937 – 2017),
Šimon Hološka (1988 – 2017), maliari Štefan Štefka (1928 – 2015),
Viktor Holečko (1938 – 2017), Ivan Dulanský (1941 – 2017)
a grafik Dušan Grečner (1944 – 2015). 
Výstavu vcelku charakterizoval široký diapazón výtvarných 
postupov autorov, počnúc od menej zastúpených realistic-
kejších názorov cez mnohotvárne znakové a intermediálne 
vyjadrenia až po abstraktnejšie fantazijné tvorivé prístupy.
V tomto zmysle bola výstava obrazom už slobodného tvorivého
vývoja u nás, aj v spojení so zahraničím. Celý tridsaťročný
vývoj od Nežnej revolúcie je charakterizovaný dynamickým
hľadačstvom nových vizuálnych výrazových prostriedkov. 
Celkovo na výstave prevažoval abstraktnejší, nezobrazujúci
vizuálny prejav ako bezprostredný obraz vnútorného duchov-
ného sveta vystavujúcich tvorcov, podporený aj použitím mno-
horakých plošných a plastických techník a ich kombinácií. 
K výstave bola vydaná publikácia s reprodukciami diel.
Veríme, že ostatné, už VII. stretnutie umelcov Záhoria bolo
dôstojným pripomenutím 35-ročného jubilea galérie a záro-
veň aj inšpiráciou a povzbudením pre samotných tvorcov pri
hľadaní vlastného autentického výrazu.

Foto: V. Holický 

Svätica I. Polychrómované drevo, 18. storočie.
Zo zbierok starého umenia galérie
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Odnepamäti bola jednou z najdôležitejších úloh fondových
inštitúcií výchova k národnej hrdosti. Národnej hrdosti, ktorá
sa na rozdiel od nacionalizmu neviaže na národ, ale na krajinu.
Národnej hrdosti postavenej na systéme názorov, postojov, 
politických, ekonomických, filozofických, náboženských no-
riem vyjadrujúcich podmienky existencie, záujmy a ciele spolo-
čenstva ľudí so spoločnou kultúrou, jazykom, územím a histó-
riou. Výchova k národnej hrdosti je neľahká a v dnešnej dobe 
často nevďačná úloha. Nemožno sa potom čudovať, že mladí
ľudia nevedia, prečo majú byť hrdí na to, že sú Slováci.
Máme teda byť na čo hrdí?
Michal Milan Harminc je jasnou odpoveďou. Autodidakt 
slovenského pôvodu z z Kulpína v Srbsku, ktorý sa svojím ta-
lentom, no najmä húževnatosťou a hladom po vzdelaní pre-
pracoval z tesárskeho učňa na uznávaného nestora slovenskej
architektúry. Jeho stavby tvoria rámec nášho každodenného

života a dodávajú našim mestám punc stredoeurópskeho pries-
toru. 
Výstava, ktorej realizáciu finančne podporilo Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky, sprístupnili verejnosti 21. novem-
bra 2019. Podieľali sa na nej Slovenské národné múzeum a Fa-
kulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Brati-
slave.
Autori výstavu rozčlenili na tri celky situované do troch na 
seba nadväzujúcich priestorov. Prvá, najväčšia miestnosť je
venovaná osobnosti Michala Milana Harminca, jeho rodine,
staviteľským začiatkom a prvým dvom, z hľadiska dejín múzej-
níctva najdôležitejším stavbám – Múzea v Turčianskom Sv. 
Martine (1905 – 1908) a Zemedelského múzea v Bratislave 
(1925 – 1928).
V druhej miestnosti je prezentovaná výstavba budovy Sloven-
ského národného múzea v Martine (1929 – 1932).
Obsah tretej miestnosti je zameraný najmä na verejné stavby,
obytnú architektúru, sakrálnu a sepulkrálnu tvorbu. 
Z hľadiska kompozície nemožno výstave nič vytknúť. Autori
využili niekoľko typov vitrín a kubusy, na ktorých sú umiest-
nené papierové makety Harmincových stavieb. Na vnútorné
členenie celkov využili veľkoformátové postery so sprievod-
nými textami.
Atmosféru výstavy umocňuje aj vedomie toho, že je situovaná
v stavbe, ktorú postavil a do roku 1951, po bombardovaní Bra-
tislavy v roku 1944, obnovil M. M. Harminc.
Medzi pozitíva výstavy patrí tiež prezentácia 15 makiet Har-
mincových stavieb, prác študentov architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Poslanie, najmä múzejných
budov, dôvtipne dokladajú dobové vitríny s exponátmi prvej
expozície Múzea v Turčianskom Sv. Martine, Zemedelského
múzea v Bratislave a Lesníckeho a loveckého múzea, ktoré 
tiež sídlilo v budove Zemedelského múzea. Rovnako osviežu-

Staviteľ múzeí
Michal Milan Harminc 
Michal Milan Harminc, constructor of museums
On 21st November 2019 a comprehensive exhibition of the
work of Michal Milan Harminc was launched, on the occa-
sion of the 150th anniversary of his birth and the 55th anni-
versary of his death, in the main building of the Slovak 
National Museum in Bratislava. There the authors,  Elena
Machajdíková, Robert Gregor Maretta and Jana Pohaničová,
presented the extensive work of this nestor of Slovak archi-
tecture. To document his work they have made use of 15
maquettes of the buildings, almost 180 collection objects
and a host of archive documents.  The authors have mana-
ged to create a true and attractive picture of this prominent
architect’s work as well as the fate of the buildings which 
have played an important role in the history of the Slovak
museology. 

Tibor DÍTE
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Bratislava

Interiér Kaviarne Múzeum (1928) a fajansa z prvých expozícií Slovenského vlastivedného múzea v Zemedelskom múzeu v Bratislave
(dnes sídelnej budove Slovenského národného múzea)
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Autori výstavy:

Odborná spolupráca:

Architektonicko-výtvarné riešenie:
Grafický dizajn:
Realizačný tím:

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc
Slovenské národné múzeum, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
21. november 2019 – 31. máj 2020
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Elena Machajdíková, Robert Gregor Maretta, Jana Pohaničová
Eduard Belušák, Martin Besedič, Eva Blahová, Marek Both, Marta Čomajová, Anna Ďurišová,
Denis Haberland, Eva Hasalová, Štefan Holčík, Brigita Hradská, Vladimír Jánsky, Jana Jakubská,
Ján Kautman, Adriána Klincová, Katarína Kučerová Bodnárová, Elena Kurincová, Mária Luzová,
Vladimír Majerčík, Peter Mikloš, Jozef Muzika, Nadja Nováková, Martina Orosová, Alena Piatrová,
Ilona Tunklová, Eva Uherčíková, Viera Varínska, Barbora Wágnerová
Ivan Jakubovský
Ivan Jakubovský
Tomáš Hollý (produkcia, inštalácia), Ivan Jakubovský (inštalácia), Zuzana Polakovičová,
Zuzana Vášáryová (PR a marketing), Dominik Hrdý (lektoráty a vzdelávacie programy)

júco pôsobí fragment kaviarne Múzeum so stolíkom, dvoma
stoličkami, vešiakom a držiakom na noviny. Autori použili 
a primerane využili bezmála 180 múzejných zbierkových 
predmetov.
Pohľad na Harmincovu tvorbu ilustruje aj takmer 30 návrhov
a výkresov nielen samotných stavieb, ale aj ich doplnkov.
Mierne nadmerný tlak možno konštatovať pri prezentácii ar-
chívnych prameňov, ktorý vytlačil popisy na bočnú stenu vitrín.
Vzhľadom na to, že určitá časť dokumentov je cudzojazyčná
a návštevník zvyčajne po príslušnom popise nepátra, platí, že
menej môže byť, najmä v múzejnej výstave, viac.
Za dobrý nápad, hodný 21. storočia, možno považovať aj tri
monitory s bežiacou ukážkou Harmincových stavieb. Výhrady
možno mať k rozmerom prezentačných plôch a v jednom 
prípade aj k jej umiestneniu.

Záver výstavy patrí výberu z Harmincovho architektonického
diela a hodnoteniu jeho tvorby poprednými odborníkmi. Oce-
nenie si zasluhuje aj súpis a prezentácia monografií a štúdií
o Harmincovi.
Nechýba ani tlačený dvojjazyčný reprezentatívny materiál 
venovaný životu a dielu M. M. Harminca.
Tak ako architektonické dielo, aj múzejná výstava by mala 
naplniť tri princípy. Mala by byť dokonalá po „stavebnej“ strán-
ke – výber mobiliáru a jeho rozmiestnenie, vyváženosť vo vyu-
žití prezentačných prvkov. Musí naplniť zámer, musí byť uži-
točná a musí byť krásna. Konečný výsledok závisí od vyváže-
nosti všetkých troch momentov. Nuž a pri hodnotení tejto 
výstavy možno konštatovať, že autorom a celému realizačné-
mu tímu sa podarilo vytvoriť veľmi dobré dielo.

Foto: archív SNM

Výstavná miestnosť venovaná staviteľskej
a architektonickej tvorbe Michala 
Milana Harminca

Návrhy lustrov firmy Elektra
pre budovu Zemedelského múzea v Bratislave (1928)

Lýrochvost nádherný (Menura
novaehollandiae) z prvej expozície 

Slovenského národného múzea
v Martine (1908). Foto: J. Kautman
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V roku 2019 uplynulo 145. výročie narodenia dvoch význam-
ných osobností literárneho, kultúrneho a spoločenského ži-
vota záveru 19. a prvej polovice 20. storočia – Janka Jesenské-
ho a Jozefa Gregora Tajovského. Skutočnosti, že ide o dvoch
slovenských spisovateľov, ktorých diela dodnes patria do zla-
tého fondu slovenskej literatúry, zodpovedá i pozornosť, kto-
rú odborníci obom v minulosti venovali – okrem početných
vedeckých štúdií, odborných článkov a kapitol v literárnohis-
torických syntézach a monografiách sú dokladom tohto záuj-
mu dve Tajovskému a Jesenskému venované jubilejné vedec-
ké konferencie, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti 100. a 120.
výročia (1974 a 1994) ich narodenia. Vedecká konferencia
Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie
– reflexia, ktorú usporiadalo Múzeum mesta Bratislavy (MMB)
17. októbra 2019 vo svojej konferenčnej sále – Faustovej sieni,
sa uskutočnila s odstupom 25 rokov od posledného obdobne
zameraného monotematického vedeckého podujatia. 
Hlavnou motiváciou usporiadateľa bolo urobiť včas „inven-
túru“ vedomostí o životných osudoch, literárnych tvorbách
i osobných kariérnych modeloch J. Jesenského a J. G. Tajov-
ského s cieľom vytvoriť platformu na prezentáciu nových poz-
natkov a interpretácií literárnych diel oboch klasikov. Dôvo-
dom k tomuto kroku bolo, že napriek vyššie uvedenej pozor-
nosti, ktorej sa týmto osobnostiam v minulosti dostalo a aj
dnes dostáva, stále je priveľa bielych miest, ktoré zostávajú 
neprebádané, resp. absentujú ich nové interpretácie, ktoré 
by neboli zaťažené imperatívmi marxistického výkladu dejín
(vrátane literárnych). Z tohto dôvodu nebola konferencia ot-
vorená, ale jej program tvorili výlučne pozvané referáty odbor-
níkov, ktorí sa problematike Jesenského a Tajovského živo-
tov a diel venujú, pričom patričný dôraz bol kladený na za-
stúpenie odborníkov, kurátorov a archivárov, ktorí sa podie-
ľajú na správe pozostalostí oboch spisovateľov ako základné-
ho pramenného zdroja k štúdiu.
Program konferencie tvorilo celkom 16 referátov, z ktorých
v deň konferencie odznelo 14. Rozdelené boli na základe te-
matického hľadiska do troch blokov. Rokovanie konferencie
otvoril prvý blok s názvom Pramene k životom a dielam v pa-

Vedecká konferencia 
Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský:
pramene – dimenzie – reflexia
v Múzeu mesta Bratislavy
Janko Jesenský and Jozef Gregor Tajovský scientific confe-
rence: resources – dimensions – reflections in the Bratislava
City Museum
The contribution gives the information on the scientific 
conference „Janko Jesenský and Jozef Gregor Tajovský: 
resources – dimensions – reflections“, which was run on 17
October 2019 in the Bratislava City Museum on the occa-
sion of the 145th anniversaries of Janko Jesenský and Jozef
Gregor Tajovský births. It was the first scientific event on
this topic after 25 years. There were 14 papers read at the 
conference which reflected the literary work and lives of
both these literature men from different aspects and angles
of view. In addition, they were both prominent personalities
of cultural and social life in Slovakia in the interwar period. 

Daniel HUPKO
Múzeum mesta Bratislavy

Bratislava

mäťových inštitúciách, ktorý tvorilo päť vystúpení. Ako prvý
odznel referát Pozostalosť Janka Jesenského v Múzeu mesta
Bratislavy, ktorý predniesol Daniel Hupko, kurátor literárnych
zbierok usporiadateľského múzea. Nasledoval referát Ľuboša
Kačírka, docenta na Katedre etnológie a muzeológie Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK),
s názvom Osobná pozostalosť Jozefa Gregora-Tajovského a Ha-
ny Gregorovej v Múzeu mesta Bratislavy. Referát Gregorovci
v múzejnej dokumentácii a komunikácii Literárneho a hudob-
ného múzea v Banskej Bystrici predniesla Soňa Šváčová, ku-
rátorka a vedúca banskobystrického Literárneho a hudob-
ného múzea. Blok uzatvorili vystúpenia odborných pracov-
níčok Slovenskej národnej knižnice v Martine – Adriana Bráz-
dová, kurátorka Literárneho múzea, odprezentovala tému 
Rodina Jesenských a Gregorovcov v zbierkach Literárneho
múzea SNK v Martine a Karin Šišmišová, archivárka Literár-
neho archívu, predniesla referát Janko Jesenský a Jozef Gregor
Tajovský v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.
Všetkých päť príspevkov prvého bloku poukázalo na odbor-
níkom dobre známy fakt – rozdrobenosť osobných pozosta-
lostí J. Jesenského i J. G. Tajovského, pričom cieľom bloku 
bolo na jednom mieste sústrediť a zosieťovať správcov ich 
jednotlivých častí v záujme ich ďalšej spolupráce a kooperácie.
V rámci druhého bloku s názvom Dimenzie životov odzneli
štyri referáty, pričom väčšina z nich bola venovaná životu 
J. Jesenského. Martina Gajdošová, docentka na Katedre teórie
práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univer-
zity v Trnave, predniesla referát Právnik Janko Jesenský, na
ktorý nadviazala Elena Kurincová, kurátorka zbierok novších
dejín MMB, svojím príspevkom Denníky Janka Jesenského
z obdobia prvej svetovej vojny — chronológia, témy, mož-
nosti ich využitia. V mapovaní života J. Jesenského pokračo-
val Martin Vašš, docent na Katedre slovenských dejín FF UK,
svojím referátom Politicko-spoločenské pôsobenie Janka Je-
senského v rokoch 1919 – 1939. Blok referátom s názvom 
Hana Gregorová a Anna Jesenská – manželky spisovateľov,
legionárov, Živeniarky uzatvorila Daniela Kodajová, vedecká
pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (SAV). V druhom bloku tému J. G. Tajovského 
zastupovala len Hana Gregorová, jeho manželka – jej život  vo
svojom vyššie uvedenom príspevku tematizovala D. Kodajo-
vá. Dva z referátov tohto bloku (E. Kurincovej a M. Vašša) 
boli vypracované na základe štúdia dokumentov z pozosta-
losti J. Jesenského, ktorá je súčasťou zbierkového fondu MMB.
Žiaľ, príspevok z pera historika, ktorý by sa venoval profesij-
nému pôsobeniu J. G. Tajovského, sa do programu konferen-
cie získať nepodarilo. 
Konferenciu zavŕšil tretí blok s názvom Reflexia literárnej 
tvorby, ktorý zastrešil najviac referátov, čo svedčí o intenzite
literárnohistorického výskumu Jesenského a Tajovského tvor-
by. Valér Mikula, profesor na Katedre slovenskej literatúry 
a literárnej vedy FF UK, vystúpil s referátom Janko Jesenský
– osobnosť v literatúre, na ktorý nadviazala doktorandka Ús-
tavu slovenskej literatúry SAV Katarína Cupanová s referá-



60 MÚZEJNÁ
KOMUNIKÁCIA

Vodné mlyny predstavujú na Slovensku unikátne kultúrne 
technické pamiatky. Dokumentujú dejiny mlynárstva, jeho 
vývoj, resp. premeny v čase a priestore. Tieto pamiatky je po-
trebné patričným spôsobom ochraňovať a zároveň udržiavať,
prípadne rekonštruovať, aby pretrvali pre ďalšie generácie. 
Jednou z týchto pamiatok je aj Vodný kolový mlyn v Jelke.
Dňa 26. septembra 2019 sa pri Vodnom kolovom mlyne v Jelke
pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), Vlas-
tivedného múzea v Galante a obce Jelka, s finančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, uskutočnil 
workshop s názvom Obnova Vodného mlyna v Jelke a jeho 
areálu. Bol zameraný na podporu tradičných stavebných tech-
nológií na juhozápadnom Slovensku. S cieľom zachovať ná-
rodné kultúrne, historické a technické pamiatky a tiež s cie-
ľom zatraktívniť pohraničné oblasti pozdĺž úsekov riek Malý
a Mošonský Dunaj bol podporený projekt Danube Bike&Boat

v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská repub-
lika – Maďarsko. Realizácia projektu trvala v čase od 1. no-
vembra 2017 do 31. októbra 2019, teda celkovo 24 mesiacov.
Hlavnou ideovou náplňou projektu bolo zatraktívnenie oblasti
a prínos v sekcii cestovného ruchu, kultúry či športu. Táto 
úloha mala byť naplnená prostredníctvom niekoľkých čiast-
kových investícií. Z hľadiska TTSK išlo o rekonštrukciu vod-
ného mlyna v Jelke a inštaláciu zariadenia a múzejných ex-
ponátov v jeho interiéri. Obec Jelka sa zaslúžila o revitalizá-
ciu skanzenu poľnohospodárskej histórie obce, nachádzajú-
ceho sa v tesnej blízkosti mlyna. 
Program workshopu otvorili riaditeľ odboru kultúry a športu
TTSK Peter Kadlic, riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante
Michal Takács a starosta obce Jelka Gabriel Kiš. Medzi pred-
nášajúcimi boli odborníci, ktorí sa problematike mlynárstva
aktívne venujú: Mária Csibová, starostka obce Dunajský Klá-
tov, Eva Sudová a Lóránt Talamon z občianskeho združenia
Ponvágli v Sládkovičove, Izabela Danterová, etnologička Vlas-
tivedného múzea v Galante, Adam Uhnák, pedagóg Univer-
zity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a kurátor v Tekovskom mú-
zeu v Leviciach, Bohdana Hromádková, riaditeľka úseku mar-
ketingu a komunikácie Slovenskej národnej galérie, a Veronika
Němcová, správkyňa objektu Schaubmarovho mlyna v Pezinku.
Počas workshopu zazneli prezentácie týkajúce sa samotného
projektu, jeho realizácie, zámerov a plánov, rovnako ako aj
prezentácie objasňujúce projektovú dokumentáciu a hlavné
rekonštrukčné práce na vodnom mlyne v Jelke a jeho areáli
(János Varga, Gabriel Kiš, Vladimír Hrdý). Vodný mlyn v Jel-
ke prešiel viacerými opravami a úpravami v súlade s pôvod-
nými plánmi a dokumentáciou, aby sa zachovala jeho auten-
tickosť. Nevyhnutné bolo statické zabezpečenie objektu. Opra-
ve, čisteniu a konzervovaniu sa podrobila nielen konštrukcia
mlyna, ale aj vnútorné zariadenie, stroje a prevodový systém.
Časť strechy bola prebudovaná podľa pôvodných technických
a architektonických dokumentov. V rámci sprístupňovania 
národných kultúrnych pamiatok znevýhodneným skupinám
obyvateľstva bol vybudovaný bezbariérový vstup do mlyna.

Workshop
Obnova Vodného mlyna  v Jelke a jeho areálu

Workshop: The Renewal of the Water Mill in Jelka and its
compound
The Local History Museum in Galanta documents the
traditional folk culture and history of the Galanta region.
Its specialisation is the history of the miller’s trade in the
catchment areas of the Small Danube and the down section
of the Váh rivers. The museum administers two water mills
– the Water Roller Mill in Tomášikovo and the Water Roller
Mill in Jelka. On 26 September 2019 there was a workshop
entitled „The Renewal of the Water Mill in Jelka and its
Compound“ at the Water Roller Mill in Jelka, which attrac-
ted the attention to the support and preservation of tech-
nological monuments in southwestern Slovakia. Core of
the workshop was the project Danube Bike&Boat run  wi-
thin The Interreg V-A Slovakia – Hungary Cooperation
Programme. There were several professional presentations
on the topic of the miller’s trade and the mills as significant
technological monuments. 

Diana GRUBEROVÁ
Vlastivedné múzeum

v Galante

tom Dramatické pokusy Janka Jesenského. Nasledovali vy-
stúpenia troch jej kolegov, vedeckých pracovníkov rovnakého
ústavu: Marcela Mikulová predniesla referát s názvom Nená-
padný rebel Jozef Gregor Tajovský, Dana Hučková referovala
na tému Ľudovýchovná tendencia v tvorbe a činnosti Jozefa
Gregora Tajovského a Daniel Domorák vystúpil s referátom
Obraz človeka v tvorbe Jozefa Gregora Tajovského a Janka 
Jesenského, ktorý bol posledným príspevkom bratislavskej 
konferencie. 
Okrem prednesených referátov mali byť súčasťou programu
aj príspevky Ľudovíta Hallona Úspechy a pády rodiny Jesen-
ských v bankovníctve a  Júliusa Lomenčíka Janko Jesenský 
a Jozef Gregor Tajovský v reflexii stredoškolského literárneho
vzdelávania (diachrónny a synchrónny pohľad) – ich autori
sa pre iné pracovné povinnosti z účasti na konferencii ospra-
vedlnili. Ich referáty rozšírené do podoby vedeckých štúdií, 
rovnako ako všetky ostatné referáty z konferencie budú pub-
likované v tlačenom zborníku v roku 2020.
Uplynulá konferencia splnila svoj cieľ – urobila prehľad o in-
tenzite a hĺbke výskumu jednotlivých aspektov života a lite-

rárnej tvorby J. Jesenského a J. G. Tajovského, ktorý konti-
nuálne pokračuje a v niektorých oblastiach i úspešne napre-
duje. Stále však zostáva dostatok tém, ktorých poznanie je
nedostatočné a je potrebné sa im v budúcnosti venovať. Báda-
teľom môžu byť výrazne nápomocné pramene uložené v pa-
mäťových inštitúciách, nielen tie už známe, uložené v archí-
voch, ale i tie opomínané, ktoré sú súčasťou zbierkových fon-
dov múzeí. Aktuálny stav výskumu zostane pre budúcich bá-
dateľov zachovaný vďaka deklarovanému zámeru Múzea mes-
ta Bratislavy vydať recenzovaný zborník. Organizátori konfe-
rencie veria, že keď v roku 2024, v roku 150-ročnice narode-
nia oboch spisovateľov, vznikne obdobný priestor na prezen-
táciu výsledkov najnovších výskumov a odbornú diskusiu, 
bude možné konštatovať, že naše poznanie je hlbšie aj vďaka
múzejným zbierkam, ktoré splnia jeden zo svojich účelov –
„poslúžia“ ako prameň bádania. Zostáva iba dúfať, že do výs-
kumu výraznejšie zasiahnu aj sami pracovníci múzeí – kurá-
tori, ktorí by mali byť nielen pasívnymi správcami zverených
zbierkových predmetov, ale aj ich fundovanými znalcami a in-
terpretátormi.
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Do novoinštalovaných vitrín v interiéri objektu Vlastivedné
múzeum v Galante umiestnilo zbierkové predmety ponúka-
júce komplexný pohľad na vybavenie a zariadenie vodného
mlyna v Jelke, čím značne obohatilo expozíciu mlynárstva. 
Blok odborných prezentácií otvorila I. Danterová s prednáš-
kou o dejinách mlynárstva na juhozápadnom Slovensku. 
Mlynárstvo patrilo medzi najstaršie a veľmi dôležité remeslá,
keďže v mlynoch sa spracovávalo obilie na múku, ktorá tvo-
rila jednu zo základných zložiek potravy. Na juhozápadnom
Slovensku sa darilo vodným mlynom, ktoré boli na tomto 
území značne rozšírené. Poloha mlynov závisela predovšet-
kým od prírodných, hospodárskych a hydrogeografických
podmienok. Vodné mlyny na Slovensku tvorili tri základné
skupiny odlíšené podľa ich umiestnenia pri vodnom toku 
alebo na ňom a tiež podľa umiestnenia mlynice: pozemné 
mlyny, ktoré boli umiestnené spravidla pri menších vodných
tokoch a mlynica sa nachádzala na brehu, potočné a riečne 
mlyny – lodné a kolové na Malom Dunaji. Lodné mlyny, akým
bol spočiatku aj Vodný mlyn v Jelke, boli neskôr (v priebehu
18. a 19. storočia) právnymi opatreniami obmedzované, zru-
šené alebo boli postupne prestavané na kolové mlyny. Dôvo-
dom bol fakt, že sa stali prekážkou rozvoja lodnej dopravy 
a neboli konštrukčne schopné technologického rozvoja a ino-
vácií v mlecom postupe. 
Pod správu Vlastivedného múzea v Galante spadajú dva ko-
lové mlyny, a to Vodný kolový mlyn v Jelke a Vodný kolový
mlyn v Tomášikove. Oba možno považovať za jedinečné tech-
nické pamiatky, ktoré dokumentujú históriu mlynárstva na
Slovensku ako expozície in situ. Do správy múzea sa dostali
v 70. rokoch 20. storočia. Mlyn v Tomášikove bol verejnosti
sprístupnený v roku 1982. Mlyn v Jelke bolo potrebné z dô-
vodu jeho značne až fatálne poškodeného stavu najskôr ro-
zobrať a následne obnoviť a napokon do interiéru opäť inšta-
lovať pôvodné zariadenie. Táto rozsiahla rekonštrukcia sa
realizovala od roku 1992 a v roku 1994 bol mlyn sprístupnený
verejnosti. Počas prezentácií sa premietala ukážka autentic-
kých záberov z týchto rekonštrukčných prác. Autorom záberov
je Vincent Hakszer, ktorý sa podieľal aj na vyhotovení plánu
jeho poslednej rekonštrukcie. Na workshope prispel svojimi
vedomosťami a skúsenosťami k diskusii.
Dvojpodlažný mlyn v Jelke sa spolu s mlynom v Tomášikove
radí medzi technické unikáty, keďže ide o kolové mlyny, ktoré
sa v okolitých krajinách nevyskytujú. Novoinštalovaná expo-
zícia histórie mlynárstva na Malom Dunaji je tak obohate-
ním nielen v oblasti kultúry a histórie, ale aj techniky. Možno
tu pozorovať konštrukciu mlynice, technické vybavenie, ako
aj rozvoj a inováciu mlecieho zariadenia, keďže vodný mlyn
v Jelke má modernejšie mlecie zariadenie uľahčujúce a skva-
litňujúce prácu mlynára, zatiaľ čo vo vodnom kolovom mlyne
v Tomášikove je umiestnené archaickejšie mlecie zariadenie

pozostávajúce predovšetkým z dvoch mlynských kameňov 
na mlynskom lešení a výťahového systému. 
V nadväznosti na dejiny mlynárstva a sprístupňovanie po-
znatkov verejnosti sa témy prezentácií na workshope venovali
problematike konkrétnych vodných mlynov z rôznych hľa-
dísk. M. Csibová ponúkla účastníkom informácie o vodnom
mlyne v Dunajskom Klátove, nachádzajúcom sa na hornom
úseku klátovského ramena Malého Dunaja, o jeho histórii 
a rekonštrukcii. E. Sudová a L. Talamon prezentovali tri mlyny
v Sládkovičove, z ktorých dva patrili do tzv. kuffnerovského
hospodárskeho komplexu.
Spestrením programu boli vystúpenia, ktoré doplnili prednáš-
kový blok o informácie a poznatky z iných regiónov. A. Uhnák
referoval o Vodnom mlyne v Bohuniciach, ktorý tvorí vy-
sunutú expozíciu Tekovského múzea v Leviciach, o jeho his-
tórii, rekonštrukčných prácach a inováciách, ktoré sa v ňom
realizovali, ako aj o jeho poslednom majiteľovi Pavlovi Turča-
novi, ktorý mlyn vlastnil do roku 1976. B. Hromádková a V.
Němcová uviedli plán obnovy a revitalizácie areálu Schaub-
marovho mlyna v Pezinku, ktorý je v súčasnosti vo vlastníc-
tve Slovenskej národnej galérie. Prispeli tiež ukážkami ino-
vatívnych spôsobov sprístupňovania kultúrneho dedičstva 
a kultúrnych pamiatok verejnosti. Ukázali, akými rôznymi 
formami sa dá zatraktívniť areál mlyna pre širokú verejnosť,
počnúc od umenia, remesla až po aktivity súvisiace s gastro-
nómiou, vzdelávacími programami, prírodou a komunitnými
projektmi. 
Na záver workshopu sa hostia zúčastnili na komentovanej 
prehliadke Vodného kolového mlyna v Jelke a jeho areálu. 
Na základe diskusie vznikli mnohé zaujímavé nápady, podne-
ty, výzvy, otázky, prípadne možné riešenia problémov nielen
z hľadiska reštauračného, rekonštrukčného, ale aj z hľadiska
budovania expozícií, zatraktívnenia prostredia a samotného
výskumu danej problematiky. 
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Význam podujatia nemožno vždy hodnotiť podľa počtu účast-
níkov alebo vyčerpávajúceho programu. Aj podujatie s menšou
účasťou, komorné, no príjemné, môže priniesť dôležité infor-
mácie, či dokonca niečo cennejšie – poznanie, získanie ná-
ležitej, správnej predstavy alebo názoru. Múzeum a etika – té-
ma na prvý pohľad jednoduchá, pre niekoho až triviálna a ne-
zaujímavá, no pritom taká zásadná. Zasahuje do všetkých ob-
lastí života v múzeu aj mimo neho, ovplyvňuje výkon múzej-

Seminár Muzeum a etika

Seminar: Museum and ethics
The Masaryk Museum in Hodonín continued its tradition 
which started in 1994 and on 27 and 28 November 2019 ran
a seminar on the topic „Museum and Ethics“.  Although 
with smaller participation than usual, the event offered
a host of important information on mutual links between
ethics and museums and the impact of ethical issues on 
all areas of museological work. 

Gabriela KOCHANOVÁ
SNM-Muzeologický kabinet

Bratislava
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upozornil Pavel Jirásek (Culture Tech, s. r. o.) v príspevku Eti-
ka a bezpečnost sbírek. Uviedol, že bezpečnosť múzea je okam-
žitou hodnotou v plnení jednej zo základných funkcií múzea
– ochrany zbierkových predmetov, priestorov a návštevníkov.
Predstavil aj súčasné právne normy v oblasti bezpečnosti a och-
rany. Na pozitívnych a negatívnych príkladoch upozornil aj na
estetickosť inštalácie bezpečnostných prvkov.
Etické princípy pre prácu konzervátorov/reštaurátorov, vy-
brané etické kódexy a súvisiace dokumenty prezentovala Ale-
na Selucká (Technické muzeum v Brně) v príspevku Etika 
v konzervátorské praxi. V závere vyzdvihla význam spolu-
práce múzejníkov a vzájomného zdieľania znalostí.
Ondřej Dostál (Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno) v refe-
ráte Je téma etiky v přírodovědných oborech in? predstavil
etický kódex pre prírodovedné zbierky. Svoj postoj k proble-
matike formuloval do kľúčových otázok, napr. Je archeológia
neetická? Ako (a či) vystavovať ľudské pozostatky? Je nám 
CITES na niečo? Zdôraznil tiež, že múzeum v prvom rade 
ľudí kultivuje, až potom vzdeláva.
Príspevok Balázsa Komoróczyho (Archeologický ústav AV ČR)
a Petra Fedora (Jihomoravský kraj) Etické a praktické aspekty
detektorového hledání archeologických nálezů. Reflexe a mo-
dely řešení v kontextu jihomoravských múzejních institucí
predniesol Jaromír Šmerda (Masarykovo muzeum v Hodo-
níne). Informoval o potrebe riešenia situácie medzi múzeami
a detektoristami a o možnostiach ich prípadnej budúcej spo-
lupráce pri získavaní archeologických nálezov.
Poznanie pojmov filozofická etika, teologická etika, morálna
teológia, morálka či mravnosť v príspevku Jakuba Smrčka 
(Husitské muzeum Tábor) Múzejní sbírky a teologická etika
nám ponúklo možnosť lepšie pochopiť vplyv kresťanstva a sú-
visiacich tradícií a hodnôt na naše kultúrne dejiny.
Ondřej Machálek (Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín) vo 
vystúpení na tému Vybrané etické aspekty při prezentaci ře-
mesel v muzeích upriamil pozornosť na dôveru verejnosti 
k dokumentácii a prezentácii tradičných remeselných výrob-
kov a činností, ktorú múzeá realizujú. Na príkladoch z praxe
ukázal na mnohé problémy dokumentácie a prezentácie re-
mesiel.
Etika v ochraně a péči o sbírkov é předměty výtvarného cha-
rakteru bol názov referátu Jitky Šrejberovej (Muzeum Most),
ktorá predstavila ciele múzea pri zachovaní významných zbier-
kových predmetov. Uviedla aj etické princípy vedeckovýskum-
nej činnosti a problémy s tým spojené.
Petr Chlebec (Městské muzeum Blatná) v záverečnom prís-
pevku seminára Dekonstrukce historie, minulosti nebo pa-
měti? Etické otázky nad prezentovaným obrazem regionál-
ních dějin na příkladu expozice Městského muzea Blatná ho-
voril o etických problémoch pri prezentácii minulosti, his-
torických udalostí a snahe svojho múzea o prezentáciu regio-
nálnych dejín prostredníctvom oživenia pamäti. 
Uvedené príspevky svojím zaujímavým obsahom, samozrej-
me, vyvolali u prítomných diskusiu, ktorá neprebiehala len
po jednotlivých blokoch programu, ale aj na spoločenskom
stretnutí v prvý deň podujatia. Výstupom seminára má byť 
kolektívna monografia, pripravená do konca roku 2020. Pre
zachovanie rovnováhy pri pozitívnom hodnotení tohto se-
minára možno azda vytknúť absenciu príspevkov na tému
etika verzus zodpovednosť kustóda pri uložení zbierkových
predmetov či etika verzus marketing múzea. V každom prí-
pade treba poďakovať organizátorom za toto užitočné podu-
jatie, ktoré ponúklo to, čo v dnešnom svete chýba – víziu, a tou
je etické múzeum. 

ných odborných činností, prináša množstvo tém na diskusiu.
Zdanlivo nepraktické, teoreticko-filozofické problémy majú
priamy dopad na všetky oblasti múzejnej práce. Pri stanovení
postupov zbierkotvornej činnosti, interpretácie zbierok či pre-
zentačných foriem sa potvrdzuje vzájomná prepojenosť medzi
etikou a múzeom, pretože etika múzejnej práce by mala byť
pre múzeá prvoradou hodnotou.
Seminár Muzeum a etika sa konal v dňoch 27. a 28. novem-
bra 2019 v Masarykovom muzeu v Hodoníne. Program bol
členený do štyroch častí – Všeobecné aspekty etiky v múzeách,
Etika jednotlivých múzejných sfér, Aplikácia múzejnej etiky
do zákonov, Etika a prístup k zbierkam. Celkovo zaznelo 13
referátov.
Stretnutie otvorila riaditeľka Masarykovho muzea v Hodo-
níne Irena Chovančíková. Okrem potvrdenia aktuálnosti
zvolenej témy môžeme z jej vystúpenia formulovať aj niekoľko
primárnych otázok – Čo je to etika a ako zasahuje múzeum?
Správajú sa múzeá eticky? Akú úlohu v oblasti etiky v spoloč-
nosti zohráva múzeum? Uviedla, že základom je profesio-
nalita a profesionálna česť zamestnanca múzea. Jeho morálny
profil a konanie by malo byť nielen v súlade so zákonom, ale
i s etickými princípmi. 
V príspevku Etika všedního dne Věra Tomolová (Asociace
muzeí a galerií ČR) objasnila pojem „etika“, pričom prezen-
tovala aj historický pohľad na vývoj definície tohto pojmu. 
Uviedla oblasti, do ktorých etika v múzeu zasahuje, aký má
vplyv na formulovanie poslania a cieľov múzea a nezabudla
zdôrazniť, že múzeum musí mať stanovenú stratégiu činnosti.
Vyjadrila názor, že základným poslaním múzeí je duševná 
rekultivácia spoločnosti, keďže sú miestom, ktoré uchováva
zbierkové predmety a hodnoty s nimi spojené. Tiež pova-
žuje za potrebné, aby sa múzejná etika stala súčasťou vzde-
lávania múzejníkov, a to s dôrazom na osvojenie si princípu
osobnej zodpovednosti zamestnancov. 
František Šebek (Asociace muzeí a galerií ČR) v príspevku
Etický kodex muzeí a jeho konfrontace s realitou jejich čin-
nosti pripomenul súčasnú definíciu múzea podľa Etického 
kódexu múzeí ICOM. O činnosti českých múzeí v súčasnosti
informoval podľa údajov z výročných správ. Tie sú napriek 
ich podceňovaniu a kritike jedným z ukazovateľov toho, ako
si múzeá plnia svoje povinnosti. Tiež sú odrazom prístupu 
múzeí k významu vlastnej práce a k tejto forme prezentácie
vlastnej činnosti.
Jistoty a nejistoty muzejního pracovníka ve vztahu k etice 
odpovědnosti predstavil Martin Sekera (Národní muzeum,
Praha). Svojou úvahou o vzťahu medzi presvedčením a zod-
povednosťou upriamil pozornosť prítomných na morálnu
dilemu v situácii, keď sa človek v súlade s dobrom, no v snahe
dosiahnuť cieľ, postaví etike a morálke. To sa týka ako odbor-
ného pracovníka, tak aj vedúcich zamestnancov. Zdôraznil,
že múzeum by malo byť spoločenskou autoritou. 
Slovensko na seminári zastupovali Stanislava Gogová a Jar-
mila Maximová (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre) s príspevkom Inštitucionalizácia etiky vo 
vybraných národných a nadnárodných legislatívnych doku-
mentoch v múzejníctve. Predstavili metodiku a výsledky pou-
žitia programu Sketch Engine pri skúmaní textov múzejných
právnych noriem z hľadiska výskytu etických princípov v týchto
normách. 
Michaela Smidová (Národní muzeum, Praha) prezento-
vala referát pripravený s  Petrou Štůlovou Muzejní obchod: 
mezi prezentací sbírek a komerčním prodejem suvenýrů. Na 
príkladoch ukázala typy múzejných obchodov a uviedla 
funkcie obchodu vo vzťahu k múzeu a jeho využitie pri do-
sahovaní cieľov múzea.
Na prepojenosť etiky a bezpečnosti zbierkových predmetov
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Múzeá a galérie bez bariér
Barrier-free museums and art galleries 
The conference „Barrier-free Museums and Art Galleries“
was run in order to obtain new views on the current issues
of access in cultural institutions such as museums and art
galleries, with regard to the needs of all visitors, including
those with various health or social impediments. It offered
a space for discussion and resolvement of these issues to 
several participating parties: institutions and their ways 
and possibilities of providing barrier-free exhibitions on
the one hand, and scientific institutions and their metho-
dological procedures, i.e., institutions focusing on concrete
implementations of barrier-free premises on the other one.
And, of course, people with various impediments them-
selves, who are facing these problems every day. 

V dňoch 5. – 7. novembra 2019 sa v Dubnickom múzeu ko-
nala medzinárodná odborná konferencia s názvom Múzeá 
a galérie bez bariér. Venovaná bola sprístupňovaniu múzeí 
a galérií znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Podstatou
bolo poskytnutie dostatočného množstva informácií a im-
pulzov hlavne zo strany znevýhodnených osôb, ktoré mali 
napomôcť pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v mú-
zeách. Na konferencii sa predstavili prednášajúci z organizá-
cií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú takéto skupiny oby-
vateľstva. Zámerom bolo pomôcť múzeám zvýšiť počet a kva-
litu debarierizovaných priestorov a aktivít.
Hlavnými témami boli moderné technológie ako nástroj de-
barierizácie, prezentovanie kultúry v marginalizovaných ko-
munitách, haptika ako súčasť expozícií múzeí a galérií, reliéf-
na grafika, modely a repliky v porovnaní s využívaním expo-
nátov pri tvorbe expozícií, financovanie sprístupňovania kul-
túry a kultúrnych inštitúcií, kultúrna inštitúcia ako forma 
terapie.
Konferencia sa konala s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky a mala medzinárodný rozmer.
Súčasťou podujatia bola aj návšteva Muzea Śląskieho v Kato-
viciach, ktorá ponúkla aktuálny pohľad na moderné múzeum
zohľadňujúce rôzne potreby skupín obyvateľstva s viacerými
typmi znevýhodnení. Koordinátorom projektu bol Jozef Ba-
lužinský a konferencia nezávisle nadväzovala na tematicky 
podobné aktivity realizované Ľubovnianskym múzeom – hra-
dom v Starej Ľubovni v rokoch 2016 a 2017. Výstupom pro-
jektu je zborník obsahujúci príspevky z konferencie, ktoré
by mali poslúžiť ako zdroj informácií a inšpirácií pri tvorbe
nových expozícií zohľadňujúcich rôzne skupiny obyvateľstva.
Na konferencii sa zúčastnilo 23 prednášajúcich, z toho 16 zo
Slovenskej republiky, štyria z Českej republiky a traja z Poľska.
Zuzana Čerešňová a Natália Filová z Výskumného a školiaceho
centra bezbariérového navrhovania CEDA na Fakulte archi-
tektúry STU v Bratislave sa vo svojom príspevku zamerali na
univerzálne navrhovanie múzeí a galérií pre všetky vekové 
kategórie, ale taktiež pre ľudí s rôznymi zdravotnými znevý-
hodneniami. Prístupnosť charakterizovali schopnosťou pohy-
bu a orientácie so zohľadnením rôznych zmyslových a kogni-
tívnych schopností – dopravná prístupnosť a parkovanie, 
vstup do budovy, pohyb po jednotlivých častiach budovy, 
bezbariérové toalety a napokon správne navrhnutie výstav-
ných priestorov, či už z pohľadu šírky trasy, informačných 
a orientačných prvkov tiež multisenzorickou formou – hands-
-on múzeá a tvorením oddychových zón. 
Jana Lopúchová a  Michal Zemko z Katedry špeciálnej tech-

Monika SCHWANDTNEROVÁ
Dubnické múzeum
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niky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave sa zamerali na po-
trebu poznať špecifiká jednotlivcov so zdravotnými znevý-
hodneniami. Venovali sa základným charakteristikám a špeci-
fikám zrakovo, mentálne, telesne a sluchovo postihnutých vo 
vzťahu k prístupnosti prostredia. Ich príspevok bol čiastko-
vým výstupom projektu VEGA 1/0582/18. Darina Tarcsiová 
z rovnakého pracoviska sa zamerala na osoby s poruchou slu-
chu. Poukázala na možnosti realizované v súčasnosti v za-
hraničí v súvislosti s myšlienkou „Deaf Friendly Word“.
Soňa Šóky z Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej 
Bystrici popísala konkrétne príklady projektov s participá-
ciou znevýhodnených skupín obyvateľstva realizovaných 
v múzejnom a knižničnom prostredí. Svatoslav Ondra z Ma-
sarykovej univerzity v Brne, Střediska pro pomoc studen-
tům se specifickými nároky sa venoval technológiám pre sprís-
tupnenie kultúrnych a vzdelávacích programov účastníkom
so zrakovým a sluchovým postihnutím.
Jaroslava Neubauerová z Baníckeho múzea v Rožňave hovo-
rila o dôležitosti využitia diorám pri tvorbe expozícií ako jed-
nej z možností zobrazovania v múzeách. Eva Mauritzová zo
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip-
tovskom Mikuláši sa zamerala na špeciálne vzdelávacie pro-
gramy a výstavy pre znevýhodnené skupiny návštevníkov 
s cieľom rozvíjania kognitívnych funkcií a pracovných zruč-
ností.
Petra Štůlová Belaňová z Centra pro prezentaci kulturního
dědictví NM, Praha predstavila Národní muzeum ako najväč-
šiu zbierkotvornú inštitúciu Českej republiky spolu s vybra-
nými projektmi a aktivitami na sprístupnenie zbierok a budov
múzea návštevníkom so špeciálnymi potrebami a celkový
prístup inštitúcie k odbúraniu nielen fyzických, ale aj komu-
nikačných bariér. Peter Teplický z Únie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovensko (ÚNNS) sa zameral na webové stránky 
kultúrnej inštitúcie ako prvý kontakt návštevníka s múzeom
či galériou s ohľadom na rôzne druhy zdravotného postih-
nutia a  ich požiadavky na prístupnosť webových stránok. 
Beata Grochowska z Muzea Śląskieho v Katoviciach prispela
príkladmi vyvinutými v tomto múzeu ako formami kultúrnej
terapie s terapeutickými a rehabilitačnými aspektmi pre ľudí
s mentálnym a zmyslovým postihnutím. Adriana Daneková
zo SNM-Múzea kultúry Rómov na Slovensku sa venovala 
múzeám na Slovensku a možnosti sprístupnenia kultúrne-
ho dedičstva etnických minorít.
Anna Dabrowa z Muzea Śląskieho v Katoviciach sa zame-
rala na prípravu inštitúcie na návštevu osôb so zdravotným
postihnutím uvedením konkrétnych príkladov. Predpokladá
sa totiž nielen príprava výstav alebo workshopov prispôso-
bených zákonným potrebám, ale aj príprava informácií, po-
dujatí, prehliadok so sprievodcom a nástrojov na nezávislé 
návštevy v maximálnej dostupnej verzii.
Sandra Botlíková zo Spojenej školy internátnej pre žiakov 
so zrakovým postihnutím, Bratislava priblížila problematiku
sprístupňovania expozícií v múzeách z pohľadu detí a žiakov
so zrakovým postihnutím. Ján Podolinský z ÚNNS pred-
stavil možné využitie moderných technológií pre zlepšenie 
vnímania priestorov expozície nevidiacimi návštevníkmi pro-
stredníctvom mobilnej aplikácie. Eliška Hluší z Technického
muzea v Brne sa venovala histórii a súčasným oddeleniam
dokumentácie slepeckej histórie Technického muzea v Brne.
Daniel Lachor z Muzea Okręgoweho v Nowom Sączi popísal
prístupy v múzeu na jednej strane odstraňovaním architek-
tonických bariér, na druhej strane realizáciou terapeutických
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a arteterapeutických programov a workshopov pre ľudí so 
zdravotným postihnutím, úpravou techniky a výtvarných ma-
teriálov pre ľudí s mentálnym postihnutím, so spektrom au-
tizmu, ľudí s Downovým syndrómom a ďalšie skupiny.
Tibor Lieskovský z AI-MAPS, ÚNSS predstavil STHORM 
– softvér na tvorbu hmatových orientačných máp, s cieľom 
prispieť k eliminácii diskriminácie osôb s ťažkým zrakovým
postihnutím vytvorením webového softvéru pre automati-
zovanú tvorbu výstupov pre 3D tlač hmatových navigačných
máp. Josef Zbranek z ÚNSS popísal skúsenosti so sprístupne-
ním vizuálneho výtvarného umenia nevidiacim a slabozra-
kým ľuďom – tyflografiku ako trojrozmerné znázornenie hma-
tového vnímania nevidiacimi osobami.
Tibor Köböl z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR,
Bratislava priblížil súbor problémov, ale aj možnosti riešenia
prístupnosti múzeí a galérií pre osoby s telesným a veľmi ťaž-

konferencie otvoril referát Kaštieľ Keglevichovcov v Turni nad
Bodvou, ktorý spoločne predniesli Tomáš Janura a Michaela
Haviarová. Tému šľachtických sídiel následne rozvíjala Vero-
nika Timuľáková vo svojom príspevku Šľachtická heraldika 
na mestskej palácovej architektúre v Košiciach. Autorkou refe-
rátu Aristokracia na Zemplíne a jej význam pri šírení refor-
mácie bola Annamária Kónyová. Dalibor Mikulík z Ľubov-
nianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni referoval na tému
Šľachtický rod Raisz Lublóváry – majitelia hradného panstva
Ľubovňa. Referát s názvom Dessewffyovci v Bardejovských
kúpeľoch v 19. storočí predniesol František Gutek zo Šariš-
ského múzea v Bardejove ako posledný prvého dňa konfe-
rencie. Nasledovala diskusia, v ktorej účastníci rozdiskutovali
jednotlivé prednesené témy. Po skončení prvého rokovacieho
dňa boli všetci prítomní pozvaní na slávnostné otvorenie
novej expozície Krajského múzea s názvom Sakrálne umenie
14. – 19. storočia, ktorá bola verejnosti za bohatej účasti hostí
sprístupnená na prvom poschodí Rákociho paláca. 
Druhý rokovací deň otvoril referát Aleny Mišíkovej s náz-
vom Šľachtické rody na území panstva Michalovce v 18. a prvej
polovici 19. storočia. Nasledoval zástupca usporiadateľského
múzea Jozef Kušnír s referátom Berzeviczyovci a Szmrecsá-
nyiovci zo Šarišských Draviec. Miroslava Lazniová z Múzea 
Spiša v Spišskej Novej Vsi predniesla príspevok Majetkové 
držby Augustína Mariássyho z Markušoviec a osudy jeho po-
tomkov v 19. storočí. Na záver bloku vystúpil Daniel Hupko
z  Múzea mesta Bratislavy s  referátom Štefan Pálffy (1828 
– 1910) a jeho rodina. Sonda do príbuzenských vzťahov červe-
nokamenskej línie Pálffyovcov s Csákyovcami a Dessewffyov-
cami. Druhý blok druhého konferenčného dňa otvoril Patrik
Derfiňák s referátom Politik a hospodársky odborník Sándor
Bujanovics (1837 – 1918). Samuel Bruss, odborný pracovník
Krajského múzea v Prešove – Kaštieľa a archeoparku Hanu-
šovce nad Topľou, vystúpil s referátom Pavol Dessewffy (1839
– 1912) a jeho pozostalosť. Druhý blok a zároveň i celú konfe-
renciu zakončila Daniela Pellová svojím príspevkom Čriepky
zo života posledných majiteľov kaštieľa v Trebišove. Jediným 
referátom, ktorý na konferencii neodznel, bol referát Petra 
Kónyu na tému Panstvá aristokracie na Hornom Zemplíne 
a ich rezidencie v 17. – 18. storočí. 

Vedecká konferencia Šľachtické rody
na východnom Slovensku v stredoveku
a novoveku v Krajskom múzeu v Prešove
Scientific conference: Aristocratic Families in Eastern 
Slovakia in the Middle Ages and Modern Times in the 
District Museum in Prešov
The contribution brings the information on the scientific
conference „Aristocratic Families in Eastern Slovakia in 
the Middle Ages and Modern Times“ ran by the District 
Museum in Prešov on 26 and 27 September 2019. There 
were 18 papers read illustrating the topic of aristocratic 
families residing on the territory of the present eastern 
Slovakia. They were focusing on individuals as well as the
whole families. The papers, expanded into scientific  studies
and supplemented by notes, were published at the end of 
the year 2019 as the 35th issue of the renewed museological
almanac The New Horizons.

Daniel HUPKO
Múzeum mesta Bratislavy

Bratislava

Krajské múzeum v Prešove v dňoch 26. a 27. septembra 2019
usporiadalo vedeckú konferenciu Šľachtické rody na východnom
Slovensku v stredoveku a novoveku, na ktorej vystúpili odborní
pracovníci z múzeí, univerzít, vedeckých pracovísk a archívov,
samosprávy i privátni bádatelia, pričom polovicu referujú-
cich tvorili pracovníci pamäťových inštitúcií (sedem múzej-
níkov a dve archivárky). Vedecké podujatie sa uskutočnilo 
v sídelnej budove múzea – v Rákociho paláci v Prešove. Dvoj-
dňový program tvorilo 18 referátov zoradených chronolo-
gicky, ktoré sa venovali otázke šľachtických rodov sídliacich
na území dnešného východného Slovenska, pričom jednot-
liví referujúci na ne nazerali – či už na celé rodiny či rody, 
alebo na ich konkrétnych reprezentantov – z rôznych uhlov
pohľadu. 
Program konferencie otvorila Etelka Berzeviczy s referátom
„Sorori sue“ Adelheid ( – 1209), prvá dvorná dáma kráľovnej
Gertrúdy, predchodkyňa rodu Berzeviczyovcov. Na jej vystú-
penie nadviazal Ľuboslav Šmajda s témou Počiatky panstva 
Stropkov. Referát Rod Petheö – história a genealógia rodu
predniesla Stanislava Rovňáková zo Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach. Mariana Čentéšová vystúpila s príspevkom
Šľachtický rod Bornemiszovcov v Šariši v 16. storočí. Prvý blok
svojím vystúpením na tému Prínos rodu Mariássy na východné
Slovensko uzatvoril Peter Mariássy. Druhý blok prvého dňa 

kým telesným postihnutím. Poukázal na špecifické potreby 
s ohľadom na rôzne miery telesného postihnutia. Leoš Mačák
z organizácie Tichý svet – chránené pracovisko oboznámil 
s  poslaním organizácie, ktorým je všestranne podporovať 
nepočujúcich v dosahovaní ich cieľov. Zamestnáva pritom 
viac ako 50 % osôb so zdravotným postihnutím v rôznych 
prevádzkach. Gabriella Badin z Baníckeho múzea v Rožňave
predstavila viacročný múzejno-pedagogický cyklus múzea 
nazvaný Živé múzeum a na rôznych príkladoch znázornila 
možnosti zapojenia zdravotne a psychicky znevýhodnených
skupín do diania múzejných návštev, ktoré poukazuje aj na 
terapeutické účinky.
Medzinárodná odborná konferencia priniesla množstvo pod-
netných informácií, ktoré môžu zlepšiť našu prácu v múzeách,
stačí ich len malými krokmi pretaviť do praxe. 
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V dňoch 6. a 7. novembra 2019 sa v Zimnej jazdiarni Brati-
slavského hradu konala konferencia REVOLÚCIA: nežná 
× digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov
po, venovaná odrazu ideologických, spoločenských, politic-
kých a ekonomických zmien v múzeách a galériách za posledné
tri dekády so zameraním na najnovšie trendy v oblasti digi-
tálnych a sociálnych médií. Bola pokračovaním úspešnej spo-
lupráce ICOM Česko, ICOM Rakúsko a ICOM Slovensko
a nadviazala na predchádzajúce spoločné podujatia, ktorými
boli v novembri 2017 medzinárodná konferencia Odvaha
k zodpovednosti. Ako sprostredkovať nevysloviteľné? Múzeá
a tragické dejiny 20. storočia v Moravskej galerii v Brne a v no-
vembri 2018 v spolupráci s ICOM Poľsko medzinárodný se-
minár Múzeá a identity, plánovanie rozšíreného múzea v Mú-
zeu paláca kráľa Jána III. Sobieskeho vo Wilanowe.
Kolektív takmer 50 prednášajúcich tvorili odborníci z oblasti
muzeológie, histórie, informačných technológií a práva.
Medzi prednáškami zameranými na Zmeny od roku 1989 
rezonoval najmä príspevok Jakuba Jareša, ktorý sa v úvode 
konferencie pokúsil reflektovať situáciu v slovenských a čes-
kých múzeách od pádu železnej opony po súčasnosť v kontexte
európskeho a svetového múzejníctva. Za Slovensko sa v tomto
bloku zúčastnili bývalí i súčasní pracovníci najvýznamnej-
ších pamäťových inštitúcií. Príspevok Zvody a riziká neria-
denej dynamiky zmien v múzejníctve. Na margo 30-ročnej 
cesty slovenských múzeí od nežnej k digitálnej revolúcii pri-
pravil Peter Maráky, bývalý dlhoročný riaditeľ Slovenského 
národného múzea, a príspevok venovaný porevolučnej situ-
ácii v Slovenskej národnej galérii (Slovenská národná galéria
v čase Nežnej revolúcie) predniesla Zuzana Bartošová, jej bý-

valá riaditeľka.  Jan Dolák sa zameral na digitalizáciu s otáz-
kou už v názve prednášky: Digitalizace pro veřejnost nebo 
pro muzejníky?
Predstavitelia AVICOM-u (Medzinárodný výbor pre nové
technológie, audiovizuálne a sociálne médiá ICOM) bližšie
oboznámili s vývojom a zmenami v úlohách výboru od jeho
založenia v 90. rokoch (Michael H. Faber: No Future without
Instawalkand Virtual Reality? AVICOM, Museums and New
Media) a s Festivalom medzinárodného multimediálneho a au-
diovizuálneho dedičstva, ktorý výbor organizuje (JanosTari:
Visual Trends in the Award – Winning Museum Projects of
the AVICOMf@imp Festival).
Zaujímavé témy odzneli aj v bloku prednášok venovaných 
Virtuálnemu priestoru pre múzeá a galérie, užitočné boli via-
ceré príspevky s problematikou právnych aspektov použitia
nových technológií.
Pútavým zakončením prvého dňa bolo šesť workshopov, na
ktorých sa ich účastníci mohli zoznámiť s využitím digitál-
neho obsahu v múzejnej praxi.
Záver konferencie patril Digitálnym a sociálnym médiám
v komunikácii múzeí. Zuzanna Stańska z DailyArt v príspevku
Digitálne projekty, ktoré pomáhajú múzeám komunikovať 
s ich publikom v reálnom čase ponúkla niekoľko podnetov 
z využívania nových komunikačných nástrojov, akými sú
Facebook chatbots a IBM Watson. Anna Soldánová v pre-
zentácii „Kolik už máš lajků“ zdôraznila potrebu využívania
potenciálu digitálneho sveta na vytváranie vernej komunity
návštevníkov múzea. Marek Šulík v prednáške Recyklácia 
rodinných  filmových archívov predstavil slovenský projekt
Rodinné archívy, ktorý zbiera, digitalizuje, katalogizuje a zmys-
luplne sprístupňuje obsah rodinných filmov.
Konferencia REVOLÚCIA: nežná × digitálna – digitálne a so-
ciálne médiá v múzeách 30 rokov po, zorganizovaná vďaka 
finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
Fondu na podporu umenia a spolupráci so Slovenským ná-
rodným múzeom, Slovenskou národnou galériou, ako aj or-
ganizačnej i finančnej podpore národných komitétov ICOM
Česka, Rakúska a Slovenska, vyvolala medzi múzejníkmi mi-
moriadny záujem. Zúčastnilo sa na nej takmer 200 odbor-
níkov z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Nemecka,
Talianska, Španielska, Portugalska, Izraela, Kórey a Slovenska.
Príspevky, ktoré v priebehu konferencie odzneli, sú prístupné
v audiovizuálnej podobe na webovej stránke konferencie
https://icomconference.sng.sk/ a budú publikované v zborníku.

REVOLÚCIA: nežná × digitálna
– digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po
REVOLUTION: Velvet × Digital - digital and social media
in museums, 30 years after
On November 6 and 7, 2019, nearly 200 experts in museo-
logy, history, information technology and law from 11 count-
ries - Slovakia, Czechia, Poland, Austria, Hungary, Ger-
many, Italy, Spain, Portugal, Israel and Korea gathered at
the international scientific conference „REVOLUTION: 
Velvet × Digital - digital and social media in museums, 
30 years after“, aimed to evaluate and contextualise the 
changes that have been moving museums and galleries 
towards new trends in digital and social media over the 
last three decades.  

Jasna GABUROVÁ
Slovenské národné múzeum

Bratislava

Program konferencie bol vyvážený a zostavený tak, že jed-
notlivé referáty sa navzájom dopĺňali, čo sa odrazilo v dis-
kusii v závere každého konferenčného dňa. Prešovská kon-
ferencia bola zároveň ukážkovým príkladom kooperácie 
múzea ako organizátora s ostatnými v regióne pôsobiacimi 
pamäťovými a výskumnými inštitúciami – v tomto konkrét-
nom prípade so Štátnym archívom v Prešove a Filozofickou
fakultou Prešovskej univerzity, ktorých zamestnanci sa na 
konferencii aktívne zúčastnili. Krajskému múzeu v Prešove
sa tak úspešne darí plniť jednu z odborných činností, ktorá 
by mala byť ambíciou každého múzea – praktická podpora
vedeckého výskumu v múzeu prostredníctvom aktívnej rea-
lizácie vedeckých konferencií pre široké odborné i laické pub-

likum, s ohľadom na aktuálne otázky vedeckého výskumu, 
čo je priamym opakom „vedeckých“ podujatí realizovaných
často iba kvôli štatistickému vykazovaniu. Navyše, výsledky
vedeckej konferencie – referáty rozšírené do podoby vedec-
kých štúdií s poznámkovým aparátom – sa dostanú  k širo-
kému publiku: tesne pred Vianocami 2019 vyšiel recenzo-
vaný zborník z konferencie, ktorý zostavil jej hlavný organi-
zátor Jozef Kušnír ako 35. zväzok zborníka Nové obzory.
Jeho vydávanie bolo formou ročenky obnovené v roku 2017
ako odborné periodikum prešovského múzea, ktoré vďaka 
svojej odbornej činnosti opakovane dokazuje, že právom 
patrí medzi moderné slovenské múzeá. 
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Predstavujeme nových riaditeľov

PhDr. Martina Bocánová, PhD.
riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave

Aká profesijná dráha predchádzala váš-
mu nástupu do funkcie riaditeľky?
Moja cesta k etnológii, folkloristike a nás-
ledne do múzea nebola vôbec priamočia-
ra. Pôvodne som začala študovať filozofiu
na Trnavskej univerzite, v období, keď sa
filozofia u nás hľadala a kreovala novým
spôsobom. Štúdiom ma sprevádzali, naj-
prv v Trnave a neskôr v Bratislave, mnohé
významné osobnosti filozofického sveta,
mňa však časom začala oveľa viac lákať este-
tika, ktorú som sa rozhodla študovať v kom-
binácii s etnológiou. Musím sa priznať, že
s týmto vedným odborom som mala mini-
málne skúsenosti a kontakt, o to viac ma
začal postupne fascinovať. Vedomosti z filo-
zofie a umenia mi pomáhali pozerať sa na
etnológiu a folkloristiku novým spôsobom.
Po ukončení štúdia na Katedre etnológie
a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave som začala pra-
covať na Katedre etnológie a etnomuzikológie na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej študijný program bol obo-
hatený o praktický rozmer v oblasti hudby, tanca a spevu. Mala
som šťastie, že mojimi kolegami boli významné osobnosti
etnológie prof. Feglová, prof. Botík, prof. Garaj a mnohí ďalší.
Na tomto pracovisku sa predo mnou rozprestrel fascinujúci
svet slovenského ľudového umenia, duchovnej a materiálnej
kultúry. V tomto období som začala študovať v doktorandskom
stupni štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave pod vede-
ním prof. Leščáka, ktorý natrvalo poznačil moje vedecké sme-
rovanie a dodnes sa hrdo hlásim k jeho žiakom a nasledovní-
kom. Poslednou zastávkou v univerzitnej kariére je Katedra
etnológie a mimoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde som nastúpila
v roku 2010. Toto tretie pôsobisko mi ukázalo fascinujúci svet
kultúr mimo Európy a pomohlo mi vyrásť odborne i ľudsky.
V roku 2014 som bola na valnom zhromaždení Národopis-
nej spoločnosti Slovenska v Čadci zvolená za jej predsedníčku.
Nastalo pre mňa obdobie, keď som sa učila viesť stavovskú
spoločnosť etnológov, folkloristov a muzeológov, spoločnosť
s dlhou a bohatou tradíciou. Spolu s výborom a jej členmi sa
nám ju podarilo zmodernizovať, naštartovať mnohé jej čin-
nosti, začali sme vydávať publikácie a dokonca sme sa stali
plnohodnotným členom UNESCO. V tejto organizácii pra-
cujem aj ako členka odbornej komisie pre posudzovanie ná-
vrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôso-
bov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Sloven-
sku. V súčasnosti som predsedníčkou NSS už druhé volebné
obdobie, takže tento rok je mojím posledným vo funkcii. Ria-
diteľkou Západoslovenského múzea v Trnave som sa stala
od 1. januára 2020.

Čo vás po nástupe do funkcie milo alebo naopak, neprí-
jemne prekvapilo?
Každý človek nastupuje do nového zamestnania s určitými
očakávaniami, obavami a rešpektom. Situácia je vždy iná, je
to výzva pre každého. Pre mňa to bola výzva dvojnásobná,
hlavne preto, že som prichádzala z univerzitného prostredia.

Z prostredia, kde prednášame, ako by mali
veci v ideálnom stave vyzerať, ako by mala
vyzerať aj práca v múzeu, s múzejnými zbier-
kami, ako kreovať činnosť múzea, ako ho
manažovať a podobne. Práca v múzeu je
však realitou každodennosti, všedného dňa.
Osobne ma prekvapilo, s akým nasadením
pracujú ľudia v Západoslovenskom múzeu
v Trnave. Našla som tu ľudí, ktorí milujú
svoju prácu, ktorí majú k zbierkovým pred-
metom a k svojmu pracovisku osobný, cito-
vý vzťah, ktorí vykonávajú svoju prácu veľ-
mi zodpovedne. Ja som vstúpila do múzea
ako človek, ktorý má ambíciu vniesť doňho
niečo z univerzitného ducha. Tým myslím
otvorenosť, flexibilitu, hľadanie inovácií,
dynamiku a zároveň kvalitu a odbornosť.
Som rada, že v pracovníkoch múzea je mož-
né nájsť nadšenie, ktoré je pre takýto spôsob

práce nevyhnutný.

Ktorý zbierkový predmet vo vašom múzeu považujete za
najzaujímavejší?
Je veľmi ťažké určiť, ktorý predmet je najzaujímavejší. Každý
z nich má svoju krásu, význam, hodnotu a príbeh. Práve ten
príbeh je pre mňa zaujímavý, robí aj veci denného použitia
neobyčajnými a zvláštnymi. Príbeh ľudí, ktorí boli spojení
s určitým predmetom, vytvára jeho atmosféru a výnimočnosť.
Pre mňa sú napríklad zaujímavé predmety, ktoré sa viažu na
Štefana Cyrila Parráka, ktorý prežil fascinujúci život, bol zbe-
rateľom artefaktov ľudového umenia, predmetov, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom viažu s históriou. Svojou zbierkou
pomohol vytvoriť pevný základ bohatého zbierkového fondu
múzea, hoci ho to stálo nielen celý majetok, ale aj šťastie ro-
dinného života. Podobne majú svoj príbeh aj predmety via-
žuce sa k ženskému rádu sv. Kláry, keďže múzeum sídli v bu-
dove kláštora klarisiek.

Čo ste doteraz ako riaditeľka múzea dosiahli a čo by ste 
si priali dosiahnuť?
Mojou ambíciou je otvoriť múzeum mestu a vytvoriť pries-
tor a situácie na to, aby mesto vstúpilo do múzea. Chcela by
som, aby sa múzeum nedržalo uzatvorené v sebe, aby bolo
miestom, kam je radosť chodiť, miestom, kde sa ľudia dosta-
nú do priameho kontaktu s umením, históriou, ale aj prírod-
ninami, priestorom, ktorý ponúkne zážitok dychu starých
čias. Bola by som rada, keby návšteva múzea nebola v živote
ľudí kurióznou či výnimočnou udalosťou. Aby k nám chodili
radi a aby pobyt v múzeu bol príjemný a poučný, aby doká-
zal vzbudiť nadšenie, ale aj ponúkol témy na zamyslenie. Aj
za ten krátky čas, čo som v múzeu, sa podarilo naštartovať
mnohé procesy a aktivity, ktoré, dúfam, pomôžu Západoslo-
venské múzeum zviditeľniť v tom najlepšom zmysle slova.
Oslovili sme viaceré inštitúcie a osobnosti vedy a kultúry,
a tiež oni oslovujú nás s ponukami na spoluprácu. Dnes ešte
nebudem prezrádzať, čo všetko pripravujeme, ale ten, kto
bude sledovať našu webovú stránku a sociálne siete, určite 
nebude sklamaný.
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Elena Mannová 

Minulosť ako supermarket?
Spôsoby reprezentácie a aktualizácie
dejín Slovenska
Vydala VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2019. 463 strán, 90 ilustračných príloh. 
ISBN 978-80-224-1706-8.

Elena Mannová je popredná slovenská
historička, ktorá pracuje v Historickom
ústave SAV. Špecializuje sa na sociálne 
dejiny 19. a 20. storočia, spolkový život
a historickú pamäť. V tejto oblasti spra-
covala a publikovala veľké množstvo 
priekopníckych odborných štúdií vráta-
ne knižných diel. 
Pomerne nenápadná obálka a hlavný ná-
zov knihy na prvý pohľad priamo nesú-
visia s históriou a múzejnou prácou. Tre-
ba ho vysvetliť. Autorka parafrázovala 
staršiu myšlienku Ľubomíra Liptáka, kto-
rý neobvykle prirovnal dejiny k samo-
obsluhe, kde si človek vyberá to, čo sa
mu hodí. Po niekoľkých desaťročiach
sa „samoobsluha“ zmenila na „super-
market“. Človek v ňom rovnako vyberá
historický argument alebo predsudok 
na podporu svojej argumentácie sveta 
a potom ho podľa vlastnej vôle prezen-
tuje. Aj história sa stala komerčným to-
varom a vybrané udalosti či osobnosti 
sa dajú rozličným spôsobom predkladať
verejnosti. Možno ich kupovať/predá-
vať a možno ich aj zneužívať na rozličné
(aj politické) ciele.
Knihu pripravila autorka zo svojich star-
ších, avšak aktualizovaných, prepraco-
vaných a  ďalších doplňujúcich štúdií, 
z nich niektoré doposiaľ neboli publi-
kované, hoci téme historickej pamäti, 
respektíve výskumu pamäti sa venuje 
už tri desaťročia. V jej práci nájdeme aj
užitočné vysvetľovania používaných od-
borných pojmov a terminológie, ktoré 
sa v posledných desaťročiach tiež vyvíjali. 
Publikácia má päť hlavných častí. Úvod-
ná kapitola Mýty a kolektívne spomí-
nanie v moderných spoločnostiach upo-
zorňuje, že mýty (napr. mýty obete) nie
sú len slovenským špecifikom; existuje
podobnosť rozličných národných myto-
lógií, čo dokumentujú viaceré zaujímavé
príklady z iných európskych štátov. Sa-
mostatná podkapitola objasňuje, čo to
je politický mýtus a ako pôsobí na ná-
rodnú pamäť. (Politický mýtus má ob-
vykle reálne historické pozadie, ale zá-
merne zužuje mnohoznačné spoločen-
ské a politické javy a používa ich na ur-
čitý cielený výklad.) 
„Druhý život“ osobností mimo národ-
ného panteónu je venovaný dvom že-

nám: „stredovekej Matke Tereze“, teda 
svätej Alžbete Uhorskej a jej podobám 
v kolektívnom spomínaní, a premenám
obrazu Márie Terézie v kolektívnej pa-
mäti.
Tretia a štvrtá kapitola sú zamerané na
lokálnu pamäť. Najprv sa opisuje obja-
vovanie stredovekej a potom novove-
kej Bratislavy, ktorá bola od svojho vzni-
ku multietnickým mestom a boli pre ňu
typické určité špecifiká. Pozoruhodná 
je časť o pomníkovej kultúre v hlavnom
meste, pretože tu sa v spomínaní toho-
-ktorého obdobia vizualizuje moc a výt-
varné diela plnia úlohu jej reprezentácie. 
Kolektívnu pamäť na slovensko-maďar-
skej hranici objasňuje podkapitola Od 
národných hrdinov k  Nádvoriu Európy
a symbolickým premenám obrazu Le-
voče sa venuje podkapitola „Slovenský
Norimberg a malá Moskva“. 
Tému uzatvára epilóg s aktuálnou úva-
hou o zodpovednosti za postoje k minu-
losti. 
Text publikácie priebežne ilustruje de-
väťdesiat vybraných komentovaných fo-
tografií; pramene a  rozsiahly zoznam 
domácej a  zahraničnej odbornej lite-
ratúry umožnia záujemcom ďalšie štú-
dium.
Úlohou múzejníkov je zhromažďovať, 
interpretovať a primerane prezentovať 
kultúrne dedičstvo spojené s dejinami 
nášho územia a obyvateľstva, ktoré tu 
žilo a žije. Pri výskume a interpretova-
ní konkrétnych dejinných udalostí, ako
aj uchovávaných zbierkových predme-
tov, ktoré dokumentujú históriu a život
ľudí v ich spoločenskom rozvrstvení, tre-
ba dôsledne postupovať podľa vedec-
kých metód, usilovať sa o neustále spres-
ňovanie úrovne poznania, pretože kaž-
dý bádateľ má prirodzený sklon niečo 
zdôrazňovať alebo potlačovať. 
Spomínanie je potrebné, najmä ak si
uvedomíme množstvo zlomových a trau-
matických udalostí, ktoré sa udiali len 
za posledné storočie na Slovensku, v Eu-
rópe či vo svete. Po každej takejto závaž-
nej udalosti, po zmene politického re-
žimu nasledovalo cielené zabúdanie na
ten predošlý, alebo nasledovalo jeho zne-
važovanie. Hľadali sa dávne či zabud-
nuté slávne obdobia, udalosti, osobnos-

ti. Najdôležitejšie je poznanie, ktoré tým
získavame, a skutočnosť, ako ho v bu-
dúcnosti uplatníme. 
Verejnosť sa o pripomínanie minulosti
rozličnými spôsobmi zaujíma čoraz viac.
Pribúdajú občianske aktivity s  cieľom 
zachraňovať a obnovovať opustené a za-
nikajúce architektonické pamiatky, na-
príklad hrady, rozpadajúce sa sídla šľach-
ty, synagógy. Širšie znalosti kontextu
dejín, využívanie našej pamäti a odbor-
nosť historikov a historikov-múzejníkov
môžu byť na úžitok pri záchrane hmot-
ného kultúrneho dedičstva, ako aj pri 
spôsobe jeho prezentácie formou výstav
či iných pútavých sprievodných podu-
jatí. Práve tomuto cieľu môže publikácia
poslúžiť. 

Jana ORŠULOVÁ 

Hlavné témy
časopisu Múzeum na rok 2020

2/2020
Poslanie prírodovedných múzeí 

Termín uzávierky:
9. 3. 2020

3/2020
Made in Czechoslovakia II.

Termín uzávierky:
15. 6. 2020

4/2020
Osobnosti výtvarného umenia

Termín uzávierky:
17. 8. 2020
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Edita BUGALOVÁ, PhDr., PhD. 
Od roku 2002 riaditeľka Slovenského národného múzea-Hudobného múzea.
Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje osobnosti M. Schneidra-Trnav-
ského, dejinám hudobnej kultúry 19. a 20. storočia a problematike hudob-
nej regionalistiky.

Vladimír BUKOVSKÝ, doc., Ing., CSc.
Docent na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanit-
ných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa problematike komplexnej
ochrany kultúrneho dedičstva so zameraním na ochranu dokumentov, v pos-
lednej dekáde zisťovaniu mechanizmov starnutia farebných fotografických
materiálov. Je vedúcim riešiteľom výskumu ochrany dokumentov na kated-
re, vedúcim autorom série učebníc zameraných na ochranu dokumentov.

Tibor DÍTE, PaedDr.
V súčasnosti konzultant na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK Brati-
slava. Zaujíma sa o tezauráciu, katalogizáciu, elektronické spracovanie. Pub-
likuje v oblasti tvorby múzejných zbierok a ich spracovania.

Jasna GABUROVÁ, PhDr.
Kurátorka a kustódka etnografických zbierok v SNM-Historickom múzeu.
Venuje sa najmä oblasti ľudového odevu a ľudovému úžitkovému rezbár-
stvu. Od roku 2018 je predsedníčkou Slovenského výboru ICOM.

Diana GRUBEROVÁ, Mgr.  
Pracuje ako etnologička vo Vlastivednom múzeu v Galante. Z hľadiska re-
gionálnej pôsobnosti sa venuje tradičnej ľudovej kultúre.

Andrea JAMRICHOVÁ, Mgr.
V súčasnosti pracuje ako štátna radkyňa na odbore múzeí, galérií a knižníc
sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR. Venuje sa oblasti ma-
nažmentu zbierok. 

Miloš KADLEC, PhDr.  
Riaditeľ NPÚ, územní památkové správy na Sychrově s pôsobnosťou pre 
Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj. V rokoch 2004 – 2005 bol 
garantom za Českú republiku v projekte EÚ Evropské hrady a zámky v 21.
století (tzv. ECHO). Od roku 2019 garant projektu Metodika řádné správy
památkového fondu zpřístupněného veřejnosti. Autor pamiatkových inšta-
lácií na zámku Sychrov, komisár výstavných projektov a početných výstav 
k dejinám každodennosti.

Katarína KIANICOVÁ, Mgr., PhD.
Odborná asistentka na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa problematike ma-
nažmentu znalostí a informácií, zaujíma sa o oblasť ochrany dokumentov
a manažment ochrany dokumentov. Publikuje na tému modelového star-
nutia farebnej fotografie a v oblasti ochrany knižničných fondov. 

Gabriela KOCHANOVÁ, Mgr.
Pracuje v Slovenskom národnom múzeu ako metodička odborných múzej-
ných činností v Muzeologickom kabinete. 

Alica KRIŠTOFOVÁ
Samostatná odborná knihovníčka v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Venuje sa výskumu historických knižničných fondov a dokumentov a výskumu
šľachtických knižníc z trenčianskeho regiónu. Publikuje v oblasti starých tlačí. 

Jozef LENHART, Mgr. art. 
V minulosti pôsobil v Ústredí umeleckých remesiel, v Štátnych reštaurátor-
ských ateliéroch, v Slovenskej národnej galérii, bol generálnym riaditeľom
sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. V súčasnosti je vo voľnom povolaní, 
angažuje sa v pamiatkovej ochrane, venuje sa výskumu ľudovej architektúry
v regióne horná Nitra a spracováva užité umenie obdobia art deca. Za obnovu
zvonice vo Vyšehradnom a kaštieľa v Tomášove získal cenu Fénix – Pamiatka
roka a za tvorbu ocenenie Fra Angelica. 

Dalibor MIKULÍK, PhDr.
Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni. Venuje sa deji-
nám hradu a mesta Stará Ľubovňa v 19. storočí, obnove hradu Ľubovňa  
a dostavbe múzea ľudovej architektúry pod ním. Je autorom publikácie Šľach-
tické rody hradu Ľubovňa. Publikuje v oblasti obnovy hradu, kultúrneho 
marketingu a tvorby nových výstav a expozícií.

Jana ORŠULOVÁ, PhDr. 
Bývalá dlhoročná redaktorka SNM v revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky
a múzeá. Venuje sa najmä heraldike a zachovaným heraldickým pamiatkam
na architektúre v Bratislave a jej okolí, ako aj erbom na zbierkových pred-
metoch múzeí. Je autorkou článkov a štúdií o zachovaných erboch, spolu-
autorkou viacerých sprievodcov po Bratislave a knižných titulov. 

Ján PAPCO, Mgr.
Riaditeľ SNM-Múzea Bojnice v Bojniciach. Venuje sa výskumu výtvarného
umenia 17. – 18. storočia. Je autorom bilingválnej publikácie Rakúsky barok

a Slovensko. Nové nálezy, atribúcie I, II. Publikuje tiež v oblasti teoretických
a metodologických otázok múzejníctva (Múzeum ako tvorba). Je autorom 
múzejníckej koncepcie Od inštalácie cez animáciu k inscenácii. 

Ladislav POLÁK, Mgr.
V súčasnosti  pracuje v Národním muzeu ako laborant. Venuje sa najmä
geochemickému zloženiu prírodných materiálov. Aktuálne publikuje v oblasti
chémie klinopisných tabuliek.

Jozef RIDILLA, Mgr.  
Pracuje ako historik umenia a kurátor v Krajskom múzeu v Prešove. Venuje
sa dejinám umenia a umeleckého remesla regiónu od stredoveku po súčasnosť.

Stanislava ROVŇÁKOVÁ, Mgr.
Kurátorka na úseku histórie a zároveň poverená riadením Zemplínskeho 
múzea v Michalovciach. Venuje sa skúmaniu histórie regiónu Zemplína so
špecializáciou na obdobie do roku 1918. Je spoluautorkou viacerých mono-
grafií o obciach Zemplína, autorkou publikácie o živote grófky Irmy Sztá-
rayovej – dvornej dámy cisárovnej Alžbety Bavorskej.

Monika SCHWANDTNEROVÁ, Ing., PhD.
Riaditeľka Dubnického múzea v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti sa za-
meriava na obdobie činnosti spolku Izabella, ktorého jedna z dielní sídlila 
priamo v Dubnickom kaštieli. Je autorkou publikácie Život a sociálno-cha-
ritatívna činnosť svätej Alžbety Uhorskej. 

Petra ŠTEFCOVÁ, Ing., CSc.
Vedeckovýskumná pracovníčka v centrálním oddělení péče o sbírky Ná-
rodního muzea. Venuje sa najmä problematike preventívnej starostlivosti 
o predmety kultúrneho dedičstva  s dôrazom na sledovanie parametrov 
vnútorného prostredia depozitárov a expozícií. Publikuje v oblasti preven-
tívnej starostlivosti o predmety kultúrneho dedičstva.

Martin ŠUGÁR, Bc., Mgr., Ph.D.
Historik umenia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.
Venuje sa spracovaniu zberateľskej pozostalosti Ernesta Zmetáka, znaleckej
činnosti a niektorým aspektom autorskoprávnej ochrany diel výtvarného 
umenia. V týchto oblastiach publikuje.  

Viktória TITTONOVÁ, Mgr., PhD.
Riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove. Venuje sa archeológii Fiľakovského
hradu a regiónu Novohrad. Je autorkou monografie Panónia a Východné 
provincie vo svetle archeologických nálezov: Vplyv orientálcov na ikono-
grafiu rímskych funerálnych kamenných pamiatok z územia Maďarska. Pub-
likuje v oblasti archeológie Fiľakova a okolia.

Vladimír TURČAN, PhDr. 
Pracuje ako kurátor v SNM-Archeologickom múzeu v Bratislave. Venuje sa
výskumu 1. tisícročia n. l. Publikuje v oblasti doba rímska a včasný stredovek.

Jaroslav VALACH, Ing., PhD.
Vedúci Oddělení diagnostiky a konzervace památek v Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Venuje sa vývoju
a aplikácii optických a nedeštruktívnych metód pre dokumentáciu a štúdium
stavu a degradačných procesov objektov kultúrneho dedičstva. 

Štefan ZAJÍČEK, PhDr.
V rokoch 1984 – 2019 riaditeľ a historik umenia Galérie Jána Mudocha v Se-
nici. Venuje sa výskumu a kurátorskej príprave výstav, osobitne výtvarných
umelcov spojených so Záhorím a myjavskou oblasťou. Je autorom mono-
grafie Michal Tillner (1993) a spoluautorom ďalších monografií, editorom 
a spoluautorom zborníkov z edície Ars transmontanae. Umenie Záhoria. 
Je zakladateľom a spoluautorom viacerých edícií (Umelci Záhoria, Spoločné
výstavy umelcov Záhoria a i.). 

Petr ZEMÁNEK, doc., PhDr., CSc.
Riaditeľ Ústavu srovnávací jazykovědy na Filozofickej fakulte Univerzity 
Karlovy. Zaujíma sa o semitské jazyky, arabčinu a korpusovú jazykovedu. 
Publikuje v oblasti arabskej a semitskej jazykovedy a korpusovej lingvistiky,
a to ako v teoretickej, tak aj aplikovanej oblasti.

RECENZENTI

Daniel HUPKO, PhDr., PhD.
Kurátor v Múzeu mesta Bratislavy a vedúci oddelenia dokumentácie. Pod-
predseda ZMS, tajomník Literárnej a hudobnej komisie ZMS a člen Odbornej
komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS. Venuje sa odbornému zhod-
nocovaniu pozostalosti Janka Jesenského v MMB, výskumu červenokamen-
skej línie staršej vetvy rodu Pálffyovcov a zaujíma sa o dejiny keramickej vý-
roby na Slovensku v novoveku.

Ivana JANÁČKOVÁ, Mgr.
Kurátorka zbierky nábytku a zbierky archívnej povahy v SNM-Múzeu Červený
Kameň v Častej. Zaoberá sa historickým nábytkom, šľachtickými interiérmi
a historickou fotografiou.



Nové
akvizície
Zbierka maľovaných huslí
SNM-Hudobné múzeum 
Zbierka maľovaných huslí slovenského pedagóga, etnomu-
zikológa, folkloristu, interpreta, zberateľa a upravovateľa ľu-
dových piesní Ing. Mariana Járeka bola získaná kúpou v roku
2019. Najpozoruhodnejšie    sú husle českého husliarskeho 
majstra Bohuslava Lantnera (1862 – 1917). Husle (ev. č. MUS
2922) majú menej typickú jednodielnu spodnú rezonančnú 
dosku, s malým slimákom ukončeným hlavicou v tvare žens-
kej hlavy. Na kostenom strunníku je reliéfna výzdoba s pos-
tavou huslistu. Maľba má vročenie 1896, jej autorom je čes-
ký sochár, dizajnér a medailér Stanislav Sucharda (1866 – 1916).

Foto: SNM-Hudobné múzeum

Collection of painted violins
SNM-Music Museum

The collection of painted violins of the Slovak pedagogue, 
ethnomusicologist, folklorist, interpreter, collector and arran-
ger of folk songs Ing. Marian Járek was obtained by purchase
in 2019. The most remarkable is a violin of the Czech violin
master Bohuslav Lantner (1862 – 1917). The violin has a less 
typical one-piece lower resonating body, with a small scroll 
finished in the form of a female head.  The bone bridge has 
a relief decoration with the figure of a violin player. The pain-
ting is dated to 1896, its author is the Czech sculptor, designer 
and medal maker Stanislav Sucharda (1866 – 1916).

Photo: SNM-Music Museum 
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