Múzeá v prírode
Koncepcie, realita
a vízie
Zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode
konanej 15. a 16. mája 2019 v Skanzene Vychylovka

********************************

Open-Air Museums
Concepts, Reality
and Visions
Collection of Articles from the First Year of the Conference of the
Union of Open-Air Museums on 15–16th May 2019 in Open-Air
Museum Vychylovka

Kysucké múzeum v Čadci
2019

MÚZEÁ V PRÍRODE - KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE
Zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode
konanej 15. a 16. mája 2019 v Skanzene Vychylovka
Vydavateľ:
Kysucké múzeum v Čadci
Editorka:
Mgr. Helena Kotvasová
Grafická úprava:
Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.; Mgr. Martin Turóci, PhD.
Foto na obálke: Usadlosť u Hruškuliaka, foto: Michal Turóci (2012)
Zadná strana obálky: Múzeum slovenskej dediny (Archív SNM,
pobočka Martin) a výstavba Múzea v prírode pod hradom Ľubovňa
(Archív Ľubovnianskeho múzea)
Autori príspevkov:
Radek Bryol, Jaroslav Džoganík, Jozef Fundák, Stanislava Gogová,
František Gutek, Dušan Janický, Richard Janoštín, Marianna Janoštínová,
Simona Jaššová, Lukáš Jonov, Alojz Kontrik, Helena Kotvasová, Peter
Maráky, Pavol Markech, Zuzana Markechová, Katarína Očková, Monika
Pavelčíková, Radovan Sýkora, Barbora Šumská
Recenzenti: Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc.
PhDr. Zdena Krišková, PhD.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
Rok vydania: 2019
Náklad:

300 ks

Počet strán:

200

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vyšlo s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
ISBN 978-80-89751-25-9

OBSAH
Úvodom / 5
ŠTÚDIE
Múzeum v prírode - fenomén rôznosti
Marianna Janoštínová / 7
Muzea v přírodě v České republice – Jak se dostat z periferie
Evropy?
Radek Bryol / 15
Archeologické múzeum v prírode - brána do minulosti. Príklad
dobrej praxe – Múzeum praveku Bojnice v projekte študentov
Katedry muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filoza v Nitre
Stanislava Gogová / 23
Koncepčný podiel PhDr. J. Langera na budovaní slovenských
múzeí v prírode
Marianna Janoštínová – Katarína Očková / 37
Koncepcie výstavby Múzea slovenskej dediny
Simona Jaššová – Radovan Sýkora / 41
Skanzen Vychylovka - história a súčasnosť
Alojz Kontrik / 69
Sakrálny objekt vo svetle koncepčných zámerov v rámci interdisciplinárnych kontextov a jeho miesto v sídelnej štruktúre
národopisnej expozície v prírode – MKD vo Vychylovke
Pavol Markech / 87
Múzeum v prírode pod hradom Ľubovňa
Monika Pavelčíková / 105
Pod tým hradom v drevenici
Barbora Šumská – Dušan Janický / 121

Skanzen v kúpeľoch. Genéza, súčasnosť a perspektívy Múzea
ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch
František Gutek / 133
SPRÁVY
Dotačné schémy Fondu na podporu umenia so zreteľom na Múzeá
v prírode
Lukáš Jonov / 141
Spôsoby financovania opráv expozičných objektov Múzea slovenskej
dediny v rokoch 2008 – 2018
Radovan Sýkora / 147
Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom – zvyšovanie
komfortu pre návštevníkov, opravy a ochrana objektov
Jozef Fundák / 159
Skanzen SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku: realita
tradície a perspektíva modernity
Jaroslav Džoganík / 171
Pravidelné výchovnovzdelávacie programy pre návštevníkov
Múzea oravskej dediny v Zuberci
Richard Janoštín / 178
Národopisná expozícia v prírode vo Vychylovke s Historickou
lesnou úvraťovou železnicou
Zuzana Markechová / 182
Múzeum (?) Vychylovka – od zámeru k realite, od koncepcie
k prosperite
Peter Maráky / 190
Budovanie Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke
v rokoch 1998 – 2018
Helena Kotvasová / 195

Úvodom
Vážení čitatelia!
Zborník, ktorý práve držíte v rukách, prináša príspevky, ktoré odzneli
v dňoch 15. – 16. mája 2019 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke počas
prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode, pôsobiacej pri Zväze
múzeí na Slovensku ako odborná komisia. Konferencia s názvom Múzeá
v prírode – koncepcie, realita a vízie, sa konala pod záštitou predsedníčky
Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia.
Cieľom konferencie bola výmena skúseností s riadením a starostlivosťou múzeí v prírode, ktoré si ako špecializované múzeá vyžadujú
špecifické teoretické, metodické a legislatívne prístupy. Konferenčné príspevky boli rozdelené na niekoľko okruhov, venovaných princípom budovania múzeí v prírode, zabezpečeniu odborných činností a prevádzky,
ale aj dostupným dotačným schémam pre túto oblasť ochrany kultúrneho
dedičstva.
Toto vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, ktorého sa
okrem domácich odborníkov zúčastnili aj experti z Českej republiky, zároveň slúžilo aj na vzájomné predstavenie jednotlivých múzeí v prírode
– ich odbornej činnosti a múzejnej prezentácie. Pozornosť sa venovala
i transferom objektov ľudovej architektúry a problematike ich sprístupnenia ako expozičných objektov. Keďže zachovávanie a sprístupňovanie
tradičnej architektúry i prezentácia spôsobu života prostredníctvom oživovacích programov sú finančne nákladné, príspevky reflektovali aj ekonomickú stránku fungovania múzeí v prírode. Vďaka publikovaným
príspevkom sa verejnosť i zriaďovatelia môžu dozvedieť o technicky i finančne náročných, no nevyhnutných rekonštrukciách, opravách či úpravách areálov agro a zoo expozícií.
Takto zvolená štruktúra vedeckej konferencie, ktorej výsledky Vám
sprostredkováva tento recenzovaný zborník, odzrkadlila nielen koncepčné zámery „otcov zakladateľov“, ale priblížila i oblasti, ktoré naliehavo potrebujú riešenia. Predkladané výstupy odborných pracovníkov
budú prínosom nielen pre pracovníkov múzeí v prírode, ale aj pre zriaďovateľov a záujemcov o tento špecifický druh múzeí na Slovensku.

Mgr. Helena Kotvasová, tajomníčka ÚMP

Portrét Arthura Hazelia v diele Emila Hildebranda
Sveriges historia intill tjugonde seklet (1910).
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MÚZEUM V PRÍRODE – FENOMÉN RÔZNOSTI
****************

OPEN-AIR MUSEUM – THE PHENOMENON OF DIVERSITY
PhDr. Marianna Janoštínová
Múzeum oravskej dediny, Zuberec 850
027 32 Zuberec
e-mail: muzeum@zuberec.sk
Abstract:
The topic of the first year of ZMS – the Union of Open-Air Museums – in
connection to the generational shift that has been taking place in our institutions, is a mutual introduction of the Slovak open-air museums; their
geneses, current activities, as well as future plans. To understand the
broader context, this article is focused on outlining the development of the
concept of open-air museums in the European context, which influenced
the process of building our museums. It also accentuates some facts related
to the current activities of the Slovak open-air museums and the visions
for further development of the profession.
Keywords: an open-air museum, concepts, a definition
V súvislosti s témou konferencie je cieľom môjho príspevku rámcové
predstavenie vývoja koncepcií múzeí v prírode v európskych súvislostiach
pre pochopenie rôznorodosti tvorivých zámerov i spôsobov prezentácie,
ktoré boli východiskom aj pre budovanie slovenských múzeí v prírode.
Tak ako pôvodné koncepcie ovplyvňujú spôsob fungovania jednotlivých
múzeí v súčasnosti, tak naše profesionálne postoje k súčasným problémom
ovplyvnia realizáciu vízií v budúcnosti.
Koncepcie
Vznik múzeí v prírode je zviazaný so Škandináviou posledného desaťročia
minulého storočia a hlavným hybným momentom bola industrializácia,
ktorá rýchlo a nenávratne menila krajinu na nepoznanie.
Odhliadnuc od diskusií o tom, ktoré múzeum bolo najstaršie, jednou
z najvýraznejších osobností v tomto novom prístupe k prezentácii minulosti
bol Arthur Hazelius, (pôvodom učiteľ – autor viacerých učebníc – podieľal
sa aj na školských reformách; zakladateľ etnografického múzea Nordiska
Museet) ktorý v štockholmskom Skansene zriadil – dnešnou terminológiou povedané – vysunutú expozíciu v prírode materského Nordiska
7

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

Museet. Podnetom pre budovanie múzea bola snaha o ochranu či záchranu
ohrozených objektov. Prenesením objektov ľudového bývania ich
zariadením, ale aj úpravou ich okolia sa usiloval o predstavenie života
roľníckeho obyvateľstva v celistvosti, teda vrátane vzťahu medzi prírodnými
podmienkami a spôsobom života.
Čoskoro Hazelius svoj koncept rozšíril o rozmer duchovnej kultúry.
Začal vytvárať zbierku tancov a melódií, zabudnutých tradičných hier
i starého švédskeho humoru a v Skansene sa snažil o predstavenie
tradičného života s týmito živými charakteristickými črtami. Spočiatku
použité figuríny nahradil živými ľuďmi ako sprostredkovateľmi histórie.
Nechýbali ani veľké podujatia – festivaly, ktorých cieľom bolo pritiahnuť
pozornosť širšej verejnosti, ale touto cestou získavať aj priaznivcov ochotných
pre dobrovoľnú spoluprácu. Skansen si vo veľmi krátkom čase získal
pozornosť tlače (jediného vtedajšieho masmédia) a prudko rastúca
návštevnosť dosahovala už v prvých rokoch úctyhodné čísla.
Čo bolo také výnimočné na veľkom úspechu Skansenu? Podľa slov
Stena Rentzoga, bola to „kombinácia kultúry a prírody, materiálnej a duchovnej histórie, návštevníkov ako aktívnych účastníkov, vzdelávania
zábavnou formou a tiež živej histórie“.1
Tento koncept sa stal hybným momentom pre vznik ďalších
múzeí v prírode, čoskoro boli založené vo všetkých hlavných mestách
severských krajín (Kodaň, Oslo, Helsinky), do 20. rokov 20. storočia boli
v severských krajinách založené všetky dnešné veľké múzeá. Navzájom
sa ovplyvňovali, porovnávali i súperili. Každé sa budovalo za iných podmienok, každé bolo silno ovplyvnené charizmou svojho zakladateľa, každé
vo svojom pôsobení akcentovalo nejaký iný aspekt.
Spomedzi všetkých spomeniem koncepciu Andersa Sandviga
v Nórskom Mailhaugen, kde sa do múzea prenášali nielen samostatné
objekty ale celé veľké usadlosti s veľkým dôrazom na rekonštrukciu
sídelnej krajiny – ich osadenie v teréne malo maximálne korešpondovať
so situáciou na pôvodnom mieste. Sandwigov model prezentácie sa
v mnohom podobal na Hazeliov v snahe nielen ochraňovať prvky kultúrneho dedičstva, ale prezentovať ich „oživené“. Po viacerých pokusoch
však narazil na nedostatok finančných prostriedkov, od 20. rokov sa preto
múzeum orientovalo najmä na demonštráciu remesiel.2
1

RENTZHOG, Sten: Open Air Museums: the History and Future of a Visionary Idea.
Östersund : Jamtli Förlag. 2007, s. 25. ISBN 978-91-7948-208-4.
2
Orientácia na remeselnú výrobu bola taká dôsledná, že v roku 1987 bol pri múzeu vytvorený Nórsky inštitút remesiel – národné centrum, ktoré prevzalo zodpovednosť za ich
8
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Najdôležitejšie myšlienky ohľadom usporiadania a prevádzkovania
múzeí v prírode teda vznikli už v priebehu prvých desaťročí ich existencie.
Súbežne s veľkými národnými či regionálnymi múzeami v prírode
vznikali v Škandinávii a v severnom Nemecku aj stovky menších múzeí
lokálneho charakteru.
Prakticky všetky dovtedajšie múzeá v prírode sa zameriavali primárne na
vidiecku kultúru. Prvou výnimkou bolo vybudovanie predindustriálneho
mesta v Dánskom Århus. Úsilie Petra Holma o záchranu najstaršieho
domu v meste pred demoláciou sa rozvinul do vytvorenia pamätníka
urbánnej kultúry Den Gamle By.
Rozvoj múzeí v prírode prerušila prvá svetová vojna. Povojnová
situácia a hospodárska kríza v 30. rokoch sa prejavili aj v nálade spoločnosti, ktorá riešila existenčné problémy. Zdôrazňovanie histórie strácalo
pre bežných ľudí význam. Rozmach múzeí v prírode v severnej Európe
sa v tomto období utlmil, ale objavili sa viac alebo menej úspešné pokusy
v iných krajinách vrátane novokonštituovaných krajín strednej a východnej Európy (Wales, Švajčiarsko, Rakúsko, pobaltské krajiny, Poľsko,
Československo, ZSSR, Rumunsko).3
V Československu bolo v 20. rokoch založené Valašské muzeum
v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm. Zámery Sväzu slovenských múzeí
na vybudovanie celonárodného múzea v prírode, ani myšlienka na
zriadenie regionálneho múzea na Orave neboli realizované.
Druhá svetová vojna priniesla obrovské škody aj na kultúrnom
dedičstve. V súvislosti s povojnovou obnovou sa vo všetkých krajinách
Európy začala rozvíjať pamiatková starostlivosť, metódy obnovy, konzervácie a reštaurovania pamiatok. V súvislosti s týmto trendom sa dával
maximálny dôraz na ochranu pamiatok in situ a múzeá v prírode sa z hľadiska ochrany považovali za najkrajnejšie riešenie, a to iba v prípade, že
pamiatku na pôvodnom mieste nemožno zachovať.4 Avšak v 50. rokoch
došlo k radikálnym zmenám v poľnohospodárstve – mechanizácia a s ňou
dokumentáciu a zachovávanie. Dostupné na https://eng.handverksinstituttet.no
3
Jeden z najkurióznejších projektov vznikol v Bukurešti, kde v rekordnom čase postavili
múzeum, ktorého cieľom bolo ukázať návštevníkom skutočný život rumunských roľníkov
na dedinách v súčasnosti. Múzeum bolo vlastne sociologickým experimentom. Presťahovali doň niekoľko tisíc roľníkov, ktorí sa sem z dedín presťahovali so všetkým potrebným
na živobytie vrátane domácich zvierat. Aj keď projekt v tejto podobe nebol udržateľný
a narazil na mnohé finančné, sociálne i zdravotné problémy, vzniklo vďaka nemu jedno
z najkrajších múzeí v prírode - Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“. Dostupné
na: https://muzeul-satului.ro/en/istoric/
4
ICOM declaration: 9th July 1956/1957 Geneva, section 6.
9
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spojená orientácia na monokultúrne plodiny viedla k zániku a likvidácii
malých fariem a roľníckych usadlostí. S touto dramatickou premenou
krajiny sa už zakrátko ukázalo, že pôvodnú vidiecku architektúru často
nemožno chrániť na pôvodnom mieste.
S veľkou rýchlosťou sa začala ďalšia vlna budovania takzvaných
krajinných múzeí v prírode (angl. „landscape museums“). Vznik a smerovanie múzeí v prírode v tomto období bolo spojené s nástupom novej
generácie odborníkov. Pri ich výstavbe i múzejnej prezentácii sa presadzovali celkom odlišné princípy ako dovtedy. Pod vplyvom metodiky
ochrany pamiatok sa pozornosť často sústredila predovšetkým na hmotu
objektov. Vyvíjali sa metódy reštaurovania i transferu celých objektov vrátane krovov. Dôraz sa kládol na vedeckosť zbierok, čo sa premietalo aj do
prezentácie.
Expozície boli oprostené od akéhokoľvek prejavu národných či
regionálnych tradícií, zbavené čo i len náznaku ilúzie a emotívneho
pôsobenia.5
Vytvárali sa chronologické a typové rady. Expozície boli orientované vedecky, sprevádzané podrobnými textovými výkladmi, ktoré mali
návštevníka zorientovať v problematike. Takto však boli múzeá pre
návštevníkov príliš „neživé“.
Na druhej strane sa koncepcie posunuli od pôvodného prezentovania jednotlivých častí dediny k prezentácii komunity ako celku s jej
diferencovanými sociálnymi podmienkami. V súvislosti s krajinárskymi
tendenciami sa vo viacerých múzeách prejavila snaha o uchovanie a prezentáciu pôvodného prostredia a spôsobu života a práce ľudí, pestovanie
starých odrôd plodín a chov tradičných plemien domácich zvierat.
V krajinách východného bloku vznikali múzeá v prírode už od 40.
rokov, no prevažne v 60. – 80. rokoch 20. storočia. Práve tu sa podarila
zmena prístupu k prezentácii múzeí v prírode snahou o ochranu
a oživenie úcty k regionálnym či národným tradíciám. Veľkú úlohu v tom
zohral riaditeľ múzea v poľskom Sanoku Jerzy Czajkowski.6
V tomto období sa budovali aj múzeá v prírode na Slovensku. Ich
budovanie súviselo s potrebami ochrany pamiatok ľudového staviteľstva
v čase industrializácie, spojenej so zánikom vnútorných vzťahov tradičných dedinských spoločenstiev, s čím súviseli aj rýchle zmeny charakteru
sídel. V niektorých regiónoch bola dôvodom výstavba veľkých vodných
5

Dôsledkom nacizmu, ktorý istým spôsobom glorifikoval národné tradície bola táto téma
v krajinách západnej Európy dlhodobo tabuizovaná.
6
RENTZHOG, Open Air Museums, s. 195.
10
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diel, pri ktorých došlo k zániku veľkých častí sídelnej krajiny. S budovaním múzeí v prírode v bývalom Československu vyplynula potreba teoretickej základne pre tvorbu ich koncepcií. Výskumná úloha Národopisné
múzeá v prírode – výskumná a teoretická príprava podkladov na realizáciu
sa dostala do štátneho plánu základného výskumu. Na jej riešení sa
podieľalo Slovenské národné múzeum – Etnografický ústav v Martine,
Valašské muzeum v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm a Ústav lidového
umění v Strážnici.7 Výsledkom bola metodika múzeí v prírode, publikovaná v roku 1981, v ktorej boli formulované zásady pre vytváranie koncepčných modelov múzeí v prírode vrátane rekonštrukcie historickej
krajiny8 – materiál, ktorý z koncepčného hľadiska nestratil na aktuálnosti
ani po 40 rokoch.
V smerovaní európskych múzeí v prírode prišla v polovici 70.
rokov 20. storočia ďalšia veľká zmena. Súvisela s nástupom ďalšej generácie múzejníkov a bola ovplyvnená vznikom múzeí živej histórie v zámorí
(60. roky 20. storočia). Nový prístup priniesol iný pohľad i na spôsob
vystavovania i zariaďovania objektov, najvýznamnejším prvkom nového
uvažovania však bol „návrat človeka“. Orientácia múzeí v prírode sa začala viac ako na objekty sústreďovať na ľudí, ktorí boli s týmito objektmi
zviazaní. Významným prezentačným nástrojom sa stal príbeh, získaný na
základe výskumu viacerých generácií žijúcich v konkrétnom objekte.
Nastal tak posun od jednostrannej orientácie na ochranu objektov
k otázkam výchovy ako ďalšej z hlavných úloh múzeí v prírode. Zjednodušene môžeme povedať, návrat k myšlienkam Arthura Hazelia9.
Napriek tomu, že hovoríme prevažne o múzeách orientovaných
na vidiecky spôsob života, ich rôznorodosť bola daná jednak regionálnymi
rozdielmi, koncepciami výstavby, spôsobom prezentácie, no diferenciácia
rástla aj s pribúdajúcou špecializáciou niektorých múzeí napr. na lesníctvo, pastierstvo, ovocinárstvo, produkciu ľanového oleja a pod. Pribúdali
aj múzeá, alebo časti pôvodne rurálne orientovaných múzeí, prezentujúce urbanizmus miest, technologicky orientované múzeá priemyselnej
histórie i archeologické múzeá v prírode. Pre túto veľkú rôznorodosť sú
pokusy o typológiu múzeí v prírode vždy iba orientačné.
7

KIRIPOLSKÁ, Anna: Múzeum slovenskej dediny : národopisná expozícia SNM-EM
v prírode. In: Etnologické rozpravy, 2003, č. 1, s. 120. ISSN 1335-5074.
8
LANGER, Jiří (ed.): Národopisná muzea v přírodě – teoretická a metodická východiska
k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1981, 54 s.
9
RENTZHOG, Open Air Museums, s. 96.
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Profesionalizácia
S postupujúcou profesionalizáciou múzeí v prírode a s problémami,
ktorým čelili v jednotlivých krajinách, rástla potreba medzinárodnej platformy, ktorá by umožňovala odbornú diskusiu i výmenu technických či
organizačných skúseností. Spoločným úsilím riaditeľov viacerých veľkých
múzeí sa v roku 1966 začalo s prípravami na založenie Asociácie európskych múzeí v prírode (Association of European Open Air Museums –
AEOM), ktorá je dnes autonómnym členom ICOM. Podľa stanov asociácie
sú múzeá v prírode definované ako „vedecké zbierky rôznych variantov
konštrukcií a usporiadania, umiestnené vo voľnej prírode (na voľnom
priestranstve), ktoré ako konštrukčné a funkčné jednotky objasňujú súvislosti vzniku a vývoja historického sídelného prostredia, obydlí, hospodárenia a výroby“.10 Je tým povedané všetko, čo sa od múzea v prírode
očakáva – vedeckosť zbierky, jej usporiadanie, umiestnenie i účel.
S jednoduchším pojmoslovným aparátom vyjadruje rovnaký obsah vymedzenie pojmu Jiřím Langerom: „Pro neuzavřenost množství funkcí
definujeme muzeum v přírodě jako rekonstrukci historického životního
prostředí se vším všudy.“ Teda so stavbami, s prostredím týchto stavieb
(zabezpečujúcim obživu), rekonštrukciou ľudského sídla i s vnútorným
zariadením predmetmi. Tento rámec možno rozšíriť o rekonštrukciu historických činností.11
Teoretická a metodická základňa nášho špecifického odboru nie
je iba akousi povinnou jazdou, ktorá nám umožňuje porozumieť si na
odborných podujatiach. Svoj význam mala nielen pri koncipovaní a výstavbe
našich múzeí, ale určuje nám orientáciu aj pri ich ďalšom dotváraní
a prezentácii.
Realita
Významným spôsobom ovplyvňuje našu realitu legislatívny rámec. Legislatívne ošetrenie ochrany objektov v múzeách v prírode má v každej krajine svoje osobitosti, väčšinou však spadá aj pod oblasť pamiatkovej
starostlivosti.
Na Slovensku – paradoxne – aj keď múzeá v prírode vznikali predovšetkým z dôvodu pamiatkovej ochrany objektov a Pamiatkový ústav
bol vo viacerých prípadoch ich investorom - Zákonom č. 49/200212 boli
10

Rules of the Association of European Open Air Museums (2017) § 1.
LANGER, Jiří: Evropská muzea v přírodě : Atlas památek. Praha : Baset, 2005, s. 12.
ISBN 80-7340-069-3.
12
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
11
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pod ochranu pamiatkového fondu zaradené iba objekty in situ. Tým boli
múzeá v prírode vyradené spod pamiatkovej starostlivosti a na nejaký čas
úplne stratili legislatívnu oporu. Ochrana objektov múzeí v prírode bola
potom zaštítená až Zákonom č. 206/2009, podľa ktorého objekt v múzeu
v prírode môže byť zbierkovým predmetom.13
Je našou úlohou aj na pôde ZMS – Únie múzeí v prírode diskutovať
o tom, či táto úprava je dostatočná a zohľadňuje špecifiká našich špecializovaných múzeí, alebo dokážeme navrhnúť úpravu, ktorá by viac reflektovala potreby praxe, štandardov múzejných odborných činností
a napokon aj možnosti využitia dotačných schém.
Múzeá v prírode sú pre návštevníkov príťažlivé. Aj keď údaje o návštevnosti nie sú základným nástrojom na posudzovanie ich kvality,
predsa len poskytujú určitú orientáciu. Niektoré z našich múzeí v prírode
dlhodobo patria medzi 20 najnavštevovanejších objektov na Slovensku.
Je preto zarážajúce, že práve tieto pracoviská sú personálne najviac
poddimenzované. Vysoké nároky na ochranu objektov i areálov nemôžu
byť iba záležitosťou technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorých je napokon tiež nedostatok. Múzeum v prírode musí ostať odbornou inštitúciou vo všetkých múzejných činnostiach – selekcia (tvorba zbierkového
fondu) – tezaurácia (výskum, odborné spracovanie, dokumentácia,
vlastná fyzická ochrana predmetov i objektov) – komunikácia (prezentácia, viacúrovňové sprístupnenie informácií, prezentačné programy
podľa princípov múzejnej komunikácie) i marketing. Zdôvodňovanie prínosu našich inštitúcií a zmena v nazeraní na ich finančné a personálne
potreby patrí preto v súčasnosti tiež k naliehavým výzvam pre odbornú
komunitu.
Vízie
Slovenské múzeá v prírode v súčasnosti prechádzajú generačnou výmenou.
Ako už bolo spomenuté, všetky zlomové obdobia a významné zmeny
v koncepčnom nazeraní na múzeá v prírode súviseli s nástupom novej
generácie odborníkov. Ako zo skúseností vieme, každé takéto obdobie
prináša nové výzvy a príležitosti, je však spojené aj s určitými rizikami.
Mladá generácia má bližšie k duchu a jazyku súčasnej doby,
dokáže lepšie porozumieť potrebám a očakávaniam návštevníkov, dokáže
13

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov, §2, ods.2: „Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt
v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.“
13

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

sa možno lepšie prispôsobovať spoločenským zmenám. Skôr narodení
pracovníci spravidla majú veľkú sumu znalostí a skúseností. Vzájomná
spolupráca zabezpečuje kontinuitu v odovzdávaní informácií o samotnej
inštitúcii i o objektoch a zbierkovom fonde, aby nebolo nutné strácať čas
objavovaním už objaveného. Pri priaznivých okolnostiach môže byť
výsledkom ideálna kombinácia postavená na erudícii, osobnom vzťahu
k múzeu a pedagogických víziách, chápajúca múzeum v prírode ako „laboratórium, ktoré dáva nespočetne príležitostí na experimenty, ktoré nemožno nikde inde použiť.“14
Svoju úlohu v tomto procese zohráva aj ZMS – Únia múzeí v prírode,
ktorá má byť platformou na výmenu skúseností prostredníctvom odborných stretnutí, spoluprácou so zahraničnými odborníkmi, vytváraním informačných databáz, bibliografií a podobne. Verím, že aj táto konferencia
sa stane tradíciou a užitočným formátom pre profesionalizáciu odboru.

14

LANGER, Evropská muzea v přírodě, s. 12.
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MUZEA V PŘÍRODĚ V ČESKÉ REPUBLICE – JAK SE
DOSTAT Z PERIFERIE EVROPY?
****************

THE OPEN-AIR MUSEUMS IN THE CZECH REPUBLIC – HOW
DO WE GET AWAY FROM THE PERIPHERY OF EUROPE?
Mgr. Radek Bryol
Metodické centrum pro muzea v přírodě, Palackého 147
Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
e-mail: bryol@vmp.cz
Abstract:
Thanks to their content as well as form, open-air museums are loaded
with values for contemporary society. At the same time, it is clear that
there are a number of opportunities for improvement, however, finances
are not the only enemy: in particular, the development has been hindered
by a human factor and lack of innovation. Opportunities for development
appear to be present in nearly all areas of museum work: from comprehensive conceptual museum thinking through an overall concept of the
sites, including the presentation of the environment and cultural landscape, to the preservation of building monuments, which is related to the
maintenance of intangible heritage. Important issues also include the relationship with visitors which has been obvious in the concept of exhibitions, their renewal, and an information system. The Methodological
Centre for Open-Air Museums at the National Open-Air Museum (the
Wallachian Open-Air Museum) which cooperates with leading experts in
various fields has been trying to introduce some new approaches in our
environment. Many positive examples may be, in particular, found in the
open-air museums in European countries (Germany, Scandinavia, Switzerland, Great Britain), but also in our country, including various enthusiastic club activities. We may see the development of open-air museology
and approximation to the European standard in the environment close to
us, especially in Hungary and Romania. However, the degree of application of these positive stimuli eventually depends on the priorities in a particular institution, but especially on the openness of museologists to accept
them.
Keywords: open-air museums, development, trends, methods, a visitor
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Úvod
Při popisu současného stavu věcí je na čelních místech většinou uváděna
finanční situace, podobně jako v muzeích v přírodě. Je samozřejmé, že
dobré ekonomické zázemí je základem pro dobré fungování čehokoli, ale
na mnohých příkladech můžeme dokumentovat, že tato přímá úměra
nemusí vždy platit a někdy můžeme počítat naopak s úměrou nepřímou.
Zvláště v kulturní sféře, kde mnohdy nejdou výstupy jednoduše a přesně
kvantifikovat, hraje velkou roli právě lidský faktor. Pokud se v muzeu objeví člověk, který k instituci nemá úctu nebo nezná její hodnoty, je prohlubování neúspěchu zaručeno. A to zvláště nemá-li dotyčný zájem
z jedné strany ani o minulost a z druhé ani o inovace. Proto při návštěvě
některých muzeí potěší setkání se zahradníkem, který se rád rýpe v zemi,
průvodcem, který má rád kontakt s lidmi nebo kurátorem, který se neštítí
prachu zašlých dob.
V následujícím textu si tedy dovolíme přinést několik inspirací ze
zahraničí i z našeho prostředí. Zaměříme se zejména na koncepčnost
muzeí v přírodě, dále stavební aktivity, rekonstrukci sídelní a kulturní
krajiny a také na vztah k návštěvníkům. Nutno připomenout, že ne
všechny aktivity jsou aktuálními trendy, některé se v našich muzeích vyskytovaly už v dávné minulosti, jen s postupem času jejich naplňování
ochladlo.
Koncepčnost
Už z dřívějších dob jistě obdivujeme plány budování některých muzeí
v přírodě. Mnohé se nepodařilo dokončit, jiné doznaly změn a kompletně
naplněné koncepce jsou v Čechách, na Moravě a na Slovensku spíše výjimkou. Z aktuálních větších záměrů zmiňme projekt dostavby Muzea
lidových staveb v Kouřimi, kde se pracovníci z původního urbanismu
muzea ve smyslu záchranného prostoru snaží vytvořit vesnický urbanismus s návsí obklopenou usedlostmi. Koncepčnost má jistě smysl také
v méně efektním a pohledném písemném zpracování, tak jak se v poslední
době snaží Valašské Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které
pracuje podle Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm do roku 20231 s aktualizací ve formě Střednědobého plánu
rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019 – 2023.2
1

Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023.
[Koncepční materiál zpracovaný pro VMP Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva]. Rožnov
pod Radhoštěm – Zlín, 2013.
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Stavební činnost
V poslední době cítíme, jistě s neodmyslitelným respektem k zásadní
funkci sbírkotvorné, že velmi aktuálním, možno povědět i akutním odborným smyslem muzeí v přírodě je zodpovědný přístup ke stavební činnosti. Tato problematika, která je pro muzea v přírodě zároveň
dominantní, primárně ovlivňuje a určuje charakter zachování stavby
v muzeu jako artefaktu se všemi jeho hodnotami. Sekundárně má stavební činnost v muzeu vliv na znalost technologií uplatnitelných v širším
kontextu památkové péče. Navíc může kladně ovlivnit soukromé vlastníky
památek i nijak neevidovaných objektů s historickými rysy, které trpí neodbornými a neestetickými zásahy, mnohdy stejně jako samy památky
nejvyšší kategorie.
Vrátíme-li se k muzeu v přírodě, nejedná se o potřebu pouze
v případě udržování historických technologií, ale také aplikaci nových
metod jak v průzkumu staveb (archeologie, dendrochronologie, trasologie aj.), tak při samotné stavební intervenci.
Dosud málo užívaným
postupem je v našem prostředí
transfer v bloku, který umožňuje zachovat mnohé hodnoty
jinak destruované při demontáži. V poslední době jsme se
s tímto přístupem setkali ve
Valašském muzeu v přírodě
a Polabském národopisném
muzeu Přerov nad Labem, již
daleko dříve v Muzeu vesnic- Transfer kamenných stěn v bloku pracovníky
kých staveb středního Povltaví Valašského muzea v přírodě, 2018. Foto: O. Holišová
ve Vysokém Chlumci. Již k tradičním postupům patří tato metoda zvláště
v německém prostředí, např. v Bad Windsheim.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Strážnici je v poslední době
příkladné v přístupu k hliněnému stavitelství nejen v rovině prezentace
veřejnosti, ale přímo ve stavební činnosti muzea. Zachování autenticity
staveb se díky souhře předních odborníků daří v Muzeu vesnických staveb
středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.
2

Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro
období 2019–2023. [Koncepční materiál zpracovaný pro VMP Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy
a práva; Fakulta multimediálních komunikací]. Rožnov pod Radhoštěm – Zlín, 2018.
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Vzorné, nejen stavební aktivity najdeme i v menších muzeích
a u nadšenců pro místní historii tak jako například v aktivitách kolem
Spolku archaických nadšenců resp. Institutu lidového kulturního dědictví, pracujícím v obcích na Litomyšlsku.
Metodické centrum
pro muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm se snaží k této problematice přispět mj.
kurzy tradičního opracování materiálu a povrchových
úprav
stavebně konstrukčních prvků, a dalšími
vzdělávacími akcemi a exKurz pracovníků muzeí v přírodě k interpretaci kulperimenty. Na nejvyšší
turního dědictví v Kaprálově mlýně, 2019. Foto: R. Bryol
úrovni se vzdělávání věnuje Národní památkový ústav prostřednictvím odboru edukace a dalšího
vzdělávání.
Kulturní krajina
Muzea v přírodě se vyznačují také dalším přínosem, který je v jiných typech muzeí potlačen. Jedná se o možnost představení sídelní a kulturní
krajiny, nejen z historického pohledu, ale také ve smyslu praktičnosti,
šetrnosti, ekologie nebo estetiky. Tak odborné poslání může smysluplně
reagovat na společenskou potřebu a přinášet vzor pro současné chování
k životnímu prostředí a jeho ztvárnění.
Zodpovědná rekonstrukce exteriérového prostředí a jeho interpretace by tedy i přes jisté personální a finanční nároky měla patřit k základům prezentace muzeí v přírodě. Na vysoké úrovni bývala tato
problematika řešena v minulosti ve Valašském muzeu v přírodě, aktuálně
zažívá pozvolné oživení. Byla zde zpracována inventarizace genofondových ploch ovocných dřevin a vytvořena koncepce exteriérového prostředí
Valašské dědiny, která se postupně naplňuje. Snahu o tvorbu sídelního a krajinného prostředí můžeme vidět například v Zubrnicích
nebo ve Strážnici. V Kouřimi je zjevné směřování k doplnění staveb dřevinami charakteristickými v prezentovaných regionech. Důraz na komplexní krajinné prostředí je patrný v muzeích v přírodě v Německu a ve
Skandinávii.
18

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

Přínos současnosti?
Od funkce odborné přecházíme postupně k funkci společenské, která
není primárně vyvolána odbornými potřebami, ale spíše snahou o smysluplnou aktuální službu veřejnosti. Právě muzea v přírodě tak mohou
ukázat řadu přínosných informací pro dnešní společnost. Například jak
se dá adaptovat starý dům pro moderní bydlení, tak jako ve švýcarském
Ballenbergu nebo zkombinovat historické domácí vybavení s produkcí
firmy IKEA jako v muzeu Dimitrie Gusti v Bukurešti. Vždyť už jen například ukázka bylinkové zahrady skoro ve všech muzeích může v dnešní
době velmi kladně motivovat. Skladovací funkce muzea je tak povýšena
na přitažlivý smysl také v současnosti. Věříme zároveň, že také muzea
v přírodě mohou pomoct také k eliminaci společenských stereotypů, jak
se přesvědčujeme v nizozemském Arnhemu, norském Folkemuseum
nebo dánském Den Gamle By.
Muzea v přírodě se také stejně jako v prvopočátcích mohou vracet
ke své komunitní funkci s lokálním či regionálním významem, kdy se
práce ve větší míře účastnili dobrovolníci. Je však složité dobrovolné pracovníky přilákat, když si mnohdy nedokážeme udržet a motivovat ani
dobré kmenové zaměstnance. Výborné zkušenosti s dobrovolníky mají
například v britských Beamish a Black Country nebo švédském Jamtli.
Věříme, že se tato cenná spolupráce, jistě prospěšná pro obě strany, podaří dále rozvíjet i v našem prostředí.
Muzeím v přírodě se nově objevuje řada konkurenčních nástrah.
Jednou z efektivních možností, jak těmto nástrahám čelit, je dobrý marketing s volnou kultivovaného vizuálního stylu. Jako svěží příklad uveďme
Múzeum slovenskej dediny v Martině. Stejně důležitá je kvalitní architektura provozních staveb a drobných prvků. Příkladů máme řadu zvláště
ze zahraničí. Jmenujme správní budovu i drobnou architekturu ve švýcarském Ballenbergu, vstupní objekty ve velšském St Fagans,
francouzském Ecomusé du pays
de Rennes, polském Muzeu Wsi
Opolskiej nebo dolnorakouském
Niedersulzu. Muzea se tak nejen
zařazují mezi progresivní instituce, přičemž dávají najevo svou
roli v současnosti, ale mohou dru- Niedersulz – moderní vstupní budova
nad muzeem, 2014. Foto: R. Bryol
hotně kultivovat společnost.3
3

Např. HRDINA, Martin: Nepodceňujme návštěvníky! K architektuře expozic památko19
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Současná prezentace muzeí
v přírodě však vyžaduje také
přizpůsobení současným návštěvníkům, samozřejmě bez
omezování kulturního poslání
muzeí. Takové přizpůsobení
vnímáme spíše jako hledání
vhodných forem muzejního
sdělení v přehledné struktuře,
kde funkční inspirace minuNeuhaussen ob Eck - autentické prostředí muzea lostí pro současný život může
v přírodě, 2015. Foto: R. Bryol
uspokojit praktické potřeby
návštěvníka. Vzdalování současných návštěvníků od historického muzejního obsahu vyžaduje přehledné vysvětlení – interpretaci.4
Metodika
Stabilizaci situace v našich skanzenech by mohlo pomoci také ctění staronové metodické příručky pro muzea v přírodě, jejíž původní text publikoval kolektiv autorů v roce 1981.5 V současnosti se očekává vydání její
aktualizované podoby. Již v původní verzi byla definována řada nadčasových principů koncipování a práce muzeí v přírodě, ze kterých vychází
také současné znění definice:
„Muzeum v přírodě je paměťová instituce nebo její zvláštní část,
vytvářející komplexní vědeckou interpretaci kultury obyvatel vymezené
oblasti formou specializované expozice v urbanizovaném prostředí nebo
ve volné přírodě. Obsahuje prostorové, časové, společenské a přírodní
historické souvislosti; vytváří rekonstrukci historického životního prostředí. Expoziční objekty mají v muzeích v přírodě dominantní, ale nikoliv výlučnou funkci.“
Vědecká interpretace kultury by měla být založena na příslušných
vědních oborech při existenci koncepčních dokumentů za spolupráce
poradních orgánů. Hranici mezi muzeem v přírodě a zábavním parkem
pak tvoří vědomá absence odbornosti. Ve snaze o maximální vědeckou
rekonstrukci historického prostředí však existuje celá řada limitů, ať už
vých objektů. In: Museum vivum. 2016, XI, s. 94–97.
4
Např. MEDEK, Michal: Cesta k porozumění s návštěvníky. In: Museum vivum. 2018,
XII, s. 11–18.
5
LANGER, Jiří (ed.): Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska
k realizaci. 1981.
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odborných, technických, bezpečnostních, hygienických, etických a jiných.
Některé z limitů si však tvoří sami muzejníci nechutí k práci, legitimované jejich alibismem, který nedovoluje jinde běžné experimenty, které
by byly muzeu samotnému k užitku.
V muzeu v přírodě je možné rekonstruovat rozmanitá historická
životní prostředí jako např.:
• Zemědělská kultura venkova,
• Městská kultura,
• Industriální prostředí,
• Archeologické naleziště.
Sám expoziční objekt je poté součástí celého systému vztahů:
• kulturní krajina,
• charakter sídla,
• urbanismus dvora,
• konstrukce a uspořádání stavby,
• interiérová expozice,
• historické děje,
• společenské a ekonomické vazby.
Probíhající aktualizace metodiky je nutná nejen k oživení zásad
muzeí v přírodě, ale také k upozornění na specifika tohoto typu muzeí
jak v jejich interním prostředí, tak pro zřizovatele i samotnou společnost.
Publikace může zároveň legitimovat místo muzeí v přírodě ve sféře kulturních institucí v ČR respektive celosvětovém prostředí.
Současné vnímání metodických zásad přináší některé nové skutečnosti. Může být kromě národopisných muzeí v přírodě platné také pro
další typy expozic jako archeologické, technické a jiné, které jsou aplikovanými výstupy nejrůznějších oborů. V současnosti jsou k dispozici také
nové možnosti dokumentace a transferu staveb, stejně jako jsou jinak
vnímány přístupy k hliněnému a kamennému stavitelství. Zároveň se
vedle tradiční skanzenové expozice objevují nové způsoby expozičního
využití muzejních objektů. Přibývají různé formy oživení a interaktivity,
u nichž je důležité hledat vhodnou míru.
Oživení metodiky je však jen základem k další práci. Bez kreativního přístupu muzejníků mohou být tyto zásady dále opomíjeny. V mnohých muzeích je ctění odborné podstaty muzea samozřejmostí. Tlak
společnosti i nedostatečná erudice pracovníků však někdy nechá převážit
zájmy komerčního charakteru.
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Přispívat k práci muzeí v přírodě se
svou existencí snaží také Metodické
centrum pro muzea v přírodě při
Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Centrum pořádá řadu vzdělávacích akcí na různá
témata, spravuje webové stránky
muzeavprirode.cz s informační databází a každoročně vydává časopis
Exkurze Železnicí za muzei v přírodě,
českých muzeí v přírodě Museum
2017. Foto: R. Bryol
Vivum i další publikace. Velmi přínosné je zejména sledování dění v evropských skanzenech na
platformě Evropského svazu muzeí v přírodě AEOM. Přestože je účast
na hlavních konferencích finančně nákladná, pořádá svaz menší dostupnější konference k různým tématům a iniciuje vydávání sborníku.6
Závěr
Na závěr třeba zdůraznit známá fakta. Muzeum v přírodě je jistě místem
s obrovským informačním potenciálem ve velmi komplexní podobě navíc
s návštěvnicky přitažlivou formou prezentace. Jak jsme se alespoň v obecném přehledu pokusili nastínit, mají právě muzea v přírodě řadu možností rozvoje a reagování také přímo na aktuální potřeby společnosti.
Návštěva mnohých muzeí i nejrůznější nadšené spolkové aktivity
nám jistě dokazují, že finanční a personální zázemí nemusí být vždy spojitou nádobou s kvalitou činnosti. Nejdůležitějšími složkami úspěchu
muzea je pak na základě koncepčnosti zodpovědná práce se vzájemnou
inspirací činností kolegů nejen ze zahraničního prostředí, ale také z našich muzeí. Nutná je také snaha o vzdělávání a důvěra v inovace. Spíše
niterný než uchopitelný je navíc osobní vztah k činnosti, který se zvláště
v kulturní sféře dostává mezi nejdůležitější činitele. Destruktivní je pak
pro muzea falešná loajalita zastírající kritickou diskusi.

6

Z posledních let: BERGET, Ole Maurits – SOGNLI, Helge (eds.): Conference Report.
Tagungsbericht 2015. Lillehammer : Norsk Folkemuseum – Maihaugen, [2016]; KANIASCHÜTZ, Monika – MAY, Herbert (eds.): Conference Report. Tagungsbericht 2013. Bad
Windsheim – Glenteiten 2015; HALMOVÁ, Mária – OČKOVÁ, Katarína – JANOŠTÍNOVÁ, Marianna (eds.): Conference Report. Tagungsbericht 2011. Martin : Slovenské
národné múzeum – Valašské muzeum v přírodě, 2013.
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ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM V PRÍRODE – BRÁNA
DO MINULOSTI. PRÍKLAD DOBREJ PRAXE –
MÚZEUM PRAVEKU BOJNICE V PROJEKTE
ŠTUDENTOV KATEDRY MUZEOLÓGIE
FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY
KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
****************

ARCHAEOLOGICAL OPEN-AIR MUSEUM – A GATE TO THE
PAST. AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE – THE MUSEUM OF
PREHISTORY IN BOJNICE WITHIN THE PROJECT OF THE
STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF MUSEULOGY AT THE
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA
Doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
Katedra muzeológie FF UKF
Hodžova 1, 949 01 Nitra
e-mail: sgogova@ukf.sk
Abstract:
The article is centred around the condition of archaeological open-air museums in Slovakia. It points out the development, current condition and
perspectives of archaeological presentation in situ. Marginally, it also addresses terminology: an outdoor archaeological museum – archaeological
open-air museum – archaeological park. At the same time, the article presents the project of the students of the Department of museology at the
Constantine the Philosopher University in Nitra, resulting in a short documentary called “The Story of a Neanderthal Man”. The documentary
was produced on the premises of the Museum of Prehistory in Bojnice
which is located in the area of the educational site of Prepoštská jaskyňa
Cave.
Keywords: an outdoor archaeological museum, archaeological park,
open-air museum, Department of museology, students, documentary
Prezentácia archeologických lokalít prešla v múzejnej praxi istými vývojovými etapami, ktorých charakter a špecifiká boli podmienené tak úrovňou archeologického bádania, ako aj rozvojom muzeologických teórií
a rastúcim významom ochrany kultúrneho dedičstva pre spoločnosť.
Na archeologické pramene ako fakty vonkajšieho minulého sveta
možno nazerať z dvoch uhlov pohľadu: buď slúžia ako zdroje poznania
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o minulosti (v tomto zmysle ich využíva akademická archeológia), alebo
sú súčasťami dnešného sveta, v ktorom vystupujú ako pamiatky1. V bežnej
prezentácii v múzejnej praxi je využiteľná najmä druhá poloha – poloha
pamiatky.
Najvyšším stupňom prezentácie archeológie v teréne sú skanzeny,
archeologické múzeá v prírode a archeologické parky. V používaní týchto
termínov panuje dosť veľká voľnosť. Významovo splývajú najmä výrazy
skanzen a múzeum v prírode. Termín skanzen je odvodený od údajne
prvého múzea v prírode, ktoré založil Artur Hazelius v roku 1891 v Štokholme v priestoroch bývalej kráľovskej záhrady na návrší s menom Skansen (Hradby). Štokholmský čin našiel v Európe mnohých pokračovateľov
a názov skanzen sa ustálil, stanúc sa synonymom pre múzeá v prírode
najmä v Čechách, na Slovensku a v Poľsku. V ostatných krajinách je väčšinou tento termín nezrozumiteľný a prekladá sa ako open air museum
– múzeum pod holým nebom2.
Z hľadiska našich potrieb by sme archeologické múzea v prírode
mohli čisto hypoteticky vnútorne klasifikovať na3:
• klasické archeologické múzeá v prírode v zmysle statických prezentácií zakonzervovaných originálov v exteriéri, prípadne v interiéri.
V niektorých prípadoch zahŕňajú aj hypotetické alebo analogické rekonštrukcie zaniknutých objektov in situ alebo z okolia (táto kategória má blízko k termínu skanzen).
• archeologické múzeá v prírode zamerané na experimentálne
tradičné činnosti – živé archeologické múzeá v prírode – experimentálne osady takéto múzeá tvoria most s návštevníkmi na jednej strane s vedou na druhej strane. Múzeum, ktoré má aktívne
spojenie s vedou je skutočným živým múzeom. Mnohé múzeá využívajú vedu a experiment ako prepojenie na podporu svojho múzejného
zážitku4.
1

NEÚSTUPNÝ, Evžen: Metoda archeologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 23.
TRYML, Michal: Archeoparky a péče o památky. In: Zprávy památkové péče, roč. 67,
2007, s. 456; LANGER, Jiří: Evropská muzea v přirodě. Praha : Miloš Uhlíř-Baset, 2005,
s. 16.
3
GOGOVÁ, Stanislava: Archeológia a múzejná prezentácia. Nitra, 2011, s. 74 – 76;
BAXA, Peter – GREGOROVÁ, Jana – POLÁČEK, Lumír: Projekt archeologického parku
Mikulčice – Kopčany. In: Pamiatky a múzea 1, 2003, s. 53.
4
PAARDEKOOPER, Roeland: The Value of an Archaeological Open-Air Museum is in
its Use Understanding Archaeological Open-Air Museums and their Visitors. Dissertation
work, Doctor of Philosophy in Archaeology, the University of Exeter, 2012, s. 47. Dostupné na: https://core.ac.uk/download/pdf/12826431.pdf
2
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• archeologický park – archeopark je významovo veľmi blízky
múzeu v prírode, o čom svedčí aj jeho obvyklá definícia ako prezentácie statických zakonzervovaných originálov in situ, prípadne ich rekonštrukcií v exteriéri. Čisto špekulatívne by sa mal od múzea
v prírode líšiť práve absenciou výstavného priestoru v interiéri.
Definície väčšiny autorov, ktorí sa zaoberajú problematikou archeologických múzeí v prírode alebo architektonických (re)konštrukcií
založených na archeologických prameňoch, odkazujú na rozmanitosť
prezentácií a z toho vyplývajúcu náročnosť presného definovania týchto
lokalít. Bez ohľadu na to, aký je názov, tieto formy prezentácii zohrávajú
dôležitú a platnú úlohu v spoločnosti5.
Archeologické múzea v prírode disponujú veľkým prezentačným
potenciálom a ponúkajú zážitok, zábavu a poučenie. Z hľadiska interdisciplinárneho výskumu (sociológia, marketing, manažment, cestovný
ruch...) by sme ich význam mohli interpretovať a následne analyzovať
ako turistickú destináciu, marketingový produkt, prvok identity, ukážku
erudovania, vzdelávací nástroj, priestor pre voľný čas, zdroj inšpirácie
atď6.
Situácia na Slovensku sa za posledné obdobie výrazne mení
a múzeá v prírode sa stali atraktívnymi sprostredkovateľmi minulosti,
avšak rozdiely sú v kvalite, rozsahu a úrovni prezentovaného. Nemyslíme
si, že problém je v malom množstve vhodných archeologických lokalít na
takýto typ múzejnej prezentácie, ale skôr v ekonomických a materiálových predpokladoch a v záujme, respektíve nezáujme súčasnej archeologickej spoločnosti, prípadne v tradícií takejto formy archeologickej
prezentácie. Na druhej strane musíme kriticky konštatovať, že archeológ
by mal mať vo svojej náplni aj vplyv na verejnosť, lebo vnímanie odboru
a jeho budúcnosť závisí na postoji spoločnosti7. Z hľadiska realizácie
archeologických múzeí v prírode sa čoraz viac dostávajú do popredia
občianske združenia a nadšenci pre archeológiu.
Medzi prvé archeologické múzea v prírode na našom území patria:
Archeologické múzeum Havránok – Liptovská Mara je
v súčasnosti pod správou Liptovského múzea v Ružomberku. Archeologická lokalita Havránok (Liptovská Mara – lokalita I) patrí medzi najvýznamnejšie náleziská púchovskej kultúry neskorej doby laténskej/staršej
5
6
7

PAARDEKOOPER, The Value of an Archaeological Open-Air Museum..., s. 29.
PAARDEKOOPER, The Value of an Archaeological Open-Air Museum..., s. 29.
TRYML, Archeoparky a péče o památky, s. 459.
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doby rímskej (2. storočie pred n. l. – 2. storočie n. l.)8. Hradisko Havránok
a jeho okolie zohrávalo významnú úlohu aj v stredoveku, najmä v rozmedzí obdobia od Veľkej Moravy po koniec gotiky (9.-16. storočie)9. Od roku
1965 tu vedie archeologický terénny výskum Archeologický ústav SAV
pod vedením Karola Pietu. Jeho môžeme považovať za nositeľa myšlienky
vzniku archeologického múzea v prírode na tejto významnej lokalite, ale
aj za zakladateľa experimentálnej archeológie na Slovensku. Doposiaľ
boli v archeoparku rôznymi metódami rekonštruované: ucelená roľnícka
usadlosť s hlavnou obytnou budovou a niekoľkými hospodárskymi stavbami, fragmenty hradby obetiska na východnej terase so vstupnou vežou
a obetiskovým priestorom, vstupná brána do hradiska spolu s fragmentmi hradieb a drevenou polozemnicou a napokon stredoveký hrádok
na vrchole kopca10. Hradisko Havránok bolo v roku 1991 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku 11. Archeopark má veľmi dobrú polohu z hľadiska cestovného ruchu, leží v turisticky exponovanej oblasti – blízkosť
priehradného jazera Liptovská Mara s možnosťou rekreácie, prípadne
turistiky. K aktivitám archeologického múzea Liptovská Mara patria
„keltské“ dni múzejných aktivít, ktoré sa stretli s úspechom u návštevníkov a sú sprevádzané predvádzaním experimentov a demonštráciami
remeselných a iných činností. Hradisko Havránok, konkrétne rekonštrukcia keltskej brány, sa stalo motívom na poštovej známke12. Okrem
popularizácie archeológie pre verejnosť je toto archeologické múzeum
zároveň aj centrom vedeckého experimentu. V areáli sídliska VII bola na
základe nálezových okolností vyhotovená rekonštrukcia hrnčiarskej
dielne z obdobia neskorého laténu s vertikálnou dvojkomorovou pecou.
Výbava dielne, ako aj pec, slúži na experimentálne účely s cieľom hľadania
pôvodne využívanej suroviny, technológie produkcie a vypaľovania keramiky. Na experimente sa podieľali domáci a rakúski bádatelia. Originál
pece je vystavený v Liptovskom múzeu v Ružomberku13.
8

PIETA, Karol: Liptovská Mara. Bratislava : SAV, 1996, s. 109.
PIETA, Liptovská Mara, s. 109.
10
PIETA, Karol: Ergebnisse der Grabungen in Liptovská Mara bis 1992. In: Die Kelten
in den Alpen und der Donau. Akten des Internationalen Sypmosions St. Pölten, 14.-18.
Oktober 1992. Budapest-Wien, 1996, s. 404 – 408.
11
PIETA, Liptovská Mara, s. 109.
12
PIETA, Karol: 10 rokov archeologického múzea v prírode v Liptovskej Mare. In: Živá
archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové : Katedra
archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Sv. 2, 2002, s. 133.
13
PIETA, Karol: Ergebnisse der Grabungen in Liptovská Mara bis 1992, s. 410.
9
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Múzeum antickej Gerulaty – rímsky tábor patrí medzi významné pamiatky rímskej antiky. Rímsky tábor v polohe Bergl bol objavený v roku 1961. Po skončení archeologického výskumu bolo v roku 1985
na centrálnej lokalite otvorené Múzeum antickej Gerulaty. Areál pozostáva zo zakonzervovanej architektúry in situ a expozície umiestnenej
v múzejnej budove (lapidáriu). Múzeum antickej Gerulaty patrí pod
správu Múzea mesta Bratislava. Odkrytá časť tábora bola v osemdesiatych rokoch minulého storočia vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku
a zvyšná časť patrí do pamiatkovej zóny Rusovce. Múzeum od roku 1998
každoročne v septembri organizuje tzv. „Rímske hry“. Táto akcia sa stretáva s veľkým záujmom verejnosti. Pre návštevníka sú pripravené rôzne
atrakcie viažuce sa k obdobiu starovekého Ríma: ukážky z gladiátorských
zápasov, výroba keramiky, ochutnávka typických rímskych jedál, rímske
odievanie, typické antické hry (hra s kockami, skákaná, hra s kamienkami
podobná piškvorkám, hra s rímskymi číslami). Zároveň sa deti môžu zúčastniť súťaží formou kvízu. Počas celého roka je múzeum prístupné verejnosti a zároveň aj školám, pre ktoré sú pripravované rôzne vzdelávacie
akcie formou hry14.
Ďalším projektom s úspešným začiatkom je Archeopark Živá
archeológia v Hanušovciach nad Topľou, ako centrum experimentálnej archeológie a edukatívnej činnosti, ktorého realizátorom je Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Prvé myšlienky vytvorenia
archeoparku vznikli ešte pred rokom 2002 a postupne sa začali pretvárať
do reality. Do roku 2014 (rok otvorenia Archeoparku) múzeum Hanušovce nad Topľou realizovalo štyri cezhraničné projekty zamerané na popularizáciu archeológie, a to v spolupráci s Múzeom Podkarpatským
v Krosne (Poľsko) a Vedeckovýskumným ústavom karpatistiky Užhorodskej univerzity (Ukrajina). Hlavnou iniciátorkou vzniku Archeoparku
bola archeologička múzea Mária Kotorová – Jenčová. Cieľom nebolo prezentovať významnú archeologickú lokalitu, ale priblížiť našu históriu,
vývoj, formou múzea v prírode. Areál archeoparku sa rozprestiera na
mieste archeologicky sterilnom v priestoroch parku s rozlohou 4561 m2
pri sídle Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Archeopark
ponúka poznanie piatich základných období praveku a včasného stredoveku, ktoré sú zastúpené rekonštrukciami piatich obydlí a ich vybavenia,
ako aj prostredníctvom rôznych technologických zariadení a zázemia.
Doplnkom je kamenné múzeum, kde sa návštevník môže oboznámiť
s materiálnou kultúrou, ktorá je prezentovaná formou archeologickej ex14

GOGOVÁ, Archeológia a múzejná prezentácia, s. 114.
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pozície. Od roku 2010 múzeum každoročne v septembri organizuje archeofestival spojený s ukážkami a demonštráciami starých výrobných
techník a života súvekej spoločnosti15.
Archeopark Mokrý kút vo Vyšnom Kubíne vznikol ako iniciatíva dvoch absolventov Katedry archeológie a Katedry muzeológie FF
UKF v Nitre v roku 2011, založením občianskeho združenia IPEA a.s.
S realizáciou projektu sa začalo v roku 2012 na pozemku s rozlohou
1000m2. Archeopark je zameraný na praveký život človeka a dokumentuje
archeologické nálezy a život Lužickej kultúry z oblasti dolnej Oravy.
V areáli sa nachádza zrekonštruovaná obytná chata z obdobia lužickej
kultúry. Pri jej budovaní sa vychádzalo z konkrétnej nálezovej situácie.
Ďalšou súčasťou areálu archeoparku je výrobný areál, ktorý pozostáva
z hrnčiarskej, chlebovej a metalurgickej pece, ako aj hospodársky areál,
ktorý prezentuje políčko určené na pestovanie dobových plodín. Realizátori sa zameriavajú na prezentačné aktivity orientované na odbornú
a laickú verejnosť, ako aj školskú mládež prostredníctvom workshopov.
Všetky prezentačné aktivity sú zamerané na zachovanie tradičných
metód a technologických postupov, ktorých súčasťou je experimentálna
archeológia, napr. varenie v nádobách pomocou horúcich kameňov, spracovanie parohu a kosti, výroba dreveného uhlia v milieri, keramická výroba, výroba bronzových artefaktov – bronzové ihlice, meče, sekerky,
šperky... Cieľom archeoparku je prispieť k zvýšeniu kultúrno – historického povedomia verejnosti o pravekom živote v regióne Orava16.
V súčasnosti je v prípravnej fáze projekt archeologického skanzenu v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu v Nitre ako centra
experimentálneho výskumu v archeológii. Základný kameň archeologického skanzenu bol položený v roku 2015, kedy boli zároveň náznakovou
rekonštrukciou prezentované základy románskeho Kostola sv. Martina
z 11. storočia. Iniciátorom a zároveň realizátorom projektu je Archeologický ústav SAV v Nitre. Areál archeoskanzenu sa rozprestiera na ploche
archeologickej lokality Martinský vrch, ktorá bola skúmaná v 60-tych rokoch
20. storočia. Celý priestor archeologickej lokality bol od druhej polovice
19. storočia súčasťou postupne sa budujúcich vojenských kasární.
V súčasnosti sa areál kasární radí k najvýznamnejším zachovaným vojen15

KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária: Mala som sen...(od sna k realizácii Archeoparku
v Hanušovciach n. T. In: Experimentálna archeológia, činnosť archeoparkov a popularizácia archeológie. Hanušovce nad Topľou, 2014, s. 217 – 226.
16
DEMIAN, Tomáš: Archeoparky a prezentácia archeológie. Rigorózna práca. Nitra :
UKF, 2018, s. 54 – 59.
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ským pamiatkam. Zámerom tvorcov archeologického skanzenu je postupne prezentovať osídlenie od doby kamennej až po stredovek17. V súčasnosti sú rekonštruované včasnostredoveké obydlia, hlinená kupolová
chlebová pec s predpecnou jamou a hrnčiarska pec, ktorá je zrekonštruovaná podľa predlohy preskúmanej v polohe Nitra – Lubka. Ostatné
objekty vychádzajú z preskúmaných objektov na lokalite Martinský vrch18.
Brány pripravovaného archeoskanzenu sa od roku 2015 každoročne otvárajú pri príležitosti Dní Nitranov (mesiac júl) a pri ďalších výnimočných
slávnostiach a sviatkoch mesta Nitry. Tieto akcie sú vždy spojené s bohatým programom zameraným na popularizáciu každodenného života
stredovekého človeka. Archeologický skanzen má byť súčasťou pripravovaného kultúrno-vzdelávacieho areálu s rozlohou cca 21 ha19.
Archeoskanzen Bojná – zámerom realizátorov projektu (Archeologický ústav SAV v Nitre a obec Bojná) je čo najvernejšie prezentovať typy stavieb z 8. a 9. storočia a priblížiť život na Veľkej Morave,
obzvlášť v Bojnej, ktorá bola jedným z najvýznamnejších politických a
vojenských centier Veľkej Moravy. Samotné hradisko Bojná – Valy sa nepochybne radí k najvýznamnejším lokalitám rozsiahlej včasnostredovekej sídliskovej aglomerácie20. Archeologický výskum v rokoch 2007 – 2013
priniesol množstvo poznatkov o živote danej spoločnosti, ktoré vyvolali
záujem nielen u odbornej, ale aj laickej verejnosti21. To bol aj impulz
k zamysleniu sa prezentovať tieto významné pamiatky in situ a in fondo.
Od roku 2012 je v obci Bojná otvorené archeologické múzeum Veľkej Moravy ako múzejné zariadenie a na samotnom hradisku prebieha postupne
rekonštrukcia obydlí a hospodárskych objektov. Lokalita je prezentovaná
informačným systémom vo forme náučného chodníka. Od roku 2013
obec Bojná organizuje v mesiaci júl Cyrilometodské slávnosti s názvom
„príbeh Veľkej Moravy“ prostredníctvom komentovanej prehliadky dobového tábora, ochutnaním pôvodných jedál Slovanov, výroby známej
17

V bývalých kasárňach vznikne archeologický skanzen: Prvé dva objekty už onedlho.
Dostupné na: https://nitra.dnes24.sk/v-byvalych-kasarnach-vznikne-archeologicky-skanzen-prve-dva-objekty-uz-onedlho-182571
18
Archeopark Nitra. Dostupné na: http://archeol.sav.sk/index.php/sk/2016/07/07/archeopark-nitra/
19
Urbanistická štúdia. Areál kasární pod Zoborom v Nitre. Nitra 2012, s. 6.
20
PIETA, Karol: Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 20072013. In: PIETA, Karol – ROBAK, Zbygniew: Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. Archaeologica Slovaca Monographiae. Fontes, Tomus XX, Nitra,
2015, s. 9.
21
PIETA, Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná, s. 43.
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prilby z Bojnej, či krúžkového brnenia nájdeného na hradisku a ďalších
sprievodných podujatí.
Archeopark Liptovia je projekt živej pravekej osady, ktorá sa
buduje južne od obce Partizánska Ľupča od roku 2015 s ukončením
a otvorením archeoparku v roku 2020. Na ploche 5,5 ha má postupne vyrásť komplex drevených stavieb, ktorý má chronologicky dokumentovať
osídlenie Slovenska od paleolitu až po slovanské obdobie. Zámerom tvorcov je, aby všetky rekonštruované objekty vychádzali z konkrétnych nálezových situácií. Plocha archeoparku nie je archeologickou lokalitou.
Rozsiahly areál ma byť rozdelený do dvoch častí. Na prvej budú prezentované jednotlivé obydlia aj s hospodárskymi a výrobnými objektami
a druhá časť má slúžiť na organizovanie historických festivalov, letných
táborov a prezentácií pre širokú verejnosť. Od roku 2017 v priestoroch
areálu archeoparku v letných mesiacoch prebieha „Letná škola experimentálnej archeológie“ a od roku 2018 je miestom realizácie medzinárodného festivalu včasného stredoveku a oživenej histórie „Utgard“.
Realizátorom projektu je občianske združenie Archeopark Liptov o.z.22
Ďalším projektom je Archeologický skanzen Myssle v obci
Nižná Myšľa. Zámerom tvorcov (občianske združenie Collegium
Myssle a obec Nižná Myšľa) je vybudovať na lokalitách Varhegy a Koscelek archeologický skanzen dokumentujúci bytovú kultúru našich predkov
prostredníctvom replík príbytkov od kamenných dôb cez dobu bronzovú
až po obdobie stredoveku. Archeologická lokalita Varhegy patrí medzi významne pamiatky doby bronzovej. Od roku 1977 tu prebieha systematický archeologický výskum opevnenej osady zo staršej doby bronzovej,
ktorá bola spoločensko-hospodárskym centrom priľahlej oblasti. Systematický archeologický výskum priniesol množstvo významných nálezov
a poznatkov o danej dobe, ktoré sú prezentované v Myšlianskom obecnom múzeum (1998). Prvá replika kolového domu bola v areáli skanzenu
postavená v roku 2012. V ďalších rokoch sa areál budúceho skanzenu postupne rozrastá o ďalšie objekty: repliku chlebovej pece, vstupnú bránu
opevnenej osady I, časť fortifikácie, náznakové rekonštrukcie príbytkov
a ďalšie. Občianske združenie každoročne (od roku 2012) organizuje
v letných mesiacoch archeofestival „Návrat na Varhegy“, kedy lokalita
ožije pravekými remeslami, prehliadkou archeologického výskumu či
Myšlianského obecného múzea23.
22

Archeopark LIPTOVIA – projekt živej pravekej osady na úpätí Vysokých Tatier. Dostupné na: http://www.archeologiask.sk/archeopark-liptovia.html
23
RÁKOŠ, Ján: Návrat na Várhegy v Nižnej Myšli. In: Experimentálna archeológia, čin30
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Samostatnou kategóriou je prezentácia archeologických prameňov na živých lokalitách, na ktorých priebežne prebieha systematický archeologický výskum (Iža – Leányvár, NKP Devín, Kláštorisko).
Špecifickým znakom tejto kategórie je, že je spravidla len dočasnou, archeologické (re)konštukcie sa sprístupňujú pri príležitostných udalostiach, ale po skončení výskumu sa lokality môžu pretransformovať na
múzeá v prírode. V niektorých prípadoch môžu byt v štádiu projektu budúceho múzea v prírode. Mnohé lokality na území Slovenska s architektonickými zvyškami sú zatiaľ prezentačne nevyužité. Prezentácia
zakonzervovaných originálov in situ v teréne je formou náročnou na
udržiavanie a jej úspešnosť na Slovensku závisí od možností inštitúcie,
ktorá lokalitu spravuje.
V posledných rokoch (2014)24 bol do odbornej archeologickej terminológie a praxe zavedený termín archeodidaktika. S návrhom prichádza český archeológ, popularizátor, vysokoškolský pedagóg a zakladateľ
centra experimentálnej archeológie a následne Muzea pravěku vo Všestaroch (ČR) Radomír Tichý. Archeodidaktiku chápe ako odvetvie
archeológie, ktoré sa zaoberá tým, ako predať informácie a poznatky o archeológii nearcheológom. Podľa R. Tichého archeodidaktika súvisí
hlavne s tým, čo vybrať, ako to pre potreby vzdelávania podať, usporiadať,
zahŕňa tiež archeologickú popularizáciu, prezentáciu a edukáciu.
V súvislosti s múzejnou edukáciou archeologického kultúrneho dedičstva
archeodidaktika vychádza z rovnakých základných princípov ako pri akejkoľvek inej múzejnej edukácii, a to cieľov, obsahu, metód, organizačnej
formy a didaktických prostriedkov. Archeodidaktika ako metóda prezentácie, edukácie je v závislosti od zámeru tvorcov využiteľná ako v klasických kamenných múzeách, tak aj v archeologických múzeách v prírode,
skanzenoch, archeologických parkoch. Archeologický predmet v kontexte
jeho nálezovej situácie disponuje zásadným edukačným potenciálom
a má viesť k jednému cieľu, a tým je zážitok, ktorý žiakom, študentom
rozšíri vzdelanie25.
nosť archeoparkov a popularizácia archeológie. Hanušovce nad Topľou, 2014, s. 133 –
135.
24
Bližšie TICHÝ, Radomír: Archeodidaktika jako alternativa vztahu muzeologie a archeologie: je prezentace archeologie vědou? In: Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. Hradec
Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014, s. 297 – 302. TICHÝ, Radomír: Archeodidaktika jako didaktická transformace dějin pravěku: příklad řešení v Archeoparku pravěku ve Všestarech. In: Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment
v archeologii. Hradec Králové : Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Sv. 16, (2014), s. 58 – 66.
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Z aktuálneho hľadiska môžeme konštatovať, že v porovnaní
s dlhodobou cieľavedomou aktivitou v iných krajinách je Slovensko pri
budovaní archeologických prezentácií v prírode – archeologických parkov,
múzeí v prírode alebo skanzenov stále na počiatku dlhej a náročnej cesty.
Na druhej strane na základe pertraktovaného prehľadu pozorujeme, že
prezentácia archeologického dedičstva nie je obmedzená iba na kamenné
múzea, ale postupne vykročila mimo ich brány. Poznatky o archeológii
sú čoraz častejšie prezentované aj inými formami, ako napríklad počítačovými hrami, múzeami v prírode, popularizačnými časopismi, internetom, vzdelávaním na školách či filmovým spracovaním26.
Práve filmové spracovanie, vytvorenie krátkeho dokumentárneho
filmu sa stalo v akademickom roku 2018/2019 výstupným projektom bakalárskeho štúdia študentov 3. ročníka muzeológie na Katedre muzeológie FF UKF v Nitre.
V rámci profilácie odboru muzeológia na Katedre muzeológie FF
UKF Nitre je aj snaha o samotnú prezentáciu študentov, prostredníctvom ktorej by si mohli overiť teoretické vedomosti v praxi. Od roku 2003
Katedra muzeológie začala pripravovať študentské výstavy, ktorých cieľovou skupinou bol detský návštevník – školská mládež, a to v spolupráci
s Ponitrianskym múzeom v Nitre. Od témy výstavy, cez libreto a scenár
sa študenti autorsky podieľali na zabezpečení všetkého potrebného materiálu, ako aj na technickom a scénickom prevedení inštalácie výstavy.
Pilotným projektom bola výstava Putovanie do praveku, ktorá priniesla
pozitívne ohlasy a záujem zo strany návštevníkov. Od roku 2003 sa každoročne študenti prezentovali bakalárskou a magisterskou absolventskou
výstavou alebo inou formou prezentácie kultúrneho dedičstva. Vychádzajúc z komunikácie so študentmi, sme pre ich absolventský bakalársky
výstup v akademickom roku 2018/19 zvolili prezentačnú formu krátkeho
dokumentárneho filmu „Príbeh neandertálskeho človeka“.
Dokumentárny film bol natáčaný v Múzeu praveku Slovenska
v Bojniciach. Ide o múzejné zariadenie, ktoré sa rozprestiera v prírodnom
areáli náučnej lokality Prepoštská jaskyňa. Priestor jaskyne ma rozmer
12x7 metrov a je situovaný v travertínovom brale pod katolíckym kostolom
a farským úradom v Bojniciach. Jaskyňu objavil Karol Anton Med25

MIKEŠOVÁ, Veronika – OPATRNÁ, Marie a kol.: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Certifikovaná metodika. 2014, s. 10 – 11.
26
TICHÝ, Radek: Archeodidaktika jako didaktická transformace dejin pravěku. In: Živá
archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové : Katedra
archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Sv. 16, 2014, s. 61.
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Múzeum Praveku Slovenska Bojnice
(Zdroj: https://muzeumpraveku.sk/fotogaleria/areal-muzea/)

vecký – katolícky kňaz a prepošt bojnickejfarnosti v roku 1926. Na jeho
počesť bola travertínová jaskyňa pomenovaná Prepoštská. Od objavenia
jaskyňa pútala pozornosť popredných archeológov danej doby ako bol Ján
Eisner, Štefan Janšák a ďalší. V 50-tych rokoch minulého storočia bol na
lokalite vykonaný archeologický výskum pod vedením archeológa Juraja
Bártu z Archeologického ústavu, ktorý odhalil najbohatšie jaskynné nálezisko predmetov z najstaršieho paleolitu (mousteriénu). O unikátne
nálezisko sa zaujímala nielen odborná, ale aj laická verejnosť a návrh
predstaviť v budúcnosti tieto nálezy aj širšej verejnosti formou náučnej
lokality bol zámerom už počas samotného výskumu. K jeho realizácii prišlo až začiatkom 21. storočia a lokalita bola sprístupnená verejnosti dňa
16. 11. 200627.
Múzeum praveku Slovenska v areáli Prepoštskej jaskyne vzniklo
začiatkom leta v roku 2007 z iniciatívy Bojnického skrášľovacieho spolku.
Celý areál múzea je vsadený do prírody a je prezentovaný vo forme
náučného chodníka, kde sa návštevníci dozvedia informácie o histórii
náleziska, neandertálskom človeku, spôsobe vyrábania kamenných nástrojov, o pravekých zvieratách, ako aj ďalšie zaujímavé a poučné informácie o živote v praveku. Múzeum je pre svojich návštevníkov otvorené
od marca do polovice októbra a ponúka ako individuálne, tak aj skupinové
prehliadky, prehliadky s lektorom, samoobslužne, tiež aj výchovno-vzdelávací program určený pre školské skupiny „praveké tvorivé dielne“.
27

Náučná lokalita Prepoštská jaskyňa. Dostupné na: http://www.ssj.sk/sk/clanok/32-naucna-lokalita-prepostska-jaskyna
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Zaujímavým osviežením múzejnej ponuky je nočná prehliadka
s fakľou28.
Natáčanie filmu prebiehalo aj v expozícii Múzea Jána
Thaina v Nových Zámkoch
a v priestoroch Univerzitnej
knižnice UKF v Nitre.
Podobne ako pri predchádzajúcich projektoch študenti sa aktívne podieľali na
Tvorivá skupina Muzeológia, FF UKF v Nitre každej jednej fáze prípravy filmu
v Múzeu Praveku Bojnice.
(obsah textov hovoreného slova,
Foto-archív Katedry muzeológie FF UKF Nitra scenár filmu, samotné natáčanie, strih, zvuk, hudba, rétorika, konzultácie s kolegami z odboru slovenského jazyka...)
Príprava projektu krátkeho dokumentárneho filmu študentov prebiehala počas jedného akademického roku a pozostáva z niekoľkých fáz:
• seminár: múzejná komunikácia a práca s verejnosťou, múzejná a pamiatková prezentácia, rétorika,
• výber cieľovej skupiny: školská mládež, laická verejnosť, popularizácia
Múzea praveku Slovenska Bojnice,
• spoločná exkurzia,
• stanovenie miesta a termínu premiéry filmu 7.11.2018 v priestoroch
FF UKF v Nitre,
• štúdium odbornej literatúry,
• dejová línia - rozdelenie tematických okruhov, obsahov,
• odborná konzultácia a pripomienky k textom,
• obsadenie - natáčanie,
• technická realizácia (natáčanie v teréne, využitie muzeálií, replík),
• postprodukcia (strih, hudba, postsynchróny – komentáre, doplnenie
grafiky),
• grafická realizácia, nahrávanie DVD: „Príbeh neandertálskeho človeka“29
• reklama (web univerzity, web katedry, fb stránka, tlačené plagáty, pozvánky
na kultúrne inštitúcie, základné a stredné školy v nitrianskom kraji,
• premiéra a diskusia.
28

LUKÁČ, Adrián: Práca s verejnosťou v Múzeu praveku Bojnice. Bakalárska práca.
Nitra 2018. s. 11-12.
29
Príbeh neandertálskeho človeka. DVD. Katedra muzeológie, FF UKF, Nitra 2018.
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Záverom by sme mohli zhrnúť význam projektu študentov Katedry muzeológie v nasledujúcich bodoch:
• overovanie si teoretických vedomostí študentov (teória komunikácie,
prezentácia, marketing, manažment),
• aplikácia technických a informatických zručností,
• odborná komunikácia študentov s profesionálmi a prispôsobenie obsahu cieľovej skupine,
• tímová práca (dôležitá vzájomná spolupráca, komunikácia, význam
tímu),
• praktický výstup: krátky dokumentárny film k rozšíreniu poznatkov,
o neandertálskom človeku a jeho materiálnej kultúre medzi
deťmi, mládežou a laickou verejnosťou,
• vzdelávacia pomôcka vo všeobecne prístupnej forme videofilmu,
• informácie podané na základe aktuálnych vedeckých poznatkov s využitím autentického prostredia.

Zábery z natáčanie filmu. Foto-archív Katedry muzeológie FF UKF Nitra

Grafická realizácia DVD.
Foto-archív Katedry
muzeológie FF UKF Nitra

Premiéra krátkeho dokumentárneho filmu
a diskusia, 7.11.2018, FF UKF Nitra.
Foto-archív Katedry muzeológie FF UKF Nitra
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Na fotografii: Jiří Langer s manželkou Jarkou - celoživotnou oporou
a spolupracovníčkou - pri základnom kameni Múzea oravskej dediny,
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KONCEPČNÝ PODIEL PHDR. J. LANGERA NA
BUDOVANÍ SLOVENSKÝCH MÚZEÍ V PRÍRODE
****************

THE CONCEPTUAL CONTRIBUTION OF PHDR. J. LANGER
TO BUILDING SLOVAK OPEN-AIR MUSEUMS
PhDr. Marianna Janoštínová
Múzeum oravskej dediny, Zuberec 850
027 32 Zuberec
e-mail: muzeum@zuberec.sk
Mgr. Katarína Očková
SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Malá hora 2, 036 80 Martin
e-mail: katarina.ockova@snm.sk
Abstract:
A source of information about the conceptual work of Jiří Langer – a remarkable
personality of the Czech and Slovak ethnology and museology – when building
open-air museums in Slovakia.

Keywords: an open-air museum, concepts, personalities, Jiří Langer
Rozprávať o koncepciách slovenských múzeí v prírode a nespomenúť
podiel PhDr. Jiřího Langera je nemožné. Väčším či menším dielom sa
pričinil o budovanie a formovanie polovice slovenských múzeí v prírode.
Životopisné črty PhDr. Jiřího Langera, CSc. spravidla informujú
o tom, že je český etnológ, historik a múzejný pracovník, odborník najmä
na ľudovú architektúru Západných Karpát. Z nášho uhlu pohľadu možno
s týmto skratkovitým vyjadrením súhlasiť - až na prívlastok „český“.
Vzhľadom na rozsah jeho pôsobenia si ho privlastňujú aj slovenskí etnológovia a múzejníci.1
Jiří Langer, rodák z Brna (*1936), sa so Slovenskom začal zoznamovať už ako mladý chlapec prostredníctvom pobytov na Orave, ktorá
sa mu stala celoživotnou láskou. Prešiel ju pešo – nie ako obyčajný turista,
ale s hlbokým záujmom o ľudí a ich prácu. Aj keď sám vravieval, že jeho
1

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – RATICA, Dušan: Osobnosti slovenskej etnológie. Jiří Langer.
2018. Dostupné na internete: < https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hZazRdQkWHU >
PODUŠELOVÁ, Gabriela: Cena Andreja Kmeťa obnovená. In: Múzeum, 2009, roč. 55,
č. 3, s. 47. ISSN 0027-5264.
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vtedajšie poznávanie nemožno nazvať výskumom, bolo ale veľkou skúsenosťou. Zoznamoval sa s ľuďmi, pracoval s nimi na gazdovstvách, a tak
prostredníctvom vlastnej skúsenosti získaval množstvo informácií o živote na dedine. Namiesto vytúženého štúdia grafiky, na ktoré sa pripravoval, osud ho zavial na štúdium histórie na Katedre československých
dejín Karlovej Univerzity, kde si od tretieho ročníka zvolil ako špecializáciu slovakistiku. Štúdium pod vedením vynikajúcich univerzitných pedagógov vtedy nebolo zamerané úzko na vedomosti, ale predovšetkým na
súvislosti, čo sa neskôr premietlo do všetkých úrovní jeho odbornej práce.
Uplatňovanie interdisciplinárneho prístupu, účasť na výskumných projektoch a schopnosť aplikácie odborných skúseností zo zahraničia sa stali
rámcom pre jeho profesionálnu prácu.
Nasledujúce informácie iba v prehľade sledujú jeho podiel
v oblasti múzeí v prírode na Slovensku, ktoré sú len torzom jeho profesionálnych aktivít.
Spomínaný záujem Jiřího Langera o Oravu sa začal profesionalizovať. Sociálne aspekty hornej Oravy si zvolil za tému svojej dizertačnej
práce2 a po ukončení štúdia od roku 1960 na Orave 11 rokov pracoval.3
V Krajskom stredisku pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici bola v 60. rokoch vytvorená koncepcia záchrany ľudovej architektúry na strednom Slovensku, ktorá kládla dôraz na budovanie
regionálnych múzeí v prírode. Langerova dokumentácia ľudovej architektúry, ktorá vznikla pri jeho prieskume oravských obcí, podnietila rozhodnutie, aby sa Orava stala prvým regiónom, v ktorom sa takéto
múzeum malo budovať.
Základný kameň Múzea oravskej dediny bol položený v roku 1967.
Jiří Langer vytvoril etnografickú koncepciu múzea. Autorkou architektonickej zastavovacej štúdie bola Ing. arch. Mária Slováková. Cieľom bolo
nielen mechanické osadenie prenesených objektov do vybratého terénu,
ale aj vytvorenie prostredia domov, ktoré malo čo najviac zodpovedať ich
prostrediu na pôvodnom mieste, vrátane detailov – komunikácií, hradenia, drobných stavieb a zelene.4
2

LANGER, Jiří: Příspěvek k problematice socíálního postavení obyvatelstva horní Oravy
na přelomu 19. a 20. století : dizertačná práca. Praha : Univerzita Karlova, 1960. 540 s.
3
Pôsobenie J. Langera na Orave: 1960 – 1963 Oravské múzeum – historik; 1963 –1965
Okresný ústav osvety Dolný Kubín; 1965 –1971 Oravská galéria – spoluzakladateľ a prvý
riaditeľ – súčasne zastával aj funkciu okresného konzervátora pamiatok (vďaka nemu sa
podarilo zachrániť viacero historických objektov in situ).
4
LANGER, Jiří: Koncepcia oravského regionálneho múzea ľudovej architektúry. In:
Zborník Slovenského národného múzea: Etnografia 11. Slovenské národné múzeum, 1970,
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V roku 1971 nastúpil Jiří Langer do Valašského muzea v přírodě
v Rožnove pod Radhoštěm, kde pracoval až do roku 1996. Odchodom na
Moravu sa však neskončila jeho práca na poli slovenského múzejníctva.
V 70. rokoch sa spolu s PhDr. Milanom Kiripolským podieľali na
príprave Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke (Kysucké
múzeum v Čadci) ako členovia poradného zboru. Neskôr vytvorili štúdiu
pre doplnenie a niektoré sezónne stavby v expozičnom areáli.
V 80. rokoch sa Jiří Langer stal členom koncepčného tímu, ktorý
pripravoval dobudovanie Múzea liptovskej dediny v Pribyline (Liptovské
múzeum v Ružomberku) so zohľadnením etnografického prístupu a doplnením krajinotvorných prvkov. Tieto aspekty neboli v pôvodnej architektonickej štúdii z roku 1971 zahrnuté. V rámci toho vytvoril štúdiu
osadenia vodných stavieb, podieľal sa na etnografickej koncepcii a pripravil
riešenie expozície cintorína.5
Národopisná expozícia pod hradom Stará Ľubovňa (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni), ktorá bola navrhnutá v polovici 70. rokov ako súbor ľudových stavieb, bola čiastočne realizovaná do
roku 1985. K prehodnoteniu pôvodnej koncepcie v roku 1997 bol prizvaný
Jiří Langer, ktorý vytvoril koncepciu i návrh osadenia a využitia niektorých objektov.6
Veľmi široko koncipovaný expozičný areál Múzea slovenskej dediny (SNM – Múzeá v Martine) si po utlmení stavebnej činnosti začiatkom 90. rokov a následnom hodnotení vyžiadal prehodnotenie koncepcie.
V spolupráci s Jiřím Langerom bola vypracovaná aktualizácia koncepcie,
ktorá obsahuje riešenia pre ďalšiu etapu výstavby i krajinotvorné prvky.7
roč. 64, s. 233 – 244; LANGER, Jiří: Model historických prostredí Múzea oravskej dediny.
(Štúdia pre riešenie úprav terénu, zelene, komunikácií, hradenia a doplnkových objektov).
Krajský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, 3637. 1980.
5
LANGER, Jiří: Osadenie vodných stavieb. Etnografická dokumentácia. 1985. Knižnica
Liptovského múzea ev.č. 98/A; LANGER, Jiří – ZUSKINOVÁ, Iveta: Návrh na I. etapu
výstavby Múzea liptovskej dediny. 1985. Knižnica Liptovského múzea ev.č. 179/A; LANGER, Jiří – ZUSKINOVÁ, Iveta: Riešenie expozície cintorína. 1988. Knižnica Liptovského múzea ev.č. 253/A; LANGER, Jiří – ZUSKINOVÁ, Iveta – HORNÍČKOVÁ,
Jolana: Model historických prostredí Múzea liptovskej dediny. 1988. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti Bratislava, stredisko 27 Ružomberok. 4937 (468/A).
6
LANGER, Jiří: Koncepcia národopisnej expozície v prírode múzea v Starej Ľubovni. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni. 1997. Dokumentácia výstavby MĽA – skanzenu. AM 711 (AM35/2014).
7
LANGER, Jiří: Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho
výstavby. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 45. Martin :
Slovenské národné múzeum, 2004, roč. 98, s. 22-55; LANGER, Jiří: Múzeum slovenskej
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Pre lepšiu predstavu treba dodať, že vďaka výtvarným schopnostiam a fenomenálnej vizuálnej pamäti a predstavivosti Jiřího Langera sú
všetky jeho materiály doplnené aj o nákresy koncipovaných objektov a expozičných celkov.
Tento stručný náčrt koncepčných počinov Jiřího Langera pre slovenské múzea v prírode treba doplniť aj o podiel na vytváraní metodiky
pre budovanie múzeí v prírode, jeho členstvo vo vedeckých a redakčných
radách viacerých múzeí i to, že je neodmysliteľným poradcom a konzultantom pri mnohých čiastkových úlohách. Ako člen slovenského organizačného tímu výrazne prispel aj k úspešnej príprave a realizácii 25.
konferencie Asociácie európskych múzeí v prírode (AEOM), ktorá sa konala na Slovensku a v ČR v roku 2011.
Rok 2016, kedy dr. Jiří Langer slávil 80. narodeniny, priniesol niekoľko príležitostí sumarizovať jeho profesionálnu dráhu. V posledných
rokoch boli publikované viaceré príspevky, ktoré podrobne rozoberajú aj
jeho podiel na budovaní a formovaní slovenských múzeí v prírode.8
Z tohto dôvodu sme nechceli pre potreby tejto konferencie pripravovať
kompilát z publikovaných príspevkov, ale zaraďujeme ho formou informačného zdroja s bibliografickými odkazmi.
Záverom azda treba podotknúť, že Jiří Langer – pre slovenských
kolegov „Juro“ – pri prechode moravsko-slovenských hraníc prirodzene
začal hovoriť (a azda aj myslieť) po slovensky. To, že ho ako slovenského
kolegu vnímame sa odráža aj v niektorých publikovaných textoch, kde je
menovaný alebo citovaný ako „Juraj Langer“. Bude to možno malý rébus
pre budúcich bádateľov v našej disciplíne.
dediny. Členenie plužiny a prírodné krajinotvorné prvky regionálnych areálov Orava, Kysuce, Turiec. Etnograficko-architektonická (krajinárska) štúdia. In: Zborník Slovenského
národného múzea v Martine: Etnografia 45. Martin : Slovenské národné múzeum, 2014,
roč. 108. ISBN 978-80-8060-346-5, s. 11-24.
8
OČKOVÁ, Katarína: Podiel Juraja Langera na formovaní múzeí v prírode na Slovensku.
In: WOITSCH, J. – JŮNOVÁ – MACKOVÁ, A.: Etnologie v zúženém prostoru. Praha :
Etnologický ústav AV ČR, 2016, s. 392 – 408; OČKOVÁ, Katarína: Podiel Juraja Langera
na budovaní múzeí v prírode na Slovensku. In: Cestou napříč obory a krajinami. K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. Rožnov pod Radhoštěm : Metodické centrum pro muzea v přírodě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017,
s. 24 – 41; LANGER, Jiří: Spomienka na rozvoj múzeí v prírode na Slovensku po roku
1960. In: Cestou napříč obory a krajinami, s. 42 – 57; ZUSKINOVÁ, Iveta: Juraj Langer,
jeho výskumná a dokumentačná práca na Liptove a prínos pre budovanie Múzea liptovskej
dediny. In: Cestou napříč obory a krajinami, s. 58 – 63; JANOŠTÍNOVÁ,Marianna:
Funkcie zelene v múzeách v prírode. In: Múzeum, 2017, roč. 63, č. 2, s. 24 – 29.
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KONCEPCIE VÝSTAVBY MÚZEA SLOVENSKEJ
DEDINY
****************

THE CONCEPTS OF BUILDING THE MUSEUM OF THE
SLOVAK VILLAGE
Mgr. Simona Jaššová – Mgr. Radovan Sýkora
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá hora 2, 036 80 Martin
e-mail: simona.jassova@snm.sk; radovan.sykora@snm.sk
Abstract:
The article presents the overview of conceptual procedures which were
applied when building the Museum of the Slovak Village in Martin. It
summarises the intentions and insights concerning its construction in various stages from the 1930s to 2004, when the last update of the concept
was prepared. The final part of the article is focused on the agricultural
exhibition of the museum which is an important attribute when creating
an impression of an authentic environment.
Keywords: folk architecture, a conceptual intention, Jahodnícke háje,
the Museum of the Slovak Village, Slovak National Museum
Snaha o vybudovanie celoslovenského múzea v prírode pri
Slovenskom národnom múzeu v Martine v rokoch 1928 – 1938
Dokumentácia ľudového staviteľstva a tradičnej stavebnej kultúry prostredníctvom nákresov, plánov, fotografií a neskôr aj modelov bola jedným
z cieľov Muzeálnej slovenskej spoločnosti (ďalej MSS) už od jej založenia
v roku 1893.1 Slovenská odborná tlač inšpirovaná vznikajúcimi severskými múzeami v prírode už začiatkom 20. storočia vyzývala na záchranu
objektov ľudového staviteľstva na Slovensku prostredníctvom realizácie
národopisných expozícií v prírode.2 Priebežne sa k tejto problematike vyjadrovali Andrej Sokolík, Josef Vydra, Dušan Jurkovič, Karel Chotek
a ďalší. V roku 1928 sa v súvislosti s návrhom MSS na výstavbu reprezentačnej budovy Slovenského národného múzea (2. účelová budova Slovenského národného múzea v Martine) uvažovalo aj o zriadení celoslovenského
1
2

Stanovy Museálnej slovenskej spoločnosti. In: Sborník MSS, 1896, roč. 1, s. 97.
SOKOLÍK, Andrej: Museum v Stokholme. In: Časopis MSS, 1902, roč. 5, č. 2, s. 17 – 18.
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múzea v prírode so sídlom v Martine – Scansenu.3 Vypracovaním prvého
konkrétneho návrhu na jeho vybudovanie bol na výborovom zasadnutí
MSS dňa 25. septembra 1930 poverený národopisný odbor MSS, konkrétne jeho oddelenie pre ľudové staviteľstvo. Členmi tohto oddelenia
boli D. Jurkovič, Juraj Martinka a J. Vydra. Návrh mal stanoviť, kde
a v akých rozmeroch bude múzeum v prírode postavené, postup vybudovania i finančné náklady na jeho výstavbu.4
V otázke situovania budúceho múzea v prírode sa uvažovalo o viacerých možnostiach. D. Jurkovič navrhoval lokalitu Opleto, nachádzajúcu
sa pri Ústave M. R. Štefánika (dnes budova Jesseniovej lekárskej fakulty
v Martine Univerzity Komenského v Bratislave). Podobné námety predkladali aj Jan Hofman a Alica Masaryková, ktorí navrhovali výstavbu realizovať za budovou ústavu. Mladšími ideami bolo umiestnenie múzea
v prírode na svahu s menším lesným porastom pod 2. budovou SNM
(ďalej do roku 1961 SNM, od roku 1961 SNM v Martine), kde by sa prirodzene spojilo s plánovaným mestským parkom, alebo na Stráňach –
mestskej časti mesta Martin. Z navrhovaných riešení bola najvhodnejšia
lokalita Opleto a jeho blízke okolie. Ostatné návrhy boli zamietnuté z viacerých dôvodov. Priestor pred 2. budovou SNM bol rozlohou malý a bez
vodného toku, oblasť za Ústavom M. R. Štefánika príliš rovinatá, kvôli
čomu by nebolo možné prezentovať všetky typy stavieb ľudovej architektúry v uvažovanom rozsahu. Posledný návrh nevyhovoval z dôvodu veľkej
vzdialenosti medzi Stráňami a novou budovou SNM, čím by sa skomplikovala vzájomná komunikácia medzi správou múzea a Scansenom.
V súvislosti s typom múzea v prírode sa členovia oddelenia pre
ľudové staviteľstvo zamýšľali nad modelmi, ktoré uvádzal v rôznych odborných časopisoch K. Chotek. Prvým bol mŕtvy skanzen, v ktorom by
boli na jednom mieste sústredené všetky typy ľudového staviteľstva.
Interiéry jednotlivých objektov by síce boli expozične zariadené, no neobývané. Druhou možnosťou bolo vybudovať živý skanzen, v ktorom
Chotek navrhoval akúsi izoláciu jednej až dvoch obcí, ktorých obyvatelia
by žili svojským spôsobom, čím by sa zachovala ich kultúra a zvyky.
Obe možnosti boli z hľadiska vybudovania martinského Scansenu
nevhodné. Prvý model by bol z hľadiska financií neekonomický, vyžadoval
by veľké finančné náklady na údržbu a prevádzkovanie, navyše sa v ňom
3

Zápisnica výborového zasadnutia MSS v Turčianskom Sv. Martine z dňa 8. 5. 1928. In:
Časopis MSS, 1928, roč. 20, č. 2, s. 63.
4
Zápisnica zo zasadnutia výboru MSS z dňa 25. 9. 1930. In: Časopis MSS, 1930, roč. 23,
č. 3, s. 90.
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nepočítalo s výnosmi pre múzeum. Chotkov návrh na vybudovanie živého
skanzenu by bol ešte nákladnejší, a hoci by prezentoval život obyvateľov
z určitých obcí, neboli by v ňom komplexne zastúpené regionálne špecifiká ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života slovenského ľudu.
Podľa návrhu zriadenia múzea v prírode pri SNM bolo ideálnym
riešením Scansenu vybudovanie dediny, v ktorej by boli zastúpené všetky
typy ľudového staviteľstva zo všetkých oblastí vtedajšieho územia Slovenska5, Moravského Slovácka a zahraničných Slovákov. Jednotlivé objekty by boli autenticky zariadené a obývané obyvateľmi v ľudovom odeve
z rôznych oblastí, ktorí by vykonávali bežné každodenné činnosti či
ukážky výrobných postupov. Každý obyvateľ by býval v dome z obce, z ktorej pochádzal, a hoci by bol ovplyvňovaný obyvateľmi z iných oblastí, pri
správnom vedení múzea mal byť tento vplyv čo najmenší. V jednotlivých
objektoch mali žiť aj ľudovoumeleckí výrobcovia a remeselníci z rôznych
regiónov Slovenska ako napríklad výšivkári, rezbári, hrnčiari, tkáči, čipkárky, drotári, plátenníci a iní, ktorí mali výrobky zhotovovať a následne
v múzeu aj predávať. Týmto modelom sa mali zachovať nielen objekty ľudového staviteľstva Slovákov, ale čiastočne aj ich zvyky a spôsob života.
Odbytom ľudových výrobkov by sa zároveň prispelo k rozvoju slovenského
ľudového umenia či domácej ľudovej a remeselnej výroby.
Jednotlivé stavby múzea mali byť situované na ploche s rozlohou
„30 000 štvorcových siah“ v lokalite Opleto, ktorú tvorí údolie tiahnuce
sa od Ústavu M. R. Štefánika poza 2. budovu SNM a dnešný martinský
amfiteáter smerom k Tomčanom. Miesto pri ústave, kde sa dolina rozširuje, malo byť centrom Scansenu využívaným na rôzne folklórne slávnosti. V jeho okolí mal byť postavený kostol a zvonice. Dolina dlhá asi
1 kilometer a široká priemerne 100 metrov sa už v ďalších miestach smerom
k Tomčanom zužuje. Výhodou tejto lokality je potok, ktorý dolinou preteká. Ten síce v lete vysychá, ale uvažovalo sa o privedení vody z tomčianskeho potoka prostredníctvom podzemného potrubia. Cez zúženú dolinu
by sa postavila betónová hrádza a časť doliny smerom od Tomčian by sa
zavodnila. Na oboch brehoch mali byť okolo vodného toku postavené
technické stavby na vodný pohon (mlyny, valchy) a rybárske obydlia
s člnmi. Pri zalesnenej časti sa uvažovalo o stavbe salaša a cintorína
s detvianskymi drevenými krížmi, v strede vodnej plochy mal byť situovaný ostrovček so starými typmi obydlí na koloch a cez vodu sa malo prechádzať rázovitým dreveným mostom.
5

Vrátane Podkarpatskej Rusi.
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Finančné prostriedky na údržbu areálu a objektov sa mali získavať z poplatku za vstupné do areálu múzea v prírode a tiež z poplatku za využívanie zavodneného údolia, ktoré malo slúžiť
návštevníkom v lete na člnkovanie a plávanie, v zime na korčuľovanie.
Súčasťou návrhu bolo aj podrobné vyčíslenie nákladov, potrebných na
realizáciu projektu. Celková predpokladaná suma predstavovala 1 100 000
Kč, z ktorej už mala MSS zabezpečenú časť finančných prostriedkov.
Zvyšné financie sa mali získať zo štátnych príspevkov, výsledkov vecnej
lotérie, verejnej zbierky a zo vstupného poplatku na plánovanú Krajinskú
národopisnú výstavu, ktorá mala byť usporiadaná pri príležitosti otvorenia
reprezentačnej budovy Slovenského národného múzea. V prípade potreby
by sa na dofinancovanie výstavby múzea v prírode zabezpečila pôžička.
Realizácia jedného objektu mala stáť najviac 18 000 Kč. Z 2500 m3 dostupného stavebného dreva, ktoré múzeum získalo od Ministerstva zemědělstva ČSR s 50 % zľavou, by bolo možné postaviť približne 40
objektov. Drevené kostoly a iné charakteristické stavby mali byť získané
s pomocou Jana Hofmana, vtedajšieho prednostu Štátneho referátu na
ochranu pamiatok na Slovensku, ktorý mal na ochranu pamiatok dotácie
z Ministerstva školstva a národnej osvety a od Slovenskej krajiny. Základ
národopisnej expozície v prírode mali tvoriť najmä originálne transferované objekty, ku stavbe vedeckých kópií sa malo pristúpiť až v prípade,
ak by nebolo možné originálny objekt do múzea zabezpečiť.6
Správa MSS sa najmä prostredníctvom Štátneho referátu na
ochranu pamiatok na Slovensku snažila zachrániť viaceré drevené sakrálne stavby transferom do plánovaného múzea v prírode už v roku 1928.
Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku navrhoval MSS zadovážiť do múzea v prírode gréckokatolícky kostol z Kružlovej a rímskokatolícky kostol z Babína.7 Na výborovom zasadnutí MSS z dňa 11. 4. 1929
prof. Florek navrhoval, aby bol do múzea v prírode prevezený kostol z Erdútky (súčasná obec Oravská Lesná).8 V roku 1930 sa vyjednávala záchrana evanjelického kostola v Dúžave (dnes časť Rimavskej Soboty)9,
gréckokatolíckeho kostola v Krajnej Bystrej10 a gréckokatolíckeho kostola
6

GERYK, Ján: Návrh na sriadenie muzea v prírode (scansen). In: Časopis MSS, 1931,
roč. 23, č. 2, s. 46 – 49.
7
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 607/29.
8
Zápisnica z prvého výborového zasadnutia MSS z dňa 11. 4. 1929. In: Časopis MSS,
1929, roč. 21, č. 2, s. 62.
9
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 2392/930.
10
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 2509/930.
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v Niklovej (súčasná obec Mikulášová)11, v roku 1932 evanjelického kostola
v Liptovskej Kokave a kostola v Poľane12 (pravdepodobne išlo o gréckokatolícky kostol v Malej Poľane). Okrem sakrálnych stavieb sa v roku 1932
vynakladalo úsilie aj na získanie ďalších objektov, konkrétne išlo o „staroslovanský typ domu z roku 1485 z Dačovho Lomu“13 a dom č. 9 Jána
Rusniaka Malého z obce Štôla.14 Napriek veľkej snahe správcu Jána Geryka sa žiadny z uvedených objektov z rôznych dôvodov do Martina nepodarilo premiestniť.
Uvedený návrh na výstavbu múzea v prírode predložil dňa 16. 4.
1931 na schválenie výboru a valnému zhromaždeniu MSS organizátor
tejto úlohy a vtedajší správca Slovenského národného múzea J. Geryk.15
Na jeho ideovom zdôvodnení sa podieľali viacerí odborníci na ľudové staviteľstvo ako D. Jurkovič, J. Vydra, K. Chotek a ďalší. Návrh bol členmi
výboru a následne aj členmi valného zhromaždenia MSS schválený.
Zámer na postupné zriadenie výstavby Scansenu v lokalite Opleto predostretý výboru a valnému zhromaždeniu bol opätovne schválený aj na
porade členov oddelenia ľudového staviteľstva národopisného odboru
MSS v zložení Jozef Škultéty, J. Martinka, J. Vydra a J. Geryk, ktorá sa
konala dňa 20. 9. 1931.
Ďalším krokom pri budovaní múzea v prírode bolo zakúpenie pozemkov. Boli ním poverení Miloš Vančo, J. Geryk a neskôr aj Ján Fraňo.
Po jej splnení mal J. Martinka zmapovať priestor týkajúci sa výstavby
múzea a vypracovať model terénu,16 na základe ktorého by potom D. Jurkovič vyhotovil ideový náčrt Scansenu.17 V máji roku 1932 bolo odkúpených už 8 268 m2 pozemkov za 96 060 Kč.18 Postupne sa vykupovali ďalšie
pozemky a k 31. 12. 1933 mala plocha určená pre múzeum v prírode hodnotu 140 000 Kč.19
11

Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 851/930.
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 410/32.
13
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 873/32.
14
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 20/32.
15
Zápisnica zo zasadnutia výboru MSS z dňa 16. 4. 1931. In: Časopis MSS, 1931, roč.
23, č. 2, s. 50.
16
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia MSS z dňa 12. 5. 1932. In: Časopis
MSS, 1932, roč. 24, č. 1 – 2, s. 45.
17
GERYK, Ján: Návrh na sriadenie muzea v prírode (scansen). In: Časopis MSS, 1931,
roč. 23, č. 2, s. 46 – 49.
18
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia MSS z dňa 12. 5. 1932. In: Časopis
MSS, 1932, roč. 24, č. 1 – 2, s. 45.
19
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia MSS z dňa 4. 5. 1934. In: Časopis MSS,
12
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V nasledujúcom období sa stalo prioritou dobudovanie vnútorného zariadenia reprezentačnej účelovej budovy SNM a tvorba nových
národopisných expozícií. Kvôli nepriaznivému dopadu hospodárskej
krízy boli na tieto účely presunuté aj finančné prostriedky určené pre
Scansen, a tým sa práce na budovaní celoslovenského múzea v prírode
pozastavili.20
Otázka budovania múzea v prírode pri SNM sa nakrátko znovu
otvorila v druhej polovici 30. rokov 20. storočia, keď sa blížilo otvorenie reprezentačnej budovy SNM a sprístupnenie národopisnej výstavy
v rámci štátnych osláv k 20. výročiu založenia Československej republiky.
MSS a SNM vynakladali úsilie, aby bol počas týchto slávností v roku 1938
Scansen aspoň čiastočne postavený, čím by si táto úloha získala dôveru
vrcholných predstaviteľov štátu a širokej verejnosti.21 Správa SNM na
tento účel zostavila poradný odbor,22 ktorého predsedníctvo a ideové vedenie prác prevzal D. Jurkovič.23 V septembri roku 1937 žiadala správa
MSS ministerského predsedu Milana Hodžu o prijatie zástupcov Slovenského národného múzea s cieľom získať finančnú pomoc na výstavbu
Scansenu.24 Vyslaná delegácia v zložení Ján Ursíny, Ján Fraňo, Ján Hlavaj
a J. Geryk bola úspešná a ministerská rada na tento cieľ prisľúbila
500 000 Kč.25 Finančné prostriedky potrebné na splnenie tejto úlohy
boli získané aj zo zbierky, o ktorú žiadala MSS v roku 1937 Krajinský
úrad v Bratislave.26 Zbierka schválená 14. 9. 1937 výnosom Krajinského
úradu v Bratislave trvala do 31. 8. 1938 a za rok 1938 sa na ňu podarilo
vyzbierať 34 858,15 Ks.27 Riešenie otázky múzea ľudového staviteľstva
1934-1935, roč. 26, č. 1 – 8, s. 55.
20
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia MSS z dňa 27. 4. 1933. In: Časopis
MSS, 1933, roč. XXV, č. 1 – 2, s. 38.
21
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 1951/37.
22
Členmi poradného odboru boli Dušan Jurkovič, Juraj Tvarožek, Václav Mencl, Ján Hofman, Vladimír Wagner, Josef Vydra, Vladimír Sičynskyj, Rudolf Bednárik, Antonín Václavík, Vilém Pražák, Pavol Socháň, Juraj Martinka, Ján Geryk.
23
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 2203/37.
24
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 1951/37.
25
Výročná správa o činnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti za rok 1937 prečítaná
a schválená dňa 5. 3. 1938 na výborovom zasadnutí a dňa 4. 8. 1938 na valnom zhromaždení MSS. In: Časopis MSS, 1938, roč. 29, č. 3 – 4, s. 23.
26
Archív SNM, pobočka Martin, registratúra MSS č. 1724/37.
27
Výročná správa o činnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti za rok 1938 prečítaná na
valnom zhromaždení dňa 12. 5. 1939. In: Časopis MSS, 1939, roč. 30, č. 2, s. 30. Číselné
údaje týkajúce sa financií v roku 1938 sú uvádzané v Korunách slovenských z dôvodu, že
vo Výročnej správe o činnosti MSS za rok 1938 spracovanej v roku 1939, z ktorej tieto
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bolo následne kuratóriom postúpené na vyjadrenie výboru
MSS. Ten na svojom zasadnutí
dňa 5. 3. 1938 opäť pripomenul
prioritnú úlohu, ktorá pozostávala z dokončenia národopisných
expozícií, ich sprístupnenia a
otvorenia novej budovy SNM. Až
po jej splnení sa mali vypracovať
plány na budovanie Skansenu28
podľa aktuálnych finančných pomerov, ktoré však pre naplnenia
tohto cieľa neboli priaznivé.29
Z poukázanej čiastky 410 000 Ks
na stavbu múzea v prírode, získanej v predchádzajúcom období s pomocou M. Hodžu od
ministerskej rady, bolo na vyplatenie iných nevyhnutných výdavkov
priebežne použitých 336 771,65
Ks. Koncom roka 1938 ostalo vo Zbierkový hárok č. 2675 z obce Liptovský Trnofonde už len 73 228,35 Ks, čím sa vec na zbierku pre vybudovanie “Skansenu”.
Archív SNM, pobočka Martin, bez inv. č.
otázka výstavby Skansenu opäť
odsunula a následne, v súvislosti s udalosťami 2. svetovej vojny, na dlhšiu
dobu uzavrela.30
Povojnové obdobie a vývoj udalostí do roku 1963
Povojnové roky sa v Slovenskom národnom múzeu niesli v znamení jeho
poštátnenia a napojenia na štátny rozpočet. V decembri 1948 bol prijatý
zákon Slovenskej národnej rady (ďalej SNR) č. 12, ktorým SNM prešlo
informácie pochádzajú, boli uvádzané v tejto mene.
28
Od druhej polovice septembra roku 1937 sa v súvislosti s celoslovenským múzeom
v prírode pri Slovenskom národnom múzeu v Martine prestáva používať pomenovanie
Scansen, do užívania sa dostáva názov Skansen. Archív SNM, pobočka Martin, registratúra
MSS č. 2134/37.
29
Výročná správa o činnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti za rok 1937 prečítaná
a schválená dňa 5. 3. 1938 na výborovom zasadnutí a dňa 4. 8. 1938 na valnom zhromaždení MSS. In: Časopis MSS, 1938, roč. 29, č. 3 – 4, s. 23.
30
Výročná správa o činnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti za rok 1938 prečítaná na
valnom zhromaždení dňa 12. 5. 1939. In: Časopis MSS, 1939, roč. 30, č. 2, s. 31.
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do správy Povereníctva školstva, vied a umení. O dva roky neskôr prešlo
pod priamu správu Krajského národného výboru v Žiline.31 Toto turbulentné obdobie bolo spojené s nedostatkom pracovných síl i finančných
prostriedkov, no taktiež so snahami o obnovenie myšlienky vybudovania
celoslovenského múzea v prírode.
Otázka výstavby Múzea slovenskej ľudovej architektúry a bývania
pri Slovenskom národnom múzeu v Martine (ďalej MĽA) sa stala opätovne aktuálnou v druhej polovici 50. rokov 20. storočia. Spája sa predovšetkým s iniciatívou J. Geryka, vtedajšieho riaditeľa múzea.32 Dostala sa
do programu úloh SNM a podnietila i odbornú diskusiu o ochrane ľudovej architektúry. V decembri 1956 sa vedecká rada pri SNM rozhodla
vytvoriť Poradný zbor, aby prípravné práce na realizácii múzea v prírode
postupovali intenzívnejšie.33 V odborných diskusiách otvorených na zasadnutiach Poradného zboru i konferenciách o ochrane ľudovej architektúry v Rožnově pod Radhoštěm (1958)34 a Dolnom Smokovci (1959)35
sa ostro diskutovalo o dvoch protichodných koncepciách. Pracovníci pamiatkovej správy uprednostňovali ochranu ľudovej architektúry in situ.
Druhá koncepcia, ktorá navrhovala ochranu ľudovej architektúry formou
prenášania objektov do múzeí v prírode, bola naopak presadzovaná múzejníkmi. Pod vplyvom rôznych nepriaznivých okolností a prekážok bola
otázka výstavby MĽA na čas odsunutá z programu SNM v Martine a niekoľko rokov opäť čakala na otvorenie. Až v roku 1963, po schválení nového
31

BARANOVIČ, Štefan: Ján Geryk 1892 – 1978. In: Zborník Slovenského národného
múzea v Martine : Etnografia 33. Ed. E. Králiková. Roč. LXXXVI, Martin : SNM, 1992,
s. 18. ISBN 80-217-0271-0.
32
V jednom z prvých článkov v odborných periodikách z tohto obdobia Ján Geryk predložil možnosť kúpy troch východoslovenských drevených kostolov pre potreby múzea.
Pozri bližšie GERYK, Ján: Slovenský skanzen. In: Časopis MSS. Roč. 37, Martin, 1947,
s. 47 – 48.
33
Členmi poradného zboru boli: Povereníctvo školstva a kultúry, Pamiatkový ústav, Výskumný ústav ľudovej architektúry, za Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej
NÚ SAV) J. Mjartan, za Filozofickú fakultu Univerzity Komenského R. Bednárik, V.
Mencl, M. Markuš, za SNM A. Polonec, J. Hyčko, J. Turzo a J. Geryk a zástupcovia Miestneho národného výboru, Okresného národného výboru (ďalej ONV) a Krajského národného výboru. Pozri bližšie: HORVÁTH, Stanislav: Ciele, snahy a realita budovania Múzea
slovenskej dediny v Martine. In: Zborník Slovenského národného múzea : Etnografia 33.
Ed. E. Králiková. Roč. LXXXVI, Martin : SNM, 1992, s. 36. ISBN 80-217-0271-0.
34
MRUŠKOVIČ, Štefan: Konferencia o ochrane pamiatok ľudovej architektúry. In: Slovenský národopis 7. Ed. J. Podolák. Roč. VII, Bratislava : SAV, 1959, s. 315 – 318.
35
MJARTAN, Ján: Konferencia o ochrane ľudovej architektúry na Slovensku. In: Slovenský národopis 7. Ed. J. Podolák. Roč. VII, Bratislava : SAV, 1959, s. 650 – 652.
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štatútu SNM,36 došlo k vypracovaniu novej požiadavky a zdôvodneniu odloženej úlohy. Na jar v roku 1964 SNR – Odbor školstva a kultúry, definitívne schválil prípisom č. 22 290/64 návrh SNM na výstavbu
celoslovenského národopisného múzea v prírode ako špecializovanej expozície SNM v Martine.37 Od počiatku bolo toto múzeum koncipované
tak, aby obsiahlo celé územie Slovenska, aj jeho rozmanitú etnickú štruktúru.
Prvá koncepcia Múzea ľudovej architektúry
V počiatočnej etape bolo nutné predovšetkým vypracovať návrh koncepčného zámeru s konkrétnym zoznamom vybratých objektov. Cieľom koncepčného zámeru malo byť vyjadrenie zásadných hľadísk, podľa ktorých
by sa celá výstavba realizovala. Z nej mal následne vyvstať harmonogram
všetkých druhov prác. Vypracovaním zámeru bola v júli roku 1964 poverená prípravná skupina pre výstavbu MĽA (tvoril ju Andrej Polonec
a Jozef Turzo za SNM v Martine a Imrich Puškár za Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave). Táto skupina
predložila Ideovej rade pre výstavbu MĽA38 v decembri 1964 Návrh zásad
na koncepciu MĽA, ktorý bol podľa pripomienok spracovaný do definitívnej podoby v novembri 1965. Následne bol materiál odovzdaný Katedre
teórie a dejín architektúry na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (ďalej SF SVŠT) na vypracovanie urbanistickej
štúdie.39
Podmienkou zostavovania koncepčných zámerov takéhoto rozsahu by mala byť predovšetkým absolútna orientácia v regionálnom typologickom členení ľudovej architektúry. Vedecké práce, ktoré by sa
venovali na základe komplexného výskumu predmetnej téme, však v tom
36

Schváleného Komisiou Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru s platnosťou
od 1. 8. 1962.
37
KRIŠTEK, Igor: Tematicko-urbanistická koncepcia Múzea slovenskej dediny – Národopisnej expozície v prírode SNM – EÚ v Martine. In: Zborník Slovenského národného
múzea v Martine : Etnografia 27. Ed. S. Horváth. Roč. LXXX, Martin : SNM, 1986, s.
31.
38
Ideová rada bola vytvorená koncom roku 1964 ako poradný orgán SNM pre výstavbu
MĽA. Skladala sa zo zástupcov ústavov, ktoré sa v tom čase zaoberali ochranou ľudovej
architektúry na Slovensku. Pozri bližšie: POLONEC, Andrej: Prípravy a počiatky výstavby
Múzea ľudovej architektúry v Martine. In: Zborník Slovenského národného múzea : Etnografia 10. Ed. Š. Mruškovič. Roč. LXIII, Martin : SNM, 1969, s. 28 – 29.
39
HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s.
39 – 40.
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čase celkom absentovali. Systematická dokumentácia ľudového staviteľstva na Slovensku len čakala na svoje detailné rozpracovanie. Ako základ
pre návrh koncepčného zámeru preto zostavovateľom slúžila orientačná
typologická schéma ľudovej architektúry na Slovensku a jej jednotlivých
typov, ktorú vypracovali na základe vlastných čiastkových výskumov, dostupnej literatúry a podkladov z iných pracovísk.40
Výber objektov pre MĽA mal obsiahnuť všetky základné druhy
ľudovej architektúry, ich regionálne typy a hlavné varianty v tvarovej, materiálovej a konštrukčnej diferencovanosti a v obmedzenom výbere aj
ukážky slohovej anonymnej architektúry (od 18. st. do pol. 20. st.). Prihliadalo sa pritom na funkčné
využitie obytných, hospodárskych
a výrobných stavieb, na ich etnickú
diferenciáciu, ale aj na estetický rozmer jednotlivých objektov. Výsledkom bol výber 218 objektov vrátane
usadlostí zo 140 obcí, z ktorých bolo
155 drevených a 63 z nehorľavého
materiálu.41 Tieto mali byť zoraďované do urbanistických celkov a osadené do primeraného prírodného
prostredia. Podľa návrhu sa celá expozícia mala členiť na dve základné
Plán na vybudovanie múzea v prírode zóny – južnú s hlinenou architektúpri SNM v Martine v lokalite Opleto,
autor J. Turzo. Archív SNM, pobočka rou a severnú s architektúrou drevenou.42 Obe zóny boli následne delené
Martin, neg. č. NG-020379.
Foto: J. Dérer, 1961
na regionálne typy a varianty, pričom
v nich boli zastúpené technické, kultové, spoločenské aj účelové stavby.43
40

Autormi koncepčného zámeru boli A. Polonec, J. Turzo a J. Boďa. In: HORVÁTH,
Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s. 40.
41
POLONEC, Prípravy a počiatky výstavby Múzea ľudovej architektúry v Martine, s.
30.
42
Koncepčný zámer budovania Múzea ľudovej architektúry a bývania na Slovensku pri
SNM – NO v Martine. Archív SNM, pobočka Martin, fond MSD, 1965, bez inv. č.
43
Podrobná schéma delenia expozičného areálu MĽA bola publikovaná v štúdii S. Horvátha. Pozri: HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny
v Martine, s. 41.
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Pri výstavbe však mali byť zohľadnené aj hlavné sídelné typy obcí vyskytujúce sa na Slovensku a taktiež základné typy dispozícií usadlostí.44
V koncepčnom zámere boli rozpracované aj dva varianty budúcej
lokalizácie MĽA. Prvý z nich sa zhodoval s predchádzajúcimi návrhmi
umiestnenia múzea do priestoru Opleta. Jeho výhodou bola bezprostredná nadväznosť na územie botanickej záhrady SNM, okolie múzea
a mesta Martin a taktiež prietok dvoch vodných tokov. Nepriaznivý bol
však terénny reliéf (ktorého rozdiel medzi najvyššie a najnižšie položeným miestom bol iba 15 m) a na celej ploche sa nenachádzal nijaký porast. Vhodnejšou lokalitou sa ukázali byť Jahodnícke háje, kde sa výstavba
napokon aj realizovala. Táto lokalita jednak nedisponovala veľkou výmerou kvalitnej ornej pôdy, ktorá by musela ustúpiť stavbe, a jej veľkou výhodou bola tiež konfigurácia terénu s vysokým lesným porastom.45
Stavebný súhlas SNM v Martine napokon dostalo na toto územie od Rady
ONV v októbri 1965 a priestor Jahodníckych hájov sa tak stal určujúcou
podmienkou vypracovania urbanistickej štúdie a generálneho projektu
múzea.46

Jahodnícke háje pred začiatkom výstavby múzea v prírode pri SNM v Martine, v pozadí
mesto Martin. Archív SNM, pobočka Martin, neg. č. NG-031913-001. Foto: J. Dérer, 1965
44

Koncepčný zámer budovania Múzea ľudovej architektúry a bývania na Slovensku pri
SNM – NO v Martine. Archív SNM, pobočka Martin, fond MSD, 1965, bez inv. č., s. 6 –
10.
45
Koncepčný zámer budovania Múzea ľudovej architektúry a bývania na Slovensku pri
SNM – NO v Martine. Archív SNM, pobočka Martin, fond MSD, 1965, bez inv. č., s. 11
– 16.
46
HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s.
42.
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Prínos tohto koncepčného
zámeru je možné vidieť predovšetkým v pokuse o zohľadnenie
sídelných typov, ktoré reprezentujú jednotlivé oblasti Slovenska.
Ide o jeden z prvých prípadov využitia tohto postupu v rámci
strednej Európy.
J. Geryk pri poklepávaní základného
kameňa MSD počas jubilejných osláv
SNM a slovenského múzejníctva.
Archív SNM, pobočka Martin, neg. č.
NG-055746. Foto: J. Dérer, 1968

Urbanistické riešenie Múzea ľudovej architektúry
Návrh koncepčného zámeru spolu s ďalšími podkladmi (inžinierskogeologický prieskum územia, výškopisné a polohopisné zameranie, prvostupňová dokumentácia vybratých objektov) bol v apríli 1966 odovzdaný
Katedre teórie a dejín architektúry SF SVŠT na vypracovanie urbanistickej štúdie MĽA. Pod vedením Daniela Majzlíka a Jána Lichnera vznikol prvý variant, podľa ktorého mali byť objekty zoradené do voľnej reťaze
okolo pevnej okružnej cesty s tromi rozšírenými návesnými priestormi.
Štúdia bola v marci 1967 pripomienkovaná vedením a odbornými pracovníkmi SNM v Martine.47 Oponentské posudky navrhovali, aby boli
v štúdii dôraznejšie zohľadnené základné rysy tradičných sídel a aby moderná okružná cesta ako cudzí prvok bola vedená mimo skupiny expozičných objektov a ich vlastných komunikácií.48 Zúžil sa aj pôvodný výber
objektov z pôvodných 140 lokalít na 115 (t. j. z pôvodných 218 usadlostí
a objektov na 190). Vzniklo tak 10 územných celkov s príslušnými skupinami.49 Mala byť teda lepšie využitá prírodná konfigurácia terénu a zo47

MRUŠKOVIČ, Štefan et al.: Stanovisko Slovenského národného múzea v Martine k I.
alternatíve a návrh na II. alternatívu urbanistickej štúdie Múzea ľudovej architektúry v Jahodníckych hájoch v Martine. Archív SNM, pobočka Martin, fond MSD, 1967, bez inv.
č.
48
LANGER, Jiří: Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu
jeho výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia). In: Zborník Slovenského národného
múzea v Martine : Etnografia 45. Ed. M. Halmová. Roč. XCVIII, Martin : SNM, 2004, s.
23. ISBN 80-8060-144-5.
49
Podrobne charakterizované územné celky boli publikované v príspevku: POLONEC,
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hľadnená aj nadväznosť na budúce prehliadkové trasy. Návrhy týchto
úprav spolu s vyčíslením nákladov na celú stavbu a vytýčením postupnosti
budovania MĽA podľa jednotlivých etáp (až do roku 1983) vypracovali
pracovníci technického úseku SNM pod vedením J. Turza. Na základe
rozhodnutia SNR bola koncom roka 1968 vyhlásená súťaž na urbanistické
riešenie celého projektu, z ktorej vzišiel víťazný návrh autorov J. Lichnera, D. Majzlíka, I. Puškára a M. Baša.50

Víťazný návrh urbanistickej štúdie múzea v prírode pri SNM v Martine , autori J.
Lichner, D. Majzlík, I. Puškár, M. Bašo.
Archív SNM, pobočka Martin, neg. č. NG-077143. Foto: J. Dérer, 1972

Súbežne s prácami v ideovej oblasti prebiehal aj rozsiahly výskum
ľudového staviteľstva na území celého Slovenska, najmä prostredníctvom
kartografickej metódy.51 Už od roku 1965 prebiehalo vypracovávanie prvostupňovej a druhostupňovej dokumentácie vybratých objektov. Medzi
rokmi 1964 až 1968 bolo pre potreby výstavby MĽA odkúpených, rozobraných a do skladísk SNM v Martine prevezených 25 objektov z rôznych
častí Slovenska. Dva z nich, filagória zo Slovenského Pravna a zvonica
Prípravy a počiatky výstavby Múzea ľudovej architektúry v Martine, s. 32.
50
Proces výberu i hodnotenie súťažných projektov urbanistických štúdií boli spracované
v príspevkoch A. Polonca a S. Horvátha. Pozri bližšie: POLONEC, Prípravy a počiatky
výstavby Múzea ľudovej architektúry v Martine, s. 31 – 34; HORVÁTH, Ciele, snahy
a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s. 42 – 44.
51
KANTÁR, Ján – MRUŠKOVIČ, Štefan: Návrh na kartografizáciu ľudového staviteľstva na Slovensku. In: Zborník Slovenského národného múzea : Etnografia 8. Ed. Š. Mruškovič. Roč. LXI, Martin : SNM, 1967, s. 195 – 201.
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z obce Košťany, boli dočasne postavené v muzeálnej záhrade SNM
v Martine.52 Práve to bola vhodná príležitosť, aby pracovníci múzea prvýkrát porovnali teoretické poznatky
s praktickou realizáciou stavby.
Prvá územná skupina určená
na výstavbu bola oblasť Oravy.
V októbri 1967 boli vytýčené základy
pod objekt senníka zo Zuberca a želiarskej usadlosti z Veličnej. Základný
kameň MĽA bol položený 3. sepKonzervovanie zrubového dreva, tembra 1968 pri vytyčovaní základov
spúšťanie do kade s roztokom.
krčmy z Oravskej Polhory, pri príležiArchív SNM, pobočka Martin, neg. č. tosti osláv 75. výročia založenia MSS
NG-053331. Foto: J. Turzo, 1967
a 30. výročia sprístupnenia 2. budovy
SNM v Martine. Myšlienka vybudovania Scansenu pri SNM v Martine
tak nabrala reálne kontúry. Stavebne bola oblasť Oravy ukončená v roku
1971 a pre verejnosť sprístupnená 24. mája 1972.53

Slávnostné otvorenie Múzea slovenskej dediny
a príhovor riaditeľa Š. Mruškoviča.
Archív SNM, pobočka Martin, neg. č. NG-082219. Foto: J. Dérer, 1972
52
53

POLONEC, Prípravy a počiatky výstavby Múzea ľudovej architektúry v Martine, s. 37 – 38.
HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s. 45.
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Aktualizácia koncepcie a zmena názvu Múzea ľudovej architektúry
V nasledujúcej fáze výstavby MĽA je možné vidieť snahu o prehĺbenie
koncepcie a uplatňovanie nových poznatkov. Začalo sa upúšťať od pôvodnej koncepcie vybudovania múzea s prevládajúcim pamiatkárskym zámerom ochrany najvzácnejších objektov ľudovej architektúry a silneli
snahy o vytvorenie národopisného múzea. Práve tieto zmeny sa zrkadlili
aj v novom názve múzea – Múzeum slovenskej dediny – národopisná expozícia v prírode54 (ďalej MSD).
V prvej polovici 70. rokov už bolo možné vidieť nedostatky predchádzajúceho obdobia. Súviseli predovšetkým s nedostatočne autentickou prezentáciou dovtedy vybudovanej časti, pričom táto pôsobila viac
ako súhrn jednotlivostí, než ako komplexný celok. V regióne Orava absentovala najmä drobná architektúra, malé sakrálne stavby či želiarske
domy, čo mohlo vyvolať skresľujúci dojem. Pokiaľ malo MSD plniť aj edukatívne poslanie, musel sa aktualizovať výber objektov, ale aj náhľad na
ich rozmiestnenie v teréne. V roku 1971 bol v SNM v Martine vypracovaný
a schválený materiál, ktorý prinášal prehodnotený zoznam objektov
a nový koncepčný prístup urbanistického riešenia zástavby. Tento výber
obsahoval 50 kompletných usadlostí, 28 obytných domov bez hospodárskych objektov, 13 samostatných hospodárskych objektov, 11 objektov
špecializovanej výrobnej povahy a 5 doplnkových objektov, zoradených do
13 urbanistických celkov.55 Nutne musel byť vykonaný systematický terénny výskum, ktorý sa stal prioritou medzi výskumnými úlohami
múzea.56 Výsledky boli následne spracovávané do formy libriet a scenárov
54

KRIŠTEK, Igor: Prístup k problematike zariaďovania regiónov a jednotlivých objektov
Múzea slovenskej dediny. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 15. Ed. Š. Mruškovič. Roč. LXVIII, Martin : SNM, 1974, s. 300 – 305.
55
HORVÁTH, Stanislav: Zbierka objektov ľudového staviteľstva v Múzeu slovenskej
dediny v Martine. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 38.
Ed. E. Králiková. Roč. XCI, Martin: SNM, 1997, s. 119. ISBN 80-85753-99-5.
56
V rokoch 1971 – 1975 bol realizovaný „Záchranný výskum ľudového staviteľstva a bývania na Slovensku“, v rokoch 1976 – 1980 to bol výskum s názvom „Múzeum slovenskej
dediny – tvorba národopisnej expozície v prírode“. Dotazníkový výskum prebehol v rokoch 1971 – 1978 v 430 lokalitách na celom Slovensku, pričom boli uprednostňované
obce, z ktorých boli už v predošlom období vybraté objekty. Pozri bližšie: KRIŠTEK,
Igor: Kronika Múzea slovenskej dediny. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 20. Ed. I. Krištek. Roč. LXXIII, Martin : SNM, 1979, s. 17 – 20; KRIŠTEKOVÁ, Irma: Súpis výskumných prác v archíve Slovenského národného múzea –
Národopisného múzea v Martine. In: Národopisné informácie. Ed. J. Čukan. Bratislava :
SAV, 1990, č. 1, s. 5 – 102.
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jednotlivých regiónov, pričom ich
metodika bola totožná. V zmysle stanovených zásad práce boli vypracované libretá regiónov Kysuce –
Podjavorníky, Orava, Šariš, Zemplín,
Hont – Gemer, Biele Karpaty – Ponitrie, Podunajsko, Záhorie, Turiec,
Pohronie, Liptov a Spiš. V roku 1979
bola na základe týchto materiálov vypracovaná štúdia súboru stavieb
v grafickej podobe.57 Súbežne s týmito aktivitami pokračovala aj reálna
výstavba v MSD, v rokoch 1972 až
Stavba Rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana Kráľa z Rudna, expozičný región Tu- 1975 prebiehalo budovanie regiónu
58
riec. Archív SNM, pobočka Martin, neg. č. Kysuce – Podjavorníky a v rokoch
NG-102237. Foto: J. Turzo, 1976
1974 až 1985 bol vo výstavbe región
Liptov. Oproti prvým dvom sa realizácia
Liptova uskutočňovala už na základe libreta a scenára regiónu, ktorého autorom bol Mojmír Benža. V tomto
prípade sa osvedčila vzájomná spolupráca etnografa a architekta, pri osadzovaní objektov i vypracovaní
urbanistickej štúdie.59
Výstavba expozičného regiónu Liptov, zľava
usadlosti z Hubovej, Liptovskej Sielnice a Východnej. Archív SNM, pobočka Martin, neg. č.
NG-119177. Foto: J. Turzo, 1979

57

Kritériá na výber objektov, ako aj autori libriet jednotlivých regiónov sú uvedení v príspevku S. Horvátha: HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s. 48.
58
Počas tejto prvej etapy výstavby regiónu bolo postavených 17 objektov z 11 lokalít severozápadného Slovenska z oblastí Javorníkov, Kysúc a Malej Fatry. Pozri bližšie: KADLECOVÁ, Tatiana: Dom z Hornej Breznice č. 140 v Múzeu slovenskej dediny. In: Zborník
Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 57. Eds. M. Halmová, A. Kiripolská.
Roč. CX, Martin : SNM, 2016, s. 83 – 84. ISBN 978-80-8060-387-8.
59
V regióne Liptov bolo z navrhnutého počtu expozičných objektov postavených 8 roľníckych usadlostí a 7 solitérov. Pozri bližšie: HORVÁTH, Zbierka objektov ľudového staviteľstva v Múzeu slovenskej dediny v Martine, s. 119 – 120.
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Na základe aktualizácií existujúcich náhľadov a vo svetle nových
poznatkov pochádzajúcich z obdobia rokov 1972 až 1983 vznikol kľúčový
materiál Igora Krišteka a Stanislava Horvátha. Niesol názov „Tematickourbanistická koncepcia Múzea slovenskej dediny – národopisnej expozície v Martine“ a bol oponovaný v Národopisnom ústave Slovenskej
akadémie vied v roku 1983.60 Ide o koncepciu, ktorú je možné vnímať ako
posun ku komplexnému a systémovému chápaniu expozičnej syntézy,
pričom dôraz je kladený predovšetkým na rešpektovanie sídelnej štruktúry a priblíženie sa reálnemu historickému prostrediu. Je tu zreteľný
odklon od pamiatkarských koncepcií, obmedzujúcich sa výsostne na záchranu a ochranu stavebných pamiatok bez vidiny ich iného využitia. Autori v práci zohľadnili faktory, ktoré na základe vzájomných vzťahov
formovali odlišnosti jednotlivých oblastí Slovenska.61 Objekty ľudového
staviteľstva podľa nich dokumentujú stavebnú úroveň a estetické cítenie,
no najmä výrobné, sociálne a kultúrne vzťahy. Tie by mali byť vyjadrené:
1. v členení domu a dvora, 2. prostredníctvom interiérových a exteriérových expozícií pracovného náradia a zariadenia, 3. urbanistickým riešením (vedeckou rekonštrukciou či modelom) sídelnej formy, alebo jej
časti, vrátane historickej krajiny.62 To by malo viesť k vedecky podloženému obrazu, ktorý vytvára atmosféru autentického prostredia.
V samotnom členení expozície MSD sa v tejto koncepcii zjednotilo niekdajších 13 regiónov predchádzajúcich návrhov do 2 základných
kultúrno-územných oblastí (nížinnej: Podunajsko-potiskej, horskej:
Karpatskej). Tie sa ďalej členili na 5 kultúrno-územných celkov (Podunajský a Potiský celok v nížinnej Podunajsko-potiskej oblasti; Severozápadný, Severovýchodný a Stredoslovenský celok v horskej Karpatskej
oblasti).63 Celky boli následne rozčlenené na základe pôvodného geograficko-kultúrneho a administratívneho hľadiska do ďalších územných
skupín a podskupín. Tie tvorili jednotlivé usadlosti a solitéry, drobná architektúra, zeleň a terénne prvky. V materiáli je taktiež osobitne rozpracovaná urbanistická špecifikácia všetkých kultúrno-územných celkov,
ostala však iba v začiatkoch, rovnako ako historicko-etnografický výskum
vybratých objektov. V tejto súvislosti bol vypracovaný projekt vedecko-vý60

Publikovaný I. Krištekom v Zborníku SNM : Etnografia 27. Ed. S. Horváth. Roč.
LXXX, Martin : SNM, 1986, s. 31 – 45.
61
KRIŠTEK, Tematicko-urbanistická koncepcia Múzea slovenskej dediny – Národopisnej
expozície v prírode SNM – EÚ v Martine, s. 31 – 33.
62
KRIŠTEK, Tematicko-urbanistická koncepcia Múzea slovenskej dediny..., s. 34 - 35.
63
KRIŠTEK, Tematicko-urbanistická koncepcia Múzea slovenskej dediny..., s. 39.
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skumnej úlohy, podľa ktorého mal byť realizovaný komplexný výskum
objektov a na jeho základe mali byť vypracované návrhy úprav objektov,
technických scenárov aj materiálov ku kultúrno-výchovnej činnosti. Projekt však nebol naplno realizovaný.64 Až v súvislosti s neskôr aktualizovanou koncepciou MSD z roku 2004 a po schválení projektu
vedecko-výskumnej úlohy65 bolo postupne publikovaných takmer tridsať
historicko-etnografických štúdií v Zborníkoch SNM v Martine – Etnografia, pričom posledné z nich vyšli v roku 2016.66 Na určité nedostatky
koncepcie z roku 1983 neskôr upozornil Jiří Langer, ktorý vyjadril znepokojenie z urbanistického riešenia.
Podľa neho z návrhu vyplýva nebezpečenstvo, že by návštevník vnímal celú
expozíciu ako chaoticky usporiadanú
jednoliatu dedinu, pretože zastavaná
plocha naznačených kultúrno-územných celkov splýva. Rovnako poukazuje na problém so vstupným
areálom, ktorý nevyriešila ani táto
alternatíva. Taktiež sa v príspevku priAreál Múzea slovenskej dediny, expo- pomína, že v tejto práci opäť vychádza
zičné regióny Orava a Liptov.
členenie areálu do veľkej miery z čleArchív SNM, pobočka Martin, neg. č. nenia podľa historických žúp, čo však
NG-132003. Foto: J. Turzo, 1982
môže byť problematické. Južné župy
totiž zasahujú severnými časťami do hôr a južnými do nížin, pričom hospodársku a sociálnu situáciu v nich komplikuje aj hustá mestská sieť na
úpätí hôr a najmä pôsobenie banských miest s odlišnou ekonomickou
a sociálnou štruktúrou.67 Nedostatky pritom pripustil aj jeden z autorov,
64

HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s.
51.
65
KIRIPOLSKÁ, Anna: Historicko-etnografické štúdie expozičných skupín, usadlostí
a objektov v Múzeu slovenskej dediny. Projekt vedecko-výskumnej úlohy. Archív SNM,
pobočka Martin, Fond MSD. 2004.
66
Boli to štúdie R. Sýkoru: Usadlosť z Klokočova č. 438, Usadlosť z Rajeckej Lesnej č.
4; A. Kiripolskej: Usadlosť zo Záriečia; T. Kadlecovej: Dom z Hornej Breznice č. 140.
Všetky sú súčasťou regiónu Kysuce – Podjavorníky. Pozri viac: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 57. Eds. M. Halmová, A. Kiripolská. Roč. CX,
Martin : SNM, 2016, s. 7 – 101. ISBN 978-80-8060-387-8.
67
LANGER, Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho
výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia), s. 26 – 27.
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ktorý v neskoršom príspevku upozornil na nutnosť ďalšieho rozpracovania a obsahového prehĺbenia koncepcie. Materiál riešil len najzásadnejšie
koncepčné východiská pre realizačné výstupy predprojektovej a projektovej dokumentácie.68 Napriek tomu znamenal pozitívny posun od predošlých návrhov a to najmä v snahe o čo najautentickejšie zobrazenie
stavebných objektov zasadených do rekonštrukcie prislúchajúceho prostredia.
Vývoj výstavby Múzea slovenskej dediny v 80. a 90. rokoch 20.
storočia
V intenciách záverov predchádzajúcej koncepcie pristúpilo SNM v Martine v rokoch 1985 – 1991 k stavebnému dotvoreniu a expozičnému dokončeniu už postavených regiónov Orava, Liptov a Kysuce –
Podjavorníky. Rovnako bola zahájená výstavba posledného regiónu Turiec. V tomto období sa výrazne rozvinula investorská i stavebná činnosť,
ktorá však mala kopírovať ciele v ideovej a koncepčnej oblasti. Napriek
tomu podmienky realizácie neboli vždy dodržané a dochádzalo k mnohým pochybeniam. Napríklad objekty v skupine Turiec nevytvárajú dojem
cestnej radovej dediny, skôr pôsobia ako neurčitý a neadekvátny sídelný
typ. Je to však prípad mnohých objektov, ktorých umiestnenie nezodpovedá historickej skutočnosti, na ktorú tak poukazovali predchádzajúce
teoretické koncepčné práce. Výrazná kritika k tejto problematike zaznela
najmä v príspevku S. Horvátha, ktorý poukázal na nedostatky v spolupráci
a koordinácii ideovej zložky, stavebných dozorov, projektantov i dodávateľov, čo spôsobilo množstvo výrazných pochybení.69 V ďalšom príspevku
o regióne Turiec spomína nedostatky aj Anna Kiripolská. Predovšetkým
ide o použitie neadekvátnych materiálov a technológií, ktoré sú cudzie
tradičnej stavebnej kultúre v zobrazených časových obdobiach. Problém
predstavovala tiež stavba neprimeraného vodného toku, ale aj fakt, že región ostal iba torzom oproti pôvodným zámerom vytvoriť z neho dominantu Severozápadného kultúrno-územného celku.70
Na začiatku 90. rokov došlo v SNM v Martine k radikálnym zmenám, ktoré úzko súviseli s tými celospoločenskými. Boli prijaté úsporné
opatrenia, ktoré sa na úrovni MSD odzrkadlili predovšetkým v zreduko68

HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s. 50.
HORVÁTH, Ciele, snahy a realita budovania Múzea slovenskej dediny v Martine, s. 53-54.
70
KIRIPOLSKÁ, Anna: Región Turiec v Múzeu slovenskej dediny. In Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 45. Ed. M. Halmová. Roč. XCVIII, Martin
: SNM, 2004, s. 58. ISBN 80-8060-144-5.
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vaní investičnej činnosti pri
ďalšom budovaní expozície a aj
v znížení stavu zamestnancov.
Pracovné aktivity sa v MSD sústredili na údržbu existujúcich
objektov, ukončenie a zariadenie
objektov najmä z Turca a na skvalitnenie návštevníckeho programu.71 Od 90. rokov bola
výrazne utlmená stavebná činnosť, pričom od roku 199672 do
súčasnosti bolo niekoľko objektov
dobudovaných a tri objekty usadProgramové podujatie, expozičný región losti z Turčeka boli novovybudoOrava. Archív SNM, pobočka Martin, neg. č. vané.73
NG-147002. Foto: V. Ducháčková, 1990
Aj vďaka stagnácii v budovaní MSD bola v roku 2002
na zasadaní vedeckej rady
SNM v Martine vyjadrená potreba aktualizácie koncepcie jeho
výstavby. Práve v čase utlmenia
stavebnej činnosti sa vytvoril priestor pre hodnotenie i vecnú kritiku predchádzajúcich rozhodnutí
a dosiahnutých cieľov. Toto obdobie sa nieslo v znamení zamýšľasa nad zdokonalením
Objekt vozárne z Moškovca v expozičnom nia
regióne Turiec, dostavba štítového múru. základného zámeru a poslania
Archív SNM, pobočka Martin, neg. č. NG- MSD a jeho zosúladenia s postu159178. Foto: M. Pišný, 2001
pom vedeckého poznania.
71

PODUŠELOVÁ, Gabriela et al.: Slovenské národné múzeum. Bratislava : SNM. 2013,
s. 76. ISBN 978-80-8060-313-7.
72
Za obdobie rokov 1967 – 1996 bolo v MSD postavených v rámci Severozápadného
kultúrno-územného celku 89 expozičných objektov, z toho 37 usadlostí a 52 solitérov (dokopy 149 stavebných objektov). Pozri bližšie: HORVÁTH, Zbierka objektov ľudového
staviteľstva v Múzeu slovenskej dediny v Martine, s. 125.
73
Usadlosť z Horného Turčeka. Pozri bližšie: PÖSS, Ondrej – FIĽO, Rastislav: Nemecká
usadlosť z Horného Turčeka. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 50. Ed. A. Kiripolská. Roč. CIII, Martin : SNM, 2009, s. 47 – 57. ISBN 978-808060-240-6.
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Túto myšlienku vyjadril aj Jiří Langer, ktorý poukázal na potrebu dotvoriť
vedecky zdôvodnenú predstavu hlavných rysov celku MSD z hľadiska sídelnej krajiny a následne rozpracovávať jednotlivé areály, usadlosti, stavby
a ich detaily.74 Práve tieto myšlienky a aktivity prirodzene vyústili až k príprave štúdie, zaoberajúcej sa aktualizáciou koncepcie MSD pre ďalšiu
z etáp jeho výstavby.
Ostatná koncepcia výstavby Múzea slovenskej dediny
Autorom ostatnej koncepčnej úpravy sa stal práve Jiří Langer, ktorý na
základe bohatých teoretických poznatkov i množstva praktických skúseností v tejto oblasti vypracoval podrobný východiskový materiál pre ďalší
rozvoj MSD. Na začiatku práce zosumarizoval dovtedajší koncepčný postup a poukázal na pozitívne stránky jednotlivých návrhov i nedostatky
a odborné nepresnosti ich rozpracovania. Následne ponúkol vlastnú metodickú víziu syntézy ľudovej architektúry na Slovensku, ktorá vychádza
predovšetkým z dôkladného poznania historických skutočností. V teoretickej rovine sú pomerne podrobne rozpracované východiská i syntetický náhľad na stavebnú kultúru. Z týchto kapitol vyplýva, že sa autor
stotožňuje s členením expozičného areálu z roku 1983 na nížinné
územné oblasti a karpatské oblasti s tromi oddelenými kultúrno-územnými celkami. Malo by sa tu však vziať na zreteľ aj oddelenie a doplnenie
baníckych a malomestských reprezentantov. Langer na tomto mieste poukázal na mimoriadne dôležité budúce vnímanie expozície z pohľadu
návštevníka, ktorý bude podvedome hľadať jadro s kostolom, obecné
stavby, roľnícke dvory a menej náročné formy bývania na okrajoch, záhrady a polia ako aj plochy ukazujúce stupne kultivácie prírodnej krajiny.
Musí pritom rozoznať, kde sa dedina končí, kde začína susedná a čo je
medzi nimi. Celý komplex by mal byť preto prezentovaný tak, aby návštevník na základne vlastného pozorovania pochopil základné odlišujúce
znaky predpokladaných piatich sídelných celkov.75 Rozpracovaný materiál obsahuje aj návrh na urbanistické riešenie výstavby MSD. Jednou
z najzávažnejších otázok, ktorá nebola dostatočne zodpovedaná, je otázka
redukcie reálnych vzdialeností v sídelnom prostredí. V tejto súvislosti je
nedostatkom najmä hlavná tvrdá okružná cesta s položenými sieťami,
znemožňujúca sídelné riešenie v celom prostredí, ktorým prechádza.
74

LANGER, Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho
výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia), s. 23.
75
LANGER, Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho
výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia), s. 31.
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V ďalšom rozpracovaní štúdia vychádzala z posledných koncepčných
predpokladov I. Krišteka z roku 1983, no ponúkla aj nové riešenia konkrétnych problematických častí, s ohľadom na doteraz realizovanú zástavbu.76
Obsiahla časť príspevku sa zameriavala na navrhovaný postup v najbližšej
etape budovania MSD. Jedným z kľúčových bodov by malo byť dokončenie výstavby v skupine Turiec. Opäť je na
mieste spomenúť nedostatky predchádzajúcich stavebných prác, napríklad
v súvislosti s realizačnými odchýlkami
Usadlosť z Turčeka v expozičnom
regióne Turiec. Foto: S. Jaššová, 2019 objektov od zastavovacieho plánu z 80.
rokov.77 V regióne Turiec boli v práci navrhnuté štyri hlavné úlohy na riešenie, ktoré sú jednotlivo rozpracované.78
Autor navrhol i rámcové riešenie kultúrno-územného celku banskomestského, pričom ho rozdelil do štyroch skupín, ktoré v práci jednotlivo charakterizoval. Poukázal na skutočnosť, že doterajší výber objektov pre tieto
časti bol vykonaný v roku 1979 a v nasledujúcom období sa už nedopĺňal.79
Napriek tejto publikovanej koncepcii a vyšpecifikovaným odporúčaniam sa z veľkej časti doposiaľ nepodarilo naplniť ich obsah. Pozitívum však možno vidieť v podnietení k vypracovávaniu
historicko-etnografických štúdií pre jednotlivé stavebné objekty expozičných celkov, ktoré sú priebežne publikované v Zborníkoch SNM
v Martine – Etnografia. Od vzniku posledného koncepčného materiálu
76

LANGER, Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho
výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia), s. 32 – 33.
77
LANGER, Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho
výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia), s. 35.
78
Ide o umiestnenie zvonice z Koštian, dotvorenie návesného trhového priestoru z hľadiska celkových pohľadov a funkčného významu, doplnenie záhumenskej ulice a napokon podskupiny rómskych obydlí. Pozri bližšie: LANGER, Aktualizácia koncepcie Múzea
slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia),
s. 36 – 42.
79
Nedostatky vtedajšieho výberu demonštrovali štúdie o kremnickej oblasti od Karola
Strelca. Pozri bližšie: STRELEC, Karol: Filiácie ľudovej a mestskej architektúry v oblasti
Kremnice. In: Slovenský národopis, 25, 1977, s. 443 – 460; STRELEC, Karol: Ľudová
architektúra v baníckej oblasti Kremnice. In: Zborník Slovenského národného múzea
v Martine : Etnografia 20. Ed. I. Krištek. Roč. LXXIII, Martin : SNM, 1979, s. 214 – 260.
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sa taktiež podarilo realizovať výstavbu usadlosti z Turčeka v alternatíve lokality, ktorú J. Langer v práci označil za najvyhovujúcejšiu.
Agroexpozícia v Múzeu slovenskej dediny
Dôležitou súčasťou Múzea slovenskej dediny, tak ako to naznačovali aj
predchádzajúce koncepčné návrhy, je agroexpozícia. Jej úlohou má byť
predovšetkým dotvorenie autentického prostredia, ktoré navodzuje verný
obraz historickej krajiny. Jednotlivé prvky agroexpozície – polia, lúky, záhradky, ovocné sady, krajinotvorná zeleň, solitéry či zeleň v oknách obytných domov, dopĺňajú stavby hospodárskych usadlostí z hľadiska
časového a sociálneho zaradenia, približujú spôsob tradičného hospodárenia a získavania obživy obyvateľstva a vytvárajú model prirodzeného
prostredia daného regiónu v rámci Slovenska.80
Prvý publikovaný návrh riešenia
agroexpozície v MSD vytvorila Božena
Kubová v roku 1979 pre expozičný región Orava.81 Štúdia vychádzala predovšetkým z geograficko-vegetačnej
charakteristiky príslušného regiónu, v
ktorom bol v roku 1977 realizovaný terénny výskum. Na jeho základe potom
vznikol publikovaný materiál i pokusný
návrh libreta a scenára na dotvorenie
priestoru kultúrnou zeleňou. Materiál Časť agroexpozície v rámci expozičobsahoval podrobnú charakteristiku
ného regiónu Orava.
Archív
SNM,
pobočka Martin, neg. č.
Oravy z hľadiska klimatických pomeNG-151466-002. Foto: M. Fabian, 1993
rov, pestovania poľnohospodárskych
plodín a zberného hospodárstva a na ich základe následne predstavil
návrh na úpravu pôdy a výsadbu zelene pri jednotlivých objektoch v MSD.
Išlo predovšetkým o výsadbu listnatých stromov, kríkov, ale aj o presiatie lúky charakteristickou kvetenou či založenie hriadok so zeleninou a kvetmi v malých záhradkách. V rámci agroexpozície regiónu Orava
sa neskôr v 90. rokoch vykonávali rozsiahlejšie úpravy. Išlo predovšetkým
80

ĎURDÍKOVÁ, Jaroslava: Návrh rekonštrukcie biotopu regiónu Liptov v Múzeu slovenskej dediny. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 53.
Eds. M. Halmová – A. Kiripolská. Roč. CVI, Martin : SNM, 2012, s. 68. ISBN 978-808060-292-5.
81
KUBOVÁ, B.: Ideový návrh na riešenia kultúrnej zelene regiónu Orava v Múzeu slovenskej dediny. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 20. Ed.
I. Krištek. Roč. LXXIII, Martin : SNM, 1979, s. 196 – 2013.
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o založenie sadu ovocných stromov pri usadlosti z Vyšného Kubína a vytvorenie terasovitých políčok pri usadlosti z Jasenovej.
Podľa plánov zo 70. rokov mali byť vypracované libretá i scenáre
výsadby zelene všetkých regiónov v MSD. Od publikovania príspevku z
roku 1977 sa však niekoľko desaťročí uberala pozornosť odborných pracovníkov iným smerom a nepodarilo sa ich zrealizovať v plnej šírke. Až v
roku 2012 bola vypracovaná druhá štúdia, tentokrát venovaná rekonštrukcii biotopu v regióne Liptov. Autorka Jaroslava Ďurdíková v nej predložila
rámcový návrh riešenia agrikultúrnej zelene, vychádzajúc zo správ etnografického výskumu, (spracovaného podľa dotazníka v rokoch 1973 –
1980), zo štúdia príslušnej literatúry82 a z vlastného terénneho výskumu
(realizovaného v rokoch 1985 – 1990 vo vybraných obciach Liptova).
Materiál vychádzal z podrobnej charakteristiky prírodných determinantov pre poľnohospodárstvo v regióne Liptov. Predostieral podmienky pestovania poľných plodín, zeleniny, okrasných a liečivých rastlín,
hospodárenie na lúkach a pasienkoch, ale aj rozvoj ovocinárstva. Všetky
tieto prvky, ktoré mimoriadne ovplyvňovali materiálnu kultúru danej oblasti, boli ďalej zohľadnené pri návrhu riešenia úprav a výstavby okolia
jednotlivých objektov v rámci expozície. V kapitole sa objavili návrhy na
výsadbu konkrétnych druhov ovocných stromov, ostrovčekov kríkov, na
vytvorenie záhradiek, v ktorých by sa pestovala zelenina, liečivé byliny a
kvety. Odporúčal sa využiť aj vodný tok, ktorého výstavba začala v 80. rokoch, no v súčasnosti je bez spevnených brehov nefunkčný. Práve tie by
sa podľa predloženej štúdie mali očistiť od náletových drevín a mal by sa
vysadiť na ich miesto príslušný brehový porast. Následne by bolo možné
využiť vodný tok na demonštráciu práce s ľanom – močenie v močidle a
bielenie plátna.83 Vzhľadom na nevyhovujúce podmienky a nutnosť rozsiahlych úprav terénu sa doposiaľ nepodarilo zrealizovať všetky navrhnuté
zmeny. Ide najmä o záhradky, ktoré stále nie sú súčasťou hospodárskych
dvorov, ako aj o úpravu brehov vodného toku.
Ostatná štúdia, ktorá sa zaoberala agroexpozíciou v MSD bola publikovaná v roku 2014 J. Langerom.84 Už v jeho aktualizácii koncepcie
82

Dôležitý zdroj informácií tvorili predovšetkým historicko-etnografické štúdie, spracované pre niektoré objekty regiónu Liptov v MSD. Pozri bližšie: ĎURDÍKOVÁ, Návrh rekonštrukcie biotopu regiónu Liptov v Múzeu slovenskej dediny, s. 68.
83
ĎURDÍKOVÁ, Návrh rekonštrukcie biotopu regiónu Liptov v Múzeu slovenskej dediny, s. 86.
84
LANGER, Jiří: Múzeum slovenskej dediny a členenie plužiny a prírodné krajinotvorné
prvky regionálnych areálov Orava, Kysuce, Turiec. Etnograficko-architektonická (kraji64
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MSD z roku 2004 bol v príslušnej kapitole charakterizovaný ďalší postup
výstavby, ktorý sa do istej miery zaoberal aj agroexpozíciou. Išlo najmä o
otázky špecifikácie regiónov funkčným členením plužiny a rozloženie
porastov v jednotlivých častiach expozičného intravilánu aj extravilánu.85
Neskôr, v nadväznosti na štúdiu J. Ďurdíkovej, Langer opäť poukázal na
nutnosť rekonštrukcie krajinotvorných prvkov (členenie plužiny a z nej
vyplývajúcu cestnú sieť) a následné riešenie obrábaných plôch, prírodných porastov a solitérov zelene podľa hospodárskej náplne usadlostí.

Ľan siaty v expozičnom regióne Orava. Foto: S. Jaššová, 2019

Za nedostatok predchádzajúcej výstavby MSD možno považovať
skutočnosť, že sa pri umiestneniach jednotlivých stavieb nezohľadňovalo
krajinárske hľadisko. V ostatnej štúdii však autor poukázal na súčasné
nároky, pri ktorých je žiaduce, aby krajinotvorné prvky prispeli k rozlíšeniu roľníckej kultúry regiónov a aby vyjadrili regionálne rozdiely v procese kultivácie kultúrnej krajiny.86 Úvodná teoretická časť štúdie
vychádzala z dôkladného poznania historického vývinu osídlenia severozápadného Slovenska. Autor v nej predložil stručnú genézu urbanizmu
sídiel a rozpracoval základné charakteristiky. V jadre príspevku následne
ponúkol ideový návrh na riešenie tejto časti agroexpozície MSD, ktorému
nárska) štúdia. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia 55. Eds.
M. Halmová, K. Očková. Roč. CVIII, Martin : SNM, 2014, s. 11 – 24. ISBN 978-808060-346-5.
85
LANGER, Aktualizácia koncepcie Múzea slovenskej dediny pre súčasnú etapu jeho
výstavby (Etnograficko-architektonická štúdia), s. 32 – 33.
86
LANGER, Múzeum slovenskej dediny a členenie plužiny a prírodné krajinotvorné
prvky regionálnych areálov Orava, Kysuce, Turiec, s. 12.
65

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

predchádzali terénne práce v areáli. Navrhované zmeny, zhrnuté do jednotlivých bodov, boli pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť spracované aj
do vizuálnej podoby. Súčasťou materiálu sa stala mapa s troma zakreslenými expozičnými regiónmi (Orava, Kysuce – Podjavorníky, Turiec), do
ktorých boli zakomponované nové terénne úpravy. Spolu s podrobnými
vysvetlivkami i ďalšou fotodokumentáciou tvoria dôležitú ilustračnú časť
štúdie.87
Medzi najvýraznejšie navrhované zmeny patrilo najmä vytvorenie
políčok na viacerých miestach agroexpozície. Ide predovšetkým o terasovité políčka a záhumienky s tzv. kapustnými hradami, charakteristickými pre danú oblasť Slovenska. V expozičnom regióne Turiec bolo
odporúčané vytvoriť bohaté polia turčianskych gazdov a pomocou navezených riečnych kameňov a skupiny vysokých stromov zmeniť existujúce
rumovisko. Dôležitým prvkom boli tiež žriedla a potôčik pretekajúci
touto časťou areálu. V prípade ich realizácie by vznikol priestor na vytvorenie miesta na pranie, naberanie vody do vedier, pričom na lúkach pozdĺž potôčika by bolo možné vykonávať demonštračné ukážky bielenia
plátna na rámoch. Pri žriedle by bolo podľa odporúčaní vhodné vytvoriť
napájadlo s tromi korytami, kadiaľ by viedol výhon dobytka na pasienky
k cholvarkom. Na týchto miestach by taktiež vznikli močidlá ľanu, ktorý
by sa sušil na okolitých lúkach. Bolo by však potrebné, aby sa pri potôčiku
nachádzal dostatok riečnych kameňov na zadržanie vody.88 Nemenej dôležitou súčasťou návrhu sa stala tiež výsadba zelene, predovšetkým listnatých stromov a kríkov, príznačných pre severozápadné Slovensko.
Všetky autorom zakreslené úpravy boli vykonané s ohľadom nielen na
existujúcu expozíciu MSD, ale aj so zreteľom na širšie prostredie a výhľady (najmä na Malú Fatru v pozadí), ktoré sa v areáli ponúkajú.
Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien a potrebné terénne zásahy sa doposiaľ nepodarilo uviesť štúdiu v plnej šírke do praxe. Priebežne sa však vykonáva údržba existujúcej zelene, čistenie priestoru od
náletových drevín a výsadba vhodných vysokokmenných ovocných stromov. Jeden z najväčších problémov pri rozvoji agroexpozície však predstavuje obstaranie pôvodných odrôd drevín s vysokým kmeňom, ktorých
vypestovanie je časovo náročné. V rámci expozičných regiónov sa taktiež
dotvárajú v príslušnom ročnom období zeleňou okná obytných domov
87

LANGER, Múzeum slovenskej dediny a členenie plužiny a prírodné krajinotvorné
prvky regionálnych areálov Orava, Kysuce, Turiec, s. 14 – 21.
88
LANGER, Múzeum slovenskej dediny a členenie plužiny a prírodné krajinotvorné
prvky regionálnych areálov Orava, Kysuce, Turiec, s. 19 – 23.
66

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

(ide najmä o kvitnúce rastliny zasadené v hlinených črepníkoch) a realizuje sa údržba lúk a pasienkov. Kosenie a následné sušenie trávy rovnako
napomáha pri dotváraní atmosféry autentického prostredia.
Záver
V súčasnosti je v Múzeu slovenskej dediny v rámci Severozápadného kultúrno-územného celku postavených viac než 150 objektov z regiónov
Orava, Kysuce – Podjavorníky, Liptov a Turiec. Medzi najcennejšie stavby
patrí zrubový poschodový dom zemana z Vyšného Kubína (z roku 1748),
drevený rímskokatolícky Kostol sv. Štefana Kráľa z Rudna (postavený
v rokoch 1790 – 1792) a filagória zo Slovenského Pravna (s interiérovou
výmaľbou datovanou rokom 1792). V súčasnosti je prioritou múzea najmä
starostlivosť o existujúce objekty MSD spolu so zveľaďovaním agroexpozície. V nadchádzajúcom období však bude ďalším cieľom tiež dobudovanie expozičného regiónu Turiec v zmysle aktualizovanej koncepcie
výstavby MSD zostavenej J. Langerom.

Sušenie pokosenej trávy v expozičnom regióne Orava. Foto: S. Jaššová, 2019
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SKANZEN VYCHYLOVKA – HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
****************

OPEN-AIR MUSEUM IN VYCHYLOVKA – THE HISTORY
AND THE PRESENT
PhDr. Alojz Kontrik
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
e-mail: kontrik@kysuckemuzeum.sk
Abstract:
The aim of the Open-Air Museum Vychylovka – a permanent ethnographic outdoor exhibition – is to reconstruct a residential area, presenting the
lifestyle and folk culture in the Kysuce Region in the second half of the
19th and beginning of the 20th century. During the construction process,
the historical settlement in the Kysuce Region, based on the Wallachian
and Kopanice colonization, was considered. Also, preservation of the most
valuable monuments of the folk architecture from Kysuce was prioritised
– mainly from the area of Riečnica and Harvelka municipalities which
disappeared as a result of the construction of the water reservoir in Nová
Bystrica. The aim of the article is to outline the history of the Open-Air
Museum and present the current use of the buildings as well as the area
of the ethnographic exhibition for presentation and exhibition activities.
Keywords: Open-Air Museum Vychylovka, presentation and exhibition
activities, House of the Kysuce Tinker
Kysucké múzeum vzniklo 1. októbra 1971 (s účinnosťou od 1. januára
1972), keď uznesením Rady Okresného národného výboru v Čadci bolo
zriadené Okresné vlastivedné múzeum. Organizácia je v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja; vo svojej správe má Kaštieľ
v Radoli, Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou a Skanzen Vychylovku – stálu národopisnú expozíciu v prírode v Novej Bystrici-Vychylovke. Organickou súčasťou skanzenu je úzkorozchodná Historická lesná
úvraťová železnica (HLÚŽ) s unikátnym úvraťovým systémom celosvetového významu.
Kysucké múzeum funguje ako špecializované regionálne kultúrne
zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, ve69
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decké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov.
Orientuje sa na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti,
vedy a techniky, kultúry (vrátane tradičnej) a umenia na území Kysúc.
Tento región po stáročia tvoril aktívnu kontaktnú zónu viacerých etnických spoločenstiev (Slováci, Moravania a Slezania, Poliaci) a možno ho
rozčleniť na dolné Kysuce (okolie Kysuckého Nového Mesta), horné Kysuce (okolie Čadce) a Bystrickú dolinu, ktorá býva vnímaná aj ako východné Kysuce.
Prírodné pomery, história, spôsob osídlenia, zamestnanie obyvateľstva i ďalšie faktory ovplyvnili charakter osídlenia (kopaničiarske osídlenie – rozptýlené sídla) i tradičnej architektúry na Kysuciach.
Základným stavebným materiálom bolo drevo (pôvodne jedľové, neskôr
výlučne smrekové).1 Kameň sa používal len na základy, prípadne na
stavbu pivníc. Škáry medzi brvnami sa upchávali machom a prekrývali
drevenými latkami. Miestami sa zruby omazali hlinou a okalili sa (natreli
vápnom). Ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi a hnilobou sa domy
obíjali šindľom – základnou strešnou krytinou. Pôdorys a veľkosť obydlí
v regióne záviseli od ekonomických a rodinných pomerov obyvateľov. Dispozičnou jednotkou bol dvojpriestor (izba – pitvor), ktorý sa časom rozšíril o tretí priestor, čím vznikla klasická trojdielna dispozícia: izba –
pitvor – komora. Rozšírené boli aj domy o dvoch koncoch, ktoré obývali
dve rodiny. Po smrti otca či oboch rodičov si bratia rozdelili hnuteľný majetok a pozemok, neskôr hospodárske stavby. Ostatný majetok bol spoločný. Rodiny bývali v otcovskom dome, samostatne gazdovali, ale
navzájom si vypomáhali. S narastajúcim počtom detí došlo i k deleniu
domu, pričom pitvor ostával spoločný.2
Objekty tradičného staviteľstva v regióne charakterizovala predovšetkým účelovosť, čo sa odrazilo aj v usporiadaní budov na hospodárstve.
Jeho neoddeliteľnou súčasťou boli popri obytných priestoroch maštale
pre dobytok, doplnené doštenými prístavbami krytými pultovou strechou,
1

V horských oblastiach boli domy postavené zo stromov, ktoré vyrástli na mieste stavby.
Najvhodnejší čas na ich výrub boli mesiace apríl a máj. Drevo sa nechalo ležať na mieste
2 – 3 mesiace, aby dobre vyschlo, čím mala byť zabezpečená jeho dlhá životnosť. Na vybudovanie kompletného dreveného domu sa použilo asi 60 stromov a stavba trvala 6 týždňov a viac (podľa veľkosti objektu). BEDNÁRIK, Rudolf: Ľudové staviteľstvo na
Kysuciach. Bratislava : SAV, 1967, s. 40 – 43.
2
KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, Ivana: Ako sme si hľadali domov...: Adaptácia migrantov z Kysúc v Radošinskej doline v 2. polovici 20. storočia. Nitra : UKF v Nitre, 2012, s.
74 – 75. ISBN 978-80-558-0189-6.
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ktoré slúžili ako skladovacie priestory pre stelivo a krmivo. V tesnej blízkosti sa nachádzalo hnojisko. K hospodárskym stavbám patrili aj stodoly
a chlievy pre ošípané. Majitelia oviec mali vlastné ovčince – samostatné
jednopriestorové stavby, ktoré mali podobnú konštrukciu ako maštale.
Súčasťou každého väčšieho dvora v Bystrickej doline boli malé kováčske
vyhne so šindľovou strechou. Výtvarné zdobenie sa sústreďovalo predovšetkým na štíty domov a nadpražia dverí. Doštené štíty, pôvodne nezdobené, boli najbohatšou architektonickou a estetickou čiastkou obydlí.
Zdobili ich dekoratívne pribité úzke doštičky a rôzne profilované lišty,
oblúčiky, vetracie otvory rozmanitých tvarov a bane (kozuby) – na hrote
štítu vytvorené oblúkovité striešky v podobe na polovicu rozrezaného kužeľa, ktorého plášť bol zhotovený z malých šindľov. Nad baňou vyčnieval
drevný kolík – hálka. Nadpražia, respektíve portály dverí, okrem vročenia
či iniciál stavebníka zdobili hlavne motívy solárnej ružice ako symbolu
Slnka, svetla a života. Okná boli malé a pôvodne sa neotvárali. Zmenilo
sa to až vplyvom úspešných drotárskych majstrov a Amerikánov – navrátilcov zo zámoria či zo západnej Európy.3
Interiér domu tvorila hlinená, neskôr drevená podlaha a najnevyhnutnejší nábytok – postele, lavice, rôzne stoly a stoličky, truhly, skrine
a police na riad. Nechýbali poliene – priečne brvná, na ktorých sa sušilo
drevo a odkladali sa drobné predmety. V kúte nad stolom (takzvaný svätý
alebo kultový kút) viseli
obrazy svätých, obvykle
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Sedembolestnej
Panny Márie. Najstaršie
obydlia boli bez komínov,
nanajvýš s kochom (dymovodom). Dym sa voľne
rozptýlil po izbe a odchádzal oknami, dverami
a medzerami medzi
brvnami a v povale.4 Otvorené ohniská časom nahradili pece, ktorých
vývinové fázy čiastočne
Pec v Obytnom dome z Riečnice u Poništa.
rekonštruuje Skanzen VyFoto: P. Markech
3
4

KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, Ako sme si hľadali domov..., s. 74.
KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, Ako sme si hľadali domov..., s. 75.
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chylovka. Zároveň prezentuje tradičné stavby Kysúc, ktoré svojimi stavebnými a architektonickými hodnotami patria k najvýznamnejším zložkám krajinného obrazu i rázu regiónu.
História skanzenu
Idea zriadiť stálu národopisnú expozíciu v prírode sa na Kysuciach objavila prvýkrát v projekte Ľudovíta Janotu5 na prelome 20. a 30. rokov 20.
storočia. V roku 1969 bola v návrhu koncepcie založenia múzea v Čadci
prvýkrát sformulovaná požiadavka vybudovať skanzen kysuckej dediny.
Jeho realizácia bola definitívne schválená v roku 1973.6 Nasledoval komplexný výskum ľudovej architektúry a bývania (v rokoch 1973 – 1975),
ktorý zabezpečil Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave za pomoci poslucháčov národopisu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského (UK) a Fakulty architektúry Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT). V rámci výskumu, ktorého vedúcim

Položenie základného kameňa Múzea kysuckej dediny, 11. októbra 1974.
Archív KM
5

Publicista, autor literatúry faktu a prekladateľ Ľudovít Cyril Janota sa narodil 12. októbra
1888 v Čadci a zomrel 15. októbra 1968 v Bratislave. Jeho najznámejšie dielo sú Slovenské
hrady (1935 – 1938).
6
GERÁT, Rudolf (ed.): Kysuce a Kysučania (Kysucká encyklopédia : 4. časť: Národopis.
Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 1999, s. 28. ISBN 80-967171-4-6.
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bol promovaný historik Ján Kantár, CSc.7 sa podrobne analyzovalo vyše
900 objektov ľudovej architektúry v okrese Čadca8 a uskutočnila sa ich
technická a etnografická dokumentácia. Výsledky tejto výskumnej akcie
sa využili pri zaraďovaní niektorých objektov do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok a pri výbere objektov pre stálu národopisnú expozíciu
v prírode v doline Chmúra v katastri obce Nová Bystrica-Vychylovka.9
Rozhodujúcim faktorom pre výber zvolenej lokality boli existujúce pastierske stavby – cholvarky in situ a najhodnotnejší úsek lesnej železnice.
Základný kameň národopisnej expozície v prírode bol slávnostne položený 11. októbra 1974. V tomto roku sa múzeum premenovalo na Kysucké
múzeum a na miesto etnografa nastúpil PhDr. Peter Maráky, ktorý sa
v nasledujúcom roku (1975) stal jeho riaditeľom. Vo funkcii pôsobil až
do roku 1985. Pod jeho vedením sa skvalitnila práca vo všetkých oblastiach múzejnej činnosti. Zároveň mal veľký podiel na budovaní expozície
v prírode10 – Múzea kysuckej dediny (MKD) – oficiálny názov od roku
1977. Pri jej koncipovaní sa prihliadalo na historické osídlenie Kysúc formou valaskej a kopaničiarskej kolonizácie. Prioritná bola záchrana najcennejších pamiatok ľudovej architektúry v obciach Riečnica a Harvelka,
ktoré mali zaniknúť z dôvodu výstavby Vodnej nádrže Nová Bystrica.11
Komplexný národopisný výskum tejto zátopovej oblasti bol realizovaný v rokoch 1975 – 198112 za spolupráce Kysuckého múzea v Čadci
a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied
v Bratislave (SAV), ktorá bola garantom odborného vedenia akcie. Na výskume participovali aj ďalšie inštitúcie: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
7

V príspevku sú uvedené súčasné akademické a vedecké tituly všetkých odborných pracovníkov.
8
Súčasný okres Kysucké Nové Mesto bol v rokoch 1960 – 1996 súčasťou okresu Čadca.
9
KANTÁR, Ján: Záchrana, obnova a využitie pamiatok ľudovej architektúry v okrese
Čadca. In: Správy a informácie Kysuckého múzea č. 1, 1977, s. 13 – 45. Pozri tiež GERÁT,
Kysuce a Kysučania, s. 30.
10
Pôvodný názov bol Expozícia ľudovej architektúry a bývania Kysúc.
11
GERÁT, Kysuce a Kysučania, s. 28
12
V roku 1984 bola na základe výsledkov výskumu realizovaná v Kysuckom múzeu
v Čadci výstava Riečnica a Harvelka. Záchranný národopisný výskum a ochrana kultúrnych hodnôt zanikajúcich obcí. Na realizácii sa podieľalo Okresní vlastivědné muzeum
vo Frýdku – Místku, v ktorom bola výstava inštalovaná po skončení prezentácie v Čadci.
Archív Kysuckého múzea v Čadci (ďalej AKM Ča), fond (ďalej f.) Scenáre (ďalej Sc.), č.
j. 39. MARÁKY, Peter: Riečnica a Harvelka. Záchranný národopisný výskum a ochrana
kultúrnych hodnôt zanikajúcich obcí – technický scenár a ideový zámer výstavy, 1984,
18 s. + obrazová dokumentácia.
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SAV v Bratislave, Katedra antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Kabinet etnológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Katedra
etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Krajské
stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
(KSŠPSOP) v Bratislave, Národopisný ústav SAV v Bratislave, Slovenské
národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a ďalšie.
Terénny výskum sa realizoval za účasti etnografov, folkloristov, antropológov, sociológov a archeológov (zamestnancov spomínaných inštitúcií):
vedúci výskumu – PhDr. Adam Pranda, CSc., PhDr. Peter Slavkovský,
DrSc., PhDr. Peter Salner, DrSc., PhDr. Arne B. Mann, CSs., prof. PhDr.
Marta Sigmundová (Botíková), CSc., doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.,
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc., PhDr. Gabriela Kilianová, CSc.,
PhDr. Zita Škovierová, CSc., Mgr. Ondrej Šedo, PhD., PhDr. Ľubica
Chorváthová, PhDr. Milan Chlebana, PhDr. Viera Abelová, PhDr. Anna
Kocourková, PhDr. Nelly Rasmusenová, PhDr. Stanislav Dúžek,
CSc. a ďalší.13
V roku 1976 bola vypracovaná urbanisticko-architektonická štúdia
(Ing. arch. B. Dohnány, Ing. arch. V. Hrdina a Ing. Arch. A. Vranka), ktorá
vychádzala z uvedeného podrobného výskumu ľudovej architektúry na
Kysuciach, ale aj zo skúseností európskych skanzenov. Zámerom tejto
štúdie bolo rozdelenie Múzea kysuckej dediny do siedmich samostatných skupín. Po prehodnotení pôvodných koncepčných materiálov bolo
navrhované členenie areálu čiastočne upravené a vlastný realizačný zámer
obsahoval členenie národopisnej expozície v prírode na päť skupín usadlostí:
1. sústredené osídlenie dolných Kysúc s agrikultúrnou expozíciou
2. ústredie obce vrátane areálu hydrotechnických zariadení
3. reťazový sídelný typ s náznakom zárubkového členenia chotára
4. kopaničiarske osídlenie horných Kysúc
5. kopaničiarske osídlenie východných Kysúc s náznakom lesnej rúbane
(šlógu) a polí s protierozívnymi zábranami (terasy) vrátane areálu
drevorubačských stavieb.
13

PRANDA, Adam (ed.): Národopisné informácie č. 2: Riečnica – Harvelka (Výskum
zátopovej oblasti na Kysuciach). Bratislava : Národopisný ústav SAV; Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV; Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 1981, s. 270. LEŠČÁK,
Milan (ed.): Národopisné informácie č. 1, Riečnica – Harvelka II.: (Výskum zátopovej
oblasti na Kysuciach.) Bratislava : Národopisný ústav SAV; Bratislava : Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 1984, 253 s.
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Uvedené celky malo
tvoriť 56 samostatných objektov ľudového staviteľstva. Na prevádzkové účely
bolo vyčlenených ďalších 8
objektov tvoriacich vstupný
areál a 5 objektov (vrátane
železnice) malo tvoriť celok
Historická lesná železnica.
V MKD malo byť spolu 69
objektov, ktoré mali byť Sprístupnenie Múzea kysuckej dediny verejnosti
v roku 1981. Archív KM
ešte doplnené o budovu
správy skanzenu, rozhľadňu v podobe poľovníckeho posedu, vodné dielo,
stále stavebné zariadenie a parkovisko.14 Z uvedeného počtu bolo zrealizovaných 22 objektov. Slávnostné otvorenie overovacej prevádzky MKD
bolo 26. júna 1981.15 Od roku 1982 bola v skanzene zahájená sezónna
prevádzka trvajúca od mája do októbra.16
Na výskume a pri následnej realizácii budovania expozícií skanzenu
spolupracovali aj odborní pracovníci Kysuckého múzea v Čadci. V roku
1979 nastúpila do múzea etnografka PhDr. Anna Kiripolská (v tom čase
ešte Kocourková), ktorá sa zameriavala na výskum ľudovej architektúry
a spracovanie textilných vlákien. V roku 1980 vypracovala výber 7 objektov
do II. skupiny – Ústredie obce17 a 8 objektov do IV. skupiny – Kopaničiarske osídlenie horných Kysúc.18 Napriek odbornému zdôvodneniu výberu, vrátane alternatív, sa tento zámer nerealizoval. V roku 1984
vypracovala zámer obnovy pamiatky – Dvor Romanovia z Harvelky19
a návrh vykurovacieho zariadenia objektu Do Potoka.20 V múzeu pracovala
14

MARÁKY, Peter: Realizačný zámer Múzea kysuckej dediny. In: Správy a informácie,
1987, č. 7, s. 9 – 28.
15
24. júna 2001 bol vydaný Pamätný list k 20. výročiu sprístupnenia MKD a 18. júna
2006 sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia sprístupnenia skanzenu.
16
MARÁKY, Realizačný zámer Múzea kysuckej dediny, s. 18.
17
AKM Ča, f. Výskumné materiály (ďalej VM), č. j. 61. KOCOURKOVÁ, Anna: Výber
objektov do II. skupiny MKD, 1980, 12 s.
18
KOCOURKOVÁ, Anna: Kopaničiarske osídlenie Horných Kysúc (výber objektov do
skupiny IV. v Múzeu kysuckej dediny. In Správy a informácie, 1980, č. 4, s. 151 – 168.
19
AKM Ča, f. VM, č. j. 55. KIRIPOLSKÁ, Anna: Zámer obnovy pamiatky – Dvor Romanovia z Harvelky, 1985, 7 s.
20
AKM Ča, f. VM, č. j. 56. KIRIPOLSKÁ, Anna: Návrh otopného zařízení objektu Do
Potoka v MKD Vychylovka, 1985, 3 s. + obrazová dokumentácia.
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do júna 1990. O rozvoj národopisnej expozície sa zaslúžil PhDr. Milan
Kiripolský, ktorý pôsobil ako etnograf Kysuckého múzea v rokoch 1982 –
1990. Spolupracoval na projekte areálu vodných stavieb v MKD a neskôr
na projekte obnovy areálu múzea. Zaoberal sa aj výskumom remesiel,
najmä kováčstva. V roku 1988 vypracoval ideový zámer aktivizačných programov v národopisnej expozícii na aktuálnu sezónu21 a v nasledujúcom roku (1989) navrhol riešenie vykurovacieho zariadenia Obytného
domu č. 100 z Harvelky – osada Romanovia.22 Od roku 1991 v múzeu pôsobila etnografka Mgr. Mária Húšťavová, ktorá sa neskôr stala vedúcou
skanzenu a v roku 1997 riaditeľkou múzea. V roku 1995 vypracovala scenár pôvodnej expozície Dom mladuchy v Obytnom dome do Potoka23
(v súčasnosti Dom nevesty po reinštalácii, ktorej autorom bol etnológ
Mgr. Pavol Markech).
V roku 1985 bol Krajským ústavom štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Banská Bystrica – Stredisko Žilina spracovaný
rozsiahly materiál Zámer obnovy pamiatky Vychylovka – Múzeum kysuckej dediny, na ktorom spolupracovali etnografi Kysuckého múzea:
PhDr. P. Maráky pre oblasť ľudovej architektúry, PhDr. M. Kiripolský pre
areál vodných zariadení v MKD a PhDr. A. Kiripolská pre areál drevorubačských stavieb a ľudovej architektúry všeobecne. Na výskumnom materiáli sa podieľala aj Fakulta architektúry SVŠT v Bratislave, Vysoká škola
dopravy a spojov v Žiline, Považské múzeum v Žiline a Okresný národný
výbor v Čadci. Zámer obsahuje opis súčasného stavu pamiatky a účel jej
funkčného využitia po obnove, stavebno-technický stav objektov, druh
a predpokladaný rozsah prác pri obnove, členenie areálu a výber jednotlivých objektov vrátane ich podrobného popisu. Súčasťou zámeru, ktorý
bol realizovaný len čiastočne, je aj obrazová dokumentácia a fotografie
jednotlivých objektov.24
21

Od 30. apríla do 9. októbra 1988 sa mesačne uskutočnilo jedno podujatie, celkovo
sedem. AKM Ča, f. Sc., č. j. 21. Ideový zámer aktivizačných programov v sezóne roku
1988 v národopisnej expozícii v prírode KM – MKD, 1988, 2 s.
22
AKM Ča, f. VM, č. j. 67. KIRIPOLSKÝ, Milan: Vykurovacie zariadenie obytného
domu Harvelka – Romanovia č. d. 100 v národopisnej expozícii Kysuckého múzea MKD
– návrh na riešenie, 1989, 4 s. + obrazová dokumentácia.
23
V roku 1995 Mgr. M. Húšťavová doinštalovala predmetmi expozície v obytných domoch a hospodárskych objektoch z Riečnice u Poništa, u Hruškuliaka, u Rybov, do Potoka
a v Mlyne a píle z Klubiny. AKM Ča, f. Sc., č. j. 47. Scenár expozície domu mladuchy
v dome Do Potoka; Zoznam predmetov na doinštalovanie v r. 1995 MKD, 1995, 3 s.
24
AKM Ča, f. VM, č. j. 77/1. Zámer obnovy pamiatky Vychylovka – Múzeum kysuckej
dediny, KÚŠPSOP Banská Bystrica – stredisko Žilina, 1985, 219 s.
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Skanzen v súčasnosti
Areál skanzenu má rozlohu 18 979 m2,
na ktorých je postavených 33 objektov,
z toho 17 vyinštalovaných, 7 nevyinštalovaných a 9 objektov slúži na prevádzkové
účely. Jednotlivé objekty pochádzajú
z rôznych oblastí Kysúc, najmä z dnes už
neexistujúcej zátopovej oblasti Riečnica
– Harvelka a z obcí Oščadnica, Zborov
nad Bystricou, Klubina, Korňa a Krásno
nad Kysucou. Objekty dokladajú viacero
typov usadlostí vhodne zasadených do
nového prostredia s prihliadnutím na ich
pôvodnú funkciu.
In situ sa zachovali 4 pôvodné sezónne pastierske stavby – cholvarky, vy- Dvere s portálom obytného domu
z Oščadnice z roku 1806.
užívané v období letného pasenia
Archív KM
dobytka. Najstarším objektom prevezeným do skanzenu je zrubový Obytný dom so stodolou z Oščadnice25
z roku 1806. Objekt je hĺbkovo delený a má bohatšie dimenzovaný pitvor.
Zaujímavým konštrukčným prvkom stavby je oblúkovitý – tzv. archivoltový portál s vyrytým datovaním a ochrannou
formulou: „A 1806 Die 30 h maja Ježiš
Maria Jozef opatrujte stavanie.“ V roku 1982
vypracovala zámer na jeho reštaurovanie pracovníčka KSŠPSOP v Banskej Bystrici promovaná historička Ľubica Fillová.26
K drobným sakrálnym objektom, prevezeným zo Zborova nad Bystricou do skanzenu, patrí pieskovcový kamenný kríž
s figurálnou výzdobou. V roku 1909 ho dal
zhotoviť Ján Jedinák ako prejav vďaky Panne
Márii a Ježišovi za pomoc a ochranu. Naľavo
od Kaplnky Panny Márie Ružencovej zo
Kamenný kríž zo Zborova nad
Zborova nad Bystricou sa nachádza kópia
Bystricou. Foto: A. Kontrik
25

V súčasnosti slúži ako predajňa suvenírov.
AKM Ča, f. VM – Reštaurátorské zámery, č. j. 9. Zámer na reštaurovanie – Portál
z obytného domu z Oščadnice, KSŠPSOP Banská Bystrica, 1982, 3s. + obrazová dokumentácia.
26
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plastiky sv. Jána Nepomuckého (originál z Riečnice je uložený v depozitári Kysuckého múzea v Čadci). Pôvodne polychrómovaná plastika bola
vyrobená z pieskovca v 2. polovici 19. storočia neznámym ľudovým kamenárom. Neďaleko základného kameňa skanzenu bola v roku 2012 osadená replika drevenej zvonice z Riečnice U Holešov, ktorú vyhotovil
rezbár Ján Podsklan.
Zo zatopenej obce Harvelka bol do skanzenu prenesený Raganov
mlyn, ktorý v súčasnosti slúži ako výstavný priestor na krátkodobé výstavy.
Vedľa Krčmy z Korne je vybudované detské ihrisko a kryté drevené pódium, na ktorom sa konajú vystúpenia folklórnych súborov a skupín. Neďaleko sú umiestnené repliky drevených úľov (včelín).27 V roku 2012 bola
v areáli skanzenu dobudovaná nová Železničná stanica Skanzen, ktorá
súčasne funguje ako prevádzková budova s expozičnými priestormi. Na
poschodí je vyčlenený priestor na organizovanie konferencií a výstav.
V objekte je tiež vytvorené zázemie pre imobilných občanov. Vďaka dotácii
vlády Slovenskej republiky sa železničná stanica stala novým nástupným
miestom na jazdu úvraťovou železničkou, ktorá spája Kysuce s Oravou.
Tento centrálny multifunkčný objekt významným spôsobom zlepšil
služby a komfort návštevníkov. V roku 2014 bola v jeho priestoroch nainštalovaná banerová výstava „Z histórie skanzenu vo fotografii“, ktorej spoluautorom bol etnológ PhDr. Alojz Kontrik. Výstavu videlo 10 244
návštevníkov.
25. novembra 2014 Komisia pre tvorbu zbierkového fondu Kysuckého múzea v Čadci schválila prevod 19 objektov Skanzenu Vychylovka
z fondu majetku do novovytvoreného zbierkového fondu Objekty ľudovej
architektúry (OĽA). Následne boli zaevidované do katalogizačného modulu ESEZ 4G (Elektronického systému evidencie zbierok) v rámci projektu CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných zbierok).
Reinštalácia expozícií
V roku 2005 nastúpil na miesto etnológa Kysuckého múzea v Čadci PhDr.
A. Kontrik, na ktorého podnet začal systematický vedecký výskum, ktorého výsledkom boli nové expozície a reinštalácie pôvodných expozícií
v Skanzene Vychylovka. V rokoch 2005 – 2007 sa realizoval terénny výskum zameraný na zvyky rodinného cyklu, ktorého výsledkom bol scenár
expozícií Narodenie (autor Mgr. P. Markech) a Úmrtie (autor PhDr. A.
Kontrik) v tzv. hornom Obytnom dome č. 145 z Riečnice U Hruškuliaka.
27

KONTRIK, Alojz: Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka. In: Pohľady.
Časopis Slovákov v Rakúsku, 2012, roč. 27, č. 2, s. 24-25.
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V roku 2009 bola zrekonštruovaná Kováčska vyhňa z Novej Bystrice-Vychylovky; v interiéri bola zriadená nová expozícia kováčstva, ktorej autorom bol Mgr. P. Markech. V tom istom roku reinštaloval expozíciu
v Obytnom dome č. 126 z Riečnice z osady Poništovia. Pri uvedených
reinštaláciách asistoval PhDr. A. Kontrik, ktorý zároveň získal darom drevené lavice z rímskokatolíckej Farnosti Oščadnica do Kaplnky P. Márie
Ružencovej. V roku 2015 bola otvorená stála expozícia v Dome lesných
robotníkov z obce Krásno nad Kysucou – Rakovka.28 Autorkou scenára
bola etnologička Kysuckého múzea Mgr. Helena Kotvasová.
Zaujímavosťou interiéru tzv. dolného domu č. 971 z Riečnice
u Hruškuliaka je pevne zabudovaný klát na štiepanie dreva a stolica na
strúhanie a fugovanie šindľa v zimnom období. V izbe je umiestený skriňový stôl, ktorého podnožie tvorí debnená skrinka na odkladanie potravín. Patrí k najstarobylejším typom stolov na Slovensku. V druhej izbe je
expozícia včelárstva, ktorú tento rok (2019) inštalovala Mgr. H. Kotvasová.
Dom kysuckého drotára
V roku 2008 odštartoval dlhodobý systematický výskum drotárstva na Kysuciach, ktorého výsledkom bol scenár novej stálej expozície „Dom kysuckého drotára“ v Obytnom dome č. 56 z Riečnice z osady U Rybov.
Expozícia, ktorej autorom je PhDr. A. Kontrik, bola slávnostne otvorená
12. júla 2008 za prítomnosti delegácie z Chorvátskej republiky, ktorú viedol župan Osiječko-baranjskej županije Krešimir Bubalo. Expozícia dokumentuje prácu, tradičné bývanie a zvyky drotárskej rodiny na začiatku

Dom lesných robotníkov z Rakovky na
pôvodnom mieste.
Archív KM
28

Expozícia Dom kysuckého drotára
v objekte č. 56 z Riečnice u Rybov.
Foto: A. Kontrik

Objekt sa pôvodne nachádzal na rozhraní obcí Krásno nad Kysucou a Dunajov.
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20. storočia. Otvoreniu expozície predchádzala kompletná rekonštrukcia
a nakonzervovanie objektu, vrátane výmeny strešnej krytiny (šindľa). Do
interiéru bolo nainštalovaných 190 ks zbierkových predmetov, z ktorých
časť získal autor expozície pri terénnom výskume.
Celková plocha obytného trojpriestorového domu je 24,44 m2,
z toho hospodárska časť má rozlohu 6,20 m2. Vznikla odčlenením zadnej
časti pitvora ako tretí priestor. Podľa datovania na stropnom tráme v izbe
bol dom so zrubovými stenami postavený v roku 1884. V pravom rohu
izby je murovaná pec s odvodom dymu komínom do podstrešia, kde je ukončený
kamennou pieckou. Na peci je
liatinový riad a odrôtované kamenné nádoby, ktoré boli súčasťou základného vybavenia
každej kuchyne. V rohu oproti
je nad stolom a lavicami tradičný kultový kút s krížom a
obrazmi Panny Márie a Ježiša.
Niektorí drotári si priniesli
Kultový kút v expozícii Dom kysuckého
z ciest ako odmenu za vykodrotára. Foto: A. Kontrik
nanú prácu sväté obrázky, ružence, agnušteky a modlitebné knižky, ktoré umiestnili na poličku nad
truhlou na šaty. Zariadenie dopĺňajú predmety dennej potreby, riad na
stole a nádoby na stolčeku vedľa pece. Súčasťou expozície je aj drotárske
náradie a výrobky: vešiak na riad, lyžičník, šľahač, naberačky, podložky
pod hrnce a žehličku, misky na ovocie, košíky, plechová formička na perníky atď. Najtypickejšími výrobkami drotárov boli pasce na myši a potkany. Zručnosť a um starých majstrov prezentovali i drotárske hlavolamy.
Postavy drotára s manželkou a synom sú oblečené v tradičnom odeve.
V hospodárskej miestnosti sú umiestnené predmety a náradie, ktoré obyvatelia domu používali pri prácach na poli (pluh, motyka, hrable), ale
i v domácnosti (koryto, sitá, lampáš). V pitvore sa nachádzajú sane, náradie a košík.
Drotári mali aj svoje špecifické zvyky, z ktorých najznámejší sa
praktizoval pri narodení chlapca a predurčoval mu ďaleké cesty za prácou.
Uplatňovala sa v nich mágia počiatku, slova, kontaktná i similárna mágia
(mágia podobnosti); využívali sa rôzne magické prostriedky. Chlapca
ihneď po narodení položili do slamienky na kus baranej kože, aby mal
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pekné kučeravé vlasy, a trikrát ho vystrčili z okna na drevenej chlebovej
lopate so slovami: „Svetom, moje, svetom. Aby sa sveta nebál. Aby z neho
bol drotár.“ Časom v jednotlivých obciach došlo k obmene pôvodného
zvyku. Novorodencov mužského pohlavia už nekládli na chlebovú lopatu
a nevystrkovali ich z okna, ale uložili ich do kolísky alebo do postele. Za
účasti najbližšej rodiny im boli adresované vyššie uvedené slová, častejšie
však došlo k skráteniu slovného vyjadrenia na: „Svetom, moje, svetom...“
V obci Snežnica sa používal výraz: „Letom – svetom,“ v Zákopčí sa hovorievalo: „Ďieťa – svetom,“ alebo „Svetom – drotom, ďieťa moje.“ Tento
zvyk dokumentuje v okne položená veľká lopata na pečenie chleba s baraňou kožou a slamienka.
Kysucký detský les
Vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenskej republiky a Poľska v roku 2014
vznikol v areáli skanzenu Kysucký detský les, ktorého súčasťou je náučný
chodník v dĺžke 700 m. Projekt bol zameraný na podporu neformálneho
vzdelávanie najmladšej generácie s cieľom rozvinúť jej environmentálne
povedomie, naučiť deti vážiť si prírodný potenciál regiónu, v ktorom žijú
a viesť ich k zodpovednému využívaniu prírodných zdrojov. Vybudovaných
bolo sedem stanovíšť približujúcich zákonitosti fungovania ekosystémov
a väzby medzi jednotlivými zložkami životného prostredia. Zmyslovými
hrami sa detským návštevníkom približuje život niektorých živočíchov
a zároveň sa im umožňuje pochopenie súvislostí a vzťahov v lese, ktorý
má pre život ľudí obrovský význam. Súčasťou areálu sú kŕmidlá pre zver,
drevená detská rozhľadňa, detské ihrisko s hojdačkami, preliezačkami,
lavičkami a drevený altánok na oddych či „pracovné aktivity“ detí. Kysucký detský les je výchovnou pomôckou určenou pre organizované
školské výlety i vhodným spestrením pre návštevníkov regiónu. Zároveň
je turistickou a oddychovou zónou.29
Sprievodné podujatia
Počas sezóny (máj – október) Skanzen Vychylovka ponúka viacero nedeľných tematických programov v podaní folklórnych skupín a súborov,
ľudových umelcov a remeselníkov, ako aj ukážky rôznych mimosezónnych
zamestnaní. Prioritou múzea je kvalitná programová štruktúra, ktorá je
koncipovaná pre návštevníkov, ktorí sa môžu zapájať do diania v múzeu
a tak si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Takáto interaktívna forma mú29

V skanzene vyrástol detský les s náučným chodníkom [online]. 2014 [cit. 2015-03-20].
Dostupné na: http://kysuce.sme.sk/c/7192085/v-skanzene-vyrastol-detsky-les-s-naucnymchodnikom.html
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Stavanie mája. Archív KM

Kuchyňa starých materí.
Archív KM

zejnej prezentácie sa osvedčila a stáva
sa obľúbenou. V programoch sú počas
víkendov prezentované rodinné, kalendárne aj pracovné zvyky sprevádzané ľudovou hudbou a tancom.30
Sezóna sa tradične otvára programom Stavanie mája (Máj, máj, máj zelený...). Deň detí je spojený s rôznymi
súťažami pre najmladších účastníkov.
Významným a navštevovaným podujatím je Deň železnice. Ďalšou z obľúbených prezentácii je Pálenie vojany (Na
svätého Jána, horela hojana, Už sa
Jána priblížilo), a program Ospievané
Beskydy (Dožinky, Chlieb náš každodenný, Rodinné zvykoslovie, či Rok na
dedine). Jedným z najnavštevovanejších
podujatí je Kuchyňa starých materí,
keď skanzen ako jeden z mála múzeí
v prírode na Slovensku využíva funkčné
autentické vykurovacie zariadenia – dobové pece umiestnené v jednotlivých
objektoch. V rámci Zemiakovej, Kapustovej alebo Sladkej nedele, Zabíjačkových hodov či Z každého rožku trošku
sa pripravujú tradičné jedlá, ktoré si návštevníci môžu zakúpiť a ochutnať
priamo na mieste.31
Tradíciu domáckej výroby na Kysuciach spojenej s drevom prezentujú
podujatia Remeslo má zlaté dno a Dre-

30

KONTRIK, Alojz: Skanzen Vychylovka – expozičná a prezentačná činnosť. In:
JESENSKÝ, Miloš (ed.). Etnografia Kysúc a Tešínska: Zborník z medzinárodnej etnografickej konferencie. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2014, s. 191 – 211. ISBN 97880-89751-02-0. Pozri tiež: MARKECH, Pavol: Skanzen pre 21. storočie. Koncepcia
rozvoja skanzenu. In: Zborník Kysuckého múzea 12/2009, s. 93 – 109. ISBN 978-80969445-6-9.
31
KONTRIK, Alojz: Skanzen na Kysuciach. In: Prameň. Kultúrno-spoločenský časopis
Slovákov v Chorvátsku, 2013, roč. 22, č. 1, s. 11-13.
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vená nedeľa s prezentáciami výrobkov ľudových rezbárov, košikárov, šindliarov a výrobcov drevených nádob. Drotárstvo – špecifické mužské zamestnanie na Kysuciach, prezentuje program Svetom, moje, svetom
či Drotárska nedeľa s ukážkami výrobkov a výrobných postupov pokračovateľov starých drotárskych majstrov, kým podujatie Kuje kováč podkovičku je spojené s prezentáciou kováčstva. Návštevníci majú možnosť
vidieť aj ukážky kosenia počas súťaže Na kysuckých lúkach či zvážania
dreva (a to aj lesnou železnicou) a jeho využitia v každodennom živote
v rámci podujatia Premena dreva. Počas Ovčiarskej nedele pracovníci
múzea a externí spolupracovníci prezentujú strihanie oviec, spracovanie
vlny a výrobu syrových výrobkov spojenú s ochutnávkou. Súčasťou podujatia je aj výstava pastierskych ľudových hudobných nástrojov.32
Z ďalších podujatí možno spomenúť prezentáciu svadobných zvykov z Kysúc pod názvom Vydala ma mamka, resp. Ide svadba z hory,
prikrývajme stoly. Populárne sú aj ukážky dožinkových zvykov – Keď sa
žitko zelenalo, prania na potoku, včelárstva – Včela robotnica, ale aj
Hrnčiarska nedeľa. V rámci samostatných podujatí sa prezentuje aj poľovníctvo či zvyky spojené s vojenskými odvodmi a rozlúčkou regrútov
(Keď mi prišla karta narukovať). Z folklórnych programov treba spomenúť Hrajže mi muzička a Heligónka naša. Výsledkom vzájomnej spolupráce Kysuckého múzea so susednými regiónmi je podujatie Pozdrav od
susedov. V decembri sa v rokoch 2013 – 2016 osvedčili Vianoce v skanzene.
Od roku 2001 stúpol počet realizovaných podujatí v skanzene; v
roku 2007 sa konali už každú nedeľu počas sezóny. Niektoré podujatia
sa konajú aj v sobotu (prípadne sú dvojdňové) alebo v priebehu týždňa.
O kvalite programovej štruktúry svedčí aj návštevnosť skanzenu v uplynulých rokoch, ktorá kulminovala v roku 2016 počtom 36 165 návštevníkov. V roku 2015 bola návštevnosť spolu so železnicou 90 113
návštevníkov. Každý rok vydáva Kysucké múzeum Kalendárium s jednotlivými akciami a verejnosť je zároveň informovaná prostredníctvom regionálnych, celoslovenských i zahraničných médií.
Skanzen sa stal zaujímavým aj pre domácich a zahraničných filmárov a dokumentaristov. Natáčali sa tu filmy Živá voda (Československo,
1980), Pehavý Max a strašidlá (Československo a Nemecko, 1987), Jaškov sen (Slovensko, 1996), Želary (Česko, Slovensko a Rakúsko, 2003),
32

KONTRIK, Alojz: Valašská kolonizácia a chov dobytka na Kysuciach. In: ZUSKINOVÁ, Iveta (ed.). Pastierska kultúra a ľudové výtvarné umenie. Ružomberok : Liptovské
múzeum v Ružomberku, 2010, s. 41–47. ISBN 978-80-970094-1-0.
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Legenda o lietajúcom Cypriánovi (Slovensko a Poľsko, 2010), rozprávka
Plavčík a Vratko (Československo, 1981) a trojdielna filmová sága o drotárskom „kráľovi“ Ako divé husi (Slovensko, 2000). V roku 2012 sa
v skanzene natáčali scény do filmu Kubko a Maťko a v roku 2017 do
česko-slovenskej rozprávky Čertovo pero. Dokumentárne filmy a publicistické relácie tu natáčala Slovenská televízia – Televíkend (o drotárstve), ale aj zahraničné televízie (napríklad z Česka, Ruská televízia NTV
a iné).33
Záver
Skanzen Vychylovka, ktorého poslaním je dokumentovať a prezentovať
ľudové staviteľstvo a bývanie na Kysuciach ako súčasť tradičnej kultúry,
sa nachádza v turisticky zaujímavej oblasti v pohorí Kysucké Beskydy,
patriacej do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Expozícia v prírode sa
usiluje o rekonštrukciu sídelnej krajiny; prezentuje spôsob života a ľudovú kultúru na Kysuciach v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Z hľadiska zachovania pôvodného rázu a autenticity je jej
umiestnenie v tejto časti Kysúc ideálne.
Kysucké múzeum tiež ponúka možnosť usporiadania relaxačných
dní pre zamestnancov firiem a združení v areáli skanzenu. Okrem jeho
prehliadky je možné zabezpečiť mimoriadny celodenný program podľa
požiadaviek záujemcov. Pracovníci Kysuckého múzea sa postarajú o kompletný servis spojený s ukážkami tradičných remesiel, ochutnávkou ľudových jedál a vystúpením folklórnych súborov. Skanzen Vychylovka ako
národopisná expozícia v prírode je živým dokladom tradičnej ľudovej kultúry, ktorá prezentuje a zachováva dedičstvo našich predkov pre budúce
generácie.

33

JESENSKÝ, Miloš: Filmový sprievodca Kysuckým múzeom. Čadca : Kysucké múzeum
v Čadci, 2009, 8 s.
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Ukážka kvasenia chleba v dome u Poništa.
Foto: O. Gábriš. Archív KM

Kaplnka Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou
v Skanzene Vychylovka. Foto: EZÚS Tritia
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SAKRÁLNY OBJEKT VO SVETLE KONCEPČNÝCH
ZÁMEROV V RÁMCI INTERDISCIPLINÁRNYCH
KONTEXTOV A JEHO MIESTO V SÍDELNEJ
ŠTRUKTÚRE NÁRODOPISNEJ EXPOZÍCIE V PRÍRODE
– MKD VO VYCHYLOVKE
****************

A SACRAL BUILDING IN THE LIGHT OF CONCEPTUAL
INTENTIONS IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY CONTEXTS AND ITS PLACE IN THE SETTLEMENT STRUCTURE
OF THE ETHNOGRAPHIC OUTDOOR EXHIBITION – THE
MUSEUM OF THE KYSUCE VILLAGE IN VYCHYLOVKA
Mgr. Pavol Markech
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
e-mail: markech@kysuckemuzeum.sk

Abstract:
The article about the Chapel of Our Lady of the Rosary in Zborov nad
Bystricou is primarily based on original conceptual documents and intentions of execution. They had immense importance when elaborating
its position in the settlement structure and preserving the authenticity of
the study. The article also comprises historical and interdisciplinary contexts which comparatively expands the image of the importance of the sacral building in terms of the ethnographic outdoor exhibition – the
Museum of the Kysuce Village in Vychylovka (MKD).
Keywords: The Museum of the Kysuce Village in Vychylovka, the Chapel of Our Lady of the Rosary, a concept, an ethnographic outdoor exhibition
Kontext koncepčného zámeru národopisnej expozície v prírode
Etnológiu a históriu v príspevku k národopisnej expozícii v prírode, dopĺňa komparácia vedných odborov, skúmajúcich spoločenské, hmotné
i nehmotné kultúrne dedičstvo našich predkov. Nie inak to bolo aj v období od 70. rokov 20. storočia, v súvislosti so vznikom koncepcie MKD
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v Novej Bystrici-Vychylovke. Východiskom príspevku sú autentické odborné dobové materiály, ktoré nám zanechali nestori zámeru, koncepcií
a vzniku MKD. Ich ideové myšlienky, koncepčné modely, výber objektov,
členenie skupín sídelných foriem, zhodnocovanie prírodného charakteru
krajiny a následná realizácia, prerástli v dlhodobom procese výberu a precizovania do reálnej podoby MKD. V mnohom ich dôkladný vedecký výskum spojený s výberom vhodných objektov presiahol aj samotný ideový
zámer, ktorý dnes jednoznačne nemožno vnímať cez prizmu počtu objektov v skanzene. To by bol neobjektívny pohľad na detailnú prípravu
realizácie projektu odborníkmi z mnohých oblastí a výsledok ich práce,
z ktorej nielen Kysucké múzeum a región Kysuce, profitujú dodnes.
Už na základe impulzu Okresnej národopisnej výstavy, ktorá sa
konala v roku 1927 v Kysuckom Novom Meste, kysucký rodák, vedec,
prof. Ján Lušňák - Lendvai v regionálnom časopise Kysucké hlasy zverejnil výzvu na založenie Kysuckého múzea. Nesmieme zabudnúť, že
otcom prvotnej myšlienky múzejnej koncepcie regionálnej expozície, sa
už v 30. rokoch 20. storočia stal Ľudovít Janota, navrhoval ju inštalovať
do Palárikovho domu.1
Národopisnú expozíciu v prírode stavebno-technologicky a architektonicky, tvorí zrubový dom karpatského typu, ktorého podtyp sa v obciach na celých Kysuciach, podľa ktorých dostal názov, nazýva kysucký
dom. Kysucký dom je zrubový prízemný dom so šindľovou strechou, charakteristický pre oblasť rieky Kysuce, Čierňanky a Bystrice.2 Teda v základnej podobe materiálovo, technologicky, stavebne i architektonicky –
charakteristický typologický sídelný model pre celé Kysuce, je zastúpený
v skanzene vo viacerých priestorových variantoch v reprezentovanom období. Jav širšej vnútroregionálnej príslušnosti tak v tomto zmysle nezohráva principiálne primárnu úlohu, pretože došlo k realizácii zachovania
kľúčovej kysuckej typológie obytných zrubových objektov v skanzene i potreby kontinuálneho dotvárania koncepcie a jej realizácie v reálnom priestore i čase, v zložitosti celého komplexu úkonov, ktoré bolo potrebné
vykonať k realizovaniu expozície. Dokonca i Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, v rámci upresnenej koncepcie
MKD, v stanovisku odbornej organizácie pamiatkovej starostlivosti z roku
1

HABRMANOVÁ, Slávka: Po stopách vývoja vedy a techniky na Kysuciach. Dostupné
na internete: < http://vedanadosah.cvtisr.sk/po-stopach-vyvoja-vedy-atechniky-na-kysuciach > . [ cit. 2019-04-18].
2
FROLEC, Václav – VAŘEKA, Josef: Lidová architektura. (Encyklopedie). Praha : Alfa,
1983, s. 111. heslo: kysucký dům
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1985, odporúča prehodnotiť aby pri 19 usadlostiach /44 objektoch/ kopaničiarskeho osídlenia nedochádzalo k typologickej duplicite objektov.
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Banská
Bystrica, síce v ďalšej časti uvádzaného materiálu predložil i zásady pamiatkových úprav a v časti e /, odporúča zvážiť potrebu namiesto väčšieho
počtu sídelných objektov, rozšíriť skanzen o rekonštrukcie technických
stavieb, avšak ako sám ďalej konštatuje, jedná sa o rekonštrukcie či skôr
repliky, „dnes už neexistujúcich objektov.“3 Pri mnohých z týchto odporúčaných technických objektov, ako ďalej v stanovisku konštatuje, už však
nielenže neexistuje dokumentácia, ale neexistuje zameranie, ani ich fotodokumentácia. Preto si dovolím konštatovať, že primárne riešená tzv.
záchranná fáza, tvoriaca podstatu jestvujúcej špecializovanej expozície
v prírode, bola zvolená a naplnená jej autormi, ako v tej dobe najlepšie
možné riešenie, ktoré tvorí dodnes ťažisko národopisnej expozície v prírode
– MKD vo Vychylovke. Jednoducho povedané súčasná štruktúra skanzenu dodnes v praxi potvrdzuje, že nie je v rámci regionálnej typológie
a štruktúry sídelných objektov v reprezentovanom období z odborného
ani prezentačného hľadiska poddimenzovaná.
Expozícia v prírode musí napĺňať celý komplex faktorov. Týkajú
sa podstaty jej náplne a existencie, ktorá vyplýva z reálneho obrazu možností zvolenej lokality na realizáciu modelu sídelnej krajiny a jej života,
vychádzajúcej z typických geomorfologických daností regiónu, zo správneho výberu prostredia, geograficko-geologických špecifík, výberu typov
charakteristických sídelných foriem, architektúry atď. Zároveň musí prezentovať charakter života a ľudovej kultúry na Kysuciach. To sa autorom
podarilo dosiahnuť v rámci dobových a spoločenských alternatív, vlastného vkladu, odporúčaní a upresnení odborných úradov na maximum
a vytvorili tak reálny obraz ľudovej architektúry, staviteľstva, života a kultúry na Kysuciach v malom. Je treba brať na zreteľ, že proces budovania
prebiehajúci od roku 1974, bol tvorivý postup, podliehajúci v priebehu
desaťročia úpravám, na základe vývinu odborných i praktických poznatkov.
3

Pozri bližšie: Archív KM v Čadci. Výskumný materiál Kysuckého múzea v Čadci č.
77/4. Materiál Zámer obnovy pamiatky (ZOP) v časti Stanovisko odbornej organizácie
pamiatkovej starostlivosti, pri dodržaní zásad pamiatkovej úpravy, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou ZOP, odporúča navrhovaný rozsah priblížiť iným regionálnym múzeám budovaným v Stredoslovenskom kraji. V časti Zásady pamiatkovej úpravy z roku 1985, s. 2,
7.
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Geomorfologicky spĺňa charakter územia skanzenu predpoklady,
ktoré región Kysuce poskytoval osadníkom už počas valašskej kolonizácie, ale v skanzene na príklade krajiny a prezentovaných objektov, reprezentuje etapu kopaničiarskej kolonizácie a osídlenia. V užšom kontexte
krajiny, vychádza riešenie skanzenu z najstrategickejšej a najhodnotnejšej časti územia z hľadiska urbanisticko-krajinárskeho, t. j. z jeho
umiestnenia v priestore doliny Chmúra, v Novej Bystrici – Vychylovke,
v rámci plánovaného zámeru z roku 1975.4 Za odborný a osobný vklad od
počiatku procesu, patrí všetkým tvorcom veľká vďaka.
To, že múzeum v prírode napĺňa pôvodné koncepčné predpoklady
už niekoľko desaťročí, je toho dôkazom. Netvrdím síce, že sme jediní,
ale súčasťou Múzea kysuckej dediny je aj sakrálny objekt a to pomerne
zaujímavý z hľadiska historického, architektonického i funkčného. V kratšej interdisciplinárnej štúdii sa preto sústredím na sakrálny objekt Kaplnky zo Zborova nad Bystricou a jej miesto v koncepcii expozície.
V tomto kontexte musíme vnímať aj dobové súvislosti a javy s nimi spojené.
Kaplnka a jej miesto v koncepcii expozície
Kontext a plán koncipovania resp. zapracovania sakrálnych a kultových
objektov do akýchkoľvek, nieto ešte stálych národopisných expozícií,
nebol i v dobe 70. rokov 20. storočia určite jednoduchý. O to zvlášť museli
byť na jednej strane vysoko sofistikované interdisciplinárne odborné materiály a koncepcie, zdôvodňované aj osvedčenými dobovými margináliami - vsuvkami. Ale aj takto sa pre ďalšie generácie v tom čase
zachraňovala a podarila zachovať ľudová kultúra, svetská a predovšetkým sakrálna architektúra. Vďaka tomu máme sakrálny objekt zastúpený
aj v národopisnej expozícii v prírode – MKD. Na druhej strane prirodzený ráz konfesionálneho i sídelného charakteru kysuckých obcí - urbanistických celkov, nemohol byť z hľadiska ich komplexnosti vytvorený
bez sakrálnej či kultovej stavby.
V princípe šlo podľa myšlienky Jána Kantára, predovšetkým o vytvorenie náznaku zástavby kopaničiarskeho osídlenia. Pričom Ján Kantár,
jeden z ideových tvorcov skanzenu, uvádza ideu vytvorenia 8 základných
urbanistických celkov v oblasti. V zásade rozdelených do základných sídelných skupín, reprezentujúcich sústredený typ, rozptýlený typ s ústredím, reťazový typ s rôznym typom rozmiestnenia v rámci usadlostí, či
4

Projekt urbanisticko-architektonickej štúdie bol Okresným vlastivedným múzeom
v Čadci zadaný SVŠT v Bratislave, Stavebnej fakulte-Katedre urbanizmu.
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zhluk objektov voľného kopaničiarskeho osídlenia, prechodných obydlí,
cholvarkov, atď. V poslednom bode objektov pod č. 8, je však uvedené, že
v expozícii sa bude nachádzať: „Skupina objektov, ktoré nebudú tvoriť
samostatný celok, ale budú dokresľovať celkový charakter osídlenia
a krajiny. Pôjde o niektoré hospodárske stavby, objekty drobnej architektúry /studne, mosty, kultové stavby/.“ Na ďalšom mieste svojej práce, vyššie uvedeného zámeru rozdelenia objektov k skupine objektov č. 8,
prezieravo dodáva, „že bude rozložená do uvedených základných skupín,
a to podľa ich pôvodného umiestnenia a podľa urbanistického riešenia architekta.“5 Už tu je zrejmé, že v ďalšej časti štúdie dopĺňa význam kategórie poslednej skupiny objektov, dokresľujúcej celkový charakter
osídlenia s tým, že budú rozmiestnené do predchádzajúcich základných
skupín, celkov urbanistického členenia osídlenia Kysúc. Napokon aj
dnešné umiestnenie kaplnky dokazuje, že autori neponechali nič na náhodu a tak rozdelenie a rozmiestnenie objektov v ideových zámeroch
(Kantár), urbanisticko-architektonických štúdiách (Dohnány, Hrdina,
Vranka) a dolaďovaní koncepcie modelu skanzenu v realizačných doplňujúcich koncepciách a výberoch (Maráky, Kocourková, Kiripolský),6 splnilo
svoj účel. Svedčí o tom nakoniec aj reálne umiestnenie sakrálneho objektu Kaplnky Panny Márie Ružencovej, do skupiny reprezentujúcej centrum - ústredie osídlenia, národopisnej expozície v prírode – MKD
vo Vychylovke.
Práve preto, že národopisná expozícia zo svojej podstaty reprezentovala rekonštrukciu života, sídelnej krajiny a typickej ľudovej architektúry, musela byť nielen na Kysuciach spojená s prítomnosťou
sakrálneho objektu. Niet však pochýb o tom, že autori a koncepční tvorcovia skanzenu vo svojich odborných prácach a koncepčných materiáloch, museli vyvinúť úsilie, aby sa nielen tento zaujímavý sakrálny objekt
stal pri výbere objektov prirodzenou súčasťou urbanisticko – architektonického modelu budúceho skanzenu. Za to vďaka Jánovi Kantárovi, Petrovi Marákymu, Anne Kocourkovej Kiripolskej, Milanovi Kiripolskému,
Petrovi Salnerovi, Adamovi Prandovi, Dominikovi Cholujovi, Rudolfovi
Gerátovi, Viere Urbanovej, Márii Stranovskej a mnohým ďalším osobnostiam i bežným ľuďom, ktorí modelovali zrod národopisnej expozície
5

KANTÁR, Ján: Záchrana, obnova a využitie pamiatok ľudovej architektúry v okrese
Čadca. In: Správy a informácie. /Kysucké múzeum/,1-77. Čadca : Kysucké múzeum, 1978,
s. 35, 37.
6
GERÁT, Rudolf (ed.): Kysuce a Kysučania-encyklopedický zborník. Čadca : Kysucké
múzeum, Magma, 2004, s. 144. heslo: Múzeum kysuckej dediny. ISBN 80-967171-0-3.
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v prírode, jej architektúry, staviteľstva a dokumentácie celkového obrazu
života na Kysuciach.
Záchrannú fázu z poverenia ONV v Čadci, realizovalo investorsky
Kysucké múzeum v Čadci. Vychádzajúc z úvodných rozsiahlych koncepčných materiálov, projektovej dokumentácie, ktoré prešli precíznou odbornou oponentúrou v roku 1977, došlo postupne k špecifikovaniu
teoretického rámca koncepcie, ktorá ako spresňuje vo svojej štúdii Peter
Maráky, bola precizovaná z expozície ľudových stavieb, resp. expozície
ľudovej architektúry, na „koncepciu národopisnej expozície v prírode, ktorej poslanie má prezentovať čo najkomplexnejšie celú ľudovú kultúru regiónu.“ Situovanie objektov teda i sakrálnej architektúry, ako komplexu
reprezentujúceho kultúru regiónu v prírodnom prostredí, tak získalo
reálne kontúry a na základe členenia areálu sa zaradil objekt kaplnky do
zásadnej etapy translokovaných stavieb realizovaných v prvej záchrannej
etape, plánovanej a prebiehajúcej postupne v jednotlivých fázach, od roku
1974 – 1984. Zásadná časť bola sprístupnená v roku 1981. Z členenia
areálu a objektov MKD do sídelných celkov, ktorého rámcové základy položil J. Kantár v polovici 70. rokov 20. storočia, sa teda postupne vycizelovala koncepcia a realizačný zámer členenia a rámcového výberu
objektov, ako podklad pre realizáciu projektu MKD. Toto členenie zaradilo Kaplnku Panny Márie Ružencovej s cintorínom zo Zborova nad
Bystricou v národopisnej
ex poz íc ii v prírode
do celku D. - Národopisná expozícia v prírode, časť II., do ktorej
patrili objekty tvoriace
ústredie obce.7 Spolu
s ňou aj krčma z Korne
a obytný dom so stodolou
z Oščadnice. V celku
D., v časti označenej č.
IV., ktorá obsahovala obKapnka Panny Márie Ružencovej v in situ prostredí,
jekty
reprezentujúce
rok 1977. Archív KM
Kopaničiarske osídlenie
7

MARÁKY, Peter: Realizačný zámer Múzea kysuckej dediny. In: MARÁKY, Peter (ed).
Správy a informácie./Kysucké múzeum/,7-1987. Vydané k 15. výročiu Kysuckého Múzea.
Čadca : Kysucké múzeum, 1987, s. 11, 15 – 26. Obytný dom z Oščadnice je zároveň najstarším objektom skanzenu, podľa datovania na portáli vstupných dverí rokom 1806.
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horných Kysúc, sa v rámci ďalšej predpokladanej fázy uvažovalo aj o zvonici z Klokočova - Hrubý Buk, ako súčasti reprezentujúcej kopaničiarske
osídlenie horných Kysúc. V prípade uskutočnenia jej realizácie, mala však
byť umiestnená v celku C., pod tzv. „Šuľavovym cholvarkom.“ Teda v odpočinkovo-rekreačnej časti nad vstupnými priestormi skanzenu.8
Kaplnka Panny Márie Ružencovej v rámci národopisnej expozície
v prírode
V rámci vyprofilovanej charakteristiky MKD, nie je najpodstatnejšie či
sa do komplexu stálej expozície
v prírode dostal kostol, kostolík,
alebo kaplnka. V rámci dispozičného
členenia expozície, sa práve kaplnka
zo Zborova nad Bystricou, javí ako
typologicky vhodný sakrálny objekt,
reprezentujúci na jednej strane už
murovaný stavebný typ, na druhej
strane svojimi rozmermi a architektonickým ľudovým slohom, veľmi
prirodzene zapadá do kontextu sídelných foriem skanzenu. V staršom
období práve takéto väčšie kaplnky,
Kapnka Panny Márie Ružencovej
ako „filiálne cirkevné objekty“, plnili
v in situ prostredí, rok 1979.
plnohodnotnú funkciu sakrálneho
Archív KM
objektu v obci. V počiatočnej fáze pri
výbere sakrálnych objektov zvažovali autori viaceré objekty, ktoré by reprezentovali religiózny charakter Kysúc. Napríklad drevený kostolík
z Korne, z menších solitérnych objektov zvonicu z ústredia Klubiny,9
zvonicu z Klokočova a ďalšie drobné sakrálne prícestné objekty, dotvárajúce historický charakter koncepcie národopisnej expozície v prírode.
Z realizovaných objektov patrí do tejto skupiny napríklad prícestná kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého, pochádzajúca pôvodne z Rieč8

MARÁKY, Realizačný zámer Múzea kysuckej dediny, s. 22, 24.
Archív Kysuckého múzea v Čadci. Výskumný materiál č. 99. STRANOVSKÁ, Mária:
Zoznam chránených objektov ľudovej architektúry v okrese Čadca. V registri obce Klubina
na strane 18, sa pod evid. č. 120, nachádza zaznamenaný objekt zvonica, ústredie, výskum:1975. Pozri tiež Výskumný materiál projektu č. 41/1981. Klubina-Zvonica- zameranie, technická správa a fotodokumentácia.
9

93

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

nice, ktorá dnes dotvára atmosféru sakrálneho areálu kaplnky, spolu
s cintorínom s liatinovými krížmi.
Kaplnka zo Zborova nad Bystricou s cintorínom, tak vďaka tvorcom skanzenu, reprezentuje sakrálny typ architektúry, ktorý architektonickým štýlom i rozmermi v pomere k rozsahu reprezentovaných
urbanistických skupín v priestore, prirodzene zapadá do charakteru modelovej náznakovej rekonštrukcie sídelnej krajiny, kultúry a života ľudí
na Kysuciach,10 teda rekonštruovaného modelu kysuckej dediny situovaného v reálnom prostredí. Umiestnenie kaplnky, prirodzene dokumentuje urbanistický charakter, v ktorom ústredie vytváralo centrum
infraštruktúry kysuckej obce. Sakrálny objekt geomorfologicky a typologicky dominoval v takomto priestore. Priestor ústredia kysuckých obcí
okrem sakrálneho objektu v priebehu 19. storočia, dopĺňala centrálna
zóna s námestíčkom, školou, obchodom, krčmou v závislosti od situovania a veľkosti obce.
V Zámere obnovy pamiatky Vychylovka - MKD z roku 1985, vypracovanej KÚŠPSOP v Banskej Bystrici, stredisko Žilina, je pod číslom
DII/23, vedená Kaplnka Panny Márie Ružencovej s cintorínom. V časti
popis je autormi špecifikovaná ako barokovo-klasicistická stavba, „so
štvorcovým segmentovo uzavretým pôdorysom.“ Stavaná bola v rokoch
1851-1854 domácimi stavebníkmi. „Veža predstavaná, štvorcového pôdorysu s polkruhovým vchodom. Nad vchodom zasklená nika. V murovanej časti veže tri zvukové okná. Strecha šindľová, nad kaplnkou
sedlová. Nad vežou ostrešie a drevený tambur s polkruhovými zvukovými oknami. Na tambure je strecha stanová, ktorá je ukončená cibuľou
a krížom.“ V časti poznámka je uvedené, že „objekt je postavený v areáli
MKD. Je však nutné stabilizovať jeho, stavebno – technický stav.“11 Jeden
z počiatočných sprievodných materiálov z roku 1981, skladačka „múzeum kysuckej dediny“ s popisom 17 objektov, kaplnku datuje „asi“ do
začiatku 19. storočia.12 K jej stavebno - architektonickému štýlu je potrebné dodať, že základ pôdorysu ľudovej sakrálnej stavby tvorí predsu10

MARÁKY, Realizačný zámer Múzea kysuckej dediny, s. 13.
Archív KM v Čadci. Výskumný materiál č. 77/1. ZOP, 1985, s. 85. Kaplnka Panny
Márie zo Zborova s cintorínom. Pozri tiež projektovú dokumentáciu pre expozíciu č. IIO
79. Kaplnka Panny Márie Ružencovej.
12
K identifikácii informačného materiálu - skladačky s mapkou na úvodnej strane, popismi a kresbami objektov slúži len skratka na leme skladačky, opvs ča 136/81. Teda
Okresný podnik výroby a služieb Čadca. Podľa čísla vydaná v roku 1981. Z nej pochádza
aj uvedená informácia.
11
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nutá veža a loď s vyklenutým uzáverom - apsidou, ktorá je tradičným
prvkom i pri takýchto menších typoch sakrálnych stavieb. Steny z kameňa, murivo-fasáda je čiastočne nepravidelná, biela, bez výtvarných
detailov, čo dokumentuje charakter lokálnej stavby s využitím domácich
staviteľov. Zachováva tradičnú štruktúru a ráz až neskorobarokových stavieb.
Predsunutá murovaná veža má štruktúrovanú niekoľkostupňovú šindľovú
zvonicu. Spodnú časť tvorí šikmá šindľová strieška veže, zužujúca sa do
štvorstrannej nadstavby so zvonovými otvormi. Je uzavretá ihlanovou
strieškou, na ktorej je šindľová cibuľka, ktorej na vrchu dominuje kríž.
Hlavnej pôdorysnej štruktúre objektu, lodi ukončenej vyklenutým uzáverom, je prispôsobený dispozične aj charakter strechy. Sedlová strecha,
prechádza do zvažujúcej sa oblúkovej časti zakrývajúcej uzáver stavby.

Stav kaplnky po translokácii – inštalácia v MKD. Archív KM

Umiestnenie kostolov, kaplniek v centrálnych častiach-ústrediach
obcí, súviselo s ich stratifikačnou funkciou v priestore a spoločenstve,
nemenej dôležitou signalizačnou a časovou funkciou, na čo nadväzovalo
umiestnenie zvonov na kostolných vežiach, alebo zvoniciach. Kostol v minulosti aj v súčasnosti tvorí centrálnu časť obce, kde sa počas cirkevných
obradov stretávalo a stretáva lokálne spoločenstvo.13
13

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: Sídla a obydlie. In: STOLIČNÁ, Rastislava (ed.). SLOVENSKO. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava : Veda, 2000, s. 145, 177. ISBN
80-224-0646-5.
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Kaplnka vo svetle prameňov, obecnej kroniky a etymológie
Sakrálny objekt bol dominantným architektonickým prvkom kysuckej
obce. Takým sa v prostredí skanzenu stala aj Kaplnka Panny Márie Ružencovej (Najsvätejšieho Ruženca) s cintorínom zo Zborova nad Bystricou, ktorej vznik sa podľa kroniky datuje do poslednej tretiny 19. storočia.
V materiáloch a prameňoch sa udáva pomerne veľa alternatív jej vzniku
od začiatku 19. storočia, až po jeho koniec. Je možné predpokladať, že
už pred týmto obdobím mala staršia (?) kaplnka v obci značný význam
a pri nejasnosti i nekompletnosti zápisov dochádzalo v datovaní k ich prelínaniu. Naznačujú to i relevantné cirkevné pramene. Ak uvádzame murovanú kaplnku umiestnenú v MKD, dostupné výskumné materiály
a niektoré ďalšie pramene sa dosť výrazne rozchádzajú v dátume jej
vzniku.
V rámci komparácie dejinných kontextov, nesmieme pri histórii miesta pôvodu sakrálnej stavby
zabúdať ani na jazykovedcami rešpektovaný špecifický pôvod názvu
obce, ojkonymum - Zborov. To patrí
typologicky k názvom, ktoré sa už
v slovanskom stredoveku spájajú
s poradnými a posvätnými miestami, na ktorých sa stretávalo celé
spoločenstvo.
História sakrálneho objektu-kaplnky a jej umiestnenie
predstavuje v rámci národopisnej
Stav kaplnky po translokácii
expozície súčasť jej ústredia. Aj
– inštalovaný objekt.
v pôvodnom prostredí Zborova nad
Archív KM
Bystricou mala kaplnka významnú
funkciu. Kaplnka Panny Márie Ružencovej bola dlho jediným objektom,
kde sa konávali väčšie omše a slávili cirkevné obrady. Karel Langer v súvislosti so stabilným umiestnením sakrálnych stavieb v sídelnom priestore už od stredoveku uvádza „... kresťanské kostoly boli stavané
v hájoch na návršiach, kde sa (predtým) schádzali pohanskí predkovia
pri náboženských a magických obradoch, získali v celkovom obraze dediny také dominujúce postavenie, že si bez nich stredovekú dedinu ani
nevieme predstaviť.“14
14

LANGER, Karel: Atlas ľudových stavieb. Martin : Osveta, 1955, s. 25.
96

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

Údaj o presnom datovaní murovanej kaplnky sa z hľadiska nejednoznačnosti prameňov a zdrojov nedá explicitne určiť. V obci, ako uvádza
aj obecná kniha, nebol kostol a Kaplnka Panny Márie Ružencovej, slúžila
ako „filiálka farnosti krasňanskej.“ To sa však udialo až v roku 1789. Dovtedy patril Zborov nad Bystricou ako filiálka k fare v Starej Bystrici.15
Dátum vzniku murovanej kaplnky sa teda nedá jednoznačne určiť.
Zmienka o prvej kaplnke v Zborove nad Bystricou pochádza už z konca
17. storočia. Pôvodná kaplnka bola akiste podľa dobových dispozícií v takýchto lokalitách drevená.
Obec založená v prvej tretine 17. storočia, patrila napriek naďalej
pretrvávajúcim majetkovým sporom, vzájomnému ničeniu majetku
a boju o územie s Budatínskym panstvom, k Strečnianskemu panstvu
a od roku 1640 bola jeho stálym územím, napriek pokračujúcim suňogovským sťažnostiam. Prvý krát je uvádzaná ako dedina, v dokumente
Trenčianskej stolice v roku 1635.16
K tzv. Starému cintorínu treba uviesť jednu pozoruhodnú faktografickú informáciu. Podľa relevantného prameňa, kanonickej vizitácie
z roku 1767 sa v súvislosti s cintorínom, podľa datovania ešte s tzv. Starým
cintorínom uvádza, že tu chodil pochovávať starobystrický farár, ale „do
Krásna a Zborova prestal chodiť starobystrický organista na pohreby,
lebo „v Zborove dostával len 15. denárov a v Krásne nič.“17 To skutočne
síce len nepriamo naznačuje možnú existenciu väčšej drevenej kaplnky
v Zborove nad Bystricou, už v druhej polovici 18. storočia. Logická úvaha
znie, ak chodil farár na pohreby do Zborova, je predpoklad, že existovala
na to vhodná kaplnka, v ktorej mohli vykonávať potrebné liturgické obrady, čo by bolo jednoduchšie ako chodiť s pohrebným sprievodom do
Starej Bystrice a následne naspäť do Zborova nad Bystricou. Osobitne,
ak sa v minulosti konali pohreby a rozlúčka všeobecne v ľudovom prostredí doma vo dvore, ak bol mŕtvy z ústredia, obrad sa poprípade uskutočnil v ústrednej kaplnke. Ak bol zosnulý zo vzdialenejších kopaníc
15

PODOLÁKOVÁ, Ľubica: Farnosť Krásno nad Kysucou. In: PODOLÁKOVÁ, Ľubica
(ed.). Krásno nad Kysucou - Prechádzky storočiami. Čadca : Magma, 2006, s. 80. ISBN
80-89172-06-7. Pozri GERÁT, Kysuce a Kysučania, s. 263. heslo: Zborov nad Bystricou.
16
PARÁČOVÁ, Andrea: Vznik Zborova. In: ĎURNÝ, Juraj (ed.). Zborov nad Bystricou
a jeho zázraky. Čadca : Štúdio D Čadca, 2007, s. 38 – 39. ISBN 978-80-969794-1-7. Pozri
GERÁT, Kysuce a Kysučania, s. 263. heslo: Zborov nad Bystricou.
17
DUBOVICKÝ, Oskár – PODMANICKÝ, Ján: Stará Bystrica a okolie. Bratislava :
Print - Servis, 1998, s. 429. ISBN 80-88755-81-6. Autori vychádzajú z Visitatio canonica
parochiae Ó-Besztercensis die 1. Septembris 1767, uvedeného v poznámkach.
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a lazov, zniesli truhlu do najbližšej kaplnky, zvonice či kostola, kde sa
konal cirkevný obrad.18 Zvlášť i pri náraste počtu obyvateľstva Zborova
nad Bystricou od poslednej tretiny 18. storočia do prvej tretiny 19. storočia, kedy sa rozrástol ich počet z 914 na 1656.19 Preto sa takýto predpoklad vychádzajúci zo zaujímavej zmienky nemusí javiť nereálny, ako
nám naznačuje viacero zdrojov. V podstate jej význam mohol byť v rámci
dobových skutočností i cirkevnej príslušnosti rovnako zásadný, ako význam jej nasledovníčky, novej murovanej kaplnky umiestnenej v skanzene. To je len predpoklad, založený však nielen na indíciách, ale i na
viacerých vierohodných faktoch, či dobovom výskume pred jej premiestnením.
V zhode s relevantnými dochovanými historickými údajmi sa potvrdzuje rozporuplnosť aj v historickom prieskume z roku 1979. Prieskum Fakulty architektúry SVŠT, vychádzajúci zo spomínaných
biskupských kanonických vizitácií z rokov 1728 a 1767 na jednej
strane žiadnu kaplnku nespomína. Na druhej strane sa podľa ich prieskumu údajov zaznamenaných v schematizmoch Nitrianskej diecézy
z 80. – 90. rokov 19. storočia, uvádza pri Zborove, kaplnka sv. Rosarie,
datovaná do 15. resp. 17. storočia! Fakulta architektúry SVŠT v Bratislave,
v dobovom hodnotení tohto faktu z konca 19. storočia, uvedeného v schematizme udáva, že k takému datovaniu Nitrianskou diecézou „možno“
došlo na základe toho, že kaplnka „už vtedy musela pôsobiť dojmom starej
ošarpanej budovy“ a dodáva, že navyše neexistovali ani pamätníci jej výstavby. To však paradoxne pre etnografickú i historickú obec a metodiku
nášho výskumu, zjavne svedčí o opaku a dáva za pravdu skôr jej staršiemu pôvodu a datovanie vzniku posúva minimálne o desaťročia späť,
teda k roku 1800. Navyše materiál ďalej konštatuje, že schematizmy
z rokov 1893,1901,1902,1904 uvádzajú, že kaplnka je zasvätená Svätej
Rozárii.
Následne ale autori výskumu kaplnky uvádzajú, že v schematizme
slovenských katolíckych diecéz z roku 1971 sa už „správne uvádza“, kaplnka v Zborove zasvätená Panne Márii Ružencovej. Pričom citujem:
„Datovanie na rok 1800 môže byť správne.“20 Nesúlad pri dátumoch,
18

ZUBERCOVÁ MINTÁLOVÁ, Zora: Tradície na Slovensku. Bratislava : Slovart, 2015,
s. 153. ISBN 978-80-556-1482-3. Pozri tiež PODOLÁKOVÁ, Farnosť Krásno nad Kysucou, s. 80. Filiálka Zborov nad Bystricou bol od novej farnosti Krásna nad Kysucou
jednu až tri hodiny cesty, podľa vzdialenosti sídiel obyvateľov.
19
LIŠČÁK, Marián: Čadca a okolité obce. Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2018, s. 132.
20
Archív KM. Rozsiahly výskumný materiál evidovaný pod č. 62. Zborov nad Bystricou
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môže vyplývať práve z výkladu názvu a teda existencie jednej i dvoch kaplniek. Premisa historického prieskumu FA SVŠT - Katedry teórie
a dejín architektúry, vychádzajúca dôsledne z názvu Kaplnka Panny
Márie Ružencovej, môže byť z časti mätúca. Pred začiatkom 19. storočia,
už mohla kaplnka kontinuálne existovať, pričom údaje o dvoch názvoch
a teda aj dvoch kaplnkách – staršej i mladšej murovanej, tak vzájomne
splývajú a môžu byť ako výsledok takéhoto úsudku zavádzajúce. Je preto
potrebné reflektovať zásadný opomenutý historický fakt, že význam slova
rosary v preklade znamená ruženec, čiže súvis kaplnky, či kaplniek
a oboch názvov je úplne prirodzený a kontinuálny. Preto pôvod starobylej
existencie kaplnky môže mať skutočne výrazne staršie datovanie. A uvádzaný názov kaplnky sv. Rosarie z cirkevných zdrojov sa navyše prelína
časovo i existenciou s názvom Kaplnky Panny Márie Ružencovej i ďalšieho používaného názvu Najsvätejšieho Ruženca. To je jedna z možností, ktorá môže posunúť ďalšie bádanie v súvislosti s Kaplnkou Panny
Márie Ružencovej.
Väčšie kaplnky tvorili v menších lokalitách akýsi prechod ku kostolom, čo dokazuje aj typológia, pôdorys a architektúra objektu. Obecná
kronika ako domáci zdroj, uvádza hneď niekoľko dátumov týkajúcich sa
existencie už murovanej kaplnky. Jeden z údajov datuje vznik terajšej kaplnky „asi“ medzi roky 1881-1885 na „Novom cintoríne.“ Ďalší údaj datuje jej vznik už „okolo roku 1870.“ Do kaplnky sa počas omše zmestilo
približne 70 ľudí. V 30. rokoch 20. storočia sa v kaplnke konávala svätá
omša len niekoľkokrát do roka, okrem toho sa tu konávali aj zádušné
omše.
Vo veži kostolíka sa nachádzali dva zvony. Podľa historicko-architektonického výskumu FA SVŠT z roku 1979, väčší zvon odlial v roku
1843 trnavský zvonolejár Kajetán Zadl v Trnave, terajší menší zvon bol
odliaty v Trenčíne roku 1918. Historicko-architektonická analýza udáva,
že do Zborova nad Bystricou ich preniesli až po I. svetovej vojne z Krásna
nad Kysucou, ako náhradu za skonfiškované zvony počas I. svetovej
vojny.21
– kaplnka p. Márie-historicko-architektonický výskum. Vypracovala SVŠT v Bratislave,
Fakulta Architektúry, Katedra teórie a dejín architektúry v roku 1979. Vedúci úlohy Ing.
arch B. Dohnány, Ing. arch N. Hrašková. Materiál v niekoľkých odborných častiach, obrazovej dokumentácii mapuje kaplnku zo Zborova nad Bystricou. Informácie pochádzajú
z časti zaoberajúcej sa historicko-architektonickým a umelecko-historickým hodnotením
objektu. V časti Prehľad pramenného materiálu k objektu. s. 3-4.
21
Súčasť výskumného materiálu č. 62 – zaoberajúci sa historicko-architektonickým
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Údaj zaznamenaný v obecnej knihe podáva informáciu aj o staršej, pravdepodobne drevenej zvonici. „Zvonica nachodila sa na Starom
cintoríne na jednom jaseni raz ženy tak silno zvonili proti búrke, že zvon
pukol. Puknutý zvon bol odvezený do Trenčína a znovu preliaty. Teraz
sa nachodí v kaplnke. Jaseň je už srezaný. Terajšia kaplnka má dva
zvony. Počas svetovej vojny jeden zvon vzali na vojnový materiál.“ Toľko
kronika obce. Tento údaj už voľne prepája viacero tematicky súvisiacich
udalostí. Kaplnka Panny Márie Ružencovej je v súčasnosti umiestnená v
MKD vo Vychylovke a je jednou z jeho dominánt. V minulosti patril tento
typ objektov sakrálnej povahy svojim rázom i spôsobom stavby s použitím
regionálnych materiálov, techník a prvkov k ľudovým prejavom sakrálnej
architektúry Kysúc. Tvorili všeobecne dominantu obce a architektonickú
súčasť ich centrálnej časti.22
Zborov nad Bystricou v sakrálnom kontexte jazykovedy a archeológie
Kysucký múzejník, pedagóg Dominik Choluj, zaoberajúci sa o. i. onomastikou Kysúc, nám vo svojom diele výstižne pripomína, že názvy neodmysliteľne patria k historickému vývinu a sú dôležitým prameňom
poznania. Historický názov pretrvá dlhšie ako objekt, ktorý zanikne.23
Častokrát len charakteristika miesta spojená s už neexistujúcim objektom si uchováva pôvodné podstatné rysy jeho existencie zvečnené
v názve, ktorý v minulosti veľmi výstižne vyjadroval, zmysel, funkciu, (či
umiestnenie a tvar) daného miesta.
Samotný názov obce Zborov nad Bystricou je pomerne zaujímavým zástupcom ojkonyma, ktoré tak z jazykovedného hľadiska i vo viacerých doložených paralelách z archeologického hľadiska, podporuje silnú
etymologickú indíciu významu tohto typu toponým, spájajúcich sa so sakrálnou stavbou.
V Bystrickej doline to navyše nie je jediný argument naznačujúci,
že v lokálnych názvoch dochované, ale dnes už priamo nepreukázateľné
indície smerujú k tomu, čo popisuje pôvodný súvis so sakrálnou stavbou.24 Z obdobného predpokladu pri názve Zborov nad Bystricou vychádzala na základe etymologickej podstaty aj významná osobnosť slovenskej
archeológie Petrovský-Šichman. Patrí ku generácii archeológov, ktorá položila základy tejto vednej disciplíny na Považí i Kysuciach. Jeho práca na
a umelecko-historickým hodnotením objektu, s. 5.
22
FROLEC – VAŘEKA, Lidová architektura, s. 189. heslo: sakrální stavby.
23
CHOLUJ, Dominik: Onomastika Kysúc. Čadca : Kysucké múzeum, 1992, s. 1.
24
CHOLUJ, Onomastika Kysúc, s. 146.
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severozápadnom Slovensku začala ako sa hovorí na „zelenej lúke“, jej
obrovským významom a rozsahom sa zásadne zaslúžil o poznanie regiónu, „a to až v takej miere, že v päťdesiatych rokoch patril severozápad
krajiny k najlepšie preskúmaným územiam na Slovensku.“25 Analogický
predpoklad na základe etymologickej podstaty názvu Zborov nad Bystricou, rozšíril archeológ Petrovský – Šichman aj o pôvodný význam hraničného regiónu a obchodných priesmykov na málo zaľudnených
lokalitách, pričom paralelu hľadal v obdobnom princípe budovania sakrálnych objektov v horských alpských priesmykoch. Práve tie boli i geomorfologickým kritériom pri stavaní sakrálnych objektov, či kláštorov
misijného charakteru, pričom názov Zborov, podľa neho označuje „prosto
jestvovanie kostola.“ Jazykovedec Martin Pukanec pri hľadaní archaického významu slova sbora-sbor, potvrdzuje predchádzajúce názory: „Pri
Nitre sa nachádza vrch Zobor, ktorého názov sa etymologizuje aj od slova
sъborъ vo význame „kláštor“ čo by vari mohlo byť rovnako riešenie hádanky.“ Pričom tento termín prirodzene spája aj s významom kostol.26
25

STANEKOVÁ, Zuzana: Spomienka. Päťdesiate výročie úmrtia Antona PetrovskéhoŠichmana. In: Slovenská archeológia LXV – 1, 2017, Nitra : Archeologický ústav SAV,
2017, s. 179-181. Objavil viac ako 700 archeologických lokalít. Rozsah jeho činnosti bol
obdivuhodný a pozitívne vyhodnocovanie výsledkov len pri minime výskumov spôsobilo
nenaplnenie cieľa. Jeho rozhľad a progresívny prístup spôsobil, že napr. až v ôsmich mohylách v Bitarovej objavil A. Petrovský-Šichman vnútornú úpravu mohylových hrobov
vo forme pravouhlých drevených konštrukcií. Boli prvé na Slovensku, kde bol tento spôsob pochovávania vo včasnom stredoveku doložený a on bol prvým archeológom, ktorý
vyslovil predpoklad, že ide o akýsi „dom mŕtveho.“ Tento svoj dohad prezentoval už počas
komisie na archeologickom výskume na mohylníku v Bitarovej, kde sa nestretol s podporou a niektorí účastníci dokonca vyjadrili názor, že skúmaná plocha nie je mohylou, ale
sídliskovým objektom. V súčasnosti je už táto jeho teória o príbytku mŕtveho vedeckou
obcou plne akceptovaná a prijímaná.
26
PUKANEC, Martin: K lokalizácii Metodovho hrobu (Pohranice). In: ONDREJOVIČ,
Slavomír (ed.). Slovenská reč./Časopis pre výskum slovenského jazyka/. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2010, roč. 75, č. 6, s. 348. ISSN 0037-6981. Pozri tiež LUTERER, Ivan
– MAJTÁN, Milan – ŠRÁMEK, Rudolf: Zeměpisná jména Československa. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Praha : Mladá
fronta, 1982. V tejto publikácii sa nachádza spomínané zdôvodnenie, že jeho názov je vytvorený zo slova zubor „zubr, tur”, alebo zo slova soubor (ze s’bor’) „klášter”. Dostupné
: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2013/vrch-zobor. Pozri bližšie MARKECH, Pavol: Pohanské a kresťanské prejavy na Kysuciach v interdisciplinárnom kontexte. In: JESENSKÝ, Miloš (ed.). Etnografia Kysúc a Tešínska./Zborník z medzinárodnej
etnografickej konferencie/. Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, s. 159 – 160. ISBN 97880-80-89751-02-0.
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Obdobne aj Onomastika Kysúc, vychádzajúc z názoru Petrovského-Šichmana, popisuje ako jednu z možností analogický zmysel v
názve kysuckej obce Zborov nad Bystricou, vo význame sakrálnej stavby.
Poradné slovanské zhromaždiská, resp. poradné zbory sa konali počas
výročných sviatkov súvisiacich s kultom predkov, napríklad počas najdlhšieho dňa - letného slnovratu (neskôr s kresťanskou tradíciou na sv.
Jána). Na nich sa radili o dôležitých otázkach vojenského, politického
charakteru, či neskôr prijatia krstu panovníkom. K týmto dňom spojeným
s kultom predkov patria aj tzv. radunice.27 Poradné zbory sa teda schádzali pri radení sa o dôležitých otázkach počas významných kultových
dni na kultových miestach. Historický zápis názvu vrchu Radcza, vychádza z podobného slovného základu. Hádam vôbec neprekvapí, ak v diele
Dominika Choluja - Onomastika Kysúc, pri Zborove nad Bystricou nachádzame názvy chotárnych lokalít Hájnica, teda hájené miesto podliehajúce osobitnej ochrane a ďalšie názvy typu Radnica i Radvaňky.28
Lokalita montis Hradnicza vocatum ac Radcza, hora (H)radnica i Rača
patria aj k hraničným horským geografickým bodom na severozápade
Uhorska, vymedzujúcich zároveň hranice Krásna v metačnej listine
z roku 1417.29 To, že sa jedná v prípade okolia Bystrickej doliny o významnú geomorfologicky prirodzenú horskú hraničnú oblasť so všetkými
špecifikami takéhoto geomorfologického priestoru, kde dominuje hornatý terén, vrchy a priesmyky, je preukázateľne späté na základe odborných porovnávacích výskumov jazykovedy, histórie a archeológie s istým
typom kultových a sakrálnych sídiel, osídlenia a prirodzene s tým súvisiacimi lokálnymi názvami. Všetky tieto súvislosti je možno vnímať aj
v širšom kontexte Múzea kysuckej dediny, cez poznanie interdisciplinárnych komparatívnych prístupov.

27

SLIVKA, Michal: K náboženskému synkretizmu v strednej Európe. In: KOŽIAK, Rastislav – NEMEŠ, Jaroslav (ed.). Pohanstvo a kresťanstvo./Zborník z konferencie usporiadanej 5.-6. 2. 2003 v Banskej Bystrici./ Bratislava : Chronos, 2004, s. 151 – 152. ISBN
80-89027-12-1.
28
CHOLUJ, Onomastika Kysúc, s. 146 – 148.
29
Dostupné na internete:< http://kysucke.6f.sk/?p=67>. [cit. 2019-04-11]. Tiež PARÁČOVÁ, Andrea. Prechádzky storočiami. In: PODOLÁKOVÁ, Ľubica (ed.). Krásno nad
Kysucou - Prechádzky storočiami. Čadca : Magma, 2006, s. 30 – 31. ISBN 80-89172-067. Pozri tiež DUBOVICKÝ, Stará Bystrica a okolie, s. 424.
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Záver
Napriek množstvu ďalších zaujímavých etymologických a archeologických paralel sakrálnych miest viazaných s geomorfológiou okolitej krajiny
a jej využitím, sa v závere vrátim na začiatok svojho príspevku, teda ku
kaplnke zo Zborova nad Bystricou i keď mnohé ostáva nedopovedané.
Dejinné presahy s využitím takéhoto typu geomorfológie územia aj sakrálnymi stavbami, dokumentované vedeckými autoritami viacerých vedných odborov, opísané v príspevku, na Kysuciach zachované už len
v lokalitnej etymológii, majú množstvo typologicky obdobných paralel
potvrdených v slovanskom priestore aj archeologickým výskumom. Vrátiť
sa ku Kaplnke Panny Márie Ružencovej do dejinne a geograficky prirodzene zaujímavého prostredia, ktorého súčasťou je aj Múzeum kysuckej
dediny, tak nadobúda ďalší, možno pozabudnutý rozmer Bystrickej doliny, územia ležiaceho na križovatkách ciest, do ktorého historických
a urbanisticko-krajinárskych charakteristík patrí aj Nová Bystrica-Vychylovka, dolina Chmúra. Na križovatkách ciest lákajúcich v minulosti pútnikov, kupcov, obchodníkov putujúcich cez toto územie a dnes záujemcov
o ľudovú kultúru regiónu a návštevníkov putujúcich do národopisnej expozície v prírode – do MKD vo Vychylovke.

Kaplnka zo Zborova nad Bystricou a jej miesto v priestore expozície – súčasnosť.
Archív KM
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Podhradie – priestor pre múzeum v prírode. In: Urbanistická štúdia súboru ľudových stavieb Stará Ľubovňa,
SVŠT Bratislava, 1975.
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MÚZEUM V PRÍRODE POD HRADOM ĽUBOVŇA
****************

OPEN-AIR MUSEUM UNDER THE ĽUBOVŇA CASTLE
Mgr. Monika Pavelčíková
Ľubovnianske múzeum
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
e-mail: m.pavelcikova@centrum.sk
Abstract:
This article describes the efforts of the former District State Administration
in Stará Ľubovňa whose representatives supported the plan to build a
museum of folk architecture under the Castle. They asked some experts
who researched the region and designed a concept of construction. As with
any other project, the execution of this work encountered some issues;
there are pros and cons to it. However, the overall exhibition located
under the medieval castle has a certain atmosphere which is unique in
Slovakia.
Keywords: District State Administration in Stará Ľubovňa, a concept,
an ethnographic outdoor exhibition, Ľubovňa Open-Air Museum
Múzeum v prírode pod stredovekým hradom v Starej Ľubovni je umiestnené v prekrásnej prírodnej scenérii. Obklopuje ho horské makroprostredie Ľubovnianskej vrchoviny, Spišskej Magury a Levočských vrchov,
s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier. Táto tvarová bohatosť a dynamika celého krajinného prostredia vo všetkých smeroch, s výhľadom do
otvorenej krajiny je hodnotou, ktorú treba chrániť a ďalej rozvíjať.
S návrhom umiestnenia múzea v prírode, na lúku nachádzajúcu
sa na západnej strane hradného kopca, prišiel prvý riaditeľ múzea v Starej
Ľubovni Andrej Čepiššák. Po presťahovaní múzea na hrad v roku 1966
a sprístupnení prvých expozícií predstavil kompetentným inštitúciám
návrh obnovy hradu a jeho podhradia. V svojich memoároch uvádza, citujem: „Na západnej strane pod hradom je pekná rovná plošina, a pri
ceste na ktorej štátne majetky majú maštaľ pre ovce, mohli by sa tieto
maštale zlikvidovať, aby návštevy idúce na hrad nevítal zápach hnojiska. So štátnym majetkom je potrebné sa dohodnúť a na tomto mieste
vybudovať múzeum v prírode vo forme malého skanzenu. Tu by sa pre105
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miestnil starý drevený matysovský kostol, ktorý bol od obce zakúpený
v roku 1971. K tomu by sa zakúpili a postavili drevené domy z každej
národnostnej obce tunajšieho okresu po jednom, a to: slovenský, goralský,
ukrajinský a spišsko-nemecký. Interiér týchto domkov by sa vyinštaloval
tak, ako to občania tej ktorej obce svoje domy zariadené mali...“1
Spomínaný dlhý hospodársky trakt v tomto priestore tu stál ešte
začiatkom 70. rokov minulého storočia. Tento objekt je zakreslený na
mape majora Botschecka z roku 1773. Vtedy slúžil hradnému panstvu
ako veľký sklad obilia a na umiestnenie konských povozov a ďalších dopravných prostriedkov. Poslední súkromní vlastníci ľubovnianskeho panstva, šľachtici Zamoyski, využívali tento objekt ako ovčinec a na
ubytovanie pre zamestnancov s rodinami. Rovnakému účelu slúžil aj v rokoch 1949 – 1966, kedy na skonfiškovanom majetku posledných majiteľov
bola zriadená Hospodárska škola. V roku 1976 bol zbúraný a na jeho
mieste bola postavená administratívna budova novozriadenej inštitúcie
– Okresnej pamiatkovej správy v Starej Ľubovni.
Výnimočnosťou tohto prostredia je aj blízkosť hradu a jeho vizuálne dominovanie celému areálu. Výhodou navrhovaného územia pre múzeum v prírode je tiež blízkosť okresného mesta Stará Ľubovňa
s možnosťou napojenia na siete, zabezpečenia návštevnosti miestneho
obyvateľstva na kultúrnych podujatiach, s možnosťou napojenia sa na
tranzitný domáci a zahraničný cestovný ruch (Vysoké Tatry, Pieniny, Poľsko). Pre prevádzku expozície je táto poloha výhodná aj z hľadiska blízkosti sídla a objektov Ľubovnianskeho múzea.2
Voľba lokality pod hradom je zdôvodnená aj historicky. Západne
od hradu skutočná osada reálne existovala v 18.storočí. Požiadavkou vtedajších objednávateľov koncepcie bolo aj to, aby múzeum v prírode tvorilo
protiklad feudálneho sídla.3
K negatívnym javom expozičného areálu je jeho málo členitý
a plochý terén so svahovitosťou bez horizontálnej plošiny pre situovanie
jadra modelu dediny. Ďalej nevhodné geologické podmienky s prítomnosťou nepriepustných ílovitých vrstiev spôsobujúcich podmáčané plochy, chudobná skladba rastlinných biotopov, absencia vodného toku
1

ČEPIŠŠÁK, Andrej: Memoáre, rukopis, str. 34 – 35. V súkromnom vlastníctve Huberta
Čepiššáka.
2
LANGER, Juraj: Koncepcia národopisnej expozície v prírode múzea v Starej Ľubovni,
1997. rkp. Archív ĽM ev.č. 448, pr.č. 9/2010
3
ŠTEIS, Rudolf: Urbanistická štúdia súboru ľudových stavieb Stará Ľubovňa, SVŠT Bratislava, 1975, rkp. Archív ĽM ev.č. 448, pr.č. 9/2010
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a pod. Tieto negatívne javy je potrebné priebežne odstrániť terénnymi
úpravami a prípadnou melioráciou vytvoriť sústredenie povrchovej vody.4
Výstavbou múzea ľudovej architektúry sa začiatkom 70. rokov minulého storočia začali zaoberať predstavitelia vtedajšieho Okresného
národného výboru (ONV) v Starej Ľubovni. Obrátili sa na odborníkov
Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave so žiadosťou o vypracovanie koncepcie. Spracovaniu koncepcie predchádzal výskum v teréne, ktorý v roku
1975 realizovala Katedra urbanizmu a územného plánovania pod vedením doc. Rudolfa Šteisa v spolupráci s kolegami Magdou Klaučovou
a Karolom Kňavom. Koncepcia pod názvom Urbanistická štúdia súboru
ľudových stavieb, ktorú vypracoval uvedený tím odborníkov, bola ešte
v tom istom roku schválená Radou ONV v Starej Ľubovni.
V jej úvode autori konštatujú, že územie okresu Stará Ľubovňa
patrí k najzaujímavejším prírodným a kultúrnym regiónom Slovenska.
Leží na severovýchodnom vtedy československo-poľskom pohraničí, na
križovatke historických obchodných ciest. Geografická poloha a prírodné
danosti boli pri historickom formovaní tejto oblasti rozhodujúce. Slovanské osídlenie je doložené z obdobia okolo 10. st. a doklady z konca
12. a 13. st. svedčia už o hospodárskej sile a kultúrnej úrovni tohto územia. Mestá Stará Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec sa stali už v ranom
stredoveku významnými hospodárskymi strediskami. K výrazným špecifikám tohto územia je veľké množstvo staviteľských pamiatok, pamiatok
ľudovej architektúry a ostatných prejavov materiálnej a duchovnej kultúry, ktoré spolu s geografickým prostredím a krajinárskymi danosťami
predstavujú súbor veľkých hodnôt. Ďalším dôležitým fenoménom je to,
že kultúrne a prírodné je koncentrované na pomerne malom území. Túto
koncentráciu umocňujú prejavy viacerých kultúr (slovenskej, nemeckej,
rusínskej, goralskej, židovskej a rómskej), ktoré boli v tomto období ešte
pomerne dobré zachované, pretože k výraznému ekonomickému rozvoju
na tomto území došlo až po oslobodení. Z prieskumu v 43 obciach okresu
urobili výber objektov. Pre zástavbu navrhli uzavreto-otvorenú kompozíciu s tým zámerom, aby súbor bol v každej etape dostatočne uzavretý, ale
zároveň otvorený pre ďalšie dopĺňanie a rozšírenie. Celok predpokladali
doplniť cintorínmi – kresťanským a židovským, a inou drobnou architektúrou, ako aj sýpkami a pivnicami, s dôrazom na zachovanie orientácie
objektov na svetové strany a sklon terénu.
Autori koncepcie dokonca navrhovali komplexne riešiť celý areál
4

LANGER, Juraj: Koncepcia národopisnej expozície v prírode múzea v Starej Ľubovni,
1997. rkp.
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hradného kopca, kde adaptáciou existujúcich budov po majiteľoch panstva odporučili urobiť administratívnu správu hradného areálu, depozitáre, služby pre návštevníkov a ubytovanie pre zamestnancov.5
Návrhy a koncepčné východiska, ako aj výber objektov, boli zo
strany autorov koncepcie podložené poznaním histórie tohto územia, serióznym výskumom v teréne, tvorbou urbanizmu s ponechaním priestoru
pre realizáciu do budúcna.
V roku 1975 sa kompetentní predstavitelia ONV v Starej Ľubovni
rozhodli zriadiť novú kultúrnu inštitúciu – Okresnú pamiatkovú správu.
Riaditeľmi tejto inštitúcie do jej zrušenia v roku 1991 boli Rudolf Pavlík, Ján
Palenčár a Ing. Július Výrostek. Odbornú prácu vykonával architekt Dušan
Junek a technický pracovník Rudolf Kulka, ktorý tu pracoval počas celého
obdobia fungovania tejto inštitúcie. Rozsah jej pracovnej náplne zahŕňal
okrem výstavby skanzenu aj obnovu hradu Ľubovňa, dokumentáciu a pasportizáciu nehnuteľných pamiatok na území okresu, obnovu mestských
hradieb v Podolínci a opravu sakrálnych pamiatok na území okresu. Priebežne jej do kompetencie pribudla aj ochrana prírody a krajiny. Práce na
výstavbe skanzenu boli realizované dodávateľským spôsobom – stavebnou
výrobou Jednotného roľníckeho družstva v Novej Ľubovni a v Hniezdnom.

Výstavba objektu v skanzene – letné sezónne obydlie z Litmanovej.
Foto: Rudolf Kulka. Archív Ľubovnianske múzeum (ďalej Archív ĽM)
5

ŠTEIS, Rudolf: Urbanistická štúdia súboru ľudových stavieb Stará Ľubovňa, SVŠT Bratislava, 1975, rkp. Z archívu ĽM.
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Hneď v začiatkoch výstavby
nastal problém vo vymedzení areálu
múzea v prírode. Z pôvodných plánovaných 10 ha územia sa podarilo
od JRD Jarabina odkúpiť iba 5 ha, čo
zásadne ovplyvnilo naplnenie plánovanej koncepcie, ktorá počítala nielen s postavením vytypovaných
stavieb, ale aj s budúcim ich dopĺňa- Zameranie kostolíka a 1. etapy výstavby.
ním a vytváraním usadlosti a zelene. Zľava: riaditeľ Rudolf Pavlík, Rudolf
Navyše, zo získaného polovičného Kulka, Ján Lompart, arch. Karol Kňava,
územia pre výstavbu múzea, v jeho 1977. Foto: R. Kulka. Archív ĽM
hornej časti medzi hradom a skanzenom bola vyčlenená parcela na výstavbu vlastnej administratívnej budovy s parkoviskom a voľnými plochami. Práce v areáli expozície sa začali v roku 1976. 1. etapu výstavby
múzea bol zamerať jeden z tvorcov koncepcie Ing. arch. Karol Kňava.
Pracovná skupina zamestnancov spomínaných dodávateľov stavebných
prác, pod vedením Jána Lomparta, privážala rozobrané objekty z terénu
a v skanzene ich umiestňovala a skladala na pripravené kamenné podmurovky. Veľkým nedostatkom bola
skutočnosť, že toto pracovisko nebolo dostatočne vybavené na petrifikáciu a konzervovanie rozobratých
drevených objektov. Konzervovaniu
konštrukčných prvkov, oprave a výmene prehnitých a poškodených
častí sa žiadalo venovať väčšiu pozornosť. Ošetrenie drevnej hmoty
bolo obmedzené iba na povrchový
náter. Boli to technologické nedostatky, ktoré budúcemu užívateľovi
– okresnému vlastivednému múzeu
spôsobili finančné náklady pri odstraňovaní drevokazných húb
v objektoch, hneď po ich prevzatí
do správy. Bez základného ošetrePosledné otváranie dverí. Kostolník
nia a konzervovania bol aj do drevepred kostolíkom v Matysovej, 1978.
ného
kostolíka
namontovaný
Foto: R. Kulka. Archív ĽM
ikonostas a voľné ikony.
109

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

Rozoberanie dreveného kostolíka in situ, 1978. Foto: R. Kulka. Archív ĽM

Okresné vlastivedné múzeum, budúci užívateľ areálu a objektov,
sa v tomto období venovalo intenzívnemu zberu národopisného materiálu pod vedením Janka Lazoríka. Veľkými autami z okolitých dedín zvážali pracovníci poľnohospodárske náradie, ľudový nábytok, náradie na
spracovanie ľanu a iné predmety potrebné pre budúcu inštaláciu do postavených objektov. Priznám sa, že také množstvo materiálu sme pri vtedajšom personálnom obsadení múzea (celkom 5 pracovníkov) nemohli
dôkladne odborne spracovať. 70. roky minulého storočia boli z hľadiska
akvizície veľmi plodné. Na niektorých dedinách sa ešte gazdovalo – na
pastvinách boli ovce a dobytok, sušili sa sená, kosilo sa obilie, oralo a hnojilo, a ženy v domoch tkali. Veru, bolo čo ešte dokumentovať. Keď sme
vošli s kolegom Jánom Lazoríkom do dvora, nie všade boli nadšení tým,
že im chceme prekutrať pôjd na dome, maľovanú truhlu s odevom či
starú sýpku a stodolu. Ospravedlňovali sa nám, že tam majú neporiadok.
A Ján Lazorík im na to: „Ježiš Mária, ket tam budze poradek, múzejník
tam pujdze zbytečne, bo tam už nič nenájdze“!. A spomínam si, ako sa
im prihováral: „Nehlašili u vás v obecnym rozhlaše, že do neba še nepujdze za modleňe, ale za dobré skutky?“ Za dobrý skutok považoval
odovzdanie predmetov do múzea – samozrejme uvedomelo - zadarmo.
Vďaka tejto akvizícii sme nemali a ani nemáme problém so zariaďovaním
objektov. Podarilo sa mu vytvoriť aj pekné kolekcie – napr. izbové stropné
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trámy, drevené maľované truhly, dvere, okná, náradie na tkanie a pod. Popritom objekty ľudovej architektúry fotografoval a na magnetofónový pás
zaznamenával ľudové piesne, zvyky, spomienkové rozprávania z vojen,
z drotárskej vandrovky, o živote a pod. Škoda, že sa tejto príležitosti už
nedožil. (Zomrel 10 dní pred oslavou výročia vo veku nedožitých 95
rokov.)
V roku 1984 sa začali k prvej ukončenej etape výstavby expozície
kolaudačné jednania s investorom, dodávateľmi a stavebným úradom.
Závažným nedostatkom pri tejto realizácii bol fakt, že Okresná pamiatková správa ako investor, vykonávala na výstavbe múzea v prírode aj stavebný dozor. Aj napriek tomu, že postavené objekty neboli pripravené
tak, aby sa v nich dali
tvoriť interiéry, vtedajší
riaditeľ Okresného vlastivedného múzea, Marcel Smetana, kolaudačné
protokoly podpísal a prevzal objekty l. etapy do
užívania. Bol to kostolík
z Matysovej, roľnícky
dom z Veľkého Lipníka,
dom pastiera z Litmanovej, dom richtára so
Výstavba l. etapy expozície, 1982.
sýpkou z Veľkej Lesnej
Foto: R. Kulka. Archív ĽM
a usadlosť z Údola. Areál
múzea bol pozdĺž príjazdovej komunikácie ohradený dreveným plotom
s vyrezávanou vstupnou bránou. Až po kolaudácii sme zistili, že múzeum
prevzalo objekty bez historicko-etnografickej dokumentácie a priebežnej
dokumentácie z rozoberania stavby na usadlosti, z transferu, či postavenia na novom mieste v expozícii a pod. Odovzdaná dokumentácia zo
strany investora pozostávala z nákresu pôdorysu a dvoch – troch fotografií. Preto sme museli realizovať dodatočnú dokumentáciu formou návratu
na pôvodné miesto. Žiaľ, potrebné informácie o rodine, hospodárení,
osudoch potomkov, sme po rokoch získavali nie od priamych vlastníkov,
ale sprostredkovane od susedov a miestnych informátorov. Nedostatkom
bol tiež fakt, že sa v priebehu výstavby ustúpilo od pôvodného situačného
plánu a výberu vytypovaných objektov. Za mnohé vytypované objekty boli
postavené náhrady, ktoré v mnohých prípadoch nie sú typickými reprezentantmi. Aj napriek všetkým nedostatkom sa pracovníci múzea usilo111
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vali priblížiť návštevníkovi pamiatkovú hodnotu každej stavby, jej pôvodné
využitie a v priestore obytného domu predstaviť život pôvodnej rodiny.
Za prvého správcu múzea v prírode bol menovaný odborný pracovník Rudolf Žiak, ktorý prvé objekty aj zariaďoval. K jeho nástupcom patrili: Monika Pavelčíková, Stanislav Dziak, Erik Majkrák, Pavol Zámiška, Jozef
Balužinský, Pavol Folvarčík, Štefan Pekár-Hudák a Dušan Janický. Odborné podklady pre tvorbu libriet a scenárov na riešenie interiérov objektov spracovala a výber exponátov zabezpečovala etnografka múzea
Monika Pavelčíková. Dobrú prácu odviedli aj konzervátori múzea pod
odborným vedením Pavla Sása, na ktorých bol kladený nápor na technickú prípravu a konzervovanie múzejných predmetov.
Prvým problémom pred samotným sprístupnením múzea v prírode bol jeho názov. Názov podľa koncepcie – Súbor stavieb ľudovej architektúry sa nám veľmi nepozdával, aj keď tento názov najlepšie
zodpovedal skutočnému stavu, pretože to bol areál - park ľudovej architektúry. Ostatné múzea v prírode na Slovensku boli pomenované ako
múzea dediny slovenskej, kysuckej, oravskej, liptovskej, preto aj my sme
hľadali prijateľnejší názov. Nakoniec sme pomenovali náš areál názvom
Národopisná expozícia v prírode, pretože tu okrem architektúry prezentujeme aj iné prejavy ľudovej kultúry – bývanie, poľnohospodárstvo, chov
zvierat a duchovnú kultúru.6 Tento názov sme umiestnili na vstupnú budovu a neskôr na hlavnú vstupnú bránu do areálu expozície, aby upútal
návštevníkov, ktorí kráčajú cestou od parkoviska smerom k hradu. Po
istom čase, keď sa nám začala pekne rozbiehať návštevnosť expozície,
nás lektori z hradu upozornili na fakt, že sa turisti pýtajú: „Kde máte ten
skanzen?“. Došli sme k záveru, že im náš názov Národopisná expozícia
v prírode asi nič nehovorí. Preto sme začali na propagačných materiáloch
používať názov ľubovniansky skanzen. Juraj Langer sa zásadne stáva proti
používaniu názvu skanzen, pretože pre väčšinu cudzincov označuje
stockholmské múzeum v prírode alebo mestské hradby, ale u nás nemá
tento názov presné pojmové vymedzenie. Jemu sa v našom prípade javí
ako najprijateľnejší názov Múzeum hornospišskej dediny.7 Tento názov
však nezodpovedá územnému výberu pamiatok ľudovej architektúry. Ten
bol zameraný na územie okresu Stará Ľubovňa, ktorého súčasťou sú
obce historicky patriace k spišskej a šarišskej župe. Druhou jeho alternatívou je názov Ľubovnianske podhradie, ktorý vhodne vystihuje polohu
6

Národopisná muzea v přírode, Rožnov pod Radhoštěm, 1981.
LANGER, Juraj: Koncepcia národopisnej expozície v prírode múzea v Starej Ľubovni,
1997. rkp. Z archívu ĽM.
7
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múzea. Avšak dávno predtým sme začali tento názov používať pre pomenovanie súboru stavieb postavených v 18. st. južne od hradu. Tieto
objekty slúžia pre administratívne účely a ako depozitáre múzea. Takže
oficiálny názov múzea v prírode sa nám nepodarilo do súčasnosti vyriešiť.

Výstavba 2. etapy expozície. Foto: R. Kulka. Archív ĽM

V počiatkoch, po prevzatí stavieb, bol najväčší problém s terénom
samotného areálu, ktorý bol jedným staveniskom – s kopami zeminy, stavebného materiálu, odpadom, s neupravenými plochami a chodníkmi.
Veľmi sme sa usilovali, aby sme si získali návštevníkov. Areál sme oživovali
výsadbou stromov, zeleňou, kvetmi, predzáhradkami a zvieratami. V areáli
sa naďalej pokračovalo vo výstavbe objektov, ktoré múzeum preberalo jednotlivo až do roku 1991, kedy došlo k zániku Okresnej pamiatkovej správy
a jej delimitácii. Žiaľ, súčasťou delimitácie bola aj parcela vyčlenená
z areálu skanzenu, s administratívnou budovou postavenou v roku 1977,
s veľkou hospodárskou budovou, lokálnym parkoviskom, príjazdovou komunikáciou a lesnou parcelou na hradnom kopci. Novým vlastníkom delimitovaného majetku sa stal štát zastúpený štátnou organizáciou
Slovenským ústavom štátnej pamiatkovej starostlivosti v Bratislave.
Pracovisko v Starej Ľubovni bolo zrušené a jeho kompetencie boli delimitované pod Regionálne stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti
v Prešove. Po delimitácii sa vedenie Ľubovnianskeho múzea usilovalo
niekoľkými žiadosťami adresovanými na MK SR a Slovenskému ústavu
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MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

štátnej pamiatkovej starostlivosti v Bratislave získať uvedené budovy
a parcely späť do správy múzea, pretože tam patrili. Administratívna budova by bola pomohla múzeu riešiť stiesnené a zdravotne nevhodné pracovné priestory, ktoré malo v kaštieli pod hradom. Jej poloha medzi
hradom a skanzenom bola výhodná pre komunikáciu medzi obidvomi
areálmi. Nepodarilo sa nám to!
Od roku 1991 prešla výstavba múzea v prírode, ako aj obnova
hradu Ľubovňa, do kompetencie Okresného vlastivedného múzea v Starej Ľubovni, bez odborných pracovníkov a bez skúsenosti v oblasti v stavebníctva a obnovy pamiatok. K pokračovaniu výstavby múzea v prírode
sme nemali žiadne metodické vedenie. Usilovali sme sa pridržiavať pôvodnej koncepcie, ale pri každom novom objekte bol problém s jeho
umiestnením do areálu. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia, rovnako ako v iných múzeách v prírode na Slovensku, začal z finančných dôvodov dlhoročný útlm v pokračovaní výstavby tohto múzea. Zabezpečenie
financií na údržbu týchto špecializovaných múzeí a expozícií nebolo MK
SR ani ďalšími zriaďovateľmi akceptované. O pokračovaní výstavby sa nedalo ani len uvažovať. Boli sme prinútení intenzívnejšie sa venovať cestovnému ruchu. Areály a expozície múzea, s národnými kultúrnymi
pamiatkami, začali ľubovnianski múzejníci aktívne propagovať na trhu
CR. Počas letnej sezóny pripravovať hodnotné podujatia a tak vďaka zvýšeného záujmu zo strany návštevníkov začali plynúť do rozpočtu múzea
financie, ktoré boli investované do prevádzky a údržby hradu a objektov
ľudovej architektúry. Vďaka týmto finančným prostriedkom boli v ostatných rokoch na všetkých 26 objektoch vymenené šindľové krytiny a zreštaurovaný ikonostas a historický mobiliár dreveného gréckokatolíckeho
kostolíka z Matysovej. Múzeu významne pomohli aj granty z dotačného
programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rokoch 1993 –
2014 na reštaurovanie pamiatok, výstavbu objektu a na inštalovanie elektronického zabezpečovacieho systému, ktorý chráni objekty ľudovej architektúry, vystavené exponáty a areál.
V roku 1997 bola pôvodná koncepcia výstavby v spolupráci s odborníkmi zo slovenských múzeí v prírode a zástupcami zriaďovateľa prehodnotená. Návrh na ďalší postup jej výstavby vypracoval Juraj Langer.8
Tento skúsený odborník zhodnotil vtedajší existujúci stav expozície so
všetkými kladnými stránkami ale aj nedostatkami, a ponúkol možnosti
riešenia negatívnych javov. Nedostatkom je malé územie areálu, absencia
8

LANGER, Juraj: Koncepcia národopisnej expozície v prírode múzea v Starej Ľubovni,
1997. Z archívu ĽM.
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zastúpenia iných etnických skupín z oblasti Starej Ľubovne ako rusínkoukrajinskej skupiny. Do tematického zaradenia navrhol pripojiť nemeckú
zónu. Hlavným koncepčným východiskom je podľa jeho názoru rekonštrukcia historického sídelného prostredia a prezentácia kultúry všetkých
etnických skupín v minulosti žijúcich na území horného Spiša, ako bolo
navrhnuté už v pôvodnej urbanistickej štúdii. Taktiež sa stotožňuje
s priečne-pozdĺžnou koncepciou uloženia objektov. Autor navrhuje nové
sídelné riešenie expozície. Rozdeľuje ho na 5 častí – zón: slovenskú, rusínsku, goralskú, nemeckú a výrobno-obchodnú a popisuje ich s najmenšími detailmi.9 V závere zdôrazňuje, že múzeum v prírode má nielen
dokumentačnú funkciu, ale aj funkciu rekreačnú a poznávaciu, a do budúcna je potrebné počítať aj s psychologickou funkciou. Pre návštevníka
bude postupom generácií v expozícii stále viac neznámeho a stále viac
objavovaného. Táto koncepcia je pre súčasných pracovníkov múzea dôležitým odborným podkladom pre ďalšie dopĺňanie objektov, pre riešenie
trávnatých plôch, tvorby ornice, umiestnenie močidiel, bielidiel a pod.,
s výhodou, že je možné sa s autorom ešte osobne stretnúť a konzultovať.

Výstavba domu z Údola v expozícii, 1982. Foto: R. Kulka. Archív ĽM
9

LANGER, Juraj: Koncepcia národopisnej expozície v prírode múzea v Starej Ľubovni.
Z archívu ĽM.
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V súčasnom období je v expozícii sprístupnených 28 originálnych
objektov ľudovej architektúry, ktoré pochádzajú z rusínskeho, slovenského a goralského prostredia. Najpočetnejšie zastúpenie majú drevené
obytné domy zo začiatku a prvej tretiny 20. storočia pochádzajúce z obcí
Veľký Lipník, Litmanová, Veľká Lesná, Údol, Jarabina, Jakubany, Kremná,
Kamienka. Desať obytných domov dokumentuje rôzne pôdorysné typy
a úroveň bývania našich predkov. Výber exponátov v jednotlivých objektoch je bohatý a zodpovedá historickému obdobiu, ktoré pamiatky ľudovej architektúry prezentujú. Okrem predmetov dennej potreby rodiny
tu nájdeme aj výrobné nástroje doplnkových zamestnaní (drotára, obuvníka, debnára a tkáčky), ktoré boli významným zdrojom obživy rodiny.
Bývanie a život v dome bol úzko spojený s typom rodiny. Toto kritérium
bolo akceptované pri tvorbe interiérov obytných domov. Interiéry niektorých pôvodných domov sú využité aj na tvorbu expozícií – dedinskej
školy z obdobia 1. ČSR (dom z Údola) a vandrovného remesla – drotárstva na Spiši (dom z Jarabiny). Vo výstavnej miestnosti v hájovni z roku
1890 prezentujeme výstavy s národopisnou tematikou. Z hospodárskych
stavieb sú tu okrem tradičných stavieb z usadlosti (maštaľ, stodola,
sýpka) z Údola, Legnavy,
Kremnej umiestnené aj
sezónne poľné obydlia
a hospodárske stavby
majdany z Litmanovej.
Súčasťou múzea v prírode sú aj technické
stavby – zrubová kováčska
vyhňa z Torysy, mlyn
s valcovou stolicou z Malého Sulína a stolárska
dielňa z osady Piľhovčík,
administratívne patriaca
Výstavba domu drotára z Jarabiny.
Foto: R. Kulka. Archív ĽM
obci Mníšek nad Popradom.
Dominantou expozície je drevený gréckokatolícky kostolík
postavený v roku 1833 v Matysovej. Jeho transfer do expozície bol realizovaný v rokoch 1978 – 1979. Interiér kostolíka je východného obradu,
vyzdobený barokovým ikonostasom z roku 1756. Zachoval sa tu aj pôvodný obetný oltár, voľné a procesiové ikony z obdobia 17. až 19. storočia.
Za veľký úspech považujeme aj skutočnosť, že sa nám podarilo všetky
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ikonopisecké pamiatky priebežne v rokoch 1993 – 2010 prevažne z vlastných príjmov a finančnej pomoci z grantového programu MK SR reštaurovať. Okrem toho sa nám od gréckokatolíckej cirkvi podarilo získať aj
historický zvon patróna sv. Michala Archanjela z roku 1736 z Matysovej.
Od roku 2010 vyzváňa z veže kostolíka do areálu múzea v prírode nový
zvon zasvätený P. Márii. Je to dar stavebnej firmy Mramorland, ktorá realizovala obnovu renesančného paláca na hrade Ľubovňa. Kostolík bol
v roku 1990 nanovo posvätený a pri príležitosti významných cirkevných
sviatkov slúži liturgickým účelom.
V prírodnom amfiteátri v areáli
expozície sme počas celých 30 rokov, v
čase letnej turistickej sezóny organizovali podujatia venované prezentácii tradičnej duchovnej kultúry, zvykom,
folklóru v podaní folklórnych skupín,
súborov a sólistov. K úspešným podujatiam patrili od začiatku – festival s názvom Sme tu, spievajme, Nedeľné Ľudová umelkyňa zo Sądecka, 2005.
Foto: P. Sás. Archív ĽM
folklórne popoludnia, Dedina sa predstavuje, Programy s ovčiarskou tematikou, Deň medu a Hubertovské
slávnosti, Hrad a skanzen deťom, Noc
v múzeu, Sviatok Rusínov a ďalšie.
Všetky spomínané podujatia sú našimi
návštevníkmi hojne navštevované. Aj
v rámci cezhraničnej spolupráce s partnerským Sądeckým Parkom Etnograficznym v Nowym Sączu realizujeme
výmenné národopisné programy
s ukážkou remeselných prác, gastronómie a s folklórnymi programami v podaní súborov zo Spiša a Sądecka. Dobre
udržiavaný areál expozície sa stáva obľúbeným miestom, kde sa organizujú
Dievčina zo Sądecka, 2004.
Foto: P. Sás. Archív ĽM
podujatia aj iných subjektov z nášho regiónu. V letnej sezóne areál expozície oživujeme chovom oviec a hydiny.
V ostatných sezónach je chov tradičných domácich zvierat rozšírený a sústredený v jednom gazdovskom dvore. V oknách domčekov kvitnú kvety
a v predzáhradkách a na políčkach rastie zelenina a iné tradičné plodiny.
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Výnimočným a úspešným projektom, ktorý má prvenstvo medzi
múzeami v prírode na Slovensku, je sprístupnenie múzea v prírode pre
hendikepovaných návštevníkov. V roku 2013 naše múzeum sprístupnilo
pre nevidiacich a nepočujúcich aj hrad. Za tieto ústretové kroky k hendikepovaným skupinám obyvateľstva bolo múzeum ocenené hlavnou
cenou Slovensko bez bariér 2010 – 2013.
Pri príležitosti tohto významného jubilea – 30. výročia sprístupnenia múzea v prírode, boli do areálu postavené tri objekty – hospodársky
trakt z Ruskej Vole, transfer a postavenie domu č. 100 z roku 1886
z Veľkého Lipníka a kópia spišskej kaplnky. Veríme, že zo strany štátu
a regionálnej samosprávy budú pre ďalší rozvoj múzea v prírode vytvorené
ekonomické a spoločenské podmienky, pretože múzeá tohto typu majú
svoj význam nielen v rozvoji vidieckeho turizmu a cestovného ruchu na
Slovensku, ale aj pre zachovanie tohto kultúrneho dedičstva predkov
budúcim generáciám.
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Národopisná expozícia s výhľadom na Vysoké Tatry. Foto: P. Sás. Archív ĽM

Národopisná expozícia, pohľad z hradu. Foto: P. Sás. Archív ĽM
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Abstract:
Ľubovňa Museum – The Castle in Stará Ľubovňa comprises two independent exhibitions: Castle Ľubovňa and the Museum of Folk Architecture. Both introduce the history, architecture and the lifestyle in the
ethnically mixed territory of the Spiš and Šariš Regions. The goal of the
construction is to record the material and spiritual culture of Slovaks,
Ruthenians, Gorals, Germans, Jews and Roma who have been living here
side by side for centuries, creating the cultural values of this region. The
open-air museum does not only present buildings which were built at the
time it was established, but it also adds other structures and new forms of
the presentation of cultural values.
Keywords: Ľubovňa Museum, Stará Ľubovňa Castle, the Museum of
Folk Architecture
História a kontexty vzniku múzea
Múzeum ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa, je špecifické svojou
polohou, nachádza sa na severovýchode Slovenska, v prírodnom prostredí
pod hradom Ľubovňa, medzi Ľubovnianskou vrchovinou, Spišskou Magurou a Levočskými vrchmi, s výhľadom na Vysoké Tatry. Z historického
hľadiska a aj v súčasnosti je Spiš etnicky zmiešaným regiónom. Keďže
toto územie je výrazne geograficky členené aj pôvodné osídlenie sa spája
so špecifikami súvisiacimi s horskými oblasťami. Horské obyvateľstvo sa
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vyznačuje silným tradicionalizmom a horské oblasti poskytujú ochranu
pre malé etnické skupiny, ktoré by v nižších oblastiach splynuli s vyspelejšou kultúrou. Komunikačné línie, ktoré vedú cez toto územie zároveň
vytvorili vhodné prostredie pre vznik sídlisk s hospodárskym a informačným potenciálom.1 Územie, ktoré múzeum mapuje je v blízkosti hraníc,
spoločne tu vedľa seba žili Slováci, Rusíni, Nemci, Poliaci, Gorali, Židia
a Rómovia.
Za najstaršiu zmienku, ktorá sa vzťahuje k tomuto územiu, sa považuje listina kráľa Imricha z roku 1198, ktorej obsah je podobný neskoršej listine Ladislava IV. z roku 1289.2 Na základe týchto prameňov
historici usudzujú, že prví cudzí element a to nemeckí kolonisti prišli
na Spiš už v polovici 12. storočia a najviac sa ich usadilo v 13. storočí a
začiatkom 14. storočia. Nemeckí kolonisti sa riadili vlastným právom, nazývaným aj spišským právom3, prichádzali s novými poznatkami z banskej
činnosti a remesiel, osídlili väčšinou už staršie slovanské, slovenské dediny, ktoré začali postupne získavať charakter miest alebo zakladali nové
osady v ich blízkosti.4 Koncom 14. storočia začiatkom 15. storočia sa na
území objavujú valasi, šírili sa cez Ukrajinu na severné Slovensko, do
južného Poľska a na Moravu, odlišovali sa hlavne spôsobom obživy, venovali sa chovu oviec a dobytka a spracovaniu ich produktov. Usadzovali
sa prevažne v starších spustnutých osadách a horských oblastiach, riadili
sa novým právnym systémom, valašským právom, spolu s touto kolonizáciou prichádzajú aj Rusíni, ktorí tvoria aj v súčasnosti pomerne značnú
časť obyvateľstva. V polovici 16. storočia táto etapa skončila a nasledovala
kopaničiarska kolonizácia, nedostatok plôch pre extenzívny chov valašského dobytka a tiež úsilie feudálov zvýšiť svoje zisky, začali sústreďovať
voľne žijúce obyvateľstvo do trvalých sídlisk a donucovali ich poľnohospodársky obrábať pôdu.5 Čo sa týka príchodu Rómov, predpokladá sa, že
1

PIETA, Karol: Spiš vo včasnej dobe dejinnej. In: Terra Scepusiensis: Stav bádania o
dejinách Spiša. Levoča a Wrocław : Lúč, 2003, s. 149 – 150. ISBN 80-7114-457-6.
2
CHALUPECKÝ, Ivan: Osídlenie Spiša Nemcami v zrkadle zachovaných prameňov. In:
ŠTEVÍK, Miroslav (ed.). Spiš v 12. a 13. storočí. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum,
2011, s. 104 – 110, ISBN 978-80-970021-3-8.
3
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 328 s.
4
GOJDIČ, I.: Nemecká kolonizácia 12. storočia. In: Terra Scepusiensis: Stav bádania o
dejinách Spiša. Levoča a Wrocław : Lúč, 2003, s. 162. ISBN 80-7114-457-6.
5
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985, 328 s.
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určité skupiny prišli na územie Uhorska už v 13. storočí s Ondrejom II.
Priamy doklad je z polovice 14. storočia, spišsko-novoveský richtár Ján
Kunch ich v opise majerov uvádza ako tulákov, poddaných v zmluvnom
pomere, ale aj ako príslušníkov šľachtického stavu. Spiš bol jedným z prvých území, kde sa začali v 15. storočí usadzovať.6
Myšlienkou výstavby múzea s cieľom dokumentácie materiálnej
a duchovnej kultúry obyvateľov toho územia sa začal zaoberať začiatkom
70. rokov 20. storočia riaditeľ múzea Andrej Čepišák. Lokalita pod hradom Ľubovňa bola zvolená zámerne ako miesto kde bude môcť návštevník vidieť protiklad života šľachticov a chudobných poddaných. Hoci išlo
čiastočne aj o ideologický zámer, múzeum v prírode spolu s hradom tvorí
unikátne spojenie s atmosférou, ktorá láka mnohých turistov. V roku 1975
realizoval tím odborníkov z Katedry urbanizmu a územného plánovania
výskum ľudovej architektúry území okresu Stará Ľubovňa a spracoval
koncepciu, na základe ktorej začala výstavba múzea, prvú etapu ukončili
v roku 1984. Pôvodná koncepcia bola v spolupráci s odborníkmi a zástupcami zriaďovateľa v roku 1997 prehodnotená a ďalší postup jej výstavby
vypracoval PhDr. Juraj Langer, CSc.7
Múzeum v prírode a jeho aktivity
V múzeu je 27 originálnych objektov, ktoré pochádzajú zo slovenského,
rusínskeho a goralského prostredia, ide hlavne o drevené obytné domy z
19. a 20. storočia pochádzajúce z obcí Litmanová, Veľká Lesná, Jarabina,
Jakubany, Údol, Kremná, Kamienka a Veľký Lipník. Súčasťou múzea sú
aj hospodárske budovy, sýpky a technické stavby, mlyn zo Sulína, hospodársky trakt z Ruskej Vole, stolárska dielňa z Piľhovčíka a kováčska vyhňa
z Torysy. Dominanta celej expozície a zároveň aj najstarší objekt je gréckokatolícky chrám z Matysovej, zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Patrí
k významným pamiatkam ľudovej sakrálnej architektúry na východnom
Slovensku. Chrám bol postavený v roku 1833 v strede dediny Matysová,
v mierne vyvýšenom svahu, na mieste starého cintorína a pôvodného dreveného chrámu zo 17. storočia. Trojpriestorový chrám tvorí svätyňa, loď
a predsieň. Loď od predsiene, nad ktorou sa vypína veža, oddeľuje stena
s dverami a od svätyne barokový ikonostas z 18. storočia. Na stenách in6

HORVÁTHOVÁ, Emília: Cigáni na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied,
1964, s. 96 – 97.
7
PAVELČÍKOVÁ, Monika: Dejiny a súčasnosť múzea v Starej Ľubovni. In: ŠTEVÍK,
Miroslav (ed.). Pamätnica k 50. výročiu vzniku múzea v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa :
Ľubovnianske múzeum, 2006, s. 9 – 13. ISBN 80-969234-2-0.
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teriéru chrámu sú umiestnené ikony z pôvodného dreveného chrámu zo
17. storočia. Jednou z nich je aj ľudový variant vyobrazenia biblickej scény
ukrižovania. Ikona Ukrižovanie s datovaním okolo roku 1640 od neznámeho ikonopisca je špecifická tým, že spája východokresťanskú ikonografickú schému a západokresťanské chápanie tragickej udalosti.8
Múzeá v prírode sú vo všeobecnosti inštitúcie úzko späté s národnými a regionálnymi kultúrnymi tradíciami, návštevníka obohacujú
poznaním, vedomosťami a zážitkami, ponúkajú obraz o materiálnej a duchovnej kultúre ľudí žijúcich na určitom území. O to sa pokúša aj Ľubiovnianske múzeum a tomu prispôsobuje svoje expozície. Jednotlivé
etnické, či etnografické skupiny žijúce na tomto území sa od seba odlišovali z časti prostredníctvom architektúry, spôsobom stavby a umiestnenia domu a hospodárskych stavieb, ale aj nárečím, zvykmi, odievaním
a aj spôsobom obživy. V obytných domoch sú prezentované podľa oblasti,
z ktorej dom pochádza, predmety, zvyky a príbehy ich majiteľov. Interiéry
obydlí sa zameriavajú okrem remesiel a spôsobu obživy aj na konkrétne
sviatky počas roka ako Veľkú noc alebo Vianoce a udalosti zo života rodiny,
ktorými sú narodenie dieťaťa, svadba či úmrtie člena rodiny.
Neoddeliteľnou súčasťou múzea sú aj kultúrne podujatia, animačné programy, vzdelávacie aktivity a workshopy. Niekoľko krát ročne
sa koná v gréckokatolíckom chráme liturgia v staroslovienčine. Súčasťou
každého podujatia je aj ukážka remesiel, poľných a lúčnych prác a príprava tradičných jedál. Počas letnej turistickej sezóny sú súčasťou prehliadky ukážky remeselnej tvorby, vystúpenia folklórnych súborov a
ochutnávka tradičných jedál. Zvyky a tradície majú návštevníci možnosť
zažiť prostredníctvom podujatí: Trojkráľová liturgia, Fašiangy, Deň medu
a ďalšie. K životu na vidieku neodmysliteľne patria aj zvieratá na gazdovskom dvore. Pre najmenších návštevníkov skanzen ponúka možnosť zahrať sa v detskom kútiku. Jeho súčasťou je drevený kolotoč, hračky z
prírodných materiálov a zamagurské bábiky. Vzdelávacia a kultúrno-výchovná činnosť je jedna z hlavných úloh múzea, ktorá prispieva k formovaniu a obohacovaniu návštevníkov. V múzeu sa zameriavame aj na deti
základných škôl, pre ktoré máme počas roka niekoľko špeciálnych programov.

8

PAVELČÍKOVÁ, Monika: Matysovské ikony. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum
– hrad v Starej Ľubovni, 2010, str. 13 – 14.
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Nové objekty v múzeu
V roku 2013 Ľubovnianske múzeum začalo po konzultáciách s PhDr. Jurajom Langerom Csc. výstavbu Slovenskej ulice. Postavil sa hospodársky
trakt, dve drevenice a jeden sypanec ako reakcia na Langerovú koncepciu
z roku 1997. Tieto prírastky úspešne postavené v areáli múzea navyšujú
jeho kultúrnu hodnotu a rozširujú obzory využitia pre širokú a odbornú
verejnosť.
Hospodársky trakt z Ruskej Vole
Ako prvý sa postavil hospodársky trakt z Ruskej Vole. Je to stavba
s obdĺžnikovým pôdorysom, trojpriestorová, slúžiaca k hospodárskym
účelom stredného roľníka. V rámci usadlosti bola umiestnená priečne
na konci dvora a oddeľovala komunikačný priestor – dvor od záhrady,
ktorá pokračovala za stodolou po koniec usadlosti. Stavba má symetrický
pôdorys. V centre je naprieč priechodný priestor – stodola, ktorý bol na
obidvoch protiľahlých stranách uzavretý doskovými dvojkrídlovými vrátami. Tie sa dokorán otvárali, keď do priestoru pritiahli veľký rebrinový
voz vysoko naložený obilím alebo senom. V rámci jedného krídla vrát je
vyrezaný otvor pre menšie doskové dvere, ktorými vchádzali do priestoru
osoby. Na ľavej strane od centrálnej časti je umiestnená maštaľ pre dobytok, kone, ošípané, hydinu. V pozdĺžnom priečelí maštale sú umiestnené jednokrídlové doskové samostatné vchodové dvere a na ich
obidvoch stranách dve malé okienka. V súčasnej dobe je tam inštalovaná
výstava drevených trámov.
Stropné trámy mali v dreveniciach vážnu funkciu, okrem nosnokonštrukčnej, magickej a ochrannej aj dekoračnú. Bohatosť a majstrovské
prevedenie výzdoby trámu bolo aj prestížnou záležitosťou rodiny. V ľudovom prostredí zaznamenávame aj kultovú funkciu týchto trámov, ktorá
sa uplatňovala najmä v rodinných obradoch. Pri úspešných pytačkách si
budúci manželia pod stredným trámom položili ruky na plecia. Človek
odoberajúci sa na dlhú cestu sa pod trámom prežehnal. Tu dávali požehnanie mladomanželom pred odchodom na sobáš, snímali neveste veniec z hlavy a začepčili ju do čepca. Pod trám na dlážku prinášali ťažko
rodiacu ženu a ťažko konajúceho človeka... Okrem spomenutých funkcií
poslúžil trám na odloženie rôznych nástrojov a drobných predmetov, písomností, kníh, peňazí a zavesenie malých rodinných fotografií.
K úplnosti jeho využitia patrilo aj ukotvenie kovového háku slúžiaceho
pri zabíjačkách na zavesenie ošípanej, alebo kovového krúžku na zasunutie osi motovidla pri príprave osnovy na tkanie.
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Pôvod množstva motívov používaných na výzdobu stropných trámov siaha až do prehistórie. Magicko-ochranné symboly a sakrálne prvky
boli v obydliach prítomné na viacerých miestach a situované tak, aby dodávali horizontálnemu, materiálne orientovanému životu i rozmer vertikálny, spájajúci človeka s nebom a Bohom. Aj stropné trámy v predných
izbách domov boli miestami, na ktorých človek formou charakteristických znakov demonštroval magické a prosperitné praktiky. Silné zastúpenie mali geometrické znaky, najmä varianty kruhových solárnych
znakov. Zo základnej formy kruhu vznikla pridaním lístkov solárna rozeta.
Pridaním ďalších krížových línií vznikla šesť až osem lupeňová hviezda
vírová hviezda. Kruh patrí k najrozšírenejším geometrickým symbolom,
ktorého tvar je daný podobou slnka a mesiaca. Slnko je všeobecne charakterizované ako symbol života, svetla, tepla a jemu bola zverená ochrana
domu pred hromom a živelnými pohromami. Šesťcípa hviezda lemovaná
kruhom, prípadne dvojkruhom, je považovaná za symbol šťastia a svetla.
V interiéri ľudového prostredia sa rozeta vyskytuje okrem trámu aj na odkladacom nábytku. Ľudia verili v silu týchto znakov, ktoré odpradávna
plnili ochrannú a plodonosnú funkciu. Od stredoveku začali byť kombinované so znakmi kresťanského kríža v slnečnom kruhu. Prítomnosť sakrálnych prvkov a ich včlenenie do dekóru nemalo len magický zmysel,
ale začali byť vonkajšími znakmi religiozity. Vyskytujú sa v podobe Kristových a Máriiných monogramov a symbolov (IHS, M), ktoré sú doplnené
krížom nad písmenom H alebo srdcom. Religiozita sa prejavila aj v nápisoch, ktoré vyjadrovali vďaku Bohu za jeho pomoc pri výstavbe príbytku,
prípadne aj prosbu o jeho ochranu v budúcnosti.
Ďalším prvkom vo výzdobe trámu je vročenie - označenie predmetu dátumom, letopočtom vzniku. Najstarší trám z tejto kolekcie je
s vročením 1729, najmladší pochádza z Kolačkova s vročením 1935. Najväčším počtom trámom je zastúpené 19. storočie. Vročenie býva na viditeľnom mieste v kombinácii s kresťanskými symbolmi, či
ornamentálnymi prvkami, ku ktorým sa pripájal monogram majiteľa
alebo zhotoviteľa. Vročenia sú na niektorých trámoch v pozdĺžnej línii
smerom ku koncom trámov zdobené rytou rastlinnou výzdobou zobrazujúcou kvety, vetvičky, ratolesti či konáre, ktoré boli považované za
ochranné znaky a nositeľov šťastia.
Dom č. 100 z Veľkého Lipníka
V roku 2014 Ľubovnianske múzeum uskutočnilo transfér drevenice z Veľkého Lipníka č. 100 po odporúčaní Pamiatkového úradu Prešov
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ako najstaršiu drevenicu umiestnenú v areáli múzea. Pridanou hodnotou
bol aj príbeh obyvateľov drevenice a taktiež v akom stave sa našiel interiér.
Drevený domček patril Šugovcom, súrodencom Kataríne a Vasiľovi. Začal
sa zaujímavý projekt presunu drevenice do skanzenu pod hrad v Starej
Ľubovni. Celý proces sa rozdelil na viacero častí.
• Rozobratie
• Presun
• Postavenie, petrifikácia (skamenenie, zatvrdnutie, premena organického tkaniva na anorganické zložky; fosilizácia; trvalé zachovávanie
určitého stavu; vývojová strnulosť, neschopnosť zmeny) poškodených
častí, náhrada zničených častí
Tento domček bol pôvodne jednotraktový, čo znamená, že k obytnej časti domu v pozdĺžnej osi bola pristavená maštaľ a podšopa. Dom
bol podľa vročenia na izbovom strednom stropnom tráme postavený
v roku 1885. Je postavený z dreva ihličnatých stromov podľa miestnej stavebnej tradície. Majiteľka Katarína Šugová odišla z domu v pokročilej
starobe a zanechala všetko na pôvodnom mieste, na stole modlitebnú
knižku a ruženec. Šugovci mali v obci prímenie – Lancigeriovci, ktoré
môže byť odvodené od starších majiteľov tejto usadlosti. Takže Katarínu
nazývali Katryna Lancigerjová alebo teta Lancigerjová a Vasiľa volali
Vasko Lancigerij.
Katarína sa narodila 3. marca 1915 a Vasiľ 25. marca 1909 vo Veľkom Lipníku rodičom Jánovi Šugovi a Márii rod. Labovskej.
Obidvaja súrodenci boli slobodní. O Katarínu mal záujem chudobný pastier dobytka Ignacz Polakevič, ktorý pochádzal z Poľska. Keďže
bol chudobný, matka Mária jej nedala súhlas vydať sa za tohto mládenca,
preto Katarína zostala celý život slobodná. Rovnaký osud postihol aj jej
brata Vasiľa, ktorý bol už zasnúbený s miestnou dievčinou Katarínou, ale
rodičia nedovolili. Katryna vraj v spomienkach na rodičov raz povedala
„žeby mojich rodyčov zato zemľa vyrutyla“. Pocit majetnosti ich rodičom
dodávali peniaze, ktoré prichádzali od príbuzných z Ameriky, ktorých fotografie v rámoch boli zavesené v izbe pod stropom.
Po smrti rodičov sa obidvaja súrodenci Vasiľ a Katarína živili ako
roľníci. Keď nestačili polia sami obrábať, najímali si pomocníkov z miestnych obyvateľov. Vasko choval pekné voly, vraj ľem ša tak blyščali. Vasiľ
nečakane ochorel a na následky choroby v roku 1963 zomrel vo veku 54
rokov. Bol to parádny mládenec, v dedine na neho spomínajú, že nosil
červené vysoké čižmy, ktoré si priniesol z drotárskej vandrovky v Ma127
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ďarsku. Sprevádzal nesmelých mládencov na pytačkách a vyberal im
pekné dievky za ženy. Keď zomrel, do truhly ho sestra vyparádila ako mládenca. Obula mu červené čižmy. V dedine bolo zvykom, že truhlu slobodného mládenca, aj keď zomrel v staršom veku, niesli na cintorín
slobodné dievky.
Teta Katryna po smrti svojho brata zostala žiť v domčeku celkom
sama. Živila ju jedna kravička a jedna rolička v briežku nad jej domom
Na bani. Hnoj spod kravičky z maštale vynášala na chrbte v koši hore
brehom a späť znášala plodiny, ktoré sa jej na roli urodili. Spoločnosť jej
robili mačky, kociky ich volala, ktoré do domu vpúšťala cez malý otvor vyrezaný vo vchodových dverách. Bola to žena vyššej, útlej postavy s veselou
povahou. Odvtedy čo jej zomrel brat Vasiľ, si ju ľudia pamätajú stále
v čiernom oblečení. V nedeľu kráčala na liturgiu do kostola cerkvi medzi
poslednými. Počas liturgie stála iba pod vežou a medzi prvými odchádzala domov. Keď už bola staručká, nevládna, sedela skrčená na prahu
domu a vedľa nej jej spoločníci, kotky, príbuzní Čarnotovci si ju vzali
k sebe a starali sa o ňu viac ako 15 rokov, až do smrti. Stará teta Katryna
už väčšinou len ležala v posteli a pri nej fľaštička pálenky. Celý život si
po trošku vypila na zdravie. Upila z fľaše, prepláchla ústa a prehltla. Hovorila, že má v hrdle reumu, tak si ho musí zohriať. Často sa pýtala na
svoj dom otázkou „stojit chyža?“ A prikazovala: „Dajte Mani 100 korún
nech kúpi kobasy a dá kocikom, bo mi chraňat dom od myšoch.“ V tom
čase denne od 7 hod. rannej až do 22 hod. večer mala zapnuté rádio a počúvala správy, piesne a hudbu. Večer pred spaním sa prihovárala redaktorom v rádiu „Bože Vám zaplať, že ste mi tak cilyj deň šumni hrali
i špivali.“
Bola pripravená aj na smrť a na všetko čo nasledovalo po nej.
Sama si pripravila oblečenie do truhly – bielu košeľu s tkanými a vyšívanými manžetami, opliča s majketami, biely sveter, šatku na hlavu a zásteru, a k tomu sukňu s hráškovaným vzorom, s horoškami.
V modlitebnej knižke, kde je text k svätej omši, mala vložený obrázok
a priala si, aby jej tam po úmrtí vložili palec, aby potom na druhom svete
v knižke nehľadala modlitby. Aj keď mala 91 rokov priala si, aby jej truhlu
niesli slobodní mládenci. K jej hrobu na miestnom cintoríne sa ide veľmi
strmo, preto sa smiala, že mládencom ešte priťaží „Aj ked som skora
a kosť, ja ša jim ešči zaprú“. Zomrela v máji v roku 2006.
Domček a usadlosť zostali opustené, zapadli prachom, obalili sa
pavučinou a zarástli trávou a aj kotky sa odsťahovali. Až domček navštívili
múzejníci zo Starej Ľubovne a on začal spomienkami ožívať....
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Tento príbeh je opísaný v drevenici a návštevníci sa môžu v myšlienkach vrátiť do čias minulých a predstaviť si život v nej.
Drevenica z Údola a Sypanec z Hromoša
V roku 2016 sa podarilo múzeu postaviť drevenicu z obce Údol
a v roku 2017 sypanec z obce Hromoš, ktoré pár rokov ležali na skládke
prikryté v očakávaní vzkriesenia. Využívať sa budú na prezentáciu a tvorivé dielne remeselných činností, ukážky tradičného varenia a spracovania ľanu a ovčej vlny.
Overené, ale aj nové formy prezentácie v múzeu
Múzeá v prírode majú vo všeobecnosti za úlohu zachovávať kultúrne
dedičstvo konkrétnych regiónov. Expozičnou a výstavnou činnosťou
a výchovno-vzdelávacími aktivitami ponúkajú obraz o materiálnej a duchovnej kultúre ľudí žijúcich na určitom území, tým majú možnosť prekonávať stereotypy a často krát aj predsudky spôsobené nevedomosťou,
neznalosťou alebo mylnými informáciami. Aby to bolo možné v čo najlepšej miere je potrebné rozširovať a využívať naplno potenciál múzea a
prispôsobovať nástroje propagácie ľudovej kultúry súčasným potrebám
návštevníkov. Cieľom kultúrneho manažmentu a marketingu by malo byť
zhodnocovanie a rozvoj kultúrneho kapitálu, ktorý daná pamiatka,
zbierka alebo lokalita predstavuje – v prospech jeho vlastníkov a širšej
verejnosti a jeho budovanie na udržateľnom princípe.9 Aby sme docielili
trvalý rozvoj kultúrneho dedičstva musíme zvoliť multidisciplinárny pohľad, etický prístup spojený so vzdelávacími aktivitami.10 Produktom
múzea sú expozície, výstavy, prehliadky, prednášky, workshopy a ďalšie
vedľajšie aktivity a programy, ale je nevyhnutné si uvedomiť, že návštevník
si vstupenkou nekupuje expozíciu, vystavený exponát alebo historický
objekt, ale len prístup k nemu. Pre návštevníka je teda základným produktom zážitok, ktorý návštevou získa, len ten môže ďalej viesť aj k nadobudnutiu informácií, znalostí a schopností.11
9

KESNER, L.: Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing,
2005, 304 s. ISBN 80-247-1104-4.
10
Z okraja do stredu : Príspevok do diskusie o kultúre a rozvoji v Európe, s. 212. Ministerstvo kultúry SR, 2004. [online] [cit. 17.8.2013] Dostupné na internete: http://www.radaeuropy.sk/swift_data/source/dokumenty/ikre/publikacie/dokumenty/Z%20okraja%20do
%20stredu.pdf
11
KESNER, L.: Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing,
2005, 304 s. ISBN 80-247-1104-4.
129

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

Zo súčasnej spoločenskej situácie a odborných diskusií vyplýva
nutnosť vytvárania podmienok na prístup ku kultúrnemu dedičstvu aj
pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ľubovnianske múzeum na tieto
požiadavky reaguje a okrem všeobecných a odborných informácii pre širokú verejnosť sa snaží svoje poslanie pretlmočiť aj marginalizovaným
skupinám. Vytváranie debarierizovaných expozícií, ktoré sú súčasťou
spoločných výstavných priestorov múzea, prebehlo v niekoľkých etapách.
Pre zrakovo postihnutých návštevníkov boli vytvorené vodiace línie na
pohyb po vymedzenom priestore, sprievodca v Braillovom písme, trojrozmerné modely objektov a haptická expozícia. Pre skupinu so sluchovým postihnutím bola zvolená forma sprístupňovania prostredníctvom
moderných technológií. Virtuálny sprievodca v posunkovej reči obsahuje
pretlmočený sprievodný text po múzeu. Bežnou súčasťou prehliadky
Ľubovnianskeho múzea počas letnej turistickej sezóny sú aj vystúpenia
sokoliarov. Výsledkom spolupráce s nimi je projekt Sokoliarstvo ako aves
terapia. Začleňovanie debarierizačných prvkov do expozícií múzea zároveň poskytuje informácie o marginalizovaných skupinách širokej verejnosti, čo prispieva k ich integrácii. Práve v poznávaní iných, v interakcii
so skupinami, ktoré sú nám odlišné obohacujeme samých seba. Pozývame vás spoznať a zažiť jedinečnú atmosféru Múzea ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa.
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SKANZEN V KÚPEĽOCH. GENÉZA, SÚČASNOSŤ
A PERSPEKTÍVY MÚZEA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
****************

AN OPEN-AIR MUSEUM IN A SPA. THE GENESIS, THE PRESENT AND PERSPECTIVES OF THE MUSEUM OF FOLK
ARCHITECTURE IN BARDEJOV SPA
PhDr. František Gutek
Šarišské múzeum Bardejov
Radničné námestie 13
085 01 Bardejov
e-mail: riaditel@muzeumsaris-bj.vucpo.sk
Abstract:
In his article, the author has been analysing and assessing the activities
of the Museum of Folk Architecture in Bardejov Spa, one of the permanent
exhibitions of the Šariš Museum in Bardejov. He observes the situation
at the formation of the exhibition in the spa environment, as well as the
issues related to building the outdoor museum, transporting a little church
from Mikulášová and especially the overall reconstruction of the museum
related to transporting and repairing three other buildings of folk architecture. The author concludes with hints of further perspectives of the folk
architecture exhibition in the specific spa environment.
Keywords: The Museum of Folk Architecture in Bardejov Spa, Šariš
Museum
Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch je jednou
zo stálych expozícií Šarišského múzea v Bardejove a preto ho možno
považovať za akési „múzeum v múzeu“. Je to však zároveň najstaršie
múzeum v prírode na Slovensku, ktoré už takmer päťdesiatpäť rokov
ponúka svojim návštevníkom unikátnu možnosť bezprostredne obdivovať
a poznávať pôvodnú ľudovú architektúru, ktorá je navyše vzdialená iba
pár krokov od kúpeľného centra a liečivých minerálnych prameňov.
Vznik skanzenu v širšom centre kúpeľov Bardejovské Kúpele
nebol náhodný. Predchádzala mu spolupráca východoslovenských múzejníkov (Gejza Žebrácky z Bardejova, Josef Polák z Košíc), Referátu na
ochranu pamiatok na Slovensku v Bratislave a miestnych nadšencov
(MUDr. Mikuláš Atlasz), ktorej výsledkom bolo v roku 1931 premiest133
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nenie dreveného kostolíka z obce Mikulášová (v tom čase Niklová) do
kúpeľov, v záujme záchrany tejto cennej architektonickej pamiatky1. Bol
to akýsi prológ výstavby budúceho Múzea ľudovej architektúry.
V päťdesiatych rokoch na túto aktivitu nadviazala ďalšia generácia
múzejníkov a pamiatkarov, ktorá pripravila konkrétny projekt výstavby
múzea v prírode a následne ho zrealizovala. Ideový návrh expozície vypracoval v roku 1959 Alexander Frický, výskum a dokumentáciu objektov
v teréne uskutočnili pracovníci Slovenského pamiatkového ústavu, manželia – Imrich a Blanka Puškárovci, demontáž objektov, ich prevoz, pamiatkovú úpravu a výstavbu realizovala stavebná čata JRD Bardejovská
Nová Ves pod odborným vedením Jána Mihaľa (od septembra 1961 riaditeľa múzea) a stavebného technika Andreja Kovaľa. Prvé objekty stáli
v Bardejovských Kúpeľoch už v roku 1963 a prvá časť expozície bola
verejnosti sprístupnená v roku 1965. V druhej etape v roku 1967 do
expozície zaradili aj drevený kostolík zo Zboja (súčasný okres Snina).
Treba ale povedať, že prvý zámer, profil i plán na umiestnenie
múzea boli iné. Podľa A. Frického2 sa múzeum ľudovej architektúry v pravom zmysle slova malo vybudovať v lokalite severovýchodne od kúpeľov.
Výška nákladov však prinútila zodpovedných zvoliť komornejšiu formu
expozície ľudovej architektúry a začleniť múzeum do širšieho rámca kúpeľného parku a rehabilitačného procesu pacientov. Tvorcovia tak už samotnou realizáciou expozície vytvorili jej prvé slovenské špecifikum, teda
jediné múzeum v prírode, ktoré je umiestnené priamo v kúpeľoch.
Na ploche pôvodne štyroch hektárov expozícia predstavila najrozšírenejšie varianty obytných domov z konca 19. storočia, patriacich do
veľkej skupiny Karpatského zrubového domu, typy hospodárskych stavieb, niektoré druhy sakrálnych a technických stavieb, no najmä spôsoby
bývania a kultúry ľudí tejto časti Karpát. Ukázala aj niektoré špecifiká
etník, žijúcich v tomto regióne (najmä Slovákov a Rusínov), ktoré sa prejavujú osobitosťami základných častí stavieb, obľubou rozličných stavebných techník, rozdielmi v bývaní a pod. Terén, na ktorom bola expozícia
postavená, zodpovedá zhruba terénu intravilánov mnohých obcí horného
Šariša a severného Zemplína. Obytné domy z Fričky, Petrovej a Hrabovej
Roztoky sú typickými stavbami rusínskeho obyvateľstva, domy z Krač1

GUTEK, František – HALECKÝ, Jozef – JIROUŠEK, Alexander: Bardejovské Kúpele.
Košice : JES, 2012, 128 s. ISBN 978-80-88900-44-3.
2
FRICKÝ, Alexander: 20 rokov prvej expozície ľudovej architektúry na Slovensku. In:
Pamiatky Príroda. 1986, roč. 15, č. 6, s. 218 – 220.
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únoviec, Maľcova, Richvaldu a Bardejova zase slovenského obyvateľstva
regiónu. Inštalované zrubové sýpky boli najrozšírenejšie v oblasti horného Šariša, zrubové polygonálne stodoly na území pri Topli v okolí Giraltoviec3.
Rozmiestnenie objektov múzea v prírode však nebolo rovnomerné. Väčšina stavieb (24) stála v prvej časti, na takmer dvojhektárovej
ploche pod lesnou cestou. V druhej o niečo väčšej časti nad touto cestou
sa dlhé roky nachádzali iba štyri objekty ľudovej architektúry, ktoré však
boli pre verejnosť prakticky nedostupné a expozične sa na rozdiel od
prvej časti vôbec nevyužívali. Tento stav súvisel so socialistickým Projektom dostavby skanzenu, ktorý bol schválený v polovici sedemdesiatych
rokov 20. storočia a predpokladal veľkolepú dostavbu druhej časti skanzenu, vrátane veľkého amfiteátra a transferu asi dvadsiatich objektov ľudovej architektúry, vyberaných predovšetkým z lokalít šarišského regiónu.
Koncom osemdesiatych rokov, v dôsledku zlomových spoločensko-politických zmien, tieto plány stroskotali. Je však otázne, či by sa v plánovanom rozsahu uskutočnili aj pri zachovaní pôvodných podmienok.
Fungovanie múzea v prírode v Bardejovských Kúpeľoch bolo v nasledujúcom období limitované viacerými faktormi. Veľmi významne bol
celkový stav objektov ovplyvňovaný najmä nevhodným umiestnením skanzenu na tienistej severozápadnej strane kúpeľov, kde je vysoká vlhkosť
a v priebehu dňa pomerne málo slnka. Určité obmedzenia existovali aj
pri chemickom ošetrovaní drevených objektov v súvislosti s ochranou
podzemných vôd v kúpeľoch, špeciálne minerálnych prameňov.
Prvým dreveným objektom, ktorý v kúpeľoch doplatil na vysokú
vlhkosť, bol vzácny drevený kostolík z roku 1730 z Mikulášovej. Už od začiatku tridsiatych rokov minulého storočia stál, podobne ako neskôr objekty múzea v prírode, na menej vhodnej severnej strane kúpeľov, tesne
pod lesom. Treba však pripomenúť, že aj keď patril do správy Šarišského
múzea, nebol priamo súčasťou skanzenu, ktorý vznikol až v šesťdesiatych
rokoch.
Na začiatku 21. storočia bol už jeho stav katastrofálny, zrub
v spodnej časti prehnil a hrozilo úplné zrútenie. Šarišské múzeum sa
tento kostolík, ktorý bol od roku 2002 majetkom Prešovského samosprávneho kraja, snažilo za každú cenu zachrániť. V auguste 2003 bol kostolík
rozobratý a jeho jednotlivé časti uložené v priestoroch múzea v prírode
3

GUTEK, František – HOLTMANOVÁ, Anna: Šarišské múzeum Bardejov. Expozície
v Bardejovských Kúpeľoch. 1. vyd. Bardejov : Šarišské múzeum vo vyd. FOTOPRESS,
2005, 112 s.
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Šarišského múzea. Financie, ktoré múzeu poskytol jeho zriaďovateľ, však
stačili iba na spomínané práce a kostolík zostal „odložený“ až do apríla
2005.
V tomto rozhodujúcom medziobdobí sa múzeum zameralo nielen
na získanie ďalších financií na dokončenie rekonštrukcie kostolíka, ale
aj na jeho premiestnenie do inej, vhodnejšej lokality v Bardejovských Kúpeľoch. Husto zastavané územie múzea v prírode neprichádzalo do
úvahy, pomohlo však vedenie akciovej spoločnosti Bardejovské Kúpele,
ktoré pre kostolík ponúklo parcelu v jeho bezprostrednom susedstve. Zároveň veľký záujem o využívanie kostolíka po jeho obnove, opäť ako živého
sakrálneho objektu s pravidelnou liturgiou, prejavila Gréckokatolícka cirkev. Súhrn priaznivých okolností vyvrcholil schválením finančných prostriedkov na 2. etapu rekonštrukcie kostolíka v krajskom zastupiteľstve.
Celý kostolík, vrátane štýlovej drevenej ohrady s dvomi vstupmi, bol dokončený koncom septembra 2005. Do interiéru kostolíka sa znovu vrátil
pôvodný ikonostas z 18. storočia a na zabezpečenie ochrany objektu bola
inštalovaná bezpečnostná signalizácia.
Rekonštrukcia dreveného kostolíka z Mikulášovej, spojená s jeho
premiestnením na vhodnejšie miesto, sa uskutočnila s dôrazom na dodržanie zásad pamiatkovej ochrany a odborných postupov. Postupovalo
sa pri nej podľa pripravenej projektovej dokumentácie, všetky etapy prác
boli kresbovo, resp. fotograficky zdokumentované. Kostolík z Mikulášovej
získal vďaka projektu aj svoju primárnu náboženskú funkciu prostredníctvom pravidelnej gréckokatolíckej liturgie. Vznikol tiež priestor na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a v neposlednom rade projekt
umožnil i efektívnejšie využívanie tohto dreveného pamiatkového objektu
na múzejné expozičné účely priamym napojením na Múzeum ľudovej
architektúry4.
Už v čase transferu a celkovej obnovy kostolíka z Mikulášovej boli
evidentné výrazné poškodenia striech a drevnej hmoty zrubov viacerých
objektov ľudovej architektúry, osobitne jedného z nich v nevyužívanej
hornej časti areálu nad lesnou cestou. Deštrukcia roľníckeho domu
z Hutky bola natoľko vážna, že objekt sa už nepodarilo zachrániť a bolo
nutné ho úplne zlikvidovať. Predtým však múzeum zabezpečilo jeho
kompletnú fotografickú a architektonickú dokumentáciu, pre prípad, že
bude niekedy v budúcnosti vybudovaná jeho rekonštrukčná kópia.
Celková obnova Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských Kú4

GUTEK, František: Transfer a rekonštrukcia dreveného kostolíka v Šarišskom múzeu.
In: Múzeum, roč. LII, 2/2006, s. 38 – 39, 3 foto.
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peľoch sa uskutočnila v rokoch 2008 – 2009. V rámci pripraveného projektu bolo opravených 24 objektov drevenej ľudovej architektúry v dolnej
časti areálu, vrátane plotov, chodníkov a odvodňovacích rigolov5. Zároveň
sa uskutočnil náročný transfer a oprava troch zostávajúcich objektov
z hornej nevyužívanej časti areálu (roľníckych domov z Bardejova
a Richvaldu a najstaršieho pôvodného objektu – zvonice z Janoviec z roku 1700). V poslednej fáze obnovy „múzea v múzeu“ bolo postavené štýlové oplotenie okolo kostolíka zo Zboja v súvislosti s využitím
tejto druhej sakrálnej stavby pre potreby Pravoslávnej cirkvi. Posvätením
obidvoch chrámov východného obradu a ich oživením pravidelnou liturgiou tak Šarišské múzeum vytvorilo ďalšie zaujímavé špecifikum vo svojej
činnosti a zároveň nestratilo možnosť múzejnej prezentácie obidvoch
vzácnych sakrálnych objektov.
Expozícia múzea v prírode v Bardejovských Kúpeľoch vo svojej
súčasnej podobe prezentuje vzácne pamiatky ľudového staviteľstva a prispieva k unikátnemu prepojeniu s liečebným pobytom svojich návštevníkov a s turistikou v blízkom okolí kúpeľov. Okrem ľudovej architektúry
múzeum prezentuje aj ďalšie unikátne technické a historické pamiatky.
Takou je zariadenie na vŕtanie drevených borovicových rúr, ktoré boli
hlavnou súčasťou gravitačného vodovodu, používaného v Bardejove od
začiatku 15. až do druhej polovice 20. storočia – najdlhšie v Európe. Ďalšou vzácnou pamiatkou je aj drevený vyrezávaný úľ z Richvaldu z roku
1691, najstarší na Slovensku.
Toto múzeum v prírode, v ktorom je dnes prezentovaných 30
drevených objektov z 24 lokalít severovýchodného Slovenska predstavuje jedinečný priestor oddychu a zdroj poučenia o minulosti pre
všetkých jeho návštevníkov. Priestor múzea ožíva pravidelne ľudovým
spevom, tancom a ukážkami remesiel na tradičných kultúrnych akciách, ako sú Dni remesiel, Hrnčiarska nedeľa, Prehliadka rusínskeho
a šarišského folklóru a ďalšie. Múzeum s jeho stavbami a vnútorným
vybavením je navyše veľmi dobre dopĺňaný ďalšou expozíciou Šarišského múzea, umiestnenou v susednej Vile Rákoci, ktorá po ukončení
prebiehajúcej reinštalácie bude modernejším spôsobom aj naďalej
prezentovať ľudový odev, remeslá a techniky domáckej výroby i prvky
ľudového a sakrálneho umenia v regióne horného Šariša6. V roku 2018
5

GUTEK, František: Šarišské múzeum a jeho miesto v slovenskom múzejníctve (Príspevok k 110. výročiu založenia múzea v Bardejove). In: Dejiny 1/2003 (internetový časopis).
Prešov : Inštitút histórie FF PU, 2013, s. 192 – 208, 6 foto. ISSN 1337-0707.
6
ZUSKINOVÁ, Iveta: Múzeá v prírode na Slovensku. Liptovský Mikuláš : Únia múzeí
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bol aj do priestorov skanzenu inštalovaný bezpečnostný kamerový systém.
Jedna zo šiestich stálych expozícií Šarišského múzea má i po spomínanej komplexnej obnove veľa nedostatkov a niektoré zakladajú veľké
problémy v blízkej budúcnosti. Spomenúť môžeme napr. použitie nekvalitnej slamy na prekrytie striech objektov stodôl a sypanca, čo si
onedlho nutne vyžiada ich opravu. V ostatných rokoch výstavba moderných súkromných rodinných domov v tesnom susedstve ľudových stavieb
skanzenu výrazne narušila výhľady a celkové neutrálne pozadie za plotom
skanzenu. Azda sa to bude dať ešte eliminovať výsadbou zelene. Výstavba
spomínaných súkromných penziónov však už definitívne vynulovala efekt
druhého vchodu do areálu chrámu zo Zboja, ktorý bol vybudovaný počas
obnovy skanzenu v rokoch 2008 – 2009 a umožňoval, podobne ako pri
chráme z Mikulášovej, využívanie sakrálneho objektu veriacimi na liturgické účely aj v hodinách po zatvorení múzejnej expozície.
Perspektívy tejto expozície v prírode, umiestnenej v špecifickom kúpeľnom prostredí, sú aj napriek istým problémom priaznivé
a jej činnosť by sa pri rešpektovaní určitých malých obmedzení mohla
ďalej rozvíjať.

v prírode na Slovensku, 2008, 24 s. ISBN 978-80968-14-8.
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DOTAČNÉ SCHÉMY FONDU NA PODPORU UMENIA
SO ZRETEĽOM NA MÚZEÁ V PRÍRODE
****************

GRANT SCHEMES FOR SUPPORTING ART FOCUSING ON
OPEN-AIR MUSEUMS
Mgr. Lukáš Jonov
Šarišské múzeum Bardejov
Radničné námestie 13
08501 Bardejov, SR
e-mail: sarmus@nextra.sk, jonovl@hotmail.com
Abstract:
The aim of this article is to present current grant schemes of FPU (Slovak
Arts Council) focusing on open-air museums, their structures and amounts
of funds allocated to them, to name the challenges related to drawing
down resources and propose possibilities of new grant calls when conserving and reconstructing the buildings in the collections of Slovak museums.
Keywords: FPU (Slovak Arts Council), grants, renewal
Roky 2017, 2018 i prebiehajúci rok 2019 sa prejavil zvýšeným záujmom
domácich ako i zahraničných turistov o prírodu a pamiatky na Slovensku.
Vidieť to v štatistikách návštevností jednotlivých kultúrnych inštitúcií či
počtov prenocovaní v jednotlivých turisticky atraktívnych lokalitách1. Táto
informácia je samozrejme potešujúca. Čo je už potešujúce trochu menej
je množstvo prostriedkov slúžiacich na obnovu a ochranu pamiatok i samotnú prevádzku v nich sídliacich inštitúcii, často pamäťových. Iné to
nie je ani s múzeami v prírode, ktoré zachovávajú pôvodnú architektúru
z takmer celého územia Slovenska.
Tento príspevok nechce byť lamentáciou nad súčasným stavom
(aj keď by mohol byť lepší), chce len ukázať ako je možné poddimenzované múzejníctvo čiastočne dofinancovať a navrhnúť drobné zlepšenia,
najmä v realizačnej fáze projektov. Zameriame sa pritom na jednu z viacerých možností, ktoré ponúka súčasná legislatíva.2
1

https://www.severovychod.sk/clanok/navstevnost-muzei-minuly-rok-vyznamnevzrastla, cit. 30. 7. 2019.
2
Donori, strategické partnerstvá, Programy cezhraničnej spolupráce, Nórske fondy, Medzinárodný višehradsky fond a i.
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Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia (ďalej FPU) vznikol zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 284 z 12.9.2014 s cieľom podporiť umelecké aktivity, kultúru a kreatívny priemysel. Hneď Čl. I, § 2, bod g) definuje ako
spolupracujúce subjekty orgány štátnej a územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie „v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj umelecký aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej
republike.“3 Do týchto kategórií spadajú múzeá a galérie pod zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávnych krajov, miest a obcí (fyzické alebo
právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je realizácia aktivít v oblasti
umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu špecifikovaného vo výzve
na podávanie žiadosti.)4 Žiaľ, rozpočtové alebo príspevkové organizácie
zriadené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky nie sú oprávnenými
žiadateľmi, čo sa dotýka hneď dvoch múzeí v prírode na Slovensku, konkrétne SNM – Múzeum slovenskej dediny v Martine a SNM – Múzeum
ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

Úvodná stránka Fondu na podporu umenia. Zdroj: www.fpu.sk

Štruktúra
FPU prerozdeľuje prostriedky prostredníctvom systému grantových výziev v 6. programoch5 a 88.podprogramoch.6 Pre vyššie spomenutú pro3

Zákon NRSR č.284, cit. 30.7.2019.
Zákon NRSR č.284, cit. 30.7.2019.
5
Programy: 1 Umenie, 2 Podujatia, kultúrne centrá a časopisy, 3 Výskum a vzdelávacie
aktivity, 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, 5 Pamäťové a fondové inštitúcie,
6 Mesto kultúry. Zdroj: Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok
2019.
4
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blematiku sa pristavíme pri programe 5 Pamäťové a fondové inštitúcie,
ešte presnejšie podprogramy 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov a 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov, príp. 5.2.1 Vedecko-výskumná
a prezentačná činnosť a 5.2.2 Akvizícia múzeí.

Štruktúra podpory na webovej stránke Fondu na podporu umenia. Zdroj: www.fpu.sk

Primárne je v rámci štruktúry FPU na odborné ošetrenie zameraný podprogram 5.4.1. Maximálna možná podpora na jeden projekt je vo výške
60 000 EUR a výška povinného spolufinancovania je 10% z rozpočtu projektu. Jednotlivé projekty hodnotí 5 členná odborná komisia.7 Aj keď je
podprogram 5.4.2 je určený na ochranu zbierkových fondov z bezpečnostného pohľadu zaujímavý môžte byť pre inštitúcie, ktoré si konzervačnú prácu zabezpečujú vo vlastnej réžii, keďže je podprogram
zameraný aj na technické a technologické vybavenie konzervátorských
pracovísk. Maximálna podpora na jeden projekt je taktiež vo výške 60 000
EUR a výška povinného spolufinancovania je 10% z rozpočtu projektu.
Určite je nutné spomenúť podprogram 5.2.1, ktorého priorita je
vedecko-výskumná činnosť a prezentácia múzeí. Podpora je zameraná
na vytváranie nových alebo obnovu, modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií. Maximálna podpora je vo výške 40 000 EUR a spolufinancovanie je vo výške 5% z rozpočtu projektu. A netreba opomenúť
ani podprogram 5.2.2 zameraný na akvizičnú činnosť, maximálna pod6

https://www.fpu.sk/attachments/article/464/STRUKTURA%20podpornej%20cinnosti%202019_17092018.pdf, cit. 30. 7. 2019.
7
https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/odborne-komisie, cit. 30. 7. 2019.
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pora je vo výške 15 000 EUR a spolufinancovanie je vo výške 5% z rozpočtu projektu. O všetky granty sa môžu uchádzať výlučne inštitúcie zapísané v Registri múzeí Slovenskej republiky.8
Rok 2018 v číslach
Príspevok Ministerstva kultúry SR a teda minimálny rozpočet fondu je
vo výške 20 000 000 eur.9 V roku 2018 bolo z rozpočtu FPU prerozdelených v rámci programu 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 3 003 418 EUR
medzi 663 žiadostí. Celkovo však bolo predložených 896 žiadostí o dotáciu v celkovej sume 6 708 330 EUR. Ako je z vyššie uvedeného zjavne
zhruba tretina žiadostí v sume vyššej ako tri a pol milióna eur nebola
podporená, čo nie sú zanedbateľné čísla.
Po legislatívnej zmene, ktorej dopadom je možnosť FPU nepoužité, nevyčerpané či vrátené prostriedky používať v nasledujúcich rokoch
vznikne priestor na vypísanie mimoriadnych a strategických výziev mimo
štandardných programov.10 Táto informácia nám dáva trochu optimizmu
a veríme, že pri ich kreovaní sa nezabudne na pamäťové a fondové inštitúcie.

Prehľad dotácií FPU v programe 5 Pamäťové a fondové inštitúcie. Zdroj: www.fpu.sk
8

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-agalerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html, cit. 30. 7. 2019.
9
Zákon NRSR č. 284 § 24.
10
Výročná správa Fondu na podporu umenia za rok 2018, s. 27.
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Únia múzeí v prírode a Fond na podporu umenia
Na jeseň roku 2017 vstúpil výbor Únie múzeí v prírode (odborná komisia
Zväzu múzeí na Slovensku) do rokovania s FPU o možnostiach využitia
zdrojov pri rekonštrukcii jednotlivých objektov v múzeách v prírode. Na
základe požiadaviek zo strany FPU bolo na jeseň roku 2018 zaslaných
viacero správ o stave múzeí v prírode na Slovensku s cieľom uchopiť vzájomnú komunikáciu v reálnych číslach. V jednotlivých správach boli načrtnuté najpálčivejšie problémy, najmä však stav jednotlivých objektov
v práve múzeí ako i objem finančných prostriedkov použitých pri ich konzervácii a obnove. Cieľom tejto komunikácie bolo a je nastaviť grantové
schémy na špecifické problémy vyplývajúce zo skúseností pri obnove objektov (legislatívne zbierkových predmetov) v správe jednotlivých múzeí
v prírode. Veríme, že sa vzájomná komunikácia v budúcnosti pretaví aj
do reálnych hmatateľných výstupov.
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Výstavba kolkárne pri usadlosti z Moškovca v Múzeu slovenskej dediny.
Foto: J. Neplech, 2008
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SPÔSOBY FINANCOVANIA OPRÁV EXPOZIČNÝCH
OBJEKTOV MÚZEA SLOVENSKEJ DEDINY
V ROKOCH 2008 – 2018
****************

THE METHODS OF FINANCING REPAIRS OF EXHIBITED
STRUCTURES OF THE MUSEUM OF THE SLOVAK VILLAGE
IN 2008 – 2018
Mgr. Radovan Sýkora
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá hora 2
036 80 Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
Abstract:
The article provides an overview of the financial sources acquired from
extra-budgetary resources, which were used in 2008-2018 for rather significant maintenance, repairs and renewal of the structures exhibited in
the Museum of the Slovak Village.
Keywords: folk architecture, the Museum of the Slovak Village, Slovak
National Museum, reconstruction
Najväčšou a najstaršou organizačnou zložkou Slovenského národného
múzea ako štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len MK SR) je Slovenské národné múzeum v Martine.
To od polovice 60. rokov 20. storočia buduje celoslovenskú národopisnú
expozíciu v prírode, v súčasnosti najväčšiu na Slovensku – Múzeum
slovenskej dediny (ďalej len MSD). Intenzívna stavebná činnosť a pravidelné účelové finančné prostriedky na ňu viazané boli po roku 1991 pozastavené. Od tohto obdobia až do súčasnosti múzeum minimalizovalo
stavebnú činnosť a obmedzuje sa takmer výhradne na bežné opravy objektov, ani tie však nevie zabezpečiť v rámci vlastného rozpočtu. Múzeum
je odkázané na mimorozpočtové zdroje, ktoré sú nepravidelné a neriešia
problematiku systémovo. V príspevku poskytujeme prehľad získaných finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, z ktorých bola v rokoch 2008 – 2018 vykonávaná rozsiahlejšia údržba, oprava a obnova
expozičných objektov v Múzeu slovenskej dediny.
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Rok 2008 bol na vyššie uvedené aktivity bohatý a začalo sa v ňom
realizovať aj viacero dlhodobejších stavebných činností. Múzeu sa
v tomto roku po mnohých neúspechoch podarilo z účelovo viazaných finančných prostriedkov MK SR dobudovať obytný dom z Moškovca.
Usadlosť z Moškovca bola zaradená do výstavby v MSD v objektovej
skladbe, pozostávajúcej z obytného domu s hostincom a obchodom,
v nadväznosti naň z hospodárskeho traktu so sypárňou, skladom, trojpriestorovým domom paholka, voziarňou a kolkárňou. V 80. rokoch 20.
storočia bolo z voziarne postavené iba obvodové murivo do výšky cca 4,5
metra s kamennými piliermi a kópiami kamenných portálov. Stavebne
bola voziareň ukončená až v rokoch 2001 – 2002 a následne v roku 2003
expozične zariadená a sprístupnená verejnosti. Od 80. rokov 20. storočia
zostal neukončený aj obytný dom s hospodárskym traktom, ktorý bol bez
vnútorných i vonkajších omietok, podláh, okien, dverí (zrealizované až
v roku 2002 z finančného príspevku mesta Martin). Pre celkové expozičné sprístupnenie usadlosti však ešte zostávalo stavebne dokončiť priestory zájazdného hostinca, kolkárne a obydlia živnostníka, ktorý obchod
(expozične zariadený a sprístupnený v roku 2005 v spolupráci s Múzeom
obchodu v Bratislave) a krčmu prevádzkoval. Uvedené sa múzeu podarilo
zrealizovať v roku 2008 výmenou strešnej krytiny, výrobou atypických stolárskych prvkov a vybudovaním objektu kolkárne, čím bola usadlosť stavebne ukončená.
Ďalšou investičnou aktivitou múzea realizovanou z účelovej dotácie MK SR v roku 2008 bolo ukončenie celkovej rekonštrukcie (postupne zabezpečovaná od roku 2006) kúrie z Blážoviec v MSD pre
jednu zo zložiek Slovenského národného múzea v Martine. Na základe
dlhodobého zámeru je v objekte umiestnené pracovisko Múzea kultúry
Rómov na Slovensku (od marca 2008) a expozícia „Cesta Rómov – Romano Drom“ (realizovaná vo februári 2009), s tým, že v jeho bezprostrednej blízkosti budú situované tri expozičné obydlia, prezentujúce
spôsob bývania a život Rómov v Turci, pričom vychádzame z nevyhnutnosti prezentovať v rámci celoslovenskej národopisnej expozície v prírode
aj minority.1 V rámci celkovej rekonštrukcie objektu sa kompletne vymenila šindľová strešná krytina, opravila fasáda, vybudovala prístupová cesta,
realizovalo sa odvodnenie objektu a tiež boli vykonané viaceré prípravné
práce na tvorbu novej expozície.
1

HALMOVÁ, Mária: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2008.
In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia, 2009, roč. CIII, č. 50,
s. 181-187.
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Obnova fasády a výmena šindľovej strešnej krytiny na kúrii z Blážoviec
v Múzeu slovenskej dediny. Foto: J. Neplech, 2008

Účelové finančné prostriedky MK SR, získané na základe prioritných
projektov Slovenského národného múzea v Martine na roky 2008 a 2009,
umožnili múzeu v dvoch etapách vybudovať nové skládky konštrukčných prvkov vybraných demontovaných a prevezených objektov ľudovej
architektúry z rôznych oblastí Slovenska. Tieto objekty boli vykúpené
a transferované do MSD na základe výberov a koncepčných materiálov
v období rokov 1965 –
1981. Za uvedené obdobie
bolo transferovaných niekoľko desiatok objektov,
ktoré boli priebežne uložené do provizórnych skládok, ktorých stav bol už
dlhšie havarijný. Z toho
dôvodu múzeum pristúpilo k vybudovaniu dvoch
nových skládok, do ktorých bola umiestnená časť
objektov.
Výstavba druhej skládky konštrukčných prvkov
v Múzeu slovenskej dediny. Foto: J. Neplech, 2009
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Významným úspechom múzea bolo ešte v roku 2007 schválenie
projektu „Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny“, v rámci ktorého v
rokoch 2008 – 2011 prebiehala komplexná výmena šindľových strešných
krytín na 25 objektoch tradičného ľudového staviteľstva v MSD. Opravy
boli realizované z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu bola záchrana
významnej súčasti kultúrneho dedičstva, akými sú objekty ľudového staviteľstva sústredené v najväčšej národopisnej expozícii v prírode na Slovensku.
Dlhoročné problémy s havarijným stavom (nielen) strešných krytín na prevažnej väčšine objektov Múzea slovenskej dediny a nemožnosť
zabezpečenia týchto prác z vlastného rozpočtu priviedla múzeum k vypracovaniu projektu a jeho zadaniu v marci 2006 v rámci „Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora
z Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru“. Po schválení projektu v máji 2007 bola
vo februári 2008 uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Slovenským
národným múzeom.2
Pôvodne sa mala realizovať výmena strešných krytín na 23 objektoch tradičného ľudového staviteľstva, ale vzhľadom na rozsah a špecifickosť projektu, charakter prác a atypickosť materiálu (ručne štiepaný
šindeľ) bolo plnenie projektu rozvrhnuté na obdobie troch rokov. Jeho
plánované ukončenie bolo do 30. 6. 2010. Vzhľadom k tomu, že ponuka
dodávateľa na realizáciu diela bola pri uzatváraní zmluvy o dielo nižšia
a aj z dôvodu prechodu na novú menu (euro) došlo k rozdielu medzi
predpokladaným celkovým čerpaním schválených finančných prostriedkov a výškou prostriedkov dohodnutých v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Na základe žiadosti Slovenského národného
múzea Úrad pre finančný mechanizmus schválil použitie finančného
rozdielu na rekonštrukciu strešných krytín ďalších dvoch objektov a zároveň predĺženie dátumov celkového ukončenia projektu do konca marca
2011. Múzeum v rámci uvedeného projektu realizovalo výmenu strešných
2

HORVÁTH, Stanislav: Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia, 2010, roč. CIV, č. 51, s. 178 – 186.
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krytín počas troch rokov. V roku 2008 na horárni z Oravskej Polhory,
obytnom dome z Klokočova, dvojdome z Rakovej č. 201 – 202, dvojdome
z Rakovej č. 295 – 296, obytnom dome z Jasenovej, obytnom dome
z Dlhého Poľa, usadlosti z Veličnej, obytnom dome zo Zázrivej, združenej
hospodárskej stave zo Zázrivej, krčme z Oravskej Polhory a jej hospodárskej časti, v roku 2009 na zemianskej kúrii z Kráľovej Lehoty, dvojdome z Hubovej, obytnom dome z Nižnej Boce, obytnom dome zo
Sklabine, drevárni a chlieve zo Sklabine, stodole zo Sklabine, obytnom
dome z Vyšného Kubína, sypárne z Vyšného Kubína, obytnom dome
z Oravského Veselého, sypárni z Hubovej, sypárni z Ludrovej a v roku
2010 na obytnom dome z Liptovskej Sielnice, dome želiara z Malatinej
a izbice z Oravskej Jasenice.3
V roku 2008 sa začal realizovať ešte jeden veľký a dlhodobý projekt
múzea, v rámci ktorého sa v troch etapách v rokoch 2008 – 2011 z účelových dotácií MK SR stavebne realizovala usadlosť z Horného Turčeka. Do MSD bola usadlosť z Horného Turčeka vybraná ako
reprezentant združeného baníckeho domu z pomedzia turčiansko-kremnickej oblasti a svojím situovaním tvorí prechod medzi regiónom Turiec
a stredoslovenskou banskou oblasťou. Na pôvodnom mieste bola postavená v druhej polovici 18.
storočia a je unikátnym dokladom zrubových poschodových domov v etnicky
zmiešaných oblastiach Slovenska. Usadlosť bola koncom 70. rokov 20. storočia
transferovaná do MSD.4
Vzhľadom na náročnosť
realizačných prác bola výstavba usadlosti rozvrhnutá
na obdobie štyroch rokov.
Výstavba obytného domu usadlosti z Horného
V roku 2008 začala prebieTurčeka v Múzeu slovenskej dediny.
hať výstavba hrubej stavby
Foto: J. Neplech, 2009
3

HORVÁTH, Stanislav – HALMOVÁ, Mária: Generálne opravy šindľových krytín na
objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny : Informačná brožúra o priebehu
a výsledkoch projektu. Martin : Slovenské národné múzeum v Martine, 2010, s. 1 – 17.
4
HALMOVÁ, Mária: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2008.
In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia, 2009, roč. CIII, č. 50,
s. 181 – 187.
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obytného domu, v roku 2009 bol obytný dom dokončený a realizovala sa
výstavba stodoly, ktorá bola ukončená v roku 2010 a v roku 2011 sa výstavbou maštale ukončili stavebné práce na celej usadlosti. So samostatným
pracoviskom SNM – Múzeom kultúry karpatských Nemcov na Slovensku
sa v nasledujúcich rokoch realizovala expozícia objektu, ktorá bola slávnostne sprístupnená v roku 2014. Interiérové zariadenie domu predstavuje spôsob bývania rodiny Rusnakovcov v druhej polovici 30. rokov 20.
storočia. Rodina objekt vlastnila od jeho postavenia až do druhej polovice.
70. rokov 20. storočia, kedy ho odkúpilo Slovenské národné múzeum v
Martine. V období, do ktorého je objekt expozične zariadený, v dome
okrem manželov Rusnakovcov žilo aj ich šesť detí (ďalšie tri sa narodili
neskôr), majiteľova mama a jeho slobodná sestra. Rodina žila z výnosu
gazdovstva, chovala zvyčajne dve kravy, dve jalovice, prasa a pár koní.
Okrem toho majiteľ domu pracoval v tomto období aj ako povozník na
miestnej píle.
Po ukončení stavebných a rekonštrukčných aktivít z predchádzajúceho obdobia múzeum v roku 2012 získalo v rámci spolupráce s Občianskym združením Jahodnícke háje (ďalej OZ JH) z Nadácie VÚB
grant na opravu šindľovej strešnej krytiny školy z Petrovíc. Objekt
je kópiou rímskokatolíckej elementárnej školy z roku 1870, ktorá pozostáva z veľkej triedy, kabinetu a vstupného priestoru. Pôvodná stavba slúžila svojmu účelu až do roku 1939.
Finančné prostriedky z Nadácie VÚB boli získané v spolupráci
s OZ JH aj v roku 2013 a umožnili rekonštruovať filagóriu zo Slovenského Pravna v rozsahu výmeny strešnej krytiny, konzervácie nosných
hrád
a
výmeny
poškodených prvkov krovu. Filagória je považovaná za jednu
z najvýznamnejších stavieb
MSD, ktorá pôvodne stála
v priestoroch farskej záhrady
v Slovenskom Pravne. Dvojpodlažný objekt je tvorený hlinou omazaným a vápnom
obieleným zrubovým prízemím z roku 1731, ktoré slúžilo
Výmena šindľovej strešnej krytiny na filagórii zo ako sýpka a poschodím so steSlovenského Pravna v Múzeu slovenskej nami obitými doskami s pavladediny. Foto: J. Neplech, 2013
čou po vonkajšom obvode,
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využívaným ako spoločenský priestor. Interiér vrchného podlažia je cenný
iluzívnou výmaľbou na doskovom obklade stien od maliara z Nitrianskeho
Pravna, Liboria Lazara.
V roku 2013 múzeum začalo vďaka finančným prostriedkom z prioritného projektu MK SR realizovať obnovu usadlosti z Trebostova,
ktorá bola po deštrukcii strešných krytín na kópii trojpriestorového obytného domu z roku 1880 a kópii dvojpriestorovej hospodárskej stavby v havarijnom stave. Nedostatok finančných prostriedkov v predchádzajúcich
rokoch neumožňoval operatívne opravy objektov, ktoré by zastavili ich
postupnú degradáciu a z tohto dôvodu bol rozsah poškodenia v roku 2013
v štádiu, ktoré si prakticky vyžadovalo opätovné postavenie celej usadlosti.
Jej obnova prebiehala v rokoch
2013 a 2014 v dvoch etapách,
pričom v prvej etape bola realizovaná výstavba obytného
domu a čiastočne aj obnova
hospodárskej stavby. V nasledujúcom roku boli počas druhej etapy stavebné práce na
obnove usadlosti ukončené pokrytím stodoly slamenou strešnou
krytinou.
Usadlosť
z Trebostova je v MSD reprezentantom želiarskych usad- Obnova obytného domu usadlosti z Trebostova
v Múzeu slovenskej dediny.
lostí z obdobia 2. polovice 19.
Foto: J. Neplech, 2013
storočia v regióne Turiec.
Po skúsenostiach s dodávateľsky realizovanými slamenými
strechami na objektoch usadlosti z Trebostova, múzeum v nasledujúcom období pokračovalo s výmenou slamených strešných krytín aj
na ďalších objektoch. V roku 2015 sa z finančných prostriedkov MK SR
podarilo opraviť slamené strechy na maštaliach a chlievoch usadlosti z Jasenovej a v roku 2017 prebiehala z účelových finančných prostriedkov MK SR oprava ďalších troch objektov so slamenou
strešnou krytinou, resp. kombinovanou strešnou krytinou, konkrétne hospodárskeho objektu z Vavrišova a dvoch senníkov z Liptovskej
Kokavy. Súčasťou opráv bola aj čiastočná výmena poškodených konštrukčných prvkov na týchto objektoch a v prípade usadlosti z Jasenovej
aj oprava podstenia.
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Významné rekonštrukčné práce prebiehali aj v ďalšom období, keď
sa žiadosťou z roku 2016 múzeum úspešne uchádzalo o grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výzve Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020, určený na realizáciu cezhraničného projektu v rámci prioritnej osi č. 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Projekt s názvom „Pri ceste na dedine“ – v rytme
práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní
spoločne realizovali v rokoch 2017 – 2018 štyria partneri – Muzeum –
Orawski Park Etnograficzny v Zubrzyci Górnej ako vedúci partner, SNM
v Martine ako hlavný cezhraničný partner, ďalej Múzeum oravskej dediny
v Zuberci, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
a Muzeum Okręgowe v Nowom Sączi. Investičné aktivity uvedeného projektu boli v MSD zamerané na opravu slamených a šindľových striech
a čiastočne aj výmenu poškodených konštrukčných prvkov na 10 objektoch
ľudového staviteľstva v expozičnom regióne Orava. Rekonštrukčné práce
prebiehali na obytnom dome, hospodárskej stavbe a otvorenom prístrešku
usadlosti z Hruštína; hospodárskej stavbe a otvorenom prístrešku usadlosti
z Vyšného Kubína; usadlosti z Novote; hospodárskej stavbe usadlosti
z Oravského Veselého; olejárni; zvonkárskej dielni zo Zázrivej a kováčskej
vyhni zo Suchej Hory. Zo špecifických prác stojí za zmienku aspoň
oprava deštruovanej nízkej kamennej podmurovky pod stenou prístrešku
kováčskej vyhne zo Suchej Hory, výroba nového strešného kolíka na obytnom
dome usadlosti z Hruštína či oprava baranového lisu olejárne, pozostávajúca z výroby a výmeny zvislej stojky s priemerom 50 cm, jej osadenia, opravy
hlinenej dlážky okolo stojky, vyváženia a opätovného zloženia jednotlivých
častí lisu. Projekt zároveň
umožnil prekryť hospodársku
stavbu usadlosti z Vyšného
Kubína pôvodnou slamenou
strešnou krytinou, ktorá nahradila dočasnú šindľovú krytinu, v minulosti realizovanú
z dôvodu vtedy aktuálnej nedostupnosti materiálu (slamy)
a finančných prostriedkov.
Výmena slamenej strešnej krytiny na združenej Vymenené šindľové strešné
hospodárskej stavbe usadlosti z Vyšného Kubína
v Múzeu slovenskej dediny realizovaná v rámci krytiny a konštrukčné prvky
projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce boli následne konzervované
dávnych priemyselných závodov a remeselných
ochrannými nátermi.
dielní. Foto: J. Neplech, 2018
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Poslednou rekonštrukciou múzea v sledovanom období, realizovanou v roku 2018
z účelovo viazaných finančných prostriedkov MK SR,
bola I. etapa opravy hospodárskej časti usadlosti
z Kaľamenovej. Mlynárska
usadlosť s poľnohospodárskymi stavbami a pílou rodiny
Zádielskych z osady Černakov
Výmena slamenej strešnej krytiny na hospodárskej
bola v 60. rokoch 20. storočia
stavbe usadlosti z Kaľamenovej v Múzeu
zaradená do pôvodného výslovenskej dediny. Foto: J. Neplech, 2018
beru objektov pre MSD ako
jeden z reprezentantov technických stavieb na vodný pohon z hornatej
oblasti stredného Slovenska.5 Z pôvodne navrhovanej objektovej skladby
sa v 80. rokoch 20. storočia podarilo vybudovať len hospodársku časť pozostávajúcu z maštale, chlievov, stodoly, kôlne, plevínov a priestoru na
prípravu krmiva pre dobytok. Ide o prízemný objekt bez pivníc, postavený
na pravouhlom pôdoryse v tvare písmena „L“, ukončený sedlovou strechou, zachovanou len nad západným krídlom a štyrmi pultovými strechami nad prístavkami pozdĺž západnej, severnej a južnej obvodovej
steny s drevenou šindľovou krytinou. Vplyvom deštrukcie dreveného
krovu a pretekaním deravej slamenej krytiny došlo k úplnému znehodnoteniu veľkej časti stavby. V rámci I. etapy sa v roku 2018 realizovala
oprava prvej časti objektu. Počas rekonštrukcie bolo nevyhnutné kompletné odstránenie a výmena krovu, strešnej krytiny, výmena a doplnenie
poškodených konštrukčných prvkov, oprava a doplnenie dverí na tejto
časti objektu a oprava prístupovej cesty. V ďalšej etape projektu je plánovaná oprava druhej deštruovanej časti hospodárskeho traktu usadlosti,
pozostávajúca z výmeny poškodených drevených prvkov, omietnutia stien,
doplnenia drevených podláh a vrát a ošetrenia objektu prípravkami proti
hnilobe a plesniam.
Na záver stojí za zmienku ešte projekt Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd, ktorý od roku 2018 realizuje Slovenské národné
múzeum v Martine spoločne s Valašským múzeum v prírode v Rožnove
pod Radhoštěm v rámci výzvy Interreg SK-CZ 2014 – 2020. Financovanie
5

HORVÁTH, Stanislav: Mlynárska usadlosť z Kaľamenovej – osada Černakov. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine : Etnografia, 2009, roč. CIII, č. 50, s. 58-74.
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projektu je zabezpečované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (spolufinancovanie vo výške 15 % z celkových nákladov projektu). Jeho hlavným cieľom
je zlepšenie stavu objektov tradičnej ľudovej architektúry ako významnej
zložky kultúrneho dedičstva z cezhraničných oblastí Javorníkov a Beskýd
a rozvoj spoločných postupov pri jej zachovaní. Investičné aktivity projektu sa budú realizovať v roku 2019 a zahŕňajú záchranu a zhodnotenie
siedmych objektov tradičnej ľudovej architektúry v MSD. Na objektoch
stodoly z Jasenovej, voziarne z Moškovca a usadlosti zo Štiavnika sa bude
realizovať kompletná výmena šindľových a slamených strešných krytín.
Adaptáciou skladu v hospodárskej časti krčmy z Oravskej Polhory bude
vytvorený priestor pre workshopy a edukačné programy. V dome z Klokočova a zo Štiavnika budú opravené poškodené vykurovacie zariadenia.
Zároveň prebehne diagnostika technického stavu a termosanácia filagórie zo Slovenského Pravna a domu zo Štiavnika.
Z príspevku je zrejmé, že vedenie Slovenského národného múzea
v Martine dokázalo z mimorozpočtových finančných prostriedkov v sledovanom období zabezpečiť mnohé aktivity týkajúce sa údržby, opravy
a obnovy objektov tradičnej ľudovej architektúry v MSD. Uvedené práce
však ani vzdialene nepostačujú na zabezpečenie týchto prác v potrebnom
rozsahu na viac než 150 objektoch ľudového staviteľstva, nachádzajúcich
sa v najväčšej národopisnej expozícii v prírode na Slovensku. Jediným
systémovým riešením je každoročné navýšenie rozpočtu múzea a vyčlenenie finančných prostriedkov, z ktorých bude možné vykonávať pravidelnú údržbu a okamžitú opravu objektov, vrátane konzervačných
a rekonzervačných zásahov.
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Usadlosť z Jasenovej v Múzeu slovenskej dediny.
Foto: M. Fabian. Archív SNM

Drevený kostol z Novej Sedlice v Humennom pred opravou strechy v roku 2013.
Archív Vihorlatského múzea (ďalej Archív VM)
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EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA
V HUMENNOM – ZVYŠOVANIE KOMFORTU PRE
NÁVŠTEVNÍKOV, OPRAVY A OCHRANA OBJEKTOV
****************

THE EXHIBITION OF THE FOLK ARCHITECTURE AND
HOUSING IN HUMENNÉ – INCREASING THE LEVEL
OF COMFORT FOR VISITORS, REPAIRS AND PROTECTION
OF THE BUILDINGS
Mgr. Jozef Fundák
Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 01 Humenné
e-mail: etnograf@muzeumhumenne.sk
Abstract:
The exhibition of folk architecture and housing of the Vihorlatské museum
in Humenné is composed of nearly a two-hectare area where twelve original relocated buildings, three reconstructed structures and four operational-service buildings are located. In the exhibition parts of the
buildings, there are more than 1200 collection items installed, viewed by
more than 9000 visitors each year. The museum has been continually
undergoing petite as well as rather complex modifications of the area as
well as building repairs. Demanding expert large-scale works have been
executed mainly by outsourcing; however, much minor work and maintenance of green areas is conducted by the museum staff. These projects
used to be financed with grants from the Ministry of Culture of the Slovak
Republic (repairs of roofs), with a contribution from the founder (renovation coatings, a sanitary container, EAS, electric fire signalization) and
from own sources. The grants from the Ministry of Culture of the Slovak
Republic have been replaced by the grants from FPU (Slovak Arts Council) (to protect the buildings and the area).
Keywords: an exhibition, Humenné, repairs, protection, traditional architecture
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Expozícia ľudovej architektúry a bývania je súčasťou Vihorlatského
múzea v Humennom. Zámer vybudovania expozície sa viaže k dátumu
16. júna 1970, kedy bolo rozhodnuté o odkúpení a premiestnení prvého
objektu, dreveného kostolíka (cerkvi) sv. Michala Archanjela z obce Nová
Sedlica. Transfer objektu do lokality niekdajších grófskych skleníkov patriacich ku kaštieľu v Humennom prebiehal v rokoch 1971 až 1974. Súčasne prebiehal výskum tradičnej architektúry v regióne a výber objektov
pre pripravovanú expozíciu. 11. októbra 1974 bolo schválené rozšírenie
dovtedy vyčleneného pozemku pre výstavbu dreveného kostolíka, z dôvodu ďalšej výstavby expozície, o celú záhradu a bývalé skleníky grófa Andrassyho. Následne prebiehala výstavba expozície a transfery ďalších
objektov. Obytno-hospodársky dom z Kalnej Roztoky a obytný dom
z Klenovej boli prvými vykúpenými objektmi (v roku 1974), ktoré boli
následne premiestnené a postavené v expozícii (v rokoch 1975 – 1976).
Posledným objektom, ktorý bol premiestnený do areálu v roku 1980, je
obytno-hospodársky dom zo Zemplínskych Hámrov. Múzeum prebralo
stavebné práce na expozícii 9. septembra 1982. Počas výstavby boli pracovníkmi múzea zhromažďované exponáty pre interiérové vybavenie
objektov. Expozícia bola verejnosti sprístupnená v júli 1984.

Plán Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom.
Archív VM
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V areáli expozície je návštevníkom sprístupnených dvanásť premiestnených
objektov a tri rekonštrukcie pôvodných objektov. Premiestnené objekty pochádzajú z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce, ktoré tvoria zbernú
oblasť múzea. Väčšina stavieb je z obcí s veľkým podielom rusínskeho
obyvateľstva. Z hľadiska funkcie je v expozícii šesť obytno-hospodárskych
stavieb, sedem hospodárskych, jedna obytná a jedna sakrálna stavba.
Z tohto pohľadu chýba do vytvorenia kompletného obrazu tradičnej architektonickej skladby regionálne príslušnej obce objekt krčmy a školy.
Areál, v ktorom sú inštalované zbierkové predmety múzea v celkovom
počte vyše 1200 kusov navštívi ročne v priemere 9000 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia.
Rozdelenie objektov podľa pôvodnej lokality:
Okres Snina:
Obytný dom z Klenovej
Obytno-hospodársky dom z Kalnej Roztoky
Obytno-hospodársky dom zo Zemplínskych Hámrov
Sýpka s pivnicou z Ruskej Volovej
Drevený kostolík z Novej Sedlice
Okres Humenné:
Obytný dom s vodným mlynom z Vyšnej Jablonky
Obytno-hospodársky dom z Nechválovej Polianky
Kováčska dielňa z Nechválovej Polianky
Okres Medzilaborce:
Obytno-hospodársky dom z Výravy
Obytno-hospodársky dom z Oľšinkova
Sýpka s pivnicou z Výravy
Sýpka z Výravy
Rekonštrukcie: senník, vahadlová studňa, pivnica
V areáli sú umiestnené i prevádzkové, resp. doplnkové objekty –
pokladňa, prístrešok s oddychovou zónou pre návštevníkov, prístrešok
s vystavenými veľkorozmernými zbierkovými predmetmi a sanitárny
kontajner.
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Od roku 1984 až do súčasnosti je zo strany múzea na prvom mieste
snaha udržiavať objekty ale i areál a inštalované zbierkové predmety v čo
najlepšom technickom stave. Táto snaha je previazaná s potrebou zvyšovania atraktivity expozície pre návštevníkov. Zvýšený záujem verejnosti
vždy zvyšujú úpravy expozície, teda najmä dopĺňanie zbierkových predmetov ale i sprievodné podujatia približujúce funkcionalitu jednotlivých
predmetov i objektov. Spolu s touto snahou je značná pozornosť venovaná
ochrane areálu a bezpečnosti návštevníkov.
Opravy veľkého rozsahu
V rokoch 2010 až 2015 boli postupne v šiestich etapách opravené strechy
na jedenástich objektoch. K všetkým týmto opravám striech boli spracované, podané a podporené projekty v dotačnej schéme Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky. Potreba opráv vyplynula z poškodení, ktoré
vznikali dôsledkom vplyvu počasia, drevokazného hmyzu ale aj veku. Poškodené strechy ohrozovali nielen samotné stavby ale aj zbierkové predmety umiestnené v interiéroch. Opravou striech sa odstránilo riziko
ďalšieho poškodzovania a zvýšila sa atraktívnosť celej expozície pre potenciálnych návštevníkov. Na siedmich objektoch bola kompletne vymenená šindľová krytina. Obytno- hospodársky dom z Kalnej Roztoky
a senník boli prekryté slamenou strechou. Pri opravách sa použilo 1150
m2 šindľovej krytiny a 245 m2 slamenej krytiny. Práce boli realizované dodávateľsky, pričom projekty zahŕňali demontáž súčastí striech (krytina,
strešné laty, poškodené časti krovu a pod), dodávku materiálu, montáž
nových častí striech a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou projektov.
Celkové náklady na opravy dosiahli výšku 206 247, 80 €, pričom
dotácie z MK SR tvorili sumu 172 960 €.
• V roku 2010 bola opravená slamená strecha na objekte obytnohospodárskeho domu z Kalnej Roztoky. Projekt opravy sa odkladal
dva roky z dôvodu problémov pri obstarávaní materiálu. Dodávateľom
stavebných prác bola firma z Moravy, pričom materiál, slamené snopy
pochádzali z Poľskej republiky. Opravou sa vytvorila nová slamená
stupňovitá strecha. Slamené snopy zviazané povrieslom sa k strešným
latám priväzovali pozinkovaným drôtom.
• Na objekte dreveného kostolíka z Novej Sedlice bola realizovaná
výmena strešnej krytiny – drevených šindľov, strešných lát a časti
krovu. V rámci opravy boli vymenené tri trámy zrubovej konštrukcie
a po ukončení prác bol kompletne impregnovaný zrub objektu.
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Výmena šindľovej strechy na kostolíku z Novej Sedlice. Archív VM

• Obytno-hospodárske domy z Nechválovej Polianky, Oľšinkova, Výravy,
obytný dom s vodným mlynom z Vyšnej Jablonky a sýpka s pivnicou
z Výravy prešli kompletnou výmenou strešnej krytiny, strešných lát
a poškodenej časti krovu.

Výmena časti krovu a strešnej krytiny realizovaná vďaka finančnej podpore
z Ministerstva kultúry SR. Archív VM

• Na sýpke s pivnicou z Ruskej Volovej bola slamená strecha vymenená
za drevenú šindľovú, pričom bolo vymenené taktiež latovanie a poškodená časť krovu.
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• Na sýpke z Výravy sa pred opravou zistilo poškodenie niekoľkých trámov
zrubovej konštrukcie, ktorých výmena bola súčasťou spracovaného
a realizovaného projektu v roku 2015 spolu s výmenou strešnej konštrukcie, latovania a poškodenej časti krovu. V tom istom roku projekt
zahŕňal i opravu drevenej doskovej strechy na kováčskej dielni
z Nechválovej Polianky spolu so strešnými latami, poškodenými
časťami krovu a dvoma podpernými drevenými stĺpmi vo vysunutej
časti strechy, ktorá tvorila prístrešok na podkúvanie koní.

Svojpomocné opravy v skanzene od roku 2010
Ak porovnáme objemy a náročnosť prác vykonávaných svojpomocne pri
údržbe objektov, tak najväčšími zásahmi boli opravy hlinených omietok,
resp. hlinených podláh objektov. Na takéto opravy boli zároveň naviazané
obnovy náterov tesárskych konštrukcií (zo stien vystupujúce hranoly
zrubu, okná, dvere, podhľady a pod.) a mnohé ďalšie práce. Takéto opravy
väčšieho rozsahu boli v období od roku 2010 po súčasnosť vykonávané
spravidla po opravách striech a krovov. Vyplynuli aj z pravidelného cyklu
údržby ale i z prípadného poškodenia počas opráv striech. Ďalším dôvodom,
ktorý podnecoval takéto generálne opravy, bol i viacročný cyklus podujatí
venovaný rodákom a obyvateľom pôvodných lokalít objektov premiestnených do expozície v Humennom.1
1

Viď odstavec Stretnutia rodákov v skanzene.
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V roku 2011 bola svojpomocne opravená strecha
na obytnom dome z Klenovej
a zastrešenie na rekonštrukcii kamennej pivnice. Na to
v roku 2012 nadväzovala svojpomocná oprava strechy na
obytno-hospodárskom dome
zo Zemplínskych Hámrov.
Práce zahŕňali očistenie krytiny, výmenu poškodených Oprava strechy na objekte zo Zemplínskych
šindľov
a
dvojnásobný Hámrov. Napravo s vymenenými poškodenými
ochranný náter. Na obytno – šindľami, naľavo už po nátere. Archív VM
hospodárskych domoch z Výravy, Oľšinkova a Zemplínskych Hámrov
a sýpkach z Výravy a Ruskej Volovej bola v rokoch 2012 a 2013 vykonaná
kompletná oprava vnútorných i vonkajších omietok vrátane výmaľby a náteru
drevených konštrukcií. V spomínaných domoch boli reinštalované výstavy
spracovania textilných vlákien, drevospracujúcich remesiel a hrnčiarstva.
Tím pracovníkov múzea v tom istom období realizoval opravu mlynského
náhonu.
• Opravy hlinených omietok
Životnosť jednotlivých exteriérových konštrukčných prvkov objektov tradičnej architektúry je sústavne znižovaná najmä vplyvom drevokazného
hmyzu, veku a počasia. Inštitúcie spravujúce tieto objekty investujú každoročne nemalé prostriedky do ich údržby. Najčastejšie trpia poškodením hlinené prvky stavieb, teda hlinené omietky a podstienky. Tu má
veľký podiel nárazový vietor a dážď. Postup prác pri opravách hlinených
omietok spočíva v odstránení poškodených častí omietky a častí, ktoré sa
oddeľujú od dreveného podkladu – zrubu. Materiál na výrobu zmesi je
získavaný rozmočením nepálených tehál z likvidovaných domov v regióne.
Do takejto zmesi je podľa potreby pridávaná nasekaná slama, pre väčšiu
súdržnosť najmä základnej spodnej vrstvy omietky. Po vyschnutí základnej vrstvy omietky je na ňu nanášaná druhá, jemnejšia vrstva. Po zaschnutí
povrchu sa praskliny sceľujú riedkym blatom za pomoci štetca. Opakovanie
tohto kroku závisí od stavu po uschnutí. Zaschnutý povrch bez prasklín
je obielený vápnom, po ktorom je druhá vrstva náteru realizovaná farbou
so zvýšenou oteruvzdornosťou.
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Fotodokumentácia z opráv hlinených omietok. Archív VM

• Opravy tradičných oplotení
Na začiatku roku 2014 boli osadené nové ploty pri objektoch z Kalnej
Roztoky a Klenovej. Pri montáži sa uplatnil tradičný spôsob zvislého vypletania lieskovými palicami. Tieto práce zahŕňali kompletnú výmenu
výpletu (lieskové palice), priečnych lát (smrek, smrekovec) a nosných
stĺpov (agát). Niektoré ploty boli vymenené úplne a časť opravená, resp.
boli doplnené nové oplotenia. Materiál na výplet (cca 500 ks palíc v dĺžke
približne 2,5 m) bol zabezpečený prostredníctvom Urbárskeho spoločenstva v katastri zaniknutej obce Ruské. Ostatný materiál pochádzal
z predošlých výrubov v lesoparku. Výrub palíc, ich olúpanie a montáž realizovali svojpomocne pracovníci Vihorlatského múzea.
166

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

Popri náročných opravách veľkých konštrukčných celkov sú v expozícii priebežne vykonávané drobné opravy jestvujúcich predmetov,
resp. doplnenia vybavenia pre návštevníkov. Ide o napr. o opravy lavičiek,
zábradlí, informačných tabúľ, chodníkov, okien, dvier, násypy ale i betónové a drevené časti podstienok.
V období od roku 2011 až 2017 múzeum prijímalo na letnú sezónu
pracovníkov na aktivačnú činnosť. Spolupodieľali sa na takmer všetkých
svojpomocných opravách s prihliadnutím na svoje schopnosti a zručnosti.
Múzeum pre týchto pracovníkov vytvorilo priestor na osvojenie si práce
s tradičnými materiálmi a pracovnými postupmi.
• Zvýšenie komfortu pre návštevníkov
Od vytvorenia a sprístupnenia
expozície bola až do roku 2018
veľkým hendikepom vo vzťahu
ku komfortu pre návštevníkom
absencia vhodného sociálneho
zariadenia. V roku 2018 bola zo
strany zriaďovateľa schválená
investičná akcia umiestnenia
sanitárneho kontajnera s príslušnými prípojkami inžinierskych sietí. V rámci nej bol pri
Umiestnenie nových toaliet v sanitárnom kontaveľkej vstupnej bráne umiest- jneri pri servisnej bráne expozície. Archív VM
nený sanitárny kontajner s vnútorným priestorom pre pánske a dámske toalety. V rámci prípojky vody,
kanalizácie a elektriny bola privedená i pitná voda do obslužného objektu,
predajne vstupeniek.
• Ochrana objektov
V rámci ochrany sa k jestvujúcemu elektronickému zabezpečovaciemu
systému (EZS) a elektronickému protipožiarnemu systému (EPS) v kostolíku od roku 2016 pridávať ďalšie prvky ochrany. V roku 2016 pribudol
bezdrôtový EZS a EPS vo všetkých ostatných objektoch v areáli. Neskôr,
v roku 2017 bol realizovaný prehľadový kamerový systém ktorý v roku 2019
doplnili ďalšie tri kamery. V rokoch 2018 – 2019 pokračovalo budovanie
centralizovaného dispečingu múzea prepojením skanzenu a kaštieľa
optickým káblom.
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Stretnutia rodákov a obyvateľov obcí v skanzene
Všetky opravy a údržba areálu je prezentovaná návštevníkom počas bežných prevádzkových hodín. Niektoré opravy menšieho alebo väčšieho
rozsahu sú však podnecované aj plánovanými podujatiami. Jedným z týchto podujatí sa stal cyklus stretnutí rodákov a obyvateľov obcí, z ktorých
boli do skanzenu v Humennom premiestnené autentické objekty. Od
roku 2011 do roku 2018 sa konalo sedem takýchto podujatí, ktoré pripomínajú pôvod objektov a vďaka ktorým môžu návštevníci obdivovať súčasnú tvár expozície. Dve z nich (2012, 2013) boli realizované
s finančnou podporou Nadácie SPP. V roku 2011, kedy vznikla táto myšlienka, sa v skanzene pri drevenom kostolíku sv. Michala archanjela
stretli rodáci a obyvatelia jeho pôvodnej lokality – Novej Sedlice. O rok
neskôr sninský okres zastupovala obec Zemplínske Hámre odkiaľ pochádza najväčší a najmladší obytno- hospodársky dom. V roku 2013 sa stretávali návštevníci s prezentáciou obcí Výrava a Oľšinkov v okrese
Medzilaborce. Po prestávke v roku 2014 patril areál skanzenu v roku 2015
najmä rodákom a obyvateľom obcí Vyšná Jablonka a Nechválova Polianka
v okrese Humenné. V roku 2016 to bolo podujatie venované Kalnej Roztoke, v roku 2017 Klenovej a v roku 2018 Klenovej a Ruskej Volovej. Súčasťou podujatí boli bohoslužby v kostolíku z Novej Sedlice, vystúpenia
folklórnych zoskupení z regiónu, ukážky tradičných remesiel, prehliadky
expozície a výstavy. Dôležitou aktivitou každého spomínaného podujatia
bolo spracovanie informačných panelov o objektoch v skanzene, ktoré
boli následne umiestnené na exponovaných miestach v pôvodných obciach. Informácie o pôvodných lokalitách môžu nájsť i návštevníci skanzenu na príslušných objektoch. Najdôležitejším atribútom týchto
podujatí je vytvorenie priestoru na posilnenie lokálnej príslušnosti
a stretnutia rodákov a obyvateľov obcí regiónu, ktorých spoločným prvkom akéhosi lokálneho patriotizmu je i objekt pochádzajúci z ich rodnej
obce.
Kolektív pracovníkov vynakladá popri všetkých múzejných činnostiach enormné úsilie o udržanie expozície ľudovej architektúry a bývania v dobrom technickom stave. Spolu s údržbou je nutné neustále
zvyšovať komfort pre návštevníkov a ochranu prezentovaných zbierkových
predmetov. Za posledných desať rokov zaznamenala expozícia vo všetkých týchto smeroch významný posun, no veľkou výzvou do budúcnosti
bude ďalšie zveľaďovanie, debarierizácia či oživenie myšlienky rozšírenia
expozície o susediaci areál.
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Drevená cerkva z Novej Polianky (Mergeška) v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Archív SNM - MUK
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SKANZEN SNM – MÚZEA UKRAJINSKEJ KULTÚRY
VO SVIDNÍKU: REALITA TRADÍCIE A PERSPEKTÍVA
MODERNITY
****************

THE OPEN-AIR MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL
MUSEUM – THE MUSEUM OF UKRAINIAN CULTURE IN
SVIDNÍK: THE REALITY OF TRADITION AND THE PERSPECTIVE OF MODERNITY
Doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc.
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258
089 01 Svidník
e-mail: jaroslav.dzoganik@snm.sk
Abstract:
The article is centred around the description of the functioning of the
Ethnographic Outdoor Exhibition of the Slovak National Museum – The
Museum of Ukrainian Culture in Svidník (Svidník Open-Air Museum)
and the issues of preserving buildings of traditional folk architecture. It
identifies the strengths and weaknesses of the exhibition, its current challenges and outlines perspectives for further development. Much space is
devoted to events focused on a full-fledged presentation of cultural heritage, to the projects that in an original way increase the visitors’ awareness of traditional folk culture and encourages them to keep the customs
and traditions.
Keywords: Slovak National Museum – The Museum of Ukrainian Culture, Ethnographic outdoor exhibition, an open-air museum, traditional
folk culture, wooden architecture, cultural heritage
Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
počas svojej šesťdesiatročnej histórie vytvorilo zbierky obsahujúce ponad
sedemdesiattisíc predmetov prevažne spoločenskovedného charakteru,
ktoré konzistentne a z hľadiska dneška nezastupiteľne predstavujú vývoj
obyvateľstva severovýchodného Slovenska od začiatkov osídlenia južných
svahov Karpát po súčasnosť. V rôznych časových úsekoch svojej existencie múzeum cieľavedome zahrnovalo sféry spoločenského, kultúrneho,
politického, náboženského života v jeho historických premenách a prí171
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rodných determináciách, odborne ich systematizovalo a vedecky (na
úrovni synchrónie aj diachrónie) hĺbkovo skúmalo, aby sa napokon mohlo
predstaviť návštevníkovi ako médium hovoriace súčasným jazykom o tradičných hodnotách, jedinečných a neopakovateľných (z)javoch dávnej
i neďalekej minulosti. Týka sa to, samozrejme, všetkých troch zložiek
múzea – kultúrno-historickej, umelecko-historickej (správnejšie by bolo
nazývať ju umeleckohistorická) a národopisnej s ich „viditeľnými“ predstaviteľmi, teda rovnomennými expozíciami, aj „neviditeľnými“, depozitárnymi atribútmi. Každá expozícia ponúka iný priestor, avšak nedovolíme
si tvrdiť, že tiež intenzitu zážitkovosti, ktorá v každom prípade vykazuje
závislosť od racionálnych potrieb, ale aj estetických pohnútok a emočných
očakávaní hosťa.
Národopisná expozícia v prírode SNM – Múzea ukrajinskej
kultúry, známa ako svidnícky skanzen, vznikla s cieľom zachovať v čase
tradičný spôsob života obyvateľov severovýchodného Slovenska za posledných dvestopäťdesiat rokov (od polovice 18. storočia). Výstavba expozície sa začala v roku 1975 a trvala celé desaťročie, kým v roku 1986
nebola verejnosti slávnostne sprístupnená. Išlo nesporne o udalosť nadčasového významu, pretože v tomto kraji to bol kultúrny objekt, do ktorého bol vložený značný intelektuálny a duchovný potenciál, nehovoriac
o veľkorysom priestorovom riešení a veľmi šťastnom výbere polohy. Dnes
sa skanzen rozprestiera na ploche 11 hektárov a prezentuje okolo 50 pamiatok ľudovej architektúry: 12 hospodárskych usadlostí spolu s obligátnymi stavbami ako sú stajne, stodoly, sýpky, pivnice, studne a senníky;
verejné budovy – dedinská škola, krčma, požiarna zbrojnica, kováčska
dielňa; sakrálne stavby – drevená cerkva lemkovského typu a prícestná
kaplnka, technické stavby – vodný mlyn, veterný mlyn a vodná píla. Jedinečný ráz skanzenu dotvárajú feérické zákutia – kamenný most, ovčiarska
koliba a majdan (sezónne letné obydlie horských lúk a pastvín). Prehľad
stavieb situovaných v skanzene zároveň vypovedá o premyslenom výbere
exponovaných lokalít (výpočet s následnosťou z východu na západ):
• Roľnícka usadlosť s dymnou izbou – „dymňankou“ z druhej polovice
18. storočia z obce Uličské Krivé,
• Roľnícka usadlosť z obce Topoľa z prelomu 20. storočia,
• Kováčska dielňa z obce Starina z prvej polovice 20. storočia,
• Drevená cerkva z Novej Polianky z roku 1766,
• Dedinská krčma s vozárňou a obchodom zo Svidníka zo začiatku 19.
storočia,
• Hospodárska usadlosť roľníka z obce Kečkovce z prelomu 20. storočia,
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• Roľnícka hospodárska usadlosť z obce Rovné z konca 19. storočia,
• Hospodárska viacstavbová usadlosť z obce Rešov zo začiatku 20. storočia,
• Mlynárska hospodárska usadlosť z polovice 19. storočia z obce Bogliarka,
• Drevená školská budova z obce Kurov pochádzajúca z roku 1928,
• Vodná píla – „gáter“ zo začiatku 20. storočia z obce Livov,
• Hospodárska usadlosť z druhej polovice 19. storočia z obec Snakov,
• Hospodárska usadlosť z konca 19. storočia z Nižných Repáš, pozostávajúca z niekoľkých stavieb,
• Požiarna zbrojnica z obce Nižné Repáše z prvej polovice 20. storočia,
• Hospodárska usadlosť zo začiatku 20. storočia z obce Sulín, pozostáva
z dvoch samostatne stojacich objektov,
• Hospodárska usadlosť zo začiatku 20. storočia z obce Jakubany, pozostáva z niekoľkých voľne stojacich objektov,
• Hospodárska usadlosť z konca 19. storočia z obce Osturňa, pozostáva
z obytnej a hospodárskej stavby okolo malého dvora,
• Sezónne letné obydlie – „majdan“ z horských lúk chotára obce Litmanová z prelomu 20. storočia,
• Sezónne pastierske obydlie – „koliba“ zo začiatku 20. storočia z obce
Závadka.
Komplexu týchto pamiatok tradičného ľudového staviteľstva
prirodzene dominuje Chrám sv. Paraskievy s neopakovateľnou trojicou
veží gradujúcich z východu na západ. V roku 1986 bol rekonštruovaný,
po vysviacke v roku 1993 je plne funkčný a príležitostne sa v ňom konajú
bohoslužby, cirkevné sobáše, krsty a i. Okrem neopakovateľnej vizáže
cerkva, ale aj celá expozícia implicitne predstavuje vývoj stavebníctva
v regióne – špecifiká lemkovského typu chrámu, ľudských obydlí z hľadiska pôdorysu domu, úschovy potravín a krmovín, odlišnosti v stavbe
pecí, v neposlednom rade je výpoveďou o remeselnej zručnosti ľudových staviteľov.
Je prirodzené, že polohová excentrickosť a zároveň hodnotová
koncentrickosť svidníckeho skanzenu sú argumentom jeho príťažlivosti
pre návštevníka, a to nielen z blízkeho okolia, ale aj vzdialenejších kútov
Slovenska a, čo je zvlášť potešujúce, zo zahraničia. To úmerne zvyšuje
potrebu uvedomenia si zodpovednosti, osobného nasadenia, pestovania
hrdosti na svoje múzeum, podieľania sa na raste jeho prestíže v očiach
hostí.
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Najdôležitejšie sú však tie špecifiká, ktoré vyčleňujú skanzeny
spomedzi všetkých múzeí a galérií: ustavičná mravčia práca na udržiavaní
dobrej kondície drevenej architektúry (konzervovanie, reštaurovanie,
denná údržba, bežné domáce práce, opravy, kosba, výsadba atď.). S trochou zveličenia a parafrázovania by sme mohli povedať, že s našimi
múzeami v prírode je to ako v Anne Kareninovej: všetky skanzeny sú
krásne rovnako, ale každý má svoje vlastné boľavé miesta. Našou slabinou
dlhý čas boli prehnité šindľové a slamené strechy, ktoré sa vďaka Projektu
MK SR Pamiatky ľudovej architektúry – obnova národopisnej expozície
v SNM – MUK vo Svidníku (Prvok 08T010E) postupne podarilo nahradiť
novými (až na mlynársku usadlosť, ktorá mala byť opravená tento rok).
Stále v nedohľadne je dokončenie výstavby vstupného areálu, ktorá sa
ťahá tridsať rokov. Po vyčlenení ďalších finančných prostriedkov sa nám
ako najefektívnejšie javí zmeniť pôvodne plánované multifunkčné priestory na depozitárne, čím by sa zároveň odstránil problém s umiestnením
zbierkových predmetov. Dofinancovaním stavby sa zabezpečia a výrazne
skvalitnia služby pre hostí, ako aj plnohodnotná prezentácia kultúrneho
dedičstva, čo prinesie permanentné zvyšovanie návštevnosti a zatraktívni
cestovný ruch v regióne. Paradoxne od vzniku skanzenu až doteraz jestvujú prekážky administratívneho a ľudského charakteru pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov na pozemkoch v skanzene, čo sa prejavuje
hlavne na výstavbe parkoviska vo vstupnom areáli.
Snahou každého múzea je prilákať čo najviac návštevníkov a ponúknuť im čo najzaujímavejšie informácie, najhlbšie poznatky, najkvalitnejšie služby a najhodnotnejšie zážitky. Výsledok v podobe zvýšenej
návštevnosti sa prejaví po efektívnom skĺbení týchto priorít a premyslení
krokov do najmenších detailov. Vyznie to možno oxymoricky, ale skanzen
nemá pokrývať patina archaickosti, naopak, musí v ňom vládnuť dynamika dneška, musí dokázať prijímať a ďalej odovzdávať nové poznatky a
informácie. Ináč sa minie účinku snaha pritiahnuť hlavného užívateľa výstupov múzea – mládeže (od žiakov predškolských zariadení, základných
a stredných škôl, poslucháčov univerzít atď.), čím nechceme znížiť význam návštevy bežných turistov. Práca múzejníkov potom vyznieva ako
interdisciplinárne samovzdelávanie: v podujatiach pre školskú mládež sa
často prelína história s etnografiou, krajinovedou, prírodovedou, folklórom a pod.
Popri tom všetkom sa vo svidníckom skanzene usilujeme reagovať
na aktuálne výzvy – napríklad v čase vážnych klimatických hrozieb sme
prešli na prírode blízke obhospodarovanie krajiny, keď vytvárame poko174
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sené plochy a plochy porastené lúčnymi kvetmi. Zároveň tak vychádzame
v ústrety návštevníkom, ktorí hľadajú atmosféru autentickej starej dediny,
i keď sa stále nájdu takí, ktorí by všade chceli mať asfaltové chodníky a
parkový trávnik. Podobne je to s ústretovosťou ľuďom pri vytváraní odpočinkovej zóny, zriadení včelárskeho náučného chodníka, osadení cestného označenia kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu a i.
Na tomto mieste sa žiada uviesť aspoň niekoľko činností z ostatného obdobia, ktoré najviac vplynuli na atraktivitu nášho múzea pod
holým nebom pre návštevníka. V jeho areáli sa každoročne usporadúvajú
Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré nesporne prispievajú k popularizácii a šíreniu ľudovej kultúry a umenia. Počas svojej
existencie festival niekoľkokrát zmenil svoj názov. Avšak ani to nezabránilo tomu, aby prekročil regionálny rámec a stal sa uznávaným podujatím
celoštátneho významu získaním titulu „Najstarší národnostný festival“.
Ako jeho súčasť sa v skanzene konajú folklórno-etnografické programy
pod názvom Poklady ľudu. Jedným z mnohých sprievodných podujatí jubilejného 65. ročníka bola fotografická výstava pod názvom Festivalových
65 (1955 – 2019). Miestom výstavy bola vozáreň zo začiatku 19. storočia,
ktorá ponúka najväčšiu plochu na inštalovanie veľkoformátových fotografií a fotografií na plátne s témou Slávností od roku 1955 až po súčasnosť.
Súčasťou výstavy boli nielen fotografie regionálnych autorov, ale aj zábery
pochádzajúce z domácich archívov návštevníkov a účastníkov festivalu,
ktorých sme oslovili pomocou masmédií a sociálnych sietí. Dlhodobá
udržateľnosť projektu spočíva v realizácii putovných výstav, využití fotografií pri rôznych folklórnych a spoločenských podujatiach.
Podujatím s ohromným ohlasom bolo folklórno-etnografické
pásmo O polnoci jánskej noci. Išlo o prezentačnú akciu v oblasti tradičnej
duchovnej kultúry obyvateľov severovýchodného Slovenska so zameraním
na výročné zvyky spojené so začiatkom letného slnovratu (Deň svätého
Jána, jánske zvyky, jánsky oheň). S pomocou tanečnej a speváckej zložky
folklórneho súboru Makovica sme prezentovali obyčaje a povery súvisiace
s týmto sviatkom, ktorých výsledkom bol videoklip na multimediálnom
nosiči, ktorý sa nahrával v skanzene. Makovica vystúpila s kultúrnym programom pri príležitosti slávnostného uvedenia videoklipu v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva. Podujatie podalo ucelenú charakteristiku duchovnej kultúry so zreteľom na zvyky a obyčaje spojené so sviatkom svätého Jána. Keďže bolo sprevádzané ukážkami tradičných
remesiel, výrazne obohatilo širokú verejnosť a zároveň aj slovenskú a slovanskú folkloristiku vo všeobecnosti.
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V septembri sa vo svidníckom skanzene v rámci Dní európskeho
kultúrneho dedičstva konajú Dni ľudových tradícií a medzinárodné majstrovstvá vo varení pirohov.
Edukačno-poznávacie projekty si kladú za
cieľ popularizáciu hmotného kultúrneho
dedičstva formou inšpiratívneho trávenia
voľného času s dôrazom na tradičnú kultúru a remeselnú zručnosť. V autentickom
prírodnom prostredí svidníckeho skanzenu
sa tento rok predstavilo 12 remesiel pod
príslovečnými názvami: Ľudový odev (výroba krojov a krojových súčastí), Podkúvač
koní (kováčske remeslo zamerané na podkúvanie koní), Krosná, krosienka (tkáčske
remeslo), Pán majster (kováčstvo), Med
nad zlato (včelárstvo), Tradičný riad (dlabanie a sústruženie dreva), Do kruhu (hrnčiarstvo), Mágia byliniek (bylinkárstvo),
Drotárska kapsa (drotárske remeslo), VŕPodujatie podkúvanie koní
počas Víkendu remesiel.
bové prútie (košikárstvo), Krížik, retiazka,
Archív SNM - MUK
krokvička (výšivkárstvo), Lucia sa blíži!
(metlárstvo). Jednotlivé aktivity sa realizovali v priebehu mesiaca dvakrát,
záver týždňa patril školským, resp. detským skupinám, sobota návštevníkom múzea. Účastníci pod vedením skúsených lektorov – remeselníkov
spoznali jednotlivé remeslá a v tvorivých dielňach zhmotnili nadobudnuté zručnosti vo forme vlastnoručného výrobku.
Popri tradičných podujatiach, na ktorých sú očakávania návštevníka do istej miery predurčené opakovanosťou, stále väčší dôraz kladieme
na invenčné projekty, ktoré majú upútať, pritiahnuť, udiviť, vyburcovať
emócie. Také sú napríklad vízie prezentačných akcií z oblasti tradičnej
kultúry/folklóru. Za všetky hodno spomenúť projekt pod názvom „Tancuvala a neznala, hej...“, ktorého súčasťou sú tanečné workshopy. Jeho
cieľom je uchovávanie ľudových zvykov a tradícií pre ďalšie pokolenia. Pozitívnym formovaním vzťahu obyvateľov regiónu k miestnym tradíciám,
kultúre či folklóru, ich bezprostredným zapojením do prezentačného podujatia sprítomňujeme život v minulosti a zároveň realizáciou tanečných
tvorivých dielní zvyšujeme pohybové aktivity detí, mládeže i dospelých.
Workshopy vedené skúsenými choreografmi sa prelínajú s kultúrnym
programom folklórnych súborov. Ľudová pieseň, tanec i kroj sú úzko
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späté a zároveň jedinečné svojimi charakteristickými regionálnymi znakmi. Projekt chce originálnym spôsobom zvýšiť povedomie návštevníkov
o tradičnej ľudovej kultúre, podporiť ich vzťah k zachovávaniu zvykov
a ochrane kultúrneho dedičstva.
Vozáreň ako jedinečné inštalačné a performančné miesto je
ideálnym priestorom na uvedenie javiskového diela z oblasti divadelného
umenia. Vízia projektu spočíva v podpore a stimulácii národnostnej
kultúry formou prezentácie divadla ako fenoménu, ktorý zachováva a rozvíja tradície, kultúrne dedičstvo a talent. Z dôvodu absentujúcich divadelných možností v okrese Svidník a vyhlásenia roku 2020 za Rok
slovenského divadla (národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva) je hlavnou projektovou aktivitou odohranie divadelného predstavenia z repertoáru Divadla Alexandra Duchnoviča práve
v tejto expozícii. Cieľovou skupinou je široká verejnosť – príslušníci ukrajinskej/rusínskej národnostnej menšiny, inoetnickí občania Slovenskej
republiky a iných krajín, študenti stredných škôl, domáci a zahraniční
turisti, jednoducho všetci návštevníci SNM – Múzea ukrajinskej kultúry
a podduklianskeho regiónu.
Materializované idey aj odvážne vízie čakajúce na svoju realizáciu
akcentujú hlavnú dispozíciu a ambíciu svidníckeho skanzenu – byť miestom, na ktorom vládne kult starej dediny, priestorom čerpania pozitívnych emócií, poznávania minulosti, zachovávania tradícií, obdivovania
umu a práce predkov, prezentácie plnej hodnoty nášho kultúrneho
dedičstva.
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PRAVIDELNÉ VÝCHOVNOVZDELÁVACIE
PROGRAMY PRE NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEA
ORAVSKEJ DEDINY V ZUBERCI
****************

REGULAR EDUCATIONAL PROGRAMMES FOR THE VISITORS OF THE MUSEUM OF ORAVA VILLAGE IN ZUBEREC
Mgr. Richard Janoštín
Múzeum oravskej dediny
Brestová 850
027 32 Zuberec
e-mail: muzeum@zuberec.sk
Abstract:
The author presents the Museum of Orava Village in Zuberec and its regularly recurring presentation events within the visitor season.
Keywords: The Museum of Orava Village, presentation events, educational programmes, visitors
Múzeum v Zuberci bolo sprístupnené verejnosti v roku 1975, s cieľom
prezentovať ľudovú architektúru a bývanie Oravcov v minulosti. Do deväťdesiatych rokov minulého storočia bolo postupne dobudovávané a objekty boli expozične dopĺňané zbierkovým fondom. Bola vytvorená stála
expozícia Múzea oravskej dediny (ďalej MOD) s časťami Dolnooravský
rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy, Kostol a Mlynisko. Múzeum
je otvorené celoročne, v posledných rokoch s návštevnosťou okolo 90
tisíc návštevníkov. Expozíciu
dopĺňa chov domácich zvierat a pestovanie tradičných
plodín. Dôležitou súčasťou
prezentácie materiálnej kultúry – architektúry a bývania,
ktorá je primárne prezentovaná v múzeách v prírode, je
tiež organizovanie edukačných, animačných a folklórPodroháčske folklórne slávnosti. Archív MOD nych programov.
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Od sprístupnenia múzea na poľane Brestová, na ktorej sa nachádza
MOD, sa v prvý augustový víkend koná festival Podroháčske folklórne
slávnosti. V rámci festivalu sa v múzeu koná Tradičný oravský jarmok,
výstavy a folklórne predstavenia.
Od roku 1999 sa v múzeu začalo s intenzívnejšou realizáciou
podujatí, s cieľom zatraktívniť expozíciu a prezentovať duchovnú kultúru,
folklórne tradície, i domácku a remeselnú výrobu. Počas roka sa konali
programy viazané s kalendárnym výročným cyklom ako Vianočný večer,
Veľkonočné sviatky, Hej máj zelený, Múzeum deťom a pod. Počas letných
prázdnin to boli nedeľné programy viazané na rôzne odvetvia ľudovej kultúry a remesiel: Od baču syra, od gazdinej koláča, Plátenná nedeľa, Hlinená
nedeľa, Zuberská nedeľa, Goralská nedeľa, Rozlúčka s letom a mnoho
ďalších. Mnohé z nedeľných podujatí sa dodnes tešia mimoriadnemu
záujmu návštevníkov, čo sa odráža na zvýšenej návštevnosti počas
programových dní. Vysoká návštevnosť a záujem o tieto podujatia motivovali pracovný kolektív MOD k vytvoreniu pravidelných, náučno-zábavných, cyklicky sa opakujúcich programových dní a predstavení, na ktoré
chce upozorniť a je zameraný tento príspevok.
Večer v múzeu
Od zimy roku 2000 je každoročne v programovej ponuke múzea večerné
podujatie určené pre hostí a milovníkov zimných športov, ktorí využívajú
lyžiarske a rekreačné strediská v Zuberci a blízkom okolí. Počas zimnej
sezóny sa uskutoční okolo 25
– 30 predstavení, pravidelne
každú stredu a v prípade zvýšeného záujmu počas jarných
prázdnin aj vo štvrtok a piatok.
Vstupenky sa dajú kúpiť
v predpredaji alebo rezervovať
prostredníctvom
telefónu
alebo e-mailu. Jedného predstavenia sa obvykle zúčastní
Podujatie Večer v múzeu. Archív MOD
okolo 80 hostí. Účastníci programu sa sústredia v priestrannej izbe objektu z Malatinej, kde sa zoznámia
s obsahom večernej prehliadky a dostanú zažaté lampáše. Nasleduje prechádzka po múzeu, ktorú odborným i humorným výkladom, hrajúc na
heligónke, dopĺňa sprievodca v ľudovom odeve. Počas prechádzky sa návštevníci zoznamujú so životom na Orave v minulosti, veselými prího179
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dami zo života na dedine, so zaujímavosťami technických stavieb i osobitosťami architektúry regiónu. V drevenom kostole znejú skladby na barokovom organe a celá skupina sa presunie späť do objektu Malatinej,
kde program pokračuje ukážkami ľudových tancov, piesní a hudby Oravy.
Vo folklórnom programe obvykle účinkuje rodina Janoštínová spolu s prizvanými hosťami, väčšinou nadanými deťmi, ktoré milo dopĺňajú folklórne predstavenie. V programe sú predvedené časti betlehemskej hry,
znejú koledy, pastorálne piesne a vinše. Počas fašiangového obdobia je
program doplnený o fašiangové masky a príhody dotýkajúce sa tohto kalendárneho zvykoslovia. Program obvykle trvá 2,5 hodiny a je možné ho
kedykoľvek aplikovať aj ako produkt pre záujmové skupiny či cestovné
kancelárie.
Zahrajme sa ako kedysi
Cyklus programov určených pre žiakov základných škôl s názvom
Zahrajme sa ako kedysi, patrí k jednému z edukačných podujatí, ktoré
sa organizuje v počte desať dní, v stredu a piatok, od polovice mája do
polovice júna. Počas dňa sa na stanovištiach v areáli múzea, skupiny žiakov
s učiteľom – obvykle jedna trieda, zoznamujú s tradičnou domácou a remeselnou výrobou, bývaním a vyučovaním
v minulosti, tradičnými
hrami, ale aj so zaujímavosťami tatranskej prírody. Každé zo stanovíšť
vedie skúsený animátor,
remeselník, fundovaná
osoba, ktorá deťom vysvetlí historické súvislosti
vzniku remeselnej či doŠpecializovaný program pe deti
máckej výroby dobových
Zahrajme sa ako kedysi. Archív MOD
predmetov z dostupných
materiálov. Počas programového dňa je v areáli okolo 15 stanovíšť
s rôznym zameraním a deti si môžu rôzne činnosti sami vyskúšať.
Hrnčiar, rezbár, medovnikár, drotár, či mlynár predstavujú remeselnú
výrobu, ďalší animátori približujú podmaľbu na skle, výrobu sviečok,
tvorbu kraslíc, mlátenie obilia, tkanie na krosnách a ďalšie. Podujatie
počas programových dní navštívi okolo 4 000 detí.
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Ozveny tradícií
Každú stredu o 14.00, počas letných prázdnin, prebieha na scéne vo
dvore zo Žaškova folklórne predstavenie s názvom Ozveny tradícií. Program trvá obvykle 1,5 hodiny a je rozdelený na dve časti. Návštevníkom
sú predstavené ľudové hudobné nástroje, ktoré sa zachovali a používali
na Orave. Bunkoše, zázrivské zvonce, píšťaly pastierov z oblasti Západných Tatier, Hornooravské dvojhlasné gajdy, goralské žliabkové husle
a ďalšie. Okrem ukážok hry na nástroje sú predvedené aj starobylé pastierske piesne a tance z regiónu. V druhej časti sú predstavené zaujímavosti ľudového odevu Oravcov. Prebiehajú ukážky nástrojov na
spracovanie ľanu a vlny, pradenie na vreteno a je predstavená výroba
plátna, súkna a modrotlače. Návštevníci sa zoznamujú aj so strihovou
rôznorodosťou plátenných a súkenných odevov a s detailom výzdoby
krojových súčastí zachovaných v regióne Orava. Počas programu prebiehajú ukážky regionálnych tancov a hudby a sprievodným slovom sú doplnené osobitosti vývoja a premeny odevov počas posledného storočia.
Remeslá na dedine
Niekoľko priestorov a súčastí objektov v múzeu majú v prenájme živnostníci, ktorí vyrábajú a obchodujú s remeselnými výrobkami. Využívajúc ich pôsobenie a zručnosť bol vytvorený program Remeslá na dedine,
ktorý sa koná každú nedeľu počas letných prázdnin, v čase od 11.00 –
16.00 hod. V týchto dňoch prichádzajú do múzea a využívajú predajné
stánky aj ďalší výrobcovia, ktorí predvádzajú výrobu. Návštevníci môžu
vidieť výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, výrobu sviečok z včelieho
plástu, drotára, medovnikára, plstenie vlny, drevárske a rezbárske techniky
a mnohé ďalšie. Niektorí remeselníci dávajú možnosť návštevníkom zapojiť
sa do jednoduchých činností, pri ktorých si môžu technologické postupy
sami vyskúšať.
Organizovanie pravidelných programov prispelo k zvýšeniu
návštevnosti a zatraktívneniu expozície Múzea oravskej dediny. V mnohých prípadoch sa návštevníci na podujatia opakovane vracajú, dokonca privádzajú zo sebou ďalších hostí. Veľkou výhodou je, že v priestore múzea
pôsobí rodinný folklórny kolektív, ktorého členovia ako multiinštrumentalisti
a tanečníci zintenzívňujú programovú ponuku múzea. V počte okolo 60
programových dní v rámci roka možno nazvať Múzeum oravskej dediny
„Živé múzeum v prírode“.
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NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA V PRÍRODE VO VYCHYLOVKE S HISTORICKOU LESNOU ÚVRAŤOVOU
ŽELEZNICOU
****************

THE ETHNOGRAPHIC OUTDOOR EXHIBITION IN VYCHYLOVKA WITH THE HISTORICAL LOGGING SWITCHBACK
RAILWAY
Mgr. Zuzana Markechová
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
e-mail: markechova@kysuckemuzeum.sk
Abstract:
The article describes the Ethnographic Outdoor Exhibition in Vychylovka
with the Historical Logging Switchback Railway. It documents the beginning of its formation, spatial and historical integration of the exhibition in
the context of the landscape and its importance in the protection of the
cultural heritage in the region. It also describes the most valuable monument of railway transportation, unique to its kind in Europe, which is the
original part of the outdoor exhibition area. The article also maps out
early activating and presentational events at that time with examples of
the museum’s presentation of traditional culture.
Keywords: Kysuce, ethnographic outdoor exhibition, Historical Logging
Switchback Railway, a museum presentation
Vznik stálej národopisnej expozície v prírode vo Vychylovke
Záchrana a obnova najcennejších pamiatok ľudového staviteľstva
na Kysuciach začala krátko po vzniku Okresného vlastivedného múzea
v Čadci, konkrétne prípravami ohľadom výstavby expozície ľudového
staviteľstva a bývania na Kysuciach.
Prvé kroky v príprave výstavby národopisnej expozície v prírode
sa uskutočnili v roku 1974, po hĺbkovom výskume ľudovej architektúry
a bývania, ktorý zabezpečil Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislave za pomoci študentov národopisu a architektúry. V rámci výskumu sa podrobne analyzovalo vyše 900 objektov
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ľudovej architektúry v okrese Čadca, pričom bola doložená ich technická
a etnografická dokumentácia. Poznatky z tohto výskumu sa využili pri
zaraďovaní niektorých objektov do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok,
ako aj pri výbere objektov pre národopisnú expozíciu v prírode, ktoré boli
verejnosti sprístupnené vo svojej čiastkovej podobe v roku 1981. Záchranný výskum tradičnej kultúry ľudu v zátopovej oblasti Riečnice
a Harvelky v rokoch 1975 – 1981 obsahoval výsledky v počte 59 dokumentovaných zväzkov národopisných materiálov i publikovaných príspevkov,
ktoré svedčili o širokom záujme mladých etnografov a folkloristov
prispieť k spoznaniu tradičného spôsobu života ľudu v tejto časti
Kysúc. Výskum finančne zabezpečovala Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a zavŕšený bol vydaním bulletinu
Národopisné informácie.
Múzeum vynaložilo mimoriadne úsilie aj pri záchrane a obnove
lesnej úvraťovej železnice na úseku Kubátkovia – Beskyd, ktorá bola
rozhodnutím Odboru dopravy Krajského národného výboru v Banskej
Bystrici roku 1971 oficiálne zrušená. Len vďaka entuziazmu a obetavosti
nielen stálych, ale i externých spolupracovníkov a priateľov tejto železničky sa podarilo zachrániť z nej to najcennejšie, a to úsek Chmúra – Tanečník. V tomto úseku sa nachádzala technicky cenná úvraťová časť, ktorá
už patrila medzi ojedinelé pamiatky tohto druhu vo svete. Od roku 1981,
kedy sa začala prevádzka skanzenu, sa zachovaná a rekonštruovaná časť
bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice pod názvom Historická lesná
úvraťová železnica, stala organickou súčasťou tejto národopisnej expozície.
Prvotné koncepčné materiály k výstavbe skanzenu v Novej
Bystrici-Vychylovke boli vytvorené po vzniku Okresného vlastivedného
múzea v Čadci, na začiatku 70. rokov dvadsiateho storočia. Základný
kameň Kysuckého skanzenu bol slávnostne položený 11. októbra 1974,
odkedy múzeum zabezpečovalo jeho výstavbu. V priebehu rokov 1975 –
1981 bolo do areálu skanzenu postupne premiestnených sedem obytných
a sedem hospodárskych stavieb, technická stavba Mlyn a píla z Klubiny,
sakrálny objekt Kaplnka Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou a budova so spoločenskou funkciou Krčma z Korne. V priestore
expozície boli tiež obnovené tri pôvodné stavby s obytno-hospodárskou
funkciou. V širšom území areálu sa zároveň uskutočnila rekonštrukcia
technickej pamiatky z oblasti dejín dopravy – zachovaný úsek bývalej lesnej
úzkorozchodnej železnice a realizovali sa zložité stavebné práce podmieňujúce výstavbu a prevádzku celého areálu, najmä inžinierske siete a te183

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

rénne úpravy. Overovacia prevádzka rozsiahlej expozície v prírode začala v letných mesiacoch
roku 1981, kedy boli verejnosti
sprístupnené aj prvé interiérové
expozície.
Bezprostredným podnetom
k vzniku stálej národopisnej expozície v prírode bolo rozhodnutie o výstavbe vodného diela Nová
Mlyn a píla z Klubiny na pôvodnom mieste. Bystrica, v dôsledku ktorého naArchív KM
stalo vysídlenie obyvateľstva a asanácia stavieb obcí Riečnica a Harvelka vo východnej časti okresu Čadca.
V týchto obciach sa nachádzalo viacero chránených objektov, ktoré mali
byť zachránené prevezením na iné miesto. Pri zdôvodňovaní požiadavky
výstavby tejto regionálnej expozície sa brali do úvahy aj predpoklady, ktoré
región má pre rozvoj cestovného ruchu, ako i miesto a význam pamiatok
ľudového staviteľstva a ľudovej kultúry vôbec, v celom komplexe kultúrneho dedičstva tejto oblasti Slovenska.
Lesná železnica ako súčasť skanzenu
Prípravným prácam v stálej národopisnej expozícii predchádzal rozsiahly
prieskum ľudovej architektúry, ktorý v rokoch
1967 – 1975 realizovalo Slovenské národné múzeum – Etnografický ústav v Martine, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody v Bratislave a Kysucké múzeum
v Čadci. V rámci prieskumov bolo textovo, graficky a fotograficky zdokumentovaných takmer
tisíc objektov, ktoré boli východiskom pri výbere
exponátov z celej oblasti Kysúc.
Plne naložený vlak v stanici
Z viacerých alternatív rozhodla pre výber
Chmúra. Ev.č.: H 413 Lž.
lokality neďaleko osady Chmúra v Novej Bystrici – Vychylovke najmä tá skutočnosť, že v tomto – novou zástavbou
nenarušenom prostredí, sa nachádzala zachovaná časť významnej technickej pamiatky – lesnej úzkorozchodnej železnice, ktorá svojím pozoruhodným riešením prekonávania výškového rozdielu patrila
k najcennejším pamiatkam z oblasti dejín železničnej dopravy. Železnica
pôvodne vznikla ako dva samostatné dopravné systémy. Oravská časť
184
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(Lokca, Oravská Lesná, Breza – Mútne) i Kysucká časť (Oščadnica –
Chmúra) boli postavené rokoch prvej svetovej vojny, najmä s využitím
pracovných síl talianskych vojnových zajatcov. K prepojeniu oboch železníc došlo v rokoch 1924 – 1926 na základe odvážneho technického projektu inžinierov Eduarda a Ladislava Galovcov z Ružomberka. Po
zastavení prepravy v roku 1971 bola železnica v úseku Chmúra – Tanečník vyhlásená za technickú pamiatku. Časť v dĺžke tri kilometre bola
rekonštruovaná a spájala areál expozície so štátnou cestou druhej triedy.
Lokalita skanzenu obsahovala všetky krajinotvorné prvky potrebné pre vytvorenie náznaku historickej sídelnej krajiny. Nachádzali sa
tu rozľahlé lesné porasty, centrálny vodný tok s obojstrannými prítokmi,
plužina, lúky a pasienky. Hoci bola lokalita pred začatím výstavby expozície takmer bez devastačných vplyvov, predsa tu existovalo množstvo antropických zásahov, ako napríklad lesné smrekové monokultúry, úprava
polí protieróznymi zábranami, trať lesnej železnice, ktorých prítomnosť
umožňovala poukázať na výsledky dlhodobej činnosti človeka a jeho pôsobenie v krajine.
Priestorové a historické začlenenie expozície
O výstavbe stálej národopisnej expozície v prírode rozhodla oponentúra
koncepčných materiálov, skúsenosti z výstavby zariadení podobného typu
u nás aj v zahraničí, ako i výsledky riešenia úlohy Štátneho plánu základného výskumu. Kysucký skanzen ako expozícia v prírode, mal dokumentovať spôsob života a kultúry ľudu na Kysuciach v období druhej polovice
19. a prvej polovice 20. storočia. Toto časové začlenenie vychádzalo z fyzického veku väčšiny expozičných objektov, ako aj z reálnych možností
tvorby expozície, získavania podkladov a exponátov pre interiérové a exteriérové inštalácie. Historické začlenenie expozície do obdobia od zániku feudalizmu do počiatkov industrializácie v polovici 20. storočia bolo
vhodné z hľadiska organického prepojenia bývalej lesnej železnice, ale
tiež z hľadiska výsledkov ľudskej činnosti v kysuckej krajine, akými boli
lesohospodárska činnosť a enormné drobenie pôdy na Kysuciach v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Táto koncepcia tiež
umožňovala tvorcom rozširovanie poznatkov a exponátov, ktoré boli získané etnografickým výskumom a akvizičnou činnosťou.
Urbanisticko-architektonické riešenie skanzenu vychádzalo z požiadavky tvorby expozície typu „múzeum – dedina“. Centrálny priestor
areálu tvorilo ústredie obce so spoločenským a sakrálnym objektom. Na
ústredie nadväzovala skupina objektov, ktoré vytvárali zástavbu a voľne
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postavené skupiny objektov, reprezentujúce jednotlivé typy rozptýleného
osídlenia.
Podstatou expozičného zámeru bola zásada koncipovať a využívať
skanzen ako národopisnú expozíciu, ktorá na rozdiel od expozície ľudového staviteľstva a bývania mala predstavovať všetky úseky spôsobu života
a kultúry ľudu regiónu v príslušnom časovom období. Predpokladalo to
rozšírenie klasických prezentačných prostriedkov o netradičné prvky,
akými bola tvorba agrikultúrnych plôch, osadzovanie biologických prvkov,
situačná premena interiérov a exteriérov, oživovanie expozície rekonštrukciou historických činností až po dopravu návštevníkov historickými
dopravnými prostriedkami. Všetky činnosti a aktivity v expozícii boli prísne podriadené regionalistickej koncepcii a maximálnej komplexnosti
náučno-vzdelávacieho pôsobenia expozície na návštevníkov.
Areál skanzenu
Kysucký skanzen predstavuje rekonštrukciu sídelnej krajiny, životného
prostredia, ľudovej architektúry, spôsobu života a kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. Skupiny objektov
ľudovej architektúry, prenesených i zachovaných in situ, sú ukážkou špecifík ľudovej stavebnej kultúry Kysúc z hľadiska konštrukcie, sídelných
foriem a sociálneho aspektu.
Areál skanzenu má rozlohou 22 hektárov, vrátane ochranného pásma 234
hektárov. Do roku 1981, kedy bola návštevníkom sprístupnená prvá časť
expozície, sa postavilo 22 z celkovo plánovaných 69 objektov expozície
múzea v prírode. V súčasnosti je v areáli postavených 33 objektov, z toho
17 vyinštalovaných, 7 nevyinštalovaných a 9 objektov súži na prevádzkové
účely. Najpočetnejšiu skupinu tvoria objekty z dnes už neexistujúcich
obcí Riečnica a Harvelka – zrubové obytné domy a hospodárske stavby
z usadlostí Rybovia, Do Potoka, obytný dom s hospodárskymi staviskami
Adama Poništa, ale tiež usadlosť Romanovia a Raganov mlyn z Harvelky. Kopaničiarske osídlenie reprezentuje usadlosť U Hruškuliaka
z Riečnice.
Nachádzajú sa tu však aj objekty z ďalších dedín Bystrickej doliny.
Zo sakrálnych stavieb je to Kaplnka Panny Márie Ružencovej zo Zborova
nad Bystricou a cintorín s kovovými krížmi. Z technických stavieb je v expozícii umiestnený vodný mlyn a píla s hrázdenou konštrukciou z Klubiny. Ďalšie objekty pochádzajú z kysuckých obcí Oščadnica – zrubový
obytný dom s archivoltovým portálom datovaným r. 1806, zrubový dom
lesných robotníkov z Dunajova a zrubový osempriestorový objekt Krčmy
186

MÚZEÁ V PRÍRODE • KONCEPCIE, REALITA A VÍZIE

z Korne. V interiéroch vybraných objektov skanzenu sú inštalované originálne zariadenia. Súčasťou expozície sú i pôvodné stavby – cholvarky
– objekty sezónnych pastierskych obydlí, ktoré boli v minulosti často využívané.
Z pôvodného zámeru výstavby skanzenu je postavená len časť objektov. Sprístupnené objekty ľudovej architektúry stálej národopisnej expozície v prírode predstavujú tradičný charakter osídlenia Kysúc
v minulých storočiach s prevahou objektov z už spomínanej zátopovej
oblasti. Reprezentujú viacero sídelných typov, ktoré sú zasadené do nového prostredia s prihliadnutím na ich pôvodnú funkciu.
Múzejná prezentácia
Po sprístupnení stálej národopisnej expozície v prírode roku 1981 začalo
Kysucké múzeum realizovať experiment aktivizácie múzejnej prezentácie, ktorý sa uskutočnil v letnej sezóne od mája do októbra. Aktivizačnoprezentačné podujatie v skanzene bolo pripravené po predchádzajúcom
zisťovaní názorov návštevníkov na prevádzku múzea v prírode. Organizátori tejto akcie sledovali hlavne záujem objasniť význam a úlohy oživovania expozícií v prírode, pričom program bol zostavovaný podľa
možností, ktoré poskytoval stav dostavby areálu skanzenu – existujúce
interiérové inštalácie a rozsah agrikultúrnych expozícií, ako i repertoár
dedinských folklórnych skupín.
Vo víkendových termínoch sa v špeciálnych programoch realizovali ukážky tradičných výrobných techník, dramatických
prejavov z oblasti rodinnej a kalendárnej
obyčajovej tradície, ďalších historických
činností a vystúpenia ľudových hudieb.
V podaní ľudových remeselníkov, folklórnych skupín a súborov z Kysúc bolo prezentované tkanie na krosnách, čechranie
a kramplovanie vlny, výroba šindľov, pečenie
chleba a obradového pečiva, kosenie trávy,
pranie na potoku, mlátenie obilia, rúbanie
dreva a zmetanie lístia. Návštevníci si tiež
mohli pozrieť váľanie májov, pálenie jánPálenie jánskych ohňov
skych ohňov, krstiny, svadbu, priadky a rev Skanzene Vychylovka.
grútsku rozlúčku.
Archív KM
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Pri výbere ukážok sa vychádzalo z požiadavky regionálneho pôvodu a historickej vernosti prezentovaných javov, čo vyplývalo z ich overenia etnografickým výskumom v lokalitách, z ktorých boli vystupujúce
dedinské folklórne skupiny. Podujatia boli realizované nepódiovou formou, priamo vo voľnom priestranstve alebo zastavaných častiach areálu
expozície v prírode, respektíve v interiéroch expozičných objektov.
Popri podujatiach zameraných na aktivizáciu prezentácie v národopisnej expozícií v prírode, sa v rovnakých termínoch konali aj overovacie jazdy múzejnej železnice s použitím vlakovej súpravy ťahanej
historickou U – 34.901 z roku 1909. Vlak dopravoval návštevníkov po rekonštruovanej trati historickej úzkorozchodnej železnice z roku 1918 od
záchytného parkoviska po vstupnú časť areálu skanzenu.
Súčasťou podujatí bola fotografická a zvuková dokumentácia,
niektoré programy boli aj filmovo zdokumentované. Tento experiment
sledoval rozšírenie prezentovaných javov z oblasti ľudovej architektúry
a bývania o ďalšie úseky spôsobu života a kultúry ľudu na Kysuciach a zároveň plnil úlohu overovania málo používaných prezentačných foriem
v múzejnej praxi. Predovšetkým však išlo o zhodnotenie výsledkov experimentu pre spracovanie metodiky múzejnej prezentácie v expozíciách
v prírode, ktoré sa podieľajú na uchovávaní a rozvíjaní hodnôt tradičnej
kultúry.
Na základe úspešného výsledku experimentu sa každoročne
počas sezónnej prevádzky realizujú v skanzene nedeľné tematické programy v podaní kysuckých folklórnych súborov a skupín s ukážkami kalendárneho a obradového zvykoslovia, pripravujú sa jedlá podľa starých
receptúr priamo v historických objektoch na dobových peciach, či prezentujú ukážky práce ľudových umelcov a remeselníkov s tradičnými pracovnými technikami. Návštevníci tak majú možnosť oboznámiť sa
prostredníctvom zachovaných zvykov, remesiel a mimosezónnych zamestnaní, so životom dedinského ľudu na Kysuciach.
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MÚZEUM (?) VYCHYLOVKA – OD ZÁMERU
K REALITE, OD KONCEPCIE K PROSPERITE
****************

VYCHYLOVKA MUSEUM (?) – FROM AN INTENTION
TO REALITY, FROM A CONCEPT TO PROSPERITY
PhDr. Peter Maráky
Katedra etnológie a muzeológie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
e-mail: peter.maraky@gmail.com
Abstract:
In his article, the author assessed the initial intention of building the Museum of the Kysuce Village. He identifies the issues related to the missing
concept of completion of small buildings and devastation of the surrounding area by anemochorous vegetation, disrupting the integrity of the economic courts and the human influence on their surroundings.
Keywords: Kysuce, The Museum of the Kysuce Village in Vychylovka,
Kysuce ethnopark
Stabilizácia pojmov Kysuce, Kysučan, kysucký sa v jeho súčasnom ponímaní prakticky dovŕšila až v poslednej tretine 20. storočia. V rámci administratívno-správneho členenia z roku 1960 boli takmer všetky obce
v povodí rieky Kysuce včlenené do spoločného okresu Čadca. To umožnilo postupne presadiť vodopisné chápanie Kysúc ako územia povodia
rieky Kysuce. Takáto charakteristika regiónu sa potom presadila aj v regionalistickej, najmä spoločenskovedne zameranej literatúre, vrátane encyklopédie Kysuce a Kysučania. Čoskoro po zriadení okresného múzea
v Čadci (1972) sa od roku 1974 presadil aj úradne jeho dnešný názov Kysucké múzeum a už v začiatkoch realizácie jeho Expozície ľudového staviteľstva a bývania vo Vychylovke, pracovne nazývanej aj Kysucký skanzen,
došlo v súlade s koncepciou jej budovania k prijatiu názvu Múzeum kysuckej dediny, ktorého tri slová v názve a každý jednotlivo predstavujú
(predstavovali) konkrétne prvky charakteristiky tohto kultúrneho zariadenia. Išlo o to poukázať na múzejný a regionálny charakter tejto expozície v prírode a zdôrazniť jej zameranie na komplexnú rekonštrukciu
tradičných vidieckych sídiel tohto regiónu z obdobia 19. a 20. storočia.
Cieľavedome sa pri tom sledovali aj kultúrnopolitické ciele. Išlo o to vy190
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tvoriť kultúrne prostredie prezentujúce charakteristické tradičné prvky
tohoto regiónu, súčasne vybudovať areál reprezentujúci starostlivosť jeho
obyvateľov – Kysučanov o ochranu svojho kultúrneho dedičstva. Veď podnetom k výstavbe tejto expozície v prírode bol vynútený zánik dvoch obcí
a potreba záchrany pamiatkových objektov tradičného staviteľstva z ich
územia určeného na zaplavenie vodami Vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Postupné presadzovanie a používanie prívlastkov kysucký, kysucké,
kysucká v názvosloví vo verejnom živote a prostredí zásadne prispelo
k identifikácii obyvateľstva s konkrétnym regiónom, o ktorej pozitívnom
význame pre občianske uvedomenie azda nikto nepochybuje. Preto opustenie názvu Múzeum kysuckej dediny a jeho nahradenie názvom Skanzen,
pochádzajúcim z profesionálneho argotu, je viac ako problematické
a najmä z pohľadu etnológie aj muzeológie celkom nesprávne.
Tieto úvodné riadky azda jasne naznačujú ako zámery tvorcov prvotnej koncepcie môžu byť po vyše 40 rokoch vzdialené realite, ako odborné koncepcie môžu ustúpiť marketingovým prostriedkom a cieľom.
Ako je všeobecne známe, jednoznačným podnetom k vybudovaniu vychylovskej expozície v prírode boli konkrétne úlohy orgánov pamiatkovej starostlivosti, reprezentované vtedajším Slovenským ústavom pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP). Realizácii transferov a osadeniu stavieb v expozícii predchádzal dosiaľ azda najrozsiahlejší kolektívny výskum tradičného ľudového staviteľstva a bývania, ktorý akokoľvek
bol prirýchlo realizovaný, často povrchný a neraz aj formálny, umožnil
realizovať expozíciu v prírode skanzenového typu s (žiaľ, podnes zďaleka
nenaplnenou) ambíciou byť celoregionálnym múzeom v prírode prezentujúcim nielen historické formy bývania a hospodárenia v tradičných
usadlostiach, ale tiež podľa možností umožniť vierohodnú rekonštrukciu
tradičného životného prostredia a životného štýlu obyvateľov Kysúc v príslušnom časovom období. Tak to naznačovala urbanisticko-krajinárska
štúdia aj štúdia expozície, ktoré už výberom lokality, výberom objektov
a spojením in situ v lokalite chránených prechodných pastierskych
obydlí (tzv. cholvarkov) so sem prevezenými objektmi zo zátopovej oblasti a s využitím lesnej komunikácie, centrálneho vodného toku – potoku
v doline Chmúra poskytovala tvorcom značnú realizačnú voľnosť pri
kreovaní súboru špecifických sídiel – usadlostí, dvorov z rozličných častí
Kysúc, z jeho jednotlivých subregiónov. Situovanie expozície do tejto
(vtedy) koncovej doliny bolo však zo stavebno-realizačného hľadiska mimoriadne nepriaznivé, najmä pre náročné klimatické podmienky, komplikovaný prístup, absenciu akýchkoľvek inžinierskych sietí a podobne.
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Pre výber lokality však napokon rozhodla možnosť a potreba záchrany
najvzácnejšieho úseku, vtedy už sčasti zrušenej (znesenej) trate lesnej
železnice, o ktorej záchranu už od doby jej formálnej likvidácie na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia usilovali najmä dobrovoľní ochrancovia
technických pamiatok. Aj vtedy totiž, rovnako ako dnes, na efektívne konanie štátnej ochrany pamiatok pozitívne vplýval aj občiansky aktivizmus. Niekoľko, žiaľ dnes značne zanedbaných, aktivít zameraných na
rekonštrukciu tradičných prostredí ľudských sídiel, reprezentuje ešte aj
v súčasnosti niekoľko málo v čase výstavby vysadených ovocných stromov
a tradičnými agrotechnickými spôsobmi (orbou po vrstevnici) vytvorených terasovitých políčok s vysadenými protierozívnymi zábranami.
Začiatkom 80. rokov minulého storočia sa tu konali prvé pokusy s umiestnením zootechnických prvkov. Dnešná devastácia bezprostredného okolia a prostredia inštalovaných (akože)roľníckych usadlostí súvisí
predovšetkým s prerastaním náletových stromov do bezprostrednej blízkosti stavieb, čo je v zjavnom rozpore s úsilím prvých realizátorov expozície o naznačenie fungovania hospodárskych dvorov, teda o jasnú
prezentáciu vplyvu človeka a jeho práce na okolie príbytkov rodín, ktoré
usadlosti obývali, kde žili a pracovali na rozdiel od lesných porastov a len
z času na čas kosených lúk nad pásmami lesov aké vidí návštevník múzea
dnes. Možno práve neschopnosť prevádzkovateľa zabezpečiť takúto
náročnú formu udržiavania expozície viedla k alibistickému odklonu
od názvu naznačujúceho, že ide o typ „múzeum dediny“ k neurčitému
názvu „skanzen“ , hoci aj v tomto prípade by bolo bývalo vhodnejšie zvoliť
aspoň názov „etnopark“, ak pravda premenovateľom išlo ešte vôbec o etnomuzeologickú prezentáciu objektov a predmetov z oblasti tradičnej
kultúry a nie o disneylandovský zábavný park s quáziľudovými prvkami. Rozsah a miera smerovania k takejto deformácii múzejnej expozície v prírode by mala byť predmetom objektívnej analýzy, širokej
odbornej diskusie a následného súboru nápravných opatrení, ktoré by
celý areál nasmerovali späť na, síce náročnú, ale jedinú správnu cestu –
vrátiť sa späť od budovania zábavno-rekreačného areálu k múzejnej expozícii s poznávacím a edukačným poslaním. Súčasťou komplexnej revitalizácie areálu by mala byť premyslená koncepcia dobudovania
hospodárskych usadlostí najmä o drobnú architektúru a veľkorozmerné,
hoci aj ako repliky realizované, predmety a predovšetkým agrokultúrnozahradnícke, prípadne aj zootechnické opatrenia a realizácie, ktoré
umožnia návštevníkom múzejnej expozície v prírode vnímať nielen súbory stavieb, ale najmä pôsobenie ľudského faktoru uprostred prírod192
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ného okolia a pochopiť
úlohu človeka ako rozhodujúceho kultúrotvorného prvku vytvárajúceho
sídla pre život rodiny a
spoločenstva vidieckeho
sídla – dediny. Súčasné
poznatky rozvinutého etnologického a historického výskumu Kysúc, ale
aj poznatky ďalších vedných odborov o regióne a
jeho prírodnom prostredí
a historickom a spoločenPeter Maráky pri otvorení Domu drotára
skom vývoji, to rozhodne
v Múzeu kysuckej dediny. Foto: F. Lašut
umožňujú. Dnešné múzejníctvo na Kysuciach musí mať ambíciu prekonať nezdravé tendencie
v dnešnom stave najvýznamnejšieho pamiatkového areálu a najrozsiahlejšej múzejnej expozície regiónu, ktorý je a bude aj v budúcnosti akousi
výkladnou skriňou, ktorá reflektuje úroveň starostlivosti o pamiatkový
fond a prírodné pozoruhodnosti Kysúc. Ochrana kultúrneho dedičstva
a múzejníctvo na Kysuciach v súčasnosti už nie sú závislé od masívneho
importu odborných kapacít, ako to bolo v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Naopak je príležitosťou pre v regióne pôsobiacich špecialistov preukázať svoju profesionálnu pripravenosť riešiť odborné problémy na
vysokej odbornej úrovni.
Múzeum kysuckej dediny, Kysucký etnopark alebo Etnopark Vychylovka, nech už bude mať tento vzácny múzejný a pamiatkový areál
akýkoľvek vhodný názov, by mal byť dôstojným symbolom pozitívnych
kultúrnych tradícií Kysúc a jeho obyvateľov, ale aj reprezentantom požadovanej úrovne poznania týchto hodnôt zrelou a príslušne vzdelanou generáciou ochrancov týchto tradícií, referenciou o ich pracovných
výsledkoch v ich profesionálnej komunite. Vychylovská expozícia v prírode, s jej nenapodobniteľnou prírodnou kulisou, charakteristickou flórou a faunou, s jedinečnou stavebnou a technickou pamiatkou z oblasti
dopravnej histórie a dejín lesného hospodárenia, ale aj s vybudovaným
rozsiahlym okruhom priaznivcov a návštevníkov si zaslúži byť akousi
Mekkou kysuckej identity a zdravého regionálneho patriotizmu a nie gýčovitou fabrikou na ekonomickú prosperitu. Azda nie je v tejto súvislosti
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nenáležité pripomenúť si charakteristiku múzea z Etického kódexu
Medzinárodnej rady múzeí (ICOM): „Múzeum je stála a nezisková
inštitúcia v službe spoločnosti a jej rozvoja, prístupná verejnosti, ktorej
cieľom je nadobúdať, konzervovať, skúmať, komunikovať a vystavovať
hmotné a nehmotné dedičstvo ľudstva a jeho prostredia za účelom štúdia,
vzdelávania a osobného potešenia.“ a súčasne rešpektovať, že „bez
ohľadu na zdroj financovania by si mali múzeá zachovať kontrolu nad
obsahom a celistvosťou svojich programov, výstav a aktivít.... Ziskové
aktivity by nemali dominovať nad štandardom inštitúcie.“
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Abstract:
The article focuses on the building, preservation and rather an extensive
reconstruction, maintenance, repair and restoration of exhibition buildings in the Museum of the Kysuce Village in Vychylovka.
Keywords: a building, reconstruction, the Museum of the Kysuce Village,
founder
Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke je stálou národopisnou expozíciou v prírode, ktoré spravuje Kysucké múzeum v Čadci.
Zvláštnosťou Múzea kysuckej dediny je ochrana pamiatok formou prenášaných stavieb a aplikovaná ochrana na mieste. V areáli sa zachovali
pôvodné, sezónne využívané stavby – cholvarky a vedľa objektov ľudového
staviteľstva sa tu nachádza aj národná kultúrna pamiatka – úvraťová lesná
železnica, ktorá spája Kysuce s Oravou.
Múzeum v prírode predstavuje špecifickú formu múzejnej prezentácie tradičného spôsobu života a kultúry v rekonštruovanom historickom, kultúrnom a prirodzenom prostredí. Umožňuje návštevníkovi
názornejšie pochopenie špecifických prvkov existencie a spôsobu života
človeka v dome, jeho aktivity pri každodenných povinnostiach, alebo špecializované činnosti pri remeselných technikách. Napriek tomu, že
múzeá v prírode sú najvyhľadávanejšou zložkou múzeí, ich návštevnosť
v minulosti nebola na takej vysokej úrovni ako je to v súčasnosti. Okrem
toho, že pri návšteve múzea človek zrelaxuje vo voľnej prírode, zároveň
si prostredníctvom objektov ľudovej architektúry a vystavených exponátov
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zo zbierkového fondu názorne predstaví, ako žili naši predkovia zhruba
pred 150 rokmi a pripomenie si čo bolo potrebné a nevyhnutné pre ich
existenciu.
V MKD som pracovala v rokoch 1986-2000. V období môjho nástupu na skanzen bola potrebná len jedna lektorka, ktorá mala dostatok
času previesť návštevníkov po skanzene a ešte dokázala zabezpečovať
starostlivosť o políčka, čistotu objektov a celého areálu. Po skončení materskej dovolenky som v roku 1998 nastúpila na pozíciu vedúcej MKD.
S veľkými obavami som sa tejto zodpovednej úlohy zhostila. Návštevnosť
a požiadavky hostí sa stále zvyšovali, na čo sme museli promptne reagovať, aby sme si i naďalej uchovali dobré renomé, ktoré sme si počas existencie vybudovali svojím prístupom, ochotou, odbornosťou a hlavne
prezentáciou kultúrno-prezentačných podujatí, ktoré sme pripravovali
počas víkendov pre širokú odbornú ale aj laickú verejnosť. Pre mňa mal
rok 1998 prívlastok budovateľský.
Vo veľkom rozmere sa začalo opravovať a budovať. Z roka na rok
stúpala návštevnosť, zvyšovali sa požiadavky návštevníkov. Počas výkonu
funkcie riaditeľky Kysuckého múzea, Mgr. Márie Húšťavovej, sa začal
budovať Bisahov dvor, ktorý mal tvoriť komplex šiestich budov. Postavil
sa iba jeden zrub, ktorý zatiaľ nie je dokončený. Hlavným zámerom budovania Bisahovho dvora bolo vyriešenie ubytovacej kapacity, ktorá v obci
Nová Bystrica stagnuje. Ubytovanie by sa poskytovalo v rámci rekreačnosezónneho ubytovania a podával by obraz života na gazdovskom dvore.
Tieto priestory sa mali využívať aj ako učebne pre vyučovanie ľudových
remesiel, ručných prác, ktoré by sa poskytovali pre náhodných záujemcov
a deti ZŠ. Stavba bola financovaná z prísunu peňazí z Ministerstva kultúry SR. V tomto roku sa novou šindľovou krytinou pokryli strechy na
všetkých objektov v osade Do Hruškuliaka (v počte 3 ks), na Mlyne a píly
z Klubiny, humne u Poništov a zadná strana na Šuľavovom cholvárku.
Pre zlepšenie životných a sociálnych podmienok pracovníkov a návštevníkov skanzenu sa začala v roku 1999 budovať čistička odpadových vôd,
čím vznikli štyri nové sociálne zariadenia. Zlepšila sa dostupnosť ku objektu Krčmy z Korne vyasfaltovaním prístupovej cesty. Zamestnanci
múzea dostali do užívania prevádzkovú budovu Raganovho mlyna, lebo
doposiaľ boli iba v provizórnych podmienkach, kde im v zime zamŕzala
voda a cez leto sa o svoju miestnosť delili s hlodavcami a inými potulnými
tvormi. Novú strešnú krytinu – drevený šindeľ sa v roku 2000 podarilo
vymeniť na Kaplnke zo Zborova nad Bystricou a objekte Strážnica.
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Rok 2001 bol v znamení 20. výročia začatia prevádzky v Múzeu
kysuckej dediny vo Vychylovke, kedy sme pri tejto príležitosti sprístupnili
pre širokú verejnosť nový objekt, ktorý bol do skanzenu prevezený
z obce Riečnice z osady Od Rybov, a to Dom drotára. V priebehu roka sa
venovala pozornosť aj objektom in situ, ktoré si vyžadovali opravu jednotlivých trámov a strechy. Hoci sú tieto objekty od prehliadkovej trasy dosť
vzdialené a návštevník tam sám hneď nezavíta, pracovníkom tieto objekty
neostávali ľahostajné.
Riaditeľka Húšťavová sa v prvom rade snažila o záchranu striech,
pretože boli v dezolátnom stave a hrozilo ich preborenie pod ťarchou
snehu, ktorého na Kysuciach nikdy nechýbalo. Jej krédom bolo „ak gazda
nejde na strechu, strecha ide na gazdu.“
V roku 2003 došlo k zmene riaditeľov. Na post riaditeľky nastúpila
Mgr. Ľubica Kullová, ktorá bola dlhoročnou zamestnankyňou múzea. Jej
prioritou bolo spropagovať lepšie skanzen v očiach verejnosti a vydávať
kvalitnejšie propagačné materiály. Zaujímavým propagačným materiálom, ktorý bol vydaný v roku 2003, boli Recepty starých mám, kde záujemca nájde recepty ku klasickým kysuckým jedlám. Otvoril sa Bufet
u depa, kde sa rozšíril a skvalitnil sortiment občerstvenia a hotových jedál
pre návštevníkov.
Ďalším významným krokom bolo otvorenie Kysuckej izby v Raganovom mlyne, ktorá slúžila na prezentáciu firiem a rôznych podujatí
v skanzene.
Rok 2005 nebol pre skanzen priaznivý, pretože po obrovskej snehovej nádielke postihla skanzen veľká pohroma. Ťarcha snehu zapríčinila
zborenie striech na dvoch vzácnych objektoch – išlo o najstarší objekt
Oščadnického domu a stodoly z usadlosti u Romanov prevezenej z Harvelky. Dôvodom tohto nežiaduceho stavu bolo pozastavenie výmeny šindľovej krytiny. V tomto roku sme vydali pohľadnicu, kúpou ktorej
návštevník prispel na kúpu šindľa, z čoho sa pokryla strecha na Raganovom mlyne.
Kysucké múzeum sa v roku 2006 zapojilo do projektu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR s podtitulom BRIGS. Jeho úlohu
bolo zvýšiť štandard životného prostredia a podmienok pre činnosť
Múzea kysuckej dediny v rámci spolupráce s cezhraničným partnerom,
čo sa aj podarilo a začali sa budovať sociálne zariadenia v Oščadnickom
dome, dobudovala sa druhá etapa čističky odpadových vôd, vytvorila sa
prístupová cesta Bystričné do usadlosti Hruškuliak.
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Významným podujatím v tomto roku bolo 25. výročie otvorenia
prevádzky. Pri tejto príležitosti sa ošetril, naimpregnoval a vyinštaloval
objekt in situ Šuľavov cholvárok. A od tohto času skanzen žije aj domácimi zvieratami ako sú ovce, kozy a ošípané2, čím približuje návštevníkom
typické pôvodné obydlia sezónnych pastierov.
Podarilo sa osadiť pieskovcový kamenný kríž z roku 1909, ktorý
do skanzenu daroval pán Jedinák zo Zborova nad Bystricou. Hoci bol kríž
v dosť v zlom stave, vďaka šikovným rukám Heleny Kožanovej, konzervátorky Kysuckého múzea, sa dnes môžeme pýšiť týmto skvostom, ktorý
stojí nad osadou Do Potoka z Riečnice. Na jeseň sme sprístupnili ďalší
objekt. Je to dom o dvoch koncoch z usadlosti Do Hruškuliaka, kde v jednom konci je znázornené narodenie a v druhom smrť človeka. Po dlhých
rokoch si generálku vyžiadal aj mlyn z Klubiny. V jeho suteréne došlo
k výmene dlážky a schodov, ktoré boli zničené a z toho dôvodu návštevníci
nemohli vzhliadnuť suterén mlyna. Za zmienku stojí výmena dlážky
v dome lesných robotníkov. Všetky tieto opravy, nátery a konzervovanie
sa financovalo z vlastných zdrojov (tržieb) Kysuckého múzea.
V roku 2007 došlo k oprave a výmene veľkých mostov ku Klubinskému mlynu, k základnému kameňu a do Usadlosti do Hruškuliaka. Vymenila sa strešná krytina na objekte z krčmy z Korne, na ktorú sme
z Ministerstva kultúry SR dostali finančnú dotáciu vo výške stotisíc slovenských korún, čo však nepostačovalo ani na zakúpenie šindľa, zvyšnú
časť dofinancoval zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj. Vďaka zriaďovateľovi sa v Raganovom mlyne zaviedlo ústredné kúrenie, ktoré prispelo
k zlepšeniu štandardu pracovných podmienok na pracovisku, k šetreniu
elektrickej energie a k záchrane objektu pred vlhkosťou a chátraním.
Na jeseň sme sa pustili do generálnej opravy časti objektu krčmy
z Korne a to sociálnych zariadení a kuchyne. Ešte pred zimou sa pokryli
novou šindľovou krytinou viaceré objekty - obytný dom a ovčín U Poništov, dom lesných robotníkov a čakárne pri pokladni. Šindeľ na čakárne
sme si vyrobili svojpomocne počas zimných mesiacov a v rámci údržby
sa čakárne aj pokryli, čím sa ušetrili nemalé finančné prostriedky.
V máji roku 2008 došlo k zmene riaditeľov. Do funkcie riaditeľa
Kysuckého múzea bol menový MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Pod jeho vedením došlo k reinštalácii Domu drotára. Na tomto objekte sa vymenila
strešná krytina, ošetrili a nakonzervovali sa trámy na objekte a zbierkové
predmety. V osade U Poništa v kováčskej vyhni z Vychylovky došlo k výmene strešnej krytiny, ošetreniu celého objektu náterom a inštalácii oše2

Od roku 2010 sú v Skanzene iba ovce.
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trenými zbierkovými predmetmi. Na jeseň sa otvorila expozícia kováčstva. V roku 2009 finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom sme využili na záchranu usadlosti Romanovia z Harvelky, kde sme vymenili
strešnú krytinu na všetkých objektoch tejto usadlosti (2 obytné domy, 2
ovčince), nakoľko strechy v tejto usadlosti boli v havarijnom stave a hrozil
jej zánik. Po úspešnom projekte podanom na Ministerstvo kultúry SR
došlo k dobudovaniu konzervátorskej dielne v Raganovom mlyne, kde sa
ušetrili nemalé finančné prostriedky na prevoze zbierkových predmetov
do sídla organizácie na ich ošetrenie. Z vlastných zdrojov sa v roku 2009
financoval nákup konzervačných látok na náter trámov, zbierkových predmetov a opravu pecí v Poništovom dome, kde došlo aj k reinštalácii obytného domu. Na jeseň sa pokryla maštaľ a stodola v usadlosti do Potoka,
kde časť financií sa podarilo získať z podporeného projektu MK SR a väčšiu časť sme vykryli z vlastných príjmov. V roku 2010 sa začal budovať
multifunčný objekt – terminál zástavka, ktorý sme dostali do správy od
zriaďovateľa ŽSK v roku 2012. Slúži ako prevádzkový a expozičný objekt.
MK SR podporilo aj v roku 2011 kysucký skanzen, keď sme získali finančnú injekciu na pokrytie obytného domu Cingeľovcov V usadlosti
Hruškuliak. Kysucký rezbár Ján Podsklan v roku 2012 vyrobil repliku zvonice z Riečnice u Holešov, ktorá bola osadená pri základnom kameni
v MKD. Z vlastných zdrojov sa v roku 2014 impregnoval z vnútornej aj
vonkajšej strany Dom lesných robotníkov, ktorý sa pri príležitosti 40. výročia položenia základného kameňa sprístupnil pre širokú verejnosť.
V rámci cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Poľskej republiky boli Lesy
slovenskej republiky úspešné pri projekte Kysucký detský les, ktorý urobili v Skanzene. Je to 700 m dlhý chodník, na ktorom je sedem zastávok,
ktoré slúžia na neformálne vzdelávanie v environmentálnej oblasti. Pri
ňom je vybudovaný aj prístrešok, kde pracovníci lesov robia prednášky
pre vopred nahlásené skupiny záujemcov. V roku 2013 sa nám podarila
rekonštrukcia vykurovacích zariadení vďaka podpore projektu z MK SR
a povinného spolufinancovania ŽSK. V roku 2013 sme boli úspešní aj vo
fonde mikroprojektov SR-ČR 2007-2013.
V roku 2014 vďaka podpore MK SR sa vymenila strešná krytina
na obytnom dome č. 58 u Rybov a časť strechy na Klubinskom mlyne.
Druhá etapa výmeny strechy na Klubinskom mlyne a oprave náhonu pokračovala v roku 2015, ktoré financovalo MK SR a ŽSK. V roku 2016 zriaďovateľ prispel na rozšírenie, modernizáciu a ozvučenie pódia, ktoré slúži
na prezentáciu kultúrnych podujatí. V roku 2017 došlo k poškodeniu sakrálneho objektu Kaplnky P. M. Ružencovej zo Zborova nad Bystricou
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drevomorkou. Tento závažný problém, s ktorým bojuje nejedno múzeum
v prírode, nám pomohol vyriešiť zriaďovateľ ŽSK - odbor kultúry. Z vlastných zdrojov sa financovala oprava elektrického vedenia v Krčme
z Korne. Z Fondu na podporu umenia sa v roku 2018 vymenili strešné
krytiny na dvoch hospodárskych objektoch v usadlosti Hruškuliak.
Hoci sa bude zdať čitateľovi týchto riadkov, že nám nič nechýba
a že máme všetkého dosť, keď sa nám aj z toho mála podarilo vybudovať
skanzen na vysokej úrovni, nebolo to vždy jednoduché. Administratíva
a veci s ňou spojené sú často komplikovanejšie, ako by sa mohlo zdať
a len vďaka šikovnosti všetkých pracovníkov, či už bývalých alebo terajších,
je skanzen vyhľadávanou kultúrnou pamiatkou návštevníkov z krajín celého sveta. Verím, že aj napriek negatívam, ktoré sprevádzajú kultúrne
a technické skvosty Kysúc dokáže byť budúcnosť priaznivejšia.
Zdroje:
Výročné správy Kysuckého múzea v Čadci za roky 2010-2018
Súkromný archív autorky
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