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Úprava okolia budovy
Západoslovenského múzea

V marci tohto roka si pripomenieme 200. výročie narode- Na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Západoslovenskénia slovenského spisovateľa, jedného zo štúrovcov a vedú- ho múzea nadväzuje v roku 2017 úprava vstupného interiécej osobnosti slovenského povstania 1848 – 1849, Jozefa ru a sadové úpravy niektorých plôch okolo budovy.
M. Hurbana.
Jozef Ľudovít Miloslav Hurban
sa narodil 19. marca 1817 v Beckove a zomrel 21. februára 1888
v Hlbokom. Bol to prvý predseda Slovenskej národnej rady,
spisovateľ prozaik i básnik,
novinár, politik a organizátor
kultúrneho života slovenského
národného hnutia, evanjelický
kňaz, popredný činiteľ slovenského národno-emancipačného hnutia od tridsiatych rokov
19. storočia a vedúca osobnosť
slovenského povstania 1848
– 1849. Pôvodne bol stúpenec
Jána Kollára, neskôr Ľudovíta
Štúra. V literárnej tvorbe používal pseudonymy Slavomil F.
Kořennatý, Ľudovít Pavlovič, M.
z Bohuslavíc, M. Selovský. Je po
ňom dokonca pomenovaná aj
malá planétka (3730) Hurban.
V rokoch 1826 – 1830 Hurban študoval v Trenčíne, neskôr
na bratislavskom evanjelickom
lýceu. Zapojil sa do činnosti študentského spolku slovenskej romantickej generácie a stal sa stúpencom kollárovského slavizmu.
V roku 1839 ho prijali do tajného
spolku Vzájomnosť. Po ukončení
štúdií na lýceu sa stal kaplánom
v Brezovej pod Bradlom, neskôr
farárom v Hlbokom. Neustále
publikoval a spoluorganizoval
rôzne podujatia slovenského
národného hnutia.
Hurbanova literárna tvorba
bola najčastejšie spätá s národno-emancipačnou funkciou.
Venoval sa predovšetkým publicistickým žánrom, beletrizovaným cestopisom, besedniciam,
satirám a humoreskám. Svoje
recenzie, správy a apelatívno-ideologické básne písal do ča-

Už na jeseň 2016 po konzultácii a schválení návrhu Krajským
pamiatkovým úradom sa začala
úprava nádvoria múzea, ktoré
pôvodne slúžilo ako rajský dvor
kláštora klarisiek. Počas fasádnych prác v roku 2015 boli z neho
odstránené prestarnuté dreviny,
ktoré znemožňovali prístup k fasádam. Práve táto časť fasád bola
zrenovovaná v barokovom štýle.
Keďže neboli k dispozícii dokumenty, ktoré by znázorňovali
dobovú výsadbu átria, rozhodli
sme sa pre návrh, ktorý využíva
motívy barokovej výsadby kláštorných záhrad.
Záhrady
pri
kláštoroch
v predrománskom období,
neskôr v období gotiky, tvoria
základ histórie parkov a záhrad na Slovensku. Rajský dvor
- štvorcová alebo pravouhlá
záhrada uprostred kláštorných
budov ohraničená krížovou
chodbou - bol miestom rozjímania a odpočinku. Na menšie
časti ho rozdeľovali pravouhlé
cestičky a v strede sa zvyčajne
nachádzala studňa alebo nádrž

sopisov Květy a Hronka. Vydal
almanach Nitra, ktorý svojím
druhým ročníkom v roku 1844
uviedol kodifikovanú spisovnú
slovenčinu do praxe. V roku
1846 založil prvý slovenský
literárny časopis Slovenské
pohľady (Slovenskje pohladi
na vedi, umeňja a literatúru,
vychádzal v rokoch 1846 – 1847
a 1851 – 1852). V tom istom

(pokračovanie na str. 2)
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na vodu. Pestovali tam liečivé
a vonné byliny, ale aj okrasné
rastliny na zdobenie oltárov
a v niektorých prípadoch aj
ovocné stromy. Neskôr vytvárali na pozemkoch kláštorov aj
kombinované záhrady. Unikátny plán svätogalského kláštora
v Sankt Gallene (Švajčiarsko)
pochádzajúci približne z roku

Stredová kamenná dominanta sadovej
úpravy nádvoria (ateliér akademického
sochára Pavla Čambála)
(pokračovanie na str. 2)

(dokončenie zo str. 1)

roku 1846 publikoval v almanachu Nitra „vzorovú romantickú
prózu“ Olejkár, v roku 1847
noveletku Od Silvestra do Troch
kráľov, kde využíval satirické
hyperboly. Hurbanovu literárnovednú činnosť reprezentuje literárnohistorická štúdia Slovensko
a jeho život literárny, ktorá
vychádzala v Slovenských pohľadoch. V revolučnom období
písal príležitostné básne a od
päťdesiatych rokov 19. storočia
publikoval už len sporadicky.
V sedemdesiatych rokoch 19. storočia pokračoval v publikovaní
básní v cykle Z hlbiny a vydal
literárnovednú štúdiu Viliam
Paulíny Tóth a jeho doba.
V historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave sa
nachádza šesť tlačí z literárnej
tvorby Jozefa Miloslava Hurbana:
1. Tlačená prvotina – cestopisná reportáž z vlastnej cesty
po českých krajoch Cesta Slováka ku bratrům Slavenským na
Moravě a v Čechách (v zbierkach múzea vydanie: Žilina
– Košice, 1929), prvýkrát vyšla
v roku 1841. Jeho základnou
ideou je idea slovanská, pričom si Hurban všíma aj súveké
spoločenské pomery a kriticky
sa o nich vyslovuje. Obsahuje
vkomponované básne, ale aj
priame charakteristiky niektorých výjavov a postáv.
2. Romantická próza Olejkár
(Martin, 1940), ktorú Hurban
publikoval v roku 1846 v almanachu Nitra. Patrí medzi
Hurbanove najznámejšie a najčítanejšie prózy. Dej sa odohráva v Trenčíne za čias Matúša
Čáka. Olejkár je priam nabitý
dramatickým dejom a situáciami
i množstvom postáv, z ktorých
mnohé sú zahalené tajomstvom,
osnúvajú intrigy a zradu.
3. Novela Slovenskí žiaci (Praha, 1934), ktorú pôvodne vydal
v roku 1853 v treťom ročníku
almanachu Nitra a námetom
ktorej sú osudy slovenskej romantickej generácie v revolúcii
1848 – 1849. Hurban v tomto
diele vyjadril sklamanie z výsledkov revolúcie. Epilóg tvorí
obraz krajiny po košútovskom

(dokončenie zo str. 1)

820 zachytáva pôdorys záhrady
a patrí k prvým zachovaným
dokumentom tohto druhu v Európe. Sú na ňom okrem iného
vyznačené záhony s menami
rastlín, napríklad ľalie, ruže,
gladioly. Mnísi mali hlboko
zakorenený kult kvetín, ktorými
symbolicky vyjadrovali určité
vlastnosti Ježiša Krista a jeho
matky Márie (ľalia bola symbolom čistoty, ruža kráľovnej nebies a krvi Kristovej a pod.).
Objekt
Západoslovenského
múzea obývali do roku 1782
klarisky. Vzhľadom na rozľahlosť
pozemku okolo kláštora predpokladáme, že rehoľné sestry využívali ako úžitkovú záhradu plochy
mimo bývalého rajského dvora,
ktorý ako meditatívny a oddychový priestor mal pravdepodobne
funkciu len okrasnej záhradky.
Na zrealizovanie súčasného
zámeru výsadby bolo potrebné
z átria odstrániť všetky prežívajúce rastliny. Zachované zostali
iba spevnené plochy chodníkov z deväťdesiatych rokov 20.
storočia. Dominanta záhrady
zostavená zo zvyškov kamenných prvkov bude umiestnená
v strede zatrávnenej plochy. Po
obvode fasád a chodníkov bola
vysadená Lonicera pileata, ktorá bude tvoriť nízky udržiavaný
živý plot pre záhony, do ktorých
bolo zasadených niekoľko tisov

víťazstve so siluetou šibenice
Holubyho a Šuleka.
4. Prvé vydanie knihy Církew
Ewanjelicko-Lutheránská w její
wnitřních žiwlech a bojích na
swěte (1. a 2. zväzok, Skalica,
1861). Za toto dielo Hurban
získal doktorát z teológie na
univerzite v nemeckom Lipsku.
5. V tom istom roku 1861
Hurbanovi vyšiel aj dvojdielny historický román Gottšalk
(Praha, 1935) tematizujúci mocenské a náboženské rozpory
11. storočia v živote polabských
Slovanov. Prvé vydanie vyšlo po
česky, hoci pôvodne ho Hurban
koncipoval po slovensky.
6. Posledný publikovaný Hurbanov text – monumentálne
životopisné dielo Ľudovít Štúr
(1. zväzok, Martin, 1928), ktoré
prvýkrát vychádzalo na pokračovanie v obnovených Slovenských pohľadoch v rokoch 1881
– 1884. 
Milan Ševčík

a hortenzie. Postupne kvitnúce
cibuľoviny a trvalky by mali zabezpečiť stále potešenie pre zrak
i čuch návštevníka átria. Rastliny boli vybrané s ohľadom na
pestovateľské nároky a v súvislosti so symbolikou používania
kvetov v kláštoroch a blízkosť
Kostola Nanebovzatia Panny
Márie, ktorý je súčasťou komplexu. V jarnom období budú
na vyhradených spevnených
plochách osadené špeciálne vyrobené kamenné lavičky.
V prednej časti vstupného
areálu múzea budú po schválení odstránené prerastené staré
a náletové dreviny. Pod stromami
budú vysadené rododendrony
a tieňomilné trvalky. Jednotiacim
prvkom sadovej úpravy sa stane
živý plot z tisu, ktorý svojím
stálozeleným pozadím dovolí
vyniknúť farebnosti kvitnúcich
rastlín či už priamo pred budovou múzea alebo v centrálnom
kruhovom záhone.
Na realizácii sadových úprav
sa podieľa Školské hospodárstvo Piešťany a firma Tvorsad
z Trnavy.
Veríme, že poveternostné
podmienky umožnia uskutočniť
tohtoročné úpravy okolia múzea
v plánovanom rozsahu tak, aby
jeho návštevníkom robili radosť
od začiatku letnej sezóny. 
Daniela Čambálová

Nová akvizícia v zbierkach múzea
– Stolárska dielňa Štefana Marka
(1907 – 1993) z Hrnčiaroviec nad Parnou
V roku 2016 sa Západoslovenskému múzeu v Trnave podarilo rozšíriť zbierkový fond
o súbor predmetov zo stolárskej dielne Štefana Marka
z Hrnčiaroviec nad Parnou.
Nákup predmetov z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Dovedna
múzeum získalo 78 predmetov
súvisiacich so stolárskou produkciou na vidieku v období
dvadsiatych – sedemdesiatych
rokov 20. storočia. Súbor zahŕňa hoblíky rozličných veľkostí
a určenia, píly rámové i listové,
drevené svorky, meracie a rysovacie pomôcky, vodováhu,
dláta, kliny a pod. Významnú
dokumentačnú hodnotu má
portrétna fotografia stolára
Štefana Marka z trnavského
fotoateliéru Andók a výučný list
Štefana Marka z roku 1928.
Štefan Marko sa stolárskemu
remeslu, ktorému sa vyučil v rokoch 1925 až 1928 v Trnave, ve-

Zdroje:
BRTÁŇ, R. 1971. Postavy slovenskej
literatúry. Bratislava : Slovenské
pedagogické
nakladateľstvo,
1971, s. 270-289.
Jozef Miloslav Hurban. In Zlatý fond
SME 2.0 [online]. [Cit. dňa 201701-18]. Dostupné na internete:
<http://zlatyfond.sme.sk/autor/
44/Jozef-Miloslav-Hurban>.
KUSÝ, I. 1948. Jozef Miloslav Hurban. Bratislava : Tatran, 1948.
MRLIAN, O. 1959. Jozef Miloslav
Hurban. Bratislava : Osveta,
1959.
ROSENBAUM, K. (ed.). 1984. Encyklopédia slovenských spisovateľov.
1. zväzok. Bratislava : Obzor, 1984.
WINKLER, T. 1997. Perom a mečom.
Martin : Matica slovenská, 1997.
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Stolár Štefan Marko (1907-1993)
z Hrnčiaroviec nad Parnou, zbierka
ZsM

noval takmer celý svoj život. Po
absolvovaní povinnej dvojročnej vojenskej služby v Českých
Budějoviciach si v rodičovskom
dome v Hrnčiarovciach nad
Parnou založil stolársku dielňu. Neskôr pribral k spolupráci
i mladšieho brata Teofila, ktorý
(pokračovanie na str. 3)

(dokončenie zo str. 2)

bol taktiež vyučený stolár. Materiál nakupovali u židovského
obchodníka s drevom v Trnave.
Ich podnikanie prekazila hospodárska kríza v roku 1929, ktorej
dôsledky boli na Slovensku
citeľné počas celých tridsiatych
rokov 20. storočia. Roboty bolo
málo, ľudia skôr šetrili. Vtedy
sa Štefanovi naskytla príležitosť
stať sa štátnym zamestnancom
na železnici, kde ako vlakvedúci
pôsobil až do dôchodkového
veku. Popri stálom zamestnaní
sa neustále venoval stolárskemu
remeslu. Pri práci nepoužíval
žiadne stroje, všetko robil ručne, čo bolo veľmi náročné. Pre
najbližšie okolie vyrábal predo- Stolárske nástroje a pomôcky
všetkým okná, dvere, zárubne, mnohí obyvatelia Hrnčiaroviec
schody, dlážky. Dodnes majú okná či dvere od stolára Štefana

Marka. Vedel vyhotoviť i nábytok
a rôzne drevené doplnky do domácnosti, ako „kasne“, postele,
kredence, kolísky a pod. Cenu
si so zákazníkom dohodol
vždy individuálne, podľa druhu
objednávky. Žiaden reklamný
pútač alebo inzerát v novinách nepotreboval. Najlepšou
reklamou mu bola spokojnosť
zákazníka, ktorý ho odporučil
ďalším záujemcom. V päťdesiatych rokoch 20. storočia si
Štefan Marko postavil vlastný
dom. Keď na železniciach vyraďovali staré vozne, jeden si odkúpil a doma na dvore si v ňom
zariadil malú stolársku dielňu.
V čase jeho pôsobenia boli
v Hrnčiarovciach nad Parnou
ešte dvaja stolári. Neboli si však

konkurenciou, skôr si vzájomne
pomáhali. Stolárskemu remeslu
sa venoval do vysokého veku,
až do svojich sedemdesiatich
ôsmich rokov.
Stolárske nástroje a pomôcky
z dielne Štefana Marka z Hrnčiaroviec nad Parnou by sa
v budúcnosti mohli stať súčasťou pripravovanej etnografickej
expozície, v ktorej by dotvárali
obraz o existencii a fungovaní
remesiel na vidieku v priebehu 20. storočia a prispeli tak
k bližšiemu poznaniu minulosti
nášho regiónu. 
Aneta Vlčková
Zdroj: Rozhovor s Oľgou Babicovou, dcérou Štefana Marka a Monikou Babicovou, vnučkou Štefana
Marka zo dňa 30. januára 2017

Príbeh jednej svadobnej fotografie
V zbierke Západoslovenského múzea v Trnave sa
nachádzajú
fotografie,
pohľadnice aj celé albumy,
z ktorých sú pre Trnavčanov
najvzácnejšie práve tie z trnavských rodín.
Práca s takýmito predmetmi
je zaujímavá napríklad aj tým,
že niektoré tajomstvá môžu
fotografie prezradiť až „zasväteným“. Totiž, pokiaľ nepozná
človek isté dobové mestské reálie, poznámky na zadnej strane
fotografií zostanú len poznámkami a mená znejú cudzo. Mnohokrát ide o portréty ľudí spred
jednej, dvoch generácií (ak za
jednu generáciu považujeme
priemerne sedemdesiat rokov
života človeka).
Tak to bolo aj so svadobnou
fotografiou s evidenčným číslom 27 687, ktorá sa dostala do
múzea akvizíciou v roku 1991 od
M. Rašku z Trnavy. Nachádza sa
v súbore fotografií z fotoateliéru
Kabáth, kde pracoval Mikuláš
Raška najskôr ako učeň, potom
ako pomocník v rokoch 1929
– 1938. Na zadnej strane má
fotografia jednoduchú, rukou
písanú poznámku: svadba Hoza
- Bakošová. Fotografia novomanželov Hozovcov je ateliérová
čiernobiela s bielym okrajom
s rozmermi 240 x 180 mm.
Mená Hoza – Bakošová sú pre
dnešného Trnavčana neznáme.
Zostali by také naďalej, keby
nebolo článku Zo spomienok
na Trnavu, ktorý uverejnila
jeho autorka Anna Sumbalová
– Záturecká v časopise Kultúra.
Jej článok je plný podrobností
zo života trnavskej spoločnosti

na klavír, neskôr aj absolvovala
štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave.
Nevestou na fotografii bola
teda Mária Bakošová - Marusia,
dcéra trnavského obchodníka
so železným a plechovým kuchynským riadom, ktorý prišiel
okolo roku 1918 – 1919 z Ruska
späť do vlasti aj s rodinou.
Rodiskom jej brata Mikuláša
Bakoša, neskôr známeho literárneho teoretika a profesora
bola Odesa (9. 2. 1914) a v jeho životopise je uvedené, že
gymnázium už skončil v Trnave. Ján Bakoš mal obchod na
Štefánikovej ulici v dome, ktorý
bol majetkom pravoslávnej
obce (v niektorých trnavských
adresároch je označovaná ako
grécka inokedy ako srbská pravoslávna obec). Vo dvore domu
bola pre hŕstku pravoslávnych
veriacich z Trnavy aj jednoduchá modlitebňa. Obchod Jána
Bakoša bol na tomto mieste
uvedený v adresári obchodníkov a v reklamách z rokov 1920,
1926, 1930 aj 1934.
Fotografia ev. č. 27 687 – Svadba Hoza – Bakošová, čb. fotografia

z obdobia 1903 – 1922, kedy
vyrastala. Otec Ján Záturecký
pôsobil v Trnave ako lekár a rodina bola výrazne slovensky
orientovaná aj pred vznikom
ČSR. Autorka si spomína na
detstvo a mladosť až do svojej
maturity v roku 1922. Práve
v jej texte sa dozvedáme, že po
prevrate (1918): „do Trnavy prichádzalo čoraz viac nových ľudí.
Otec spoznal obchodníka Jána
Bakoša, ktorý sa vrátil s rodinou

do vlasti. Priatelila som sa s jeho
najstaršou dcérou Nelly (Petronelou). Najmladší syn, vtedy
ešte malý Koľa, sa stal pozdejšie
univerzitným profesorom (Mikuláš Bakoš). Priateľka Nelly
sa učila spievať, mala pekný
hlas, potom sa vydala a osud
ju odvial do cudziny. Jej mladšia sestra Marusia sa vydala za
Štefana Hozu.“ Obe Bakošove
dievčatá boli hudobne nadané.
Mária Bakošová sa venovala hre
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Dom na Štefánikovej ulici s prevádzkou Jána Bakoša patril pravoslávnym, fotografia cca 1930
– 1940, zdroj: archív autorky
(pokračovanie na str. 4)

(dokončenie zo str. 3)

Obal z knihy pre deti z roku 1941

Ženích z fotografie Štefan
Hoza sa narodil v roku 1906
v Smižanoch a vyštudoval učiteľský ústav v Spišskej Novej
Vsi, maturoval v roku 1925
v Spišskej Kapitule a začiatkom
roku 1926 prerušil teologické
štúdium. Prvým jeho učiteľským
pôsobiskom bol Cífer v trnavskom okrese, potom Bratislava.
Stal sa členom Speváckeho
zboru slovenských učiteľov, kde
si jeho impozantný hlas všimli
a vybrali ho ako sólistu. Jeho
kariéra potom nabrala iný smer.
Prihlásil sa na štúdium Hudob-

nej a dramatickej akadémie
v Bratislave a po jej absolvovaní v roku 1932 študoval ďalej
operný spev v Miláne (1933)
a vo Viedni (1936). Skvelý tenorista vystriedal na doskách domácej scény i v zahraničí celý
rad známych postáv. Členom
SND v Bratislave bol štyridsať
rokov (1932 – 1962). Pôsobil
ako operný spevák, dramaturg
opery (1939 – 1947), operný
režisér (1958 – 1962), tiež pedagogicky pôsobil na konzervatóriu v Bratislave. Napísal knižky
pre deti napr. Líška Pipuška (2
zväzky, Fr. Urbánek a spol.,
1941), Srdce zlatých hodiniek
(Fr. Urbánek a spol., 1941), Krstiny u trpaslíkov (Nakladateľstvo
P. Gerdelána, 1943) a Smoliarov
chlapček (Fr. Urbánek a spol.,
1945). Známy je aj ako spoluautor šlágrov tanečnej hudby.
Piesne Dita (Alexander Aranyos – Štefan Hoza) a Nepovedz
dievčatko nikomu (Dušan Pálka
– Štefan Hoza) vyšli na prvej
gramofónovej platni s nahrávkou slovenskej tanečnej hudby
v roku 1935. V roku 2007 mu
udelil prezident republiky Pribinov kríž I. triedy in memoriam.
Ako osud spojil týchto dvoch

Reklama prevádzky Jána Bakoša

ľudí to presne nevieme, tušíme
len, že spoznať sa mohli ešte
v čase, keď na Hozu operná
kariéra iba čakala, možno niekedy, keď ešte ako učiteľ spieval
v zbore a poznal sa s hudobným skladateľom Mikulášom
Schneiderom Trnavským, alebo
v čase štúdií oboch mladých
ľudí na Hudobnej a dramatickej
akadémii v Bratislave. Svadba
Marienky Bakošovej a Štefana
Hozu bola 11. 7. 1931 a potom
prežili bok po boku celý život.
Ona zomrela v roku 1980, on
v roku 1982.
A to je celý
príbeh za jednou nenápadnou
svadobnou fotografiou z fotoateliéru Kabáth z roku 1931,
ktorá je dnes uložená medzi
desiatkami iných v zbierke fo-

tografií a pohľadníc Západoslovenského múzea v Trnave. 
Simona Jurčová
Zdroje
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Nové v múzeu
Objavitelia a cestovatelia –
Cestopisy z historickej knižnice

Bolo u nás more
Západoslovenské múzeum
každoročne na chodbe pred
expozíciou Príroda Malých
Karpát inštaluje výstavu
s tematikou neživej prírody.
Tento rok sme pripravili
výstavu s názvom Bolo u nás
more,
ktorá
návštevníkov
oboznámi s paleontologickými
nálezmi z lokalít západného
Slovenska. V treťohorách (pred
17 miliónmi rokov) sa na týchto
miestach nachádzalo posledné
more na našom území.
Toto more malo normálnu
slanosť – tak ako dnes Stredozemné more. Pod hladinou sa
preháňali húfy rybiek, plávali
v ňom žraloky, tulene, delfíny
a občas aj malé veľryby. Na výstave sú prezentované skameneliny pochádzajúce z obdobia
mladších treťohôr (miocén),
na ktoré je Slovensko bohaté, pretože časť jeho územia
bola vtedy zaplavená morom.
Návštevník má možnosť vidieť
skamenené zvyšky morských
organizmov z lokalít Dubová,
Devínska Nová Ves, Devín, Ro-

V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea
v Trnave sa nachádza okrem odbornej literatúry i menšia
zbierka starých cestopisných kníh zo širokého obdobia 18.
storočia až prvej polovice 20. storočia.
Preto sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom túto
zbierku prostredníctvom výstavy Objavitelia a cestovatelia –
Cestopisy z historickej knižnice
ZsM, ktorá bude sprístupnená
v Múzeu knižnej kultúry.
Vystavené knihy sú v rôznych
jazykoch vrátane slovenčiny,
češtiny, nemčiny či latinčiny.
Niektoré boli vytlačené na území dnešného Slovenska či dokonca v Trnave, ako napr. Cesta
cez Turecko a Egypt do Svatej
Zeme od Daniela Šusteka,
umeleckého stolára a neskôr
spoluzakladateľa Matice slovenskej v USA (Martin, 1874),
potulky po Spiši Wanderungen durch die Zips od Jozefa
Hradského (Spišská Nová Ves,
1884), cestopis po Turecku,
svätej zemi a Egypte od Štefana
Kmeťa s názvom Na východe

hožník, Trenč, Mučín, Horovce
a Trstín. Okrem skamenelín sú
na výstave aj recentné (súčasne žijúce) schránky morských
ulitníkov a koraly, ktoré žijú
v rôznych moriach sveta.
Výstava je doplnená farebnými a čiernobielymi fotografiami. Prvá skupina predstavuje
spomínané lokality z obdobia
ich ťažby (od roku 1988 až do
roku 2004). Druhú tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené miniatúrne
ulitníky, lastúrniky a koraly.
Výstava Bolo u nás more je
sprístupnená širokej verejnosti
od začiatku marca 2017.
Miroslav Hornáček
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(Trnava, 1905) či menej známe
dielo Martina Kukučína Črty
z ciest : Prechádzka po Patagonii (Martin, 1922).
(pokračovanie na str. 5)

(dokončenie zo str. 4)

Chmelíčka Cesta do swaté
země (1. zväzok, Brno, 1865),
Cesta do Francouz a do Špaňhel
(3 zväzky, Brno, 1869 – 1873)
a Bohumila Hakla Cesta do Říma
a dále do Neapole a Pompeje
(Brno, 1881).
Ďalej môžeme spomenúť cestopis nemeckého lovca Buhrmeistera-Eymerna o divokej ruskej
prírode s názvom 15 000 km
na Východ : Cestovné a poľovnícke dobrodružstvo v sibírskej
divočine (15 000 km nach Osten
: Reise- und Jagdabenteuer im
sibirischen Urwald. Neudamm,
1936), cestopis po Anglicku
Zaujímavú skupinku tvoria a Škótsku od Johanny Schopen- filozofa Arthura Schopenhaučeské cestopisy z druhej po- hauer, najznámejšej nemeckej era Reise durch England und
lovice 19. storočia od Josefa spisovateľky 19. storočia, matky Schottland (2. zväzok, Leipzig,

1818) či cestopisné zážitky grófky
Pauly Kollonitz (Kolonić) von Kollógrad o jej ceste po Mexiku v roku 1864 (Eine Reise nach Mexico
im Jahre 1864. Wien, 1867).
Celá výstava pozostáva z približne 50 historických cestopisov, ktoré sú doplnené kópiami
ilustrácií z týchto kníh. Prezentovaný je aj Denník grófa Jozefa
Zičiho z cesty po východnej Ázii
v rokoch 1875 – 1876 (vydalo Západoslovenské múzeum v roku
2006), ktorý si môžu návštevníci
zakúpiť na výstave.
Výstava bude sprístupnená 4.
apríla 2017 a potrvá do 29. marca 2018. Autorom je Mgr. Milan
Ševčík. 
Milan Ševčík

Herbárium
Čo zbierame na jar
S prebúdzajúcou sa prírodou
začína i zber liečivých rastlín.
Medzi prvými bylinkami zbierame podbeľ liečivý – Tussilago farfara (1), ktorý rastie na
vlhkých stanovištiach. V marci
až apríli zbierame kvety na začiatku kvitnutia s 1 cm stopkou
a rýchlo ich sušíme v tenkej
vrstve, podobne ako listy s krátkou stopkou zbierané v apríli
až máji. Droga sa používa pri
chorobách dýchacích ciest a pri
poruchách tráviacej sústavy,
podporuje vylučovanie moču
a potu, pôsobí dezinfekčne.
Zvonka sa používa na rany, ekzémy a ako kloktadlo.
Prvosienku jarnú – Primula
veris (2) zbierame v suchom

1

2

počasí kvet s kalichom a krátkou
stopkou. Sušíme v tenkej vrstve
na vzdušnom mieste, aby si
droga zachovala pôvodnú farbu,
lebo je náchylná na zaparenie.
Uľahčuje uvoľnenie a vykašliavanie hlienov pri zápale priedušiek, astme, pri chrípke. Používa

sa ako močopudný prostriedok
pri chorobách močových ciest,
reume a upravuje látkovú premenu. Kvitne v apríli až máji.
Cesnak medvedí –Allium ursinum (3) je populárnou jarnou
liečivou rastlinou. Rastie vo vlhkých lesoch, kde na seba upo-

3
zorní výraznou vôňou. V máji až
júni zbierame nadzemnú časť na
začiatku kvitnutia, nesuší sa. Od
augusta zbierame cibule. Vňať
sa používa v čerstvom stave pri
žalúdočných ťažkostiach a pri
zápaloch tenkého čreva. 
Elena Zlatošová

Pripravujeme
História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva
Oheň sprevádzal človeka od
nepamäti. Chránil ho pred
zimou, zaháňal tmu, pomáhal pri príprave jedla, rozširovaní poľnohospodárskej
pôdy, pri love zvierat, neskôr pri spracovaní rúd.
No človek neraz pocítil aj
ničivú silu ohňa spôsobenú
prírodnými silami alebo vlastnou nepozornosťou. Ochrana
proti požiarom mala dlho
živelný charakter, až koncom
15. storočia sa v mestách a na
panstvách začínajú objavovať protipožiarne nariadenia

a predpisy. Prvé všeobecné
požiarne predpisy pre Uhorsko vydal Jozef II. v roku
1788. V praxi sa uplatňovali
veľmi ťažko, no stali sa podkladom pre požiarne poriadky
v mestách po celom Uhorsku.
Vymedzovali sa v nich povinnosti jednotlivých úradníkov
a cechov pri zachovávaní protipožiarnych opatrení a hasení vzniknutých požiarov.
Keď v druhej polovici 19.
storočia stratili cechy svoje
postavenie, bolo potrebné
v
protipožiarnej
ochrane Dobrovoľný hasičský zbor v Trnave, 1929, zbierka Jozefa Babiráta
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(pokračovanie na str. 6)

(dokončenie zo str. 5)

Odznak Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku, zbierka Ing. Ivana Mičku

miest vytvoriť novú organizáciu. Vo väčších mestách začínali vznikať prvé dobrovoľné
hasičské zbory (DHZ). Po zasadaní ustanovujúceho valného zhromaždenia Uhorského
krajinského hasičského zväzu
v roku 1870 prišlo k zjednoteniu a zakladaniu nových
zborov. V mestách dnešného
Trnavského
samosprávneho kraja sa zakladali DHZ
medzi prvými v Uhorsku.
V Trnave vznikol Dobrovoľný
hasičský zbor už 4. novembra
1868, v Hlohovci 5. júla 1874.
Postupne pribúdali ďalšie:
v Šamoríne v roku 1873, v Dunajskej Strede v roku 1878,

v Skalici v roku 1881, v Senici
v roku 1889... Pred prvou
svetovou vojnou mal Trnavský
okres už hustú sieť hasičských
zborov. Dobrovoľné hasičstvo
sa postupne stalo neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho
a hospodárskeho rozkvetu
spoločnosti. S heslom „Bohu
na slávu, blížnemu na pomoc“
sa dobrovoľníci zapájali do
záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách,
odstraňovaní vojnových škôd,
no stali sa aj plnohodnotnou
súčasťou slávnostných podujatí v mestách a na vidieku.
Západoslovenské múzeum
v Trnave pripravuje expozíciu
História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva. Jej autori sa
okrem začiatkov dobrovoľného
hasičstva zamerali aj na obdobie formovania novej organizačnej štruktúry po vzniku Československej republiky v roku
1918. Dňa 6. augusta 1922 na
celoštátnom zjazde československého dobrovoľného hasičstva v Trenčíne bola založená
Zemská hasičská jednota na
Slovensku, pod jej vedením
zanikli župné jednoty a začali
sa vytvárať okresné jednotky.

Nácvik a príprava odchodu k požiaru, zbierka Jozefa Babiráta

Prioritou pripravovanej expozície je podrobne zdokumentovať
činnosť Okresných hasičských
jednôt od ich založenia až po
súčasnú činnosť Okresných
výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO). Pomocou
bohatého fotografického fondu
a archívnych dokumentov je
zámerom autorov podrobne
zaznamenať ich činnosť v oblasti záchranárstva, vzdelávania,
samaritánskej či kultúrnej činnosti na pozadí spoločenských
a politických zmien. Hranice
súčasných okresov vznikli na
základe nového územno-správneho členenia utvorením Trnavského kraja a Krajského úradu
v Trnave. Zo senického okresu

Živé strašidielka v múzeu

Lucia Duchoňová

Škola ľudových remesiel
Múzeum pokračuje v cykle
podujatí
Škola ľudových
remesiel.
V priebehu roka si v rámci
jednotlivých kurzov budete
môcť opäť vyskúšať svoju
zručnosť a tvorivosť v rozličných remeselných technikách.
Poslednú februárovú sobotu
sa absolventi prvého kurzu
popasovali s ovčou vlnou a pri
jej splsťovaní mokrou cestou vytvorili vkusné dekorácie.
Najbližší kurz sa uskutoční
v predveľkonočnom období

Nebojte sa milí čitatelia,
v múzeu nebudú poletovať
neviditeľní duchovia ani zlomyseľní škriatkovia. A predsa sa tu začiatkom leta usídlia skutočné, hmatateľné,
šesťnohé strašidielka.

Tieto potvorky sa liahnu
z vajíčok, niektoré sú ostnité, iné štíhle ako prútik,
ďalšie sú zas bachraté,
malé, dlhé i čapaté. Najčastejšie si len tak visia a hrajú
sa na konárik či list. Aké
podujatie sa na vás chystá
je už zrejme jasné mnohým
milovníkom prírody. Do
múzea pricestujú pakobylky
a listovky. Túto zaujímavú prehliadku tropického
a subtropického hmyzu
sme pripravili v spolupráci
s dlhoročnou známou chovateľkou a vystavovateľkou
Janou Šubovou. Predstavíme
si tradičné i menej tradičné
druhy, dozviete sa kde žijú,
čo žerú, ako sa bránia a získate aj základné vedomosti
domáceho chovu. Krása

boli vytvorené nové okresy
Senica a Skalica, z trnavského
okresu okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany a pod Trnavský
kraj boli pričlenené aj okresy
Galanta a Dunajská Streda.
Vďaka spolupráci s okresnými
výbormi DPO a regionálnymi
múzeami v týchto mestách
sa nám podarilo zozbierať
množstvo zaujímavých predmetov s tematikou hasičstva
a záchranárstva, ktoré vytvoria
dôstojnú kulisu celej expozície.
Slávnostné otvorenie expozície
sa uskutoční vo štvrtok 4. mája
2017, v deň patróna všetkých
hasičov na sviatok svätého
Floriána. 

Heteropteryx dilatata

hmyzu býva častokrát ukrytá
v detailoch, ktoré poodhalia
nielen vystavené makrofotografie, ale niektoré si budete
môcť prezrieť aj sami pod
lupou. Ako názov prezrádza
výstava sa nezaobíde bez
živých aktérov. Vo vystavených teráriách si preto bude
spokojne nažívať aj niekoľko
vybraných druhov. A keďže
sú pakobylky čarovné tvory,
entomofóbovia sú obzvlášť
vítaní. Výstava bude trvať od
11. mája do 2. júla 2017. Pre
bližšie informácie pozorne
sledujte webovú stránku
múzea. 
Anna Šestáková
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1. apríla 2017 a bude venovaný pleteniu z prútia. Podujatie
je určené pre širokú verejnosť.
Počet účastníkov je obmedzený, čím je zaručený individuálny prístup lektora kurzu.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky
na tel. čísle 033/5512913.
Vstupné je 1,50 €. Program
Školy ľudových remesiel budeme priebežne uverejňovať
na webovej stránke múzea
a v regionálnej tlači. 
Aneta Vlčková

Reportáž

Program
Západoslovenského
múzea v Trnave
na rok 2017

Za križiakmi do Viedne
Stáž v zahraničí je pre slovenské múzeum luxus. Našťastie od roku 2013 existuje európsky grantový program SYNTHESYS ušitý presne na mieru nenásytnej duše zanieteného
taxonóma.

Projekt, plným menom Synthesis of systematic resources, plánuje vytvoriť vzájomne
prepojený systém prírodovedných zbierok
vybraných múzeí a ich digitalizácie, pričom
podstatou je práve podpora výskumných stáží
zameraných na historické zbierky. Dôvod je
jednoduchý. Žiadne múzeum sveta si nemôže
dovoliť zamestnať odborníkov na každú taxonomickú skupinu, a tak vzniká pekný symbiotický vzťah medzi bádateľom a múzeom.
Prírodovedci majú k dispozícii vyše 390
miliónov jedincov. Pre zanieteného biológa
sa tak otvára unikátna príležitosť študovať
geografickú variabilitu, fylogenetické vzťahy,
historické zbierky známeho prírodovedca, no
predovšetkým to najvzácnejšie – typový materiál. Čo to vlastne je? Každý regulárny druh
bol v svojom počiatku opísaný na základe
konkrétneho jedinca (prípadne celej série).
Žiaľ historické opisy bývajú často všeobecné
a chýbajúca či nedostatočná obrazová dokumentácia sťažuje napríklad opisy nových
druhov. Práve preto patrilo štúdium typového
materiálu ku kľúčovým bodom môjho projektu
a bolo dôvodom návštevy Viedne.
Prírodovedné múzeum vo Viedni je nádherná historická budova, ktorú postavili
práve na tento účel. Expozície sú na dvoch
poschodiach a pokiaľ o ne máte skutočný záujem, nedokážete ich prejsť ani za
víkend. Avšak mojím cieľom bol tentokrát
menej nápadný bočný vchod pre odborných
pracovníkov. Múzeum má tri hlavné zoologické oddelenia: stavovce, hmyz a ostatné
bezstavovce. Nakoľko sa venujem pavúkom
zamierila som do tretieho z nich, kde na
mňa čakal kurátor arachnologickej zbierky
Christoph Hörweg. Celý depozitár aj veľká
časť zbierky dýcha históriou. Vysoké maľované stropy, rozsiahla knižnica, historické drevené vitríny, ako aj staré sklenené
fľaštičky s preparátmi kontrastovali s moderným technickým vybavením. Pracovný
stôl priamo v depozitári vybavený dobrým
stereomikroskopom a takmer neobmedzená možnosť výberu v zbierke, zaistili veľmi
efektívnu prácu. Ohromnú kolekciu pavúkov
tvorí vyše 15 000 kusov a z nich je potvrdených 570 typových jedincov. V Rakúsku
pôsobilo niekoľko významných arachnológov, avšak do Viedenského múzea sa dostali
zbierky rôznych prírodovedcov z celého sveta. V súčasnosti prebieha nová katalogizácia, a tak staré predmety opätovne zaraďujú
do zbierky, kde im postupne prideľujú nové
kódy. Tým sa moja práca mierne skomplikovala a pátranie po konkrétnych pavúkoch
sa z pôvodných dvoch poličiek rozrástlo aj

Expozície ......................
 Reinštalácia expozície
Ľudový textil trnavského
regiónu – február 2017
 Expozícia História a súčasnosť dobrovoľného
hasičstva – 4. máj 2017
 Expozícia tehly
– 3. október 2017
 Expozícia Štefa Cyril
Parrák, pri príležitosti 130.
výročia narodenia zberateľa starožitností
– 7. december 2017
Výstavy ........................

do susedných skríň. Tu musím zdôrazniť
potrebu zachovania nielen starých katalógov a druhových kariet, ale hlavne pôvodných štítkov. Sú to neoceniteľné pomôcky
pri sporných údajoch, nanešťastie mnohé
boli v minulosti vyhodené a tým definitívne
zmizli dôležité údaje. Typové jedince boli na
druhových kartách označené veľkým červeným znakom, resp. poznámkou „Type“.
Fľaštičky a skúmavky odlišoval od bežných
zberov červený papierový štítok. Žiaľ, i napriek výbornej viditeľnosti, postupným rozpadom materiálu strácal čitateľnosť a škodil
uloženým jedincom. V súčasnosti používajú
červený plastový štítok, ktorý má stabilnejšie
vlastnosti.
Študijný pobyt vo Viedni bol mimoriadne
úspešný. Počas dvoch týždňov usilovnej práce sa mi podarilo prezrieť okolo sedemdesiat
typových jedincov a desiatky ďalších pavúkov
menej známeho arachnológa E. Reimosera.
Podobné stáže vnímam ako obrovský prínos
nielen z vedeckého hľadiska, ale rovnako
aj pre získanie cenných skúseností spracovania zbierok, ako aj možnosť sledovať prácu
svetoznámych odborníkov. 

 Bolo u nás more
3. marec 2017
– 26. február 2018
 Trnavský objektív
23. marec 2017 – 22. máj
2017
 Cestovatelia a cestopisy,
Múzeum knižnej kultúry
apríl 2017 – február 2018
 Živé strašidielka.
Pakobylky a listovky
11. máj – 2. júl 2017
 Erató 2017
2. jún –15. august 2017
 František Hlavička
júl – august 2017
 Fotografie Blažeja Vitteka, 17. august – september 2017
 V. krajská výstava poľovníckych trofejí a história rybárstva v Trnave
a okolí, 6. september 2017
 Trnavská paleta
9. november 2017 – 16.
január 2018
Podujatia .....................
 Noc v múzeu 2017
sobota 20. máj 2017
 Dni európskeho kultúrneho dedičstva,
september 2017
 Deň župy TTSK
5. október 2017
 Zoltán Kodály – odhalenie pamätnej tabule
21. september 2017
 Advent v múzeu
3. december 2017

Anna Šestáková
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Škola ľudových remesiel
 február – Kurz plstenia
 apríl - Kurz pletenia
z prútia
 jún – Kurz batikovania
 október – Kurz výroby
z kože
 december – Vianočné
ozdoby zo slamy
Prednášky a prezentácie
na objednanie ..................
 Február – apríl
Výber z komentovaných

prezentácií Prechádzka
okolo trnavských hradieb,
Prechádzka po starej Trnave
alebo Móda storočia
(PaedDr. S. Jurčová,
M. Kuššová)
 Marec – apríl
Paleontologická zbierka ZsM
– komentovaný sprievod aktuálnou prírodovednou výstavou(RNDr. M. Hornáček)
 Máj
Pakobylky a listovky – komentovaný sprievod aktuál-

nou prírodovednou výstavou
(Mgr. Anna Šestáková, PhD.)
 Jún - júl
Tajomstvo starých kníh,
prednáška (Mgr. M. Ševčík)
 August
Premietanie prezentácií História budovy, Prechádzka
po starej Trnave alebo Móda
storočia bez komentára
 September - október
Štefan Cyril Parrák a jeho
zbierka, prednáška
(Mgr. A. Vlčková)

www.zsmuzeum.sk

Informácie
 Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3
Otváracie hodiny:
Ut – Pia 8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené
 Múzeum knižnej kultúry
Námestie sv. Mikuláša 10
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30
13,00 - 15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

 Dom hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského
Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5
(budova prístupná aj pre imobilných
návštevníkov)
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
- na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané

Knižnica Západoslovenského Užitočné rady pre bádateľov
múzea v Trnave
 Na internetovej stránke múzea
Súčasťou Západoslovenského múzea
v Trnave je príručná knižnica, ktorá je
špeciálnou a odbornou knižnicou určenou
na prezenčné štúdium. Vznikla z pôvodnej
knižnice vytvorenej výlučne pre študijné
potreby pracovníkov. Študovňa je sprístupnená verejnosti od roku 2002 v budove na
Múzejnej ulici 2, oproti bočnému vchodu
múzea. Knižnica disponuje bohatým
knižničným fondom (21 634 knižných jednotiek) pochádzajúcim z 20.- 21. storočia.
Zameraný je najmä na archeológiu, históriu, regionálne dejiny, etnológiu, dejiny
umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné
vedy a knižnú kultúru.
Knižnica poskytuje knižničné a informačné služby interným a externým používateľom a bádateľom. Knižničný fond
je prístupný len na prezenčné štúdium
(v študovni).

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30 - prosíme objednať
13,00 - 14,30
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Kontakt: zsmuzeum@zupa-tt.sk
tel.č.: 033/5512913

sú v záložke Služby zverejnené informácie
pre bádateľov, v pdf formáte je dostupný
text bádateľského poriadku a cenník.
 Záujemca o bádanie vo fondoch Západoslovenského múzea v Trnave mailom
oznámi základné údaje: meno a priezvisko, názov vysielajúcej organizácie, účel
bádania (publikačný, prezentačný, študijný a pod.), predmet, resp. tému bádania
a kontakt alebo použije tlačivo Bádateľský
list z internetovej stránky a po vyplnení ho
zašle na adresu múzea.
 Žiadosť bádateľa posúdi riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave a po
schválení ju pridelí kompetentnému odbornému pracovníkom. Ak nie je známe
vopred, či sa požadovaný materiál nachádza v múzeu, bádateľský list vyplní žiadateľ až po mailovej komunikácii s odborným
pracovníkom, ktorý požiadavku na bádanie
vybavuje.

Fotografovanie
a filmovanie svadieb

skupinové návštevy

 Knižnica a študovňa múzea
Po – Pia 8,00 – 12,00

 November
Pavúky na love, prednáška
o pavúčích stratégiách lovu,
stavbe sietí a zaujímavostiach z celého sveta
(Mgr. A. Šestáková, PhD)
 December
Advent v múzeu - 3. december
Vianoce v minulosti,
komentovaná prezentácia
(PaedDr. S. Jurčová,
M. Kuššová) 

Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok 8,00 – 12,00
tel. č: 033/5917345 (študovňa)
e-mail knižnica: zsm@mail.t-com.sk

Na vybratých miestach interiéru a exteriérov Západoslovenského múzea
v Trnave je možné snímať svadby.
Potrebné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke múzea.
V záložke Služby/Fotografovanie
a filmovanie je zverejnený cenník
a žiadatelia si môžu stiahnuť tlačivo
Žiadosť na snímanie svadby, vyplniť
ho a mailom zaslať na adresu múzea
zsmuzeum@zupa-tt.sk alebo priniesť
podpísané osobne do múzea. 
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