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Zaujímavosti a novinky zo života múzea

Už po štrnástykrát sa Zápa-
doslovenské múzeum v Trnave 
zapája do medzinárodného 
projektu, ktorý v roku 2004 
iniciovali francúzski múzejníci 
s názvom Noc v múzeu. Pra-
covníkov múzeí v mnohých 
európskych mestách oslovila 
myšlienka sprístupniť svoje 
priestory návštevníkom v ne-
obvyklých svetelných pod-
mienkach a umožniť im vnímať 
vystavené predmety počas 
noci, či ponúknuť nevšedné 
zážitkové programy. Nocou 
v múzeách je pravidelne jedna 
z májových nocí, keďže od 
roku 1977 si každoročne 18. 
mája pripomíname Medziná-
rodný deň múzeí. 

Západoslovenské múzeum 
v Trnave od roku 2005 ponúklo 
verejnosti počas Noci v mú-
zeu vernisáže nových výstav, 
špecializované komentované 
sprievody po expozíciách 
a výstavách, tvorivé dielne pre 
deti i dospelých, prednášky, 
koncerty, vizuálne prezentácie 
a ďalšie aktivity. Z najúspeš-

nejších vyberáme napríklad 
polnočný koncert v Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie, 
výstavu Živé strašidielka, kto-
rej exponáty pakobyliek a lis-
toviek nadchli predovšetkým 
deti a mládež, výstavu Sup-
rašliansky kódex a podujatie 
v spolupráci s Bulharským 
veľvyslanectvom v SR. Na zá-
ujem verejnosti si nemôžeme 
sťažovať. Počas predĺženého 
večera navštívi tri budovy mú-
zea okolo tisícky kultúry a dejín 
chtivých návštevníkov všetkých 
vekových kategórií. 

V našom múzeu sme na 
tohtoročnú májovú múzejnú 
noc pripravili prehliadku novej 
výstavy v Múzeu knižnej kultú-
ry Zachránené poklady, ktorou 
bude sprevádzať jej autor a ku-
rátor historického knižného 
fondu. Deti si budú môcť na-
kresliť a odniesť domov vlastnú 
záložku do knihy s knižnou 
iniciálou. V podvečerných ho-
dinách budú prístupné v Dome 
hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského expozície múzea 

a nová výstava Karol Elbert, 
skromný lyrik swingu. Hlav-
ným bodom programu bude 
slávnostné otvorenie expozície 
Dotkni sa hliny, ktorá je ve-
novaná bohatej  histórii tehly 
a tehliarstva v trnavskom re-
gióne. Pripomenieme si ňou 
780. výročie udelenia výsad 
slobodného kráľovského mesta 
Trnave. Pre tých, ktorí sa chcú 
dozvedieť o téme viac, bude 
nasledovať prednáška spolu-
autora expozície. Zvláštnosťou 
je, že vo výstavných priesto-

roch sa návštevníkom budú 
venovať v úlohe lektorov všetci 
pracovníci múzea.

V roku 2018 je odporúčanou 
témou organizátorov podujatia 
Hyperprepojené múzeá: nové 
cesty, nové publikum. Ťažko 
odhadnúť, či naša plánovaná 
cesta Nocou v múzeu zabez-
pečí nové publikum. Zdá sa byť 
skôr tradičnou s novými prvka-
mi. Veríme však, že ponúkaná 
kvalita pritiahne publikum, 
ktoré ju dokáže oceniť.                 

Daniela Čambálová

Pod májovou čerešňou - Noc v Západoslovenskom múzeu

Dotkni sa hliny – Z dejín tehly a tehliarstva trnavského regiónu

Trnava a jej okolie boli od-
dávna jednou z najvýznam-
nejších tehliarskych oblastí 
na Slovensku. Súviselo to 
predovšetkým s dostupnosťou 
vhodnej hliny. Mnohí Trnav-
čania prechádzajúci ulicami 
V jame, Na hlinách či Hlbokej 
dnes už netušia, že z týchto 
jám povstala sláva ich mesta. 
Bez nich by nikdy nevznikli 

unikátne tehlové hradby alebo 
typické siluety kostolov, ktoré 
dnes neodmysliteľne patria 
k panoráme Trnavy.

Najstaršie pálené tehly boli 
v Trnave objavené pri výskume 
pred Kostolom sv. Jakuba v ro-
koch 1998 a 2002. Objavené 
tehly s prímesou obilných 
pliev, odborne nazývané ro-
mánske tehly alebo plevovky, 

sa dajú datovať do predmest-
ského horizontu osídlenia 
Trnavy (12. storočie). Používali 
sa takmer výlučne na výstavbu 
sakrálnej architektúry. Miesto 
ich výroby v Trnave nie je zná-
me, no uvažuje sa o dnešnej 
Jeruzalemskej a Michalskej 
ulici alebo o lokalite neskor-
ších tehelní za východnými 
hradbami. 

Za najlepšie noci v múzeu považujeme z hľadiska prevádz-
ky tie pokojné, tiché, bez akéhokoľvek pohybu. Jedna však 
býva pestrá, rušná, hlučná a tiež sa na ňu tešíme...

Západoslovenské múzeum pripravilo pri príležitosti 780. výročia udelenia výsad slobod-
ného kráľovského mesta Trnave expozíciu Dotkni sa hliny, ktorá sa venuje dejinám tehly 
a tehliarstva trnavského regiónu.

Dömötörova tehelňa, druhá polo-
vica 20. storočia

(Pokračovanie na str. 2)
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Krátko po udelení mest-
ských privilégií Trnave v roku 
1238 začalo vznikať mestské 
opevnenie ako zemný val 
s murovanými vežami a von-
kajšou priekopou. Tehly, ktoré 
boli použité na výstavbu už 
neobsahovali obilné plevy. Ich 
povrch bol vyklenutý a upra-
vený prstami. Tieto gotické 
tehly sa v Trnave označujú 
pojmom baštovice. Často sa 
na nich objavujú stopy zvierat 
(psy, mačky, husi) a odtlačky 
ľudských prstov a chodidiel. 
Okrem baštovíc sa používali 
aj bežné gotické prstovky, 
ktoré majú rovný žliabkova-
ný povrch. Z gotických tehál 
sa stavali sakrálne stavby 
i meštianske domy. Takmer 

s určitosťou vieme povedať, 
že tieto tehly sa vyrábali na 
mieste dnešnej križovatky Bu-
čianskej cesty a Hlbokej ulice. 
V druhej polovici 14. storočia 
sa začínajú v Trnave objavovať 
nové tehliarske výrobky ako 
korýtka, tvarovky, dlaždice 
a vodovodné potrubia. 

V období renesancie sa prs-
tovky postupne vytratili a obja-
vili sa menšie renesančné tehly 
podobné dlaždiciam s hlad-
kým povrchom. Popri nich sa 
používali i väčšie tehly, ktoré 
sa približovali neskorším typi-
zovaným rozmerom, no stále 

išlo o tehly bez značiek.Vý-
roba tehál vo forme s dnom 
umožnila umiestniť na tehlu 
značku. Značkové tehly sa 
v Trnave objavili na konci 16. 
storočia. Za najstaršiu značku 
sa považujú tehly s dvoma 
znakmi kríža, jedným vystú-
peným a druhým negatívnym. 
Neskôr ich nahradil vystúpený 
znak štvoršpicového kolesa – 
štylizovaný erb mesta Trnavy. 
Značka patrila mestskej tehel-
ni, ktorá sa vtedy nachádzala 
za juhovýchodným nárožím 
hradieb. Stretávame sa aj so 
špeciálne značenými tehlami 
pálenými na konkrétnu stav-
bu, na ktorých značka pred-
stavuje meno objednávateľa. 
Príkladom môže byť tehla so 

značkou PPIB, ktorá je iniciála-
mi Arcibiskupa kniežaťa Jozefa 
Baťányho alebo značka pozo-
stávajúca zo štvoršpicového 
kolesa a písmen I E, ktorá sa 
dáva do súvisu s Imrichom 
Esterházim. Z tohto obdobia 
je známa aj značka tehelne 
Juraja Paxyho – G. PAXY s ro-
kom 1743 a PAXI s rokom 1738 
alebo 1746. 

Na prelome 18. a 19. storočia 
sa hliník mestskej tehelne po-
sunul severnejšie na dnešnú 
Hlbokú ulicu. V roku 1866 je 
ako nájomca mestskej tehelne 
doložený Johann Gottlieb Reid-

ner, pričom jeho syn Gustav 
Adolf roku 1877 tehelňu kúpil. 
Do tohto obdobia môžeme 
zaradiť tehly s detailne pre-
pracovaným erbom Trnavy 
a písmenom R. Po jeho smrti 
zdedila tehelňu vdova Róza 
Reidnerová, ktorá ju neskôr 
pravdepodobne prenajímala. 

V druhej polovici 19. storo-
čia je v Trnave okrem Reidnera 
doložených viac tehliarov, 

medzi nimi Bartolomej Sukop, 
ktorého tehly niesli značku 
v podobe rôznych variácií jeho 
mena (SUKOP, SZUKOP), ale-
bo Róza Mike. 

Začiatkom 20. storočia kúpil 
Reidnerovu tehelňu Michal 
Dömötör (značka DÖMÖTÖR 
N SZOMBAT), pričom ju na istý 
čas prenajímal bratom Weis-
sovcom (pravdepodobne znač-
ka W. a číslo). Po jeho smrti te-
helňu zdedil jeho vnuk Andrej 
Osmitz, ktorý tehelni ponechal 
pôvodné meno (značka D. 
a číslo) a viedol ju až do zná-
rodnenia v roku 1948. 

Koncom 19. storočia vznikla 
pri Špačinskej ceste nová te-
helňa s názvom Prvá trnavská 
tehelňa s kruhovou pecou 
(Első nagyszombati körke-
mence téglagyár), ktorú zalo-
žil Pavol Mitáček (Mitacsek). 
Spočiatku vyrábal tehly ako 
spoločník bratislavského teh-
liara Rösslera (značka M&R 
a rok 1887) a neskôr Pohlnera 
(M P a rok 1889). Napokon sa 
objavili aj tehly s jeho vlastnou 
značkou. V roku 1913 tehelňu 
kúpil významný architekt 
Dušan Jurkovič, ktorý jej do 
roku 1925 ponechal pôvodný 
názov, no potom ho zmenil 
na Prvá trnavská parná tehel-
ňa Pavla Mitáčka – nástupca 
a až neskôr na Jurkovičova 
tehelňa. V roku 1947 tehelňu 
zdedil syn Dušana Jurkoviča 
Pavol, ktorý ju viedol až do 
znárodnenia. Do roku 1950 
bol riaditeľom národného 
podniku Západoslovenské 
tehelne, ku ktorému patrili 
všetky štyri trnavské tehelne 
fungujúce v 20. storočí.  

Na začiatku 20. storočia si 
Ferdinand Diamant postavil 
novú tehelňu na Bučianskej 
ceste, ktorá do roku 1918 prav-
depodobne používala názov 
Trnavská tehelňa, akciová 
spoločnosť (Nagyszombati 
téglagyár Részvénytarsaság - 
značka NTR s číslom a jej va-
riácie). V roku 1918 bola zalo-
žená firma Heinrich Diamanth 
& comp., pričom sa používala 

značka vo forme mena. Neskôr 
tehelňu vlastnili Alexander Ad-
ler a Fridrich Matzner, pričom sa 
stále používal názov Diaman-

tova tehelňa. V rokoch 1940 
– 1941 bol podnik arizovaný 
Jozefom Bilíkom Záhorským 
zo Senice a po zaradení do 
národného podniku Západo-
slovenské tehelne spolu s Jur-
kovičovou tehelňou pracovala 
až do osemdesiatych rokov 20. 
storočia. 

Poslednou zo štyroch tr-
navských tehelní bola tehelňa 
Simona Schenka a Izidora 
Rotha, ktorú založili v roku 
1907 v starom hliníku pri juho-

Diamantova tehelňa, 20. storočie (zdroj: J. Šelestiak)

Tehelňa Schenk & Roth, začiatok 20. storočia (zbierka pohľadníc Jozefa 
Benku)

Reklama na patentovanú tehlu Hexa, Diamantova tehelňa, 1932

Reklama Jurkovičovej tehelne, 1932

Portrét Pavla Mitáčka, Ernst Bor-
mann, 1906 (zbierka umenia ZSM)

(Pokračovanie na str. 3)
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východnom rohu mesta (dnes 
Sladovnícka ulica) a bola spo-
medzi nich najmenšia. Použí-
vala značku SCHENK és ROTH 
NAGYSZOMBAT a vo veľkej 
miere vyrábala len plné tehly. 
V roku 1941 bola arizovaná 
Dr. Igorom Kováčom (pravde-
podobne značka Dr. I. K) a po 

začlenení bola spolu s Dö-
mötörovou tehelňou takmer 
okamžite uzavretá. 

V súčasnosti sa tehla stala 
predmetom záujmu nielen 
staviteľov, ale aj zberateľov. 
Jedným z prvých známych 
slovenských zberateľov bol 
Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc., 

ktorý svoju zbierku v deväť-
desiatych rokoch 20. storočia 
daroval Západoslovenskému 
múzeu v Trnave. Práve jeho 
zbierka sa stala základom ex-
pozície Dotkni sa hliny.  

Andrej Sabov
Zdroje: 
Urminský, J. 2011. Tehliarska 

produkcia v Trnave a Hlohovci 
v stredoveku a novoveku. In Zbor. 
SNM Arch. Suppl. 3. s. 65 – 74. 

Nagyová, D. - Nagy, P. - Čurný, M. 
(eds.). 2014. Tehelne a tehliari na 
Slovensku. Bratislava : Slovenské 
národné múzeum – Archeologické 
múzeum, 2014. 75 s. 

Štátny archív v Trnave.

Nová výstava Zachránené poklady približuje vzácne historické tlače 
a prácu reštaurátorov

Pre návštevníkov múzea 
sme pripravili ďalšiu výstavu 
s tematikou knižnej kultúry. 
Výstava Zachránené pokla-
dy : Zreštaurované historic-
ké tlače z fondov ZsM sprí-
stupňuje staré a vzácne knihy 
zo zbierky historickej knižnice 
múzea, ktoré vyžadovali kom-
plexný odborný zásah. 

Vďaka vlastným finančným 
zdrojom a príspevkom z gran-
tov Ministerstva kultúry, resp. 
od roku 2016 príspevkom 
z Fondu na podporu umenia 
sa podarilo zachrániť relatívne 
menší počet starých tlačí, ale 
o to vzácnejších. Spomenúť 
môžeme napr.:

T. Livii Patavini Latinae His-
toriae Principis Decades Tres... 

(Bazilej, 1543). Ide o dielo sta-
rovekého rímskeho historika 
Tita Livia Ab urbe condita – Od 
založenia mesta [Ríma]. 

Prvé vydanie českej biblie Bib-
lij Cžeská tlačiarov Bartoloměja 
Netolického a Jiřího Melantricha 
z Aventina, podľa ktorého sa 
kniha aj volá – tzv. Melantricho-
va biblia (Praha, 1549).

Nemecká biblia Catholische 
Bibell (Köln, 1575), Starý aj Nový 

testament v jednom zväzku. Ide 
o Dietenbergerovu bibliu na-
zvanú podľa prekladateľsa do 
nemčiny. Bola jednou z troch 
katolíckych Gegenbibeln (ná-
pravné biblie) pre novovznika-
júcu Lutherovu bibliu. 

Dielo uhorského humanis-
tického básnika Jána Bocatia 
Hungaridos libri poematum V. 
- Päť kníh uhorských básní, čo 
bola prvá kompozične ucelená 
kniha básní v Uhorsku (Barde-
jov, 1599). 

Prvé vydanie kresťanskej 
emblematiky a ikonológie Ve-
ridicus Christianus (Antverpy, 
1601) Jana Davida pochádza 
z jednej z najkvalitnejších tla-
čiarní prelomu 16. a 17. storo-
čia, a to Plantin – Moretus.

Z tej istej tlačiarskej dielne 
predstavujeme aj knihu Imago 
Primi Saeculi Societatis Jesu 
– Obraz prvého storočia Spo-
ločnosti Ježišovej (Antverpy, 
1640). Ide o bohato ilustrovanú 
knihu dejín jezuitov s em-
blémami, vydanú na oslavu 
storočnice od založenia tejto 
spoločnosti.

Bible Svatováclavská – katolíc-
ky barokový preklad celej biblie, 
ktorý vytvorili jezuiti na základe 
revidovanej latinskej vulgáty. Vy-
šla v rokoch 1677 (Nový zákon), 
1712 a 1715 (Starý zákon). Svoj 
názov dostala vďaka tomu, že 
bola vydaná nákladom „Dědictví 
svatého Václava“.

Laudatio Funebris Excellen-
tissimo ac Illustrissimo Domi-
no Comiti Josepho Illésházi de 
Illésháza perpetuo in Trenchin 
emerito Judici curiae regiae... 
(Trnava, 1766) je pohrebná ká-
zeň od Michaela Hoffmanna ve-
novaná grófovi Jozefovi Ilešhá-

zimu (1700 – 1766). Tento gróf 
bol v poradí šiestym hlavným 
a dedičným županom Trenčian-
skej a Liptovskej stolice, kráľov-
ským krajinským sudcom, krá-
ľovským pohárnikom, radcom 
uhorskej miestodržiteľskej rady, 

prísediacim sedmipalatinskej 
rady, kráľovským pokladní-
kom, kráľovským komorníkom 
a hlavným stolníkom, držiteľom 
veľkokríža rádu sv. Štefana...

Tieto a ďalšie staré zrešta-
urované tlače majú možnosť 
návštevníci vidieť na novej vý-
stave. Samotné reštaurovanie 
kníh sa uskutočňuje v Sloven-
skej národnej knižnici, Odbor 
Ochrany fondov, Oddelenie 

reštaurovania a konzervova-
nia pod odborným vedením 
Ing. Elišky Jindrovej (do r. 
2013 Ing. Márie Trnkovej). 
Po dve tlače zreštaurovali 
súkromní reštaurátori Ing. 
Alexandra Šamková a doc. 

Ivan Galamboš. Výstava bola 
sprístupnená 10. apríla 2018 
a potrvá do 25. marca 2019. 
K výstave sme pripravili sprie-
vodné podujatia. Pre 1. stupeň 
ZŠ kreslenie farebných iniciál, 
výroba záložiek do kníh a pre 
2. stupeň ZŠ čítanie z knihy. 
Prihlasovanie osobne v budove 
múzea alebo na telefónnom 
čísle 033/551 129 13. 

Milan Ševčík

300. výročie narodenia Adama Františka Kollára

Adam František Kollár de 
Keresztény bol slovenským 
spisovateľom, právnym histori-
kom a knihovníkom v cisárskej 

knižnici vo Viedni. V rokoch 
1734 – 1736 študoval v Trnave. 
Tu vstúpil aj do jezuitského 
rádu, no vystúpil z neho pre 

názorové nezhody ešte pred 
vysvätením. Najprv pôsobil 
ako učiteľ, no preslávil sa ako 
knihovník. Od roku 1748 bol 

skriptorom, následne druhým 
a prvým kustódom, neskôr 
vedúcim a od roku 1774 v hod-
nosti dvorného radcu sa stal 

Dňa 17. apríla uplynulo 300 rokov od narodenia „slovenského Sokrata“ Adama Františka Kollára. Rodák z Terchovej 
zomrel ako 65-ročný 10. júla 1783 vo Viedni.

(Pokračovanie na str. 4)



4 5

riaditeľom Dvornej knižnice vo 
Viedni. Zaslúžil sa o jej rozvoj, 
vypracoval systematický kata-
lóg a vydával súpisy stredove-
kých rukopisov.

Kollár bol osobným porad-
com cisárovnej Márie Terézie 
a niektorých ministrov ako od-
borný poradca dvora pre uhor-
ské záležitosti v otázkach his-
toricko-právnych, majetkovo-
-právnych a v oblasti školstva. 
Pôsobil aj ako člen vedeckých 
komisií a ako dvorský radca 
pre reformu školstva. Ovlá-

dal niekoľko cudzích jazykov. 
Jeho najvýznamnejšou prácou 
ako knihovníka bolo vydanie 
siedmich zväzkov katalógov od 
Petra Lambecia. Adam František 
Kollár je autorom prameňov 
k dejinám Viedne a k tureckej 
expanzii v Uhorsku. Osvedčil 
sa ako znalec zákonov, dejín, 
filozofie, pedagogiky, slovan-
ských a orientálnych jazykov 
a ako editor slovníkov. Chcel 
založiť vedeckú spoločnosť So-
cietas literaria podľa príkladu 
Francúzskej akadémie, ale pre 
chýbajúcu podporu jezuitov mu 
snaha nevyšla. Namiesto toho 
začal vydávať dvojtýždenník 
Privilegierte Anzeigen (Výsadné 
oznamy) s prehľadom posled-
ných vedeckých objavov. 

V roku 1775 bol povýšený do 
šľachtického stavu (získal titul 
de Keresztény). V roku 1778  
jeho pričinením vznikla vie-
denská Akadémia orientálnych 
jazykov. V oblasti jazykovedy 
pripravil a vydal gramatiky 
a učebnice latinčiny, turečtiny, 
pripravil antológiu perzskej 
literatúry, prekladal z tureč-
tiny a arabčiny. Systematicky 
sa venoval štúdiu uhorských 

a rakúskych dejín. Vlastnil jed-
nu z najväčších súkromných 
knižníc.

Kollár vo svojich projektoch 
žiadal zrušenie nevoľníctva, 
zdanenie šľachty, zavedenie 
náboženskej slobody. Svojimi 
názormi ovplyvnil školské re-
formy Márie Terézie. Prejavoval 
sa ako stúpenec osvietenského 
absolutizmu – žiadal rovnosť 
občanov. Pobúrenie maďar-
ských zástupcov v parlamente 
vyústilo do verejného pálenia 
Kollárových kníh na bratislav-
skom námestí. Adam František 
ako prvý Slovák založil veľkú 
knižnicu a s podporou vieden-
ského dvora rozvinul vedecké 
štúdium slovanských dejín. 

Okrem iného vydal v roku 
1763 dve knihy Mikuláša Olá-
ha, ktoré boli od svojho vzniku 
v 16. storočí v rukopise. Išlo 
o historické diela Hungaria et 
Attila. V roku 1783 vydal po-
slednú svoju knihu Historiae 
jurisque publici regni Ungariae 
amoenitates (Pôvaby dejín 
verejného práva uhorského 
kráľovstva).

Pri príležitosti 300. výročia 
narodenia Adama Františka 
Kollára Národná banka Slo-
venska vydala striebornú zbe-
rateľskú mincu v nominálnej 
hodnote 10€. Autorom je český 
akademický sochár a medailér 
Zbyněk Fojtů. Na averze je zo-
brazená časť dobovej knižnice 
doplnená názvom vedeckého 
diela Adama Františka Kollára 
Analecta monvmentorvm om-
nis aevi Vindobonensia (Vie-
denská zbierka dokumentov 
všetkých čias). Na reverze je 
portrét Adama Františka Kollá-
ra s jeho menom a rokmi naro-
denia a úmrtia 1718 – 1783. Na 
hrane mince sa nachádza nápis 
VZDELANEC – DVORSKÝ RAD-
CA MÁRIE TERÉZIE. 

Milan Ševčík, Anna Repášová

Titulný list diela Historiae...

Strieborná minca vydaná v roku 2018

V zbierke múzea sa nachádza zau-
jímavá staršia akvizícia devätnástich 
cestopisných fotografií nalepených 
na kartóne. Predmety daroval v roku 
1966 múzeu Trnavčan Kornel Mahr 
známy svojimi aktivitami v oblasti 
ochrany prírody. Do historickej zbier-
ky múzea ich prijal vtedajší historik 
Ovídius Faust, ktorý je autorom ich 
základného opisu. 

Fotografie sú nalepené na kartóne 
v pastelových farbách vo formáte cca 
330 mm x 460 mm. Štyri sú situované 
na výšku, zvyšné na šírku. Pochádzajú 
približne z obdobia rokov 1898 
– 1910. Časť zachytáva staré egyptské 
a grécke pamiatky fotografované 
na archeologických náleziskách či 
v múzeách. Egyptských pamätihodností 

sa týka desať fotografií a gréckych deväť. 
V článku uverejnenom predošlom čísle 
sme predstavili egyptské fotografie, teraz 
venujeme miesto gréckym.

Fotografie z Grécka nie sú značené 
na negatíve, ale adjustované sú zhodne 

s egyptskou kolekciou na 
pastelovom kartóne s rukou 
rysovaným jednolinkovým 
okrajom a s ručne písaným 
textom vo francúzštine. 
Tri cestopisné fotografie 
z Grécka prestavujú Atény 
a šesť zobrazuje pamiatky na 
ostrove Korfu. Socha bohyne 
Themis z mramoru (obr. 1) 
sa nachádzala v Rhamnous, 
v malom chráme Nemesis. 
Dnes ju návštevníci obdivujú 
v Národnom archeologickom 

múzeu v Aténach. Hefaistov chrám 
Théseion (obr. 2) nájdu návštevníci aj 
dnes na juhozápadnej strane Akropoly 
v Aténach. Budova označená na dobovej 
fotografii ako kráľovský palác v Aténach 
(obr. 3) je dnes sídlom gréckeho 

Kolekcia dobových cestopisných fotografií - Grécko
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parlamentu a nachádza sa pri 
námestí Syntagma. 

Na ostrove Korfu (Kerkyra), 
na vyvýšenine asi 10 km 
od hlavného mesta stojí 
aj dnes Achilleion. Palác 
(honosná vila) bol postavený 
medzi rokmi 1890 – 1892 
pre rakúsku cisárovnú 
Sissi (Alžbetu Bavorskú), 
ktorá trpela astmou. Objekt 
v klasicistickom štýle 
stojí v terasovitej záhrade 

s pohľadom na more, uprostred 
mediteránskej flóry doplnenej sochami 
a menšími záhradnými architektúrami. 
Po smrti cisárovnej (1898) bol palác 
istú dobu neobývaný, odkúpil ho až 
v roku 1907 nemecký cisár Wilhelm 
II. Palác počas svetovej vojny obsadilo 
francúzske a srbské vojsko a bola v ňom 
nemocnica. Podobne ho využívali počas 
druhej svetovej vojny nemeckí a talianski 
vojaci. Po vojne bol zámok premenený 
na kasíno. Dnes je palác aj so záhradami 
prístupný turistom ako múzeum. 

Päť dobových cestopisných fotografií 
zachytáva palác na prelome 19. a 20. 
storočia ako ešte pomerne novú 
architektúru. Exteriér a priečelie 
hlavného vchodu do paláca je na fotografii 
označenej nápisom Villa Imperiale 
(obr. 4). Ďalšia fotografia zobrazuje 
kolonádu s bustami antických básnikov 
a spisovateľov a antickými sochami 
(obr. 5). Jedna fotografia zachytila aj 
interiér vstupu do paláca s pôvodným 
dobovým zariadením (obr. 6), ktoré 
sa vo vstupe dnes už nenachádza. 
Terasovité záhrady so sochami sú na 
fotografii označenej nápisom Korfu 
– palác rakúskej cisárovnej (obr. 7). 
V záhradách stála kedysi aj socha 
básnika Heinricha Heineho pôvodne 
umiestnená v kruhovom pavilóne so 
stĺpmi (obr. 8).V roku 1908 dal Wilhelm 
II. sochu odstrániť, o rok neskôr ju získal 
nemecký vydavateľ Július Campe. Istý 
čas stála v Hamburgu, potom v Altone 
až napokon ju Campova príbuzná 
Olívia Bouchard de Campe (parížska 
umelkyňa) umiestnila do botanickej 
záhrady vo francúzskom meste Toulon, 
kde ju nájdeme i dnes. Posledná 
fotografia z ostrova Korfu zachytáva 
starú pevnosť v hlavnom meste a kostol 
sv. Juraja postavený Angličanmi v roku 
1840 v dórskom štýle (obr. 9).

O pôvode fotografických reprodukcií 
z Grécka toho veľa nevieme. Je možné, 
že boli dovezené ako dobový suvenír 
nejakým cestovateľom, ktorý tieto krajiny 
okolo roku 1900 - 1910 osobne navštívil, 
alebo sa používali ako doplnkový 
vzdelávací materiál. 

Simona Jurčová
Zdroj súčasných fotografií: Ľ. Remenárová, 2017

Fond na podporu umenia – podporený projekt

4 4 dnes

6 6 dnes

7 7 dnes

5 5 dnes

V roku 2017 bol z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia podporený 
projekt Technické vybavenie konzervátorských dielní Západoslovenského 
múzea v Trnave a realizovaný bol v období od 1. 9. 2017 do 30. 5. 2018. 

Fond na podporu umenia je nezávislá 
verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpe-
čuje podporu umeleckých aktivít a kultúry. 
Projekt múzea bol zahrnutý do podprogra-
mu Ochrana zbierkových predmetov. Tento 
podprogram je, okrem iného, zameraný 
na zabezpečenie ochrany prostredníctvom 
technického, technologického, elektro-

nického alebo mechanického vybavenia 
a zariadenia konzervátorských dielní. Rieši 
problematiku uloženia zbierkových pred-
metov a zabezpečenia optimálnych kli-
matických a svetelných podmienok. Nové 
konzervátorské dielne Západoslovenské-
ho múzea boli vybudované v roku 2000. 
Z dôvodu potreby aplikácie najnovších 

(Pokračovanie na str. 6)
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konzervátorských metód bolo nevyhnutné 
dielne po 17 rokoch modernizovať. Projekt 
technického zabezpečenia je rozvrhnutý 
do troch etáp, ukončenie je plánované 
v roku 2020. V prvej etape projektu sa 
zakúpilo základné vybavenie: laboratórne 
stoly, skrine a stoličky. Nový šijací stroj 
a overlock sa bude využívať pri výrobe 

ochranných obalov na zbierkové predme-
ty. Zakúpený pH meter bude vyhodnoco-
vať aciditu papiera a roztokov, a tak budú 
zvolené vhodné metódy na ich neutrali-
záciu, nový knihársky lis a dezinfekčná 
skriňa sa bude využívať pri konzervova-
ní papiera a kníh. V rámci projektu bol 
zakúpený luxmeter, ktorý je nevyhnutý 

na monitorovanie svetelných podmienok 
v depozitároch a expozíciách. Prostred-
níctvom vyhodnotenia luxov, UV žiarenia 
a produkcie tepla bude môcť múzeum za-
ujať adekvátne opatrenia na ochranu pri 
uložení, manipulácii a vystavovaní nášho 
kultúrneho dedičstva.  

Ľubica Remenárová

Ak áno, oživte vašimi spo-
mienkami históriu kedysi vý-
znamného podniku v Trnave 
– Kovosmaltu. V termíne od 
1. apríla 2018 do 30. júna 
2018 môžete svoje spomien-
ky alebo príbehy napísať 
a poslať na e-mailovú adresu 
kovosmalt.trnava@gmail.com 
alebo priniesť osobne do Zá-
padoslovenského múzea v Tr-
nave. Vaše príbehy následne 
spracujeme a stanú sa súčas-
ťou nášho fotografického ar-

chívu. Okrem toho ich potom 
môžete prísť osobne poroz-
právať do Západoslovenského 
múzea v Trnave, stretnúť sa 
medzi sebou a zaspomínať si 
spolu s nami v komentovanej 
prezentácii s názvom Ako sa 
pracovalo v Kovosmalte, kto-
rú z materiálov pripravíme. 
Prezentáciu bude komentovať 
historička Lucia Duchoňová. 
Termín stretnutia a prezentá-
cie bude včas oznámený. 

Mária Kuššová

Pracovali ste v Kovosmalte?

Mgr. Elena Zlatošová je za-
mestnaná ako odborná pra-
covníčka múzea od roku 1979. 
Na pozícii botaničky pracuje 
už 39 rokov. Obsah jej práce 
odkryje nasledujúci text.

 Celý život sa venujete prí-
rode, špeciálne flóre Malých 
Karpát a okolia Trnavy. Im-
pulz k takémuto zamestna-
niu ste si priniesli z rodiny? 
Čo vás ovplyvnilo?
Môj otec Richard Zlatoš bol 
vedúcim trnavskej pošty a je-
ho koníčkom bola práca v ro-
dinnej záhrade. Od malička 
som sa v nej pohybovala aj ja 
a rodičia ma viedli k práci v zá-
hrade – asi tam som získala 
vzťah k rastlinám a k prírode 
všeobecne.
 Vyštudovali ste Prírodo-
vedeckú fakultu UK v Bra-
tislave, odbor geobotanika. 
Mysleli ste už pri štúdiu na 
prácu v múzeu?
Nie, počas štúdia som o tom 
nepremýšľala, v škole sme sa 
venovali skôr terénnym výsku-
mom v rámci celej krajiny, moja 
diplomová práca sa týkala vege-
tácie lesov a lúk v okolí Plešivca. 
Po ukončení školy sa mi naskyt-
la práca v trnavskom múzeu.
 Aké boli Vaše začiatky 
v trnavskom múzeu?
Po promóciách som nastúpila 
hneď v auguste 1979 na voľné 
miesto botanika, ktoré bolo po 
odchode predošlého botanika 

múzea v Trnave Igora Tomku 
niekoľko rokov neobsadené. 
Západoslovenské múzeum 
malo vtedy samostatné príro-
dovedné oddelenie pod vede-
ním zoologičky Alžbety Drdu-
lovej. Preparátorom bol Roman 
Sporer. Nasledujúce roky prišli 
ďalší kolegovia, technická pra-
covníčka Jana Forrová a geológ 
RNDr. Miroslav Hornáček. 
 S ako veľkým botanickým 
zbierkovým fondom ste začí-
nali a aké boli prvé výstavy, 
na ktorých ste spolupracovali?
Po predošlých kolegoch som 
prevzala zbierkový fond, ktorý 
obsahoval približne 1 550 po-
ložiek, väčšinou vyššie rastliny 
a bola tam zaujímavá kolekcia 
modelov húb. Prvú prírodoved-
nú expozíciu sme pripravovali 
v roku 1986, ale tá bola len zo 
zoologického fondu. Pripravo-
vali sme však viaceré krátko-
dobé výstavy venované najmä 
vtedajšej Chránenej študijnej 
ploche Kamenný mlyn, ale aj 
prírode Malých Karpát a iným 
chráneným oblastiam západ-
ného Slovenska.
 Počas svojho pôsobenia 
v múzeu ste sa zapojili do 
viacerých výskumných úloh...
Pred rokom 1989 sme sa zapája-
li do celokrajských výskumných 
úloh spolu s kolegami z iných 
múzeí a inštitúcií v kraji. Spo-
lupracovala som napríklad na 
dlhodobom výskume na Zobo-
re pri Nitre, na výskume pred 

budovaním jadrovej elektrárne 
v Mochovciach. S kolegom zooló-
gom Dr. Rafaelom Alayom sme 
už po roku 1990 pracovali na 
výskume zameranom na eno-
mológiu a vyššie rastliny úze-
mia Mníchova úboč a Kyseľová 
pri Hradišti pod Vrátnom a tiež 
na výskume okolia priehrad 
v regióne Malé Karpaty (Bu-
ková, Horné Orešany, Boleráz, 
Chtelnica).
 V čom spočíva Vaša práca 
v súčasnosti, čomu sa venujete?
Po obnove múzea v roku 2016 
sme s kolegami revitalizovali 
prírodovednú expozíciu, kaž-
doročne venujeme jeden letný 
mesiac botanickej zbierke 
v rámci prezentácie Drobnosti 
z depozitárov a za ostatných 
10 rokov som pripravila nie-
koľko výstav z oblasti botaniky, 

napríklad špeciálne veno-
vaných liečivým rastlinám či 
flóre okolia bagrovísk. Spolu 
s kolegami sme pripravovali 
pravidelne krajské prehliadky 
poľovníckych trofejí.
 Ale práca múzejníka ne-
spočíva len v zbere rastlin-
ného materiálu, výskume 
a v príprave výstav. Čomu 
je ešte potrebné venovať po-
zornosť?
Nazbieraný materiál treba správ-
ne vysušiť a pripraviť na ulože-
nie. Výber z materiálu je prijatý 
do zbierok na základe odporú-
čania Komisie na tvorbu zbierok. 
Potom nastáva dlhodobá práca 
s dokumentáciou zbierkových 
predmetov. Múzeum je zapojené 
do projektu elektronickej doku-
mentácie zbierok CEMUZ (Celo-
slovenský elektronický múzejný 

Rozhovor s botaničkou Západoslovenského múzea 
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Fialka roľná – Viola ar-
vensis je nenápadná rastlina 
s drobnými žltými kvetmi. 
Rastie ako burina na po-
liach, úhoroch, medziach, 
pri poľných cestách a pod. 

Kvitne od apríla. Zbierame 
vňať a kvet. Sušíme rýchlo 
na vzdušnom mieste bez 
prístupu slnka. Používame 
ju pri chorobách dýchacích 
ciest (zápal pľúc, čierny ka-
šeľ, bronchitída) ako mierny 
močopudný prostriedok 
pri kataroch močového 
mechúra a močových ciest, 
reumatizme, arterioskle-
róze a celkovo na úpravu 
látkovej premeny. Zvonka 
používame ako obklady pri 
ekzémoch, ako kloktadlo pri 
paradentóze a pri zápaloch 
ústnej dutiny.

Lipa malolistá – Tilia cor-
data a lipa veľkolistá – Ti-
lia platyphyllos sú mohutné 
stromy, ktoré rastú v par-
koch, na okrajoch ciest i v le-
soch. V júni a júli zbierame 
kvety aj s listeňom za plného 
kvetu. Sušíme ich rýchlo na 
vzdušnom mieste v tieni bez 
slnka. Čaj z lipy používame 
pri chrípke, angíne, zápaloch 
priedušiek, na uvoľnenie 
hlienu, pri infekčných cho-
robách a horúčkovitých sta-
voch, kde je žiaduce potenie, 
tiež pri chorobách pečene, 
na povzbudenie vylučovania 

žlče, pri reume a žalúdoč-
ných ťažkostiach.

Ľubovník bodkovaný – Hy-
pericum perforatum rastie 
na lúkach, pri cestách, na 
rúbaniskách, lesných čistin-
kách. V júni až auguste na 
začiatku kvitnutia zbierame 
vňať s 20 – 30 cm byľou. 
Sušíme rýchlo v tieni. Po-

užívame ju ako sedatívum 
pri nervových poruchách 
ako sú neuróza, depresia, 
migréna, pri nervovej vyčer-
panosti, v rekonvalescencii, 
pri vysokom krvnom tlaku 
a vápenatení tepien, aj pri 
žalúdočných, žlčníkových 
a gynekologických ťažkos-
tiach. Zvonka sa používa 
pri zle sa hojacich ranách, 
popáleninách, na mokvavé 
vyrážky, pri krvácaní ďa-
sien, reumatizme a hemo-
roidoch. 

Elena Zlatošová

Herbárium 

Západoslovenské múzeum 
od roku 2011 organizuje pre 
verejnosť kurzy Školy ľudo-
vých remesiel. Podujatie je 
zamerané na zachovávanie 
a rozvíjanie tradičných re-
meselníckych techník a zruč-

ností, ktoré boli na Slovensku 
kedysi bežnou súčasťou spô-
sobu života. Program kurzov 
vychádza zo zau-
žívaného kolobehu 
poľnohospodár-
skych prác v minu-
losti viažucich sa na 
ročné obdobia a vý-
ročné sviatky akými 
sú Vianoce a Veľká 
noc.  V rámci vybra-
ných sobotných po-
poludní si návštev-
níci v priestoroch 
múzea môžu pod 
odborným vedením 
lektora vyskúšať 
rôznorodé techniky. 
Na konci kurzu si 
so sebou účastníci 
odnášajú pre ďalšiu 
tvorivú inšpiráciu 
vlastné výrobky. 

Počas niekoľkoročnej exis-
tencie Školy ľudových remesiel 
sa v nej záujemcovia mohli na-
učiť paličkovať čipky, drôtovať, 
točiť keramiku na hrnčiarskom 
kruhu a zdobiť ju maľbou i ry-
tím, pliesť veľkonočné korbáče, 

tkať na doštičke i krosnách. 
Maľovali na sklo a hodváb, či 
zhotovovali figúrky zo šúpolia. 

Kurzy Školy ľudových remesiel

Kurz paličkovanej čipky, 2012

systém). Pracujem na vytváraní 
elektronickej databázy celej bo-
tanickej zbierky, ktorá už dnes 
obsahuje vyše 17 000 položiek.
 Vyše dvanásť rokov ve-
diete múzejnú Komisiu na 
tvorbu zbierok, čo je jej ná-
plňou?
Komisia na tvorbu zbierok za-
sadá niekoľkokrát do roka a jej 
úlohou je posúdiť predmety 
predložené odbornými pracov-
níkmi múzea, ktoré sú určené 

na akvizíciu. Ide teda o postup-
né rozširovanie zbierok v súlade 
s akvizičným plánom múzea.
Ďakujem Vám za rozhovor. 
V závere dodávam, že s tex-
tami Mgr. Eleny Zlatošovej sa 
čitatelia múzejných noviniek 
stretávajú v rámci rubriky Her-
bárium, v ktorej sa pravidelne 
venuje sezónnym liečivým 
rastlinám. 

Rozhovor viedla Simona Jurčová

Jarmila Rybánska, majsterka ĽUV 
počas kurzu plstenia, 2014

Pred veľkonočnými sviatkami 
si v priebehu rokov vyskúšali 
rôzne techniky zdobenia kraslíc 
– batikovanie, vŕtanie, oblepo-
vanie bavlnkami a slamou, ako 
i odrôtovanie. V období adven-
tu zdobili medovníky, vytvárali 
krehké slamené ozdoby alebo 
odlievali sviečky. Účastníci sa 
zároveň počas kurzov dozve-

deli akými štetcami sa maľuje 
na sklo, aké prísady si zakúpiť 
na farbenie modrotlače či bati-
kovanie, aká slama sa používa 
na vianočné slamené ozdoby, 
alebo čo všetko je potrebné 
na plstenie. Viaceré techniky 
si vyžadujú poriadnu dávku 
trpezlivosti, dlhé hodiny skú-
šania, ale i prirodzeného na-

(Pokračovanie na str. 8)
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 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 
skupinové návštevy
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

Informácie
Knižnica Západoslovenského 
múzea v Trnave

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 sprístup-
nená verejnosti od roku 2002 v budove na 
Múzejnej ulici 2, oproti bočnému vchodu 
múzea. Knižnica disponuje bohatým 
knižničným fondom (21 634 knižných jed-
notiek) pochádzajúcim z 20.- 21. storočia. 
Zameraný je najmä na archeológiu, his-
tóriu, regionálne dejiny, etnológiu, dejiny 
umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné 
vedy a knižnú kultúru.

Knižnica poskytuje knižničné a infor-
mačné služby interným a externým po-
užívateľom a bádateľom. Knižničný fond 
je prístupný len na prezenčné  štúdium 
(v študovni). 

Otváracie hodiny študovne

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

Užitočné rady pre bádateľov
 Na internetovej stránke múzea
sú  v záložke  Služby zverejnené informácie 
pre bádateľov, v pdf formáte je dostupný 
text bádateľského poriadku a cenník.

 Záujemca o bádanie vo fondoch Zápa-
doslovenského múzea v Trnave  mailom 
oznámi základné údaje: meno a priezvis-
ko, názov vysielajúcej organizácie, účel 
bádania (publikačný, prezentačný, študij-
ný 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 Zá-
padoslovenského múzea v Trnave a po 
schválení ju pridelí kompetentnému od-
bornému pracovníkom. Ak nie je známe  
vopred, či sa požadovaný materiál nachá-
dza v múzeu, bádateľský list vyplní žiada-
teľ až po mailovej komunikácii s odborným 
pracovníkom, ktorý požiadavku na bádanie 
vybavuje. 

Fotografovanie 
a filmovanie svadieb 
Na vybratých miestach interiéru a ex-
teriérov Západoslovenského múzea 
v Trnave je možné snímať svadby. 
Potrebné informácie nájdu záujem-
covia 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. 

www.zsmuzeum.sk

Kontakt: zsmuzeum@zupa-tt.sk
tel.č.: 033/5512913
FB Západoslovenské múzeum v Trnave

Kurz zdobenia kraslíc, 2014

dania. Mnoho však záleží i na 
schopnostiach lektora kurzu, 
ktorý svoje skúsenosti dokáže 
primeranou formou odovzdať 
ďalším záujemcom. Zložitosť 
paličkovanej čipky účastníkom 
kurzov medzi prvými priblížili 
členky Klubu trnavských pa-
ličkárok. Ako lektorov kurzov 
Školy ľudových remesiel sme 
mohli privítať i majstrov ume-
leckej ľudovej výroby Michala 
Škrovinu počas maľovania 
na sklo a Jarmilu Rybánsku, 
ktorá ovláda rôznorodé tex-
tilné technológie. Tajomstvá 
výroby modrotlače záujem-
com odhalil Matej Rabada 

z Dolného Kubína. Zaniknutú 
technológiu belujského hrn-
čiarstva zasa učili manželia 
Tatiana a Anton Drímajovci 
z obce Beluj. 

Podujatie sa stabilne teší 
veľkému záujmu verejnosti 
o čom svedčí i fakt, že účast-
níkmi kurzov bývajú nielen 
obyvatelia Trnavy a okolia, 
ale i Bratislavy a Piešťan. Kur-
zy Školy ľudových remesiel 
umožňujú návštevníkom spo-
znať a naučiť sa viac o starých  
výrobných technikách a tým 
zároveň prispieť k ich zacho-
vaniu. 

Aneta Vlčková  
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