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Zaujímavosti a novinky zo života múzea

Deti a všetci priaznivci klasic-
kého marionetového divadla sa 
môžu prísť pozrieť na bábkové 
predstavenie počas podujatia Noc 
v múzeu do Západoslovenského 

múzea v Trnave, kde sa predstaví 
súbor Animare Silva s bábkovou 
hrou Ako sa Jano s drakom porá-
tal. V klasickom bábkovom divadle 
divákov sprevádza dejom postava 
Gašparka, ktorá komentuje kona-
nie postáv. Takýto typ divadla bol 

typický pre kočovné spoločnosti, 
ktoré navštevovali dediny a mestá 
najmä počas jarmokov a slávností 
a na Slovensku v minulosti hrávali 
ako jediní po slovensky. 

Rodinné bábkové divadlo Ani-
mare Silva vzniklo v roku 2009 
v Dolných Orešanoch. Založili ho 
manželia Jana a Peter Pilátovci, 
ktorí sa výrobou bábok, hlavne 
marionet zaoberajú viac ako 25 
rokov. Aby predstavili viac svoju 

Dom hudby Mikuláša Schnei-
dera Trnavského bude tento rok 
prístupný od 17,00 do 20,00. 
Návštevníkov pozývame najmä 
na prehliadku najnovšej expo-
zície S láskou za pravdu, ktorá 
je venovaná životu Mons. ThDr. 
Pavla Jantauscha v Trnave. 
Múzeum knižnej kultúry bude 
otvorené pre návštevníkov v ča-
se od 17,00 do 20,00, s komen-
tovaným sprievodom od 17,00. 
Novou výstavou Cestovatelia 
a objavitelia bude sprevádzať 
jej autor Mgr. Milan Ševčík. 

Západoslovenské múzeum 
v Trnave (Múzejné námestie 
3) bude otvorené od 17,00 do 
22,00 hodiny. Návštevníkov čaká 

bohatý program. Pre najmenších 
uvedie o 18,00 rodinné bábko-
vé divadlo Animare Silva hru 
Ako sa Jano s drakom porátal 

v koncertnej sále na druhom 
poschodí. O malých strašidiel-
kach – pakobylkách a listovkách 
sa návštevníci dozvedia viac 

Noc v múzeu 2017

Rodinné bábkové divadlo ANIMARE SILVA
Noc v múzeu, 20. mája 2017 o 18,00

Ako sa Jano s drakom porátal 
Podujatie Noc v múzeu sa 
koná každoročne pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa 
múzeí a galérií (18. máj). 
Tento rok sa bude konať 
v sobotu 20. mája 2017. 

(pokračovanie na str. 2)

Noc v múzeu 2017 v sobotu 20. mája 2017 od 17,00 do 22,00 h
 Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského
Ul. M. Schneidera Trnavského 5 
otvorený od 17,00 do 20,00
17,00 – prehliadka expozícií 
a výstavy s možnosťou návšte-
vy najnovšej expozície S láskou 
za pravdu o živote Mons. ThDr. 

Pavla Jantauscha v Trnave
 Múzeum knižnej kultúry 
Nám. sv. Mikuláša 10
otvorené od 17,00 do 20,00
17,00 – Objavitelia a cestovatelia – 
komentovaný sprievod výstavou 
 Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

(Múzejné nám. 3) 
otvorené od 17,00 do 22,00
Program:
18,00 – Ako sa Jano s drakom 
porátal – bábkové divadielko 
(koncertná sála)
19,00 – Živé strašidielka – ko-
mentovaný sprievod výstavou

19,30 – História a súčasnosť dob-
rovoľného hasičstva v TTSK – ko-
mentovaný sprievod výstavou
20,30 – Okolo trnavských hra-
dieb – komentovaná prezentá-
cia starých pohľadníc a fotogra-
fií (koncertná sála) 

Simona Jurčová

(pokračovanie na str. 2)
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o 19,00 hodine v rovnomennej 
výstave od chovateľky Ing. Jany 
Šubovej. Historička Mgr. Lucia 
Duchoňová bude komentovať 
novú múzejnú expozíciu His-
tória dobrovoľného hasičstva 
v Trnavskom samosprávnom 
kraji od 19,30. Program ukončí 
prezentácia starých pohľadníc 
a fotografií Okolo trnavských 

hradieb technicky pripravená 
Máriou Kuššovou a komentova-
ná PaedDr. Simonou Jurčovou. 
Expozície a výstavy v Západoslo-
venskom múzeu v Trnave si môžu 
návštevníci prezerať až do 22,00. 
Vstupné na podujatie je dobrovoľ-
né. Viac informácií sa dozviete na 
www.zsmuzeum.sk. 

Simona Jurčová

(dokončenie zo str. 1)

(pokračovanie na str. 3)

Pakobylky sú nesmierne zau-
jímavé tvory už v štádiu vajíčka. 
Celosvetovo poznáme takmer 
3 000 druhov, pričom každé va-
jíčko je iné. Existuje celá škála 
farieb, štruktúr a tvarov. Vajíčka 
môžu merať od 1 mm do 1 cm. 
Najťažšie vajíčka vážiace 0,3 g 
boli zistené v rámci druhu Haa-
niella echinata z Bornea. Do-
morodci ich s obľubou zbierajú 
a varia aj samotné pakobylky. 
Sú pre nich výborným zdrojom 
bielkovín a  údajne majú aj 
protihnačkové liečebné účinky. 
Mnohé vajíčka tvarom pripo-
mínajú semená rastlín. Niektoré 
vajíčka majú vyvinutú šťavnatú 
bielkovinovú čiapočku, ktorá 

mravcom pripomína elaiozóm 
myrmekochórnych semien 
(rastliny šíriace sa pomocou 
mravcov). Vajíčka preto zbierajú 
a odnášajú do mraveniska. Svo-
je larvy kŕmia iba čiapočkou, 
samotné vajíčko ostane nepo-
škodené. Vývin preto nerušene 
pokračuje ďalej v teple a bez-
pečí. Čerstvé nymfy takýchto 
druhov nápadne pripomínajú 
mravce nielen tvarom tela, ale 
aj pohybmi a snažia sa dostať 
nepozorovane z mraveniska. 
Počas podujatia Noc v múzeu si 
budú môcť návštevníci pozrieť 
niekoľko rôznych druhov vají-
čok aj s veľkým zväčšením. 

Anna Šestáková

Živé strašidielka

Vajíčka pakobyliek

Prezentácia starých fotografií 
a pohľadníc vráti návštevníkov 
do obdobia prvej polovice 20. 
storočia, kedy bola zástavba 
historického centra ešte 
v celistvej podobe. Prechádzka 
okolo hradieb prostredníctvom 
obrázkov začne za Bazilikou sv. 
Mikuláša ulicami Michalskou, 
Horné bašty, Františkánskou, 

Vajanského, Dolné bašty a skončí 
na Kapitulskej ulici. Návštevníci si 
pripomenú staré zákutia Trnavy 
a postupné zmeny, ktorými prešli 
niektoré miesta okolo hradieb.
Prezentáciu pripravili PaedDr. 
Simona Jurčová a Mária Kuššová
Noc v múzeu, koncertná sála 
20,30 – 21,30 

Simona Jurčová

Okolo trnavských hradieb

Trnavské hradby vymedzovali priestor stredovekého 
mesta už v 13. storočí. Svojím pôdorysom 800 x 700 m 
a rozlohou 56 ha patrila Trnava vtedy medzi najväčšie 
mestá v strednej Európe. V súčasnosti mesto venuje 
pozornosť obnove a rekonštrukcii hradobného systému, 
ktorý bol od doby, kedy hradby prestali plniť obrannú 
funkciu na niektorých úsekoch narušený.

Ulica Horné bašty okolo roku 1975, fotografia Viktora Michalca

Približuje historické pozadie 
utvárania prvých organizo-
vaných hasičských spolkov, 
založenie a  činnosť okresných 
hasičských jednôt v  okresných 
mestách Trnavského kraja až 
po súčasné aktivity Krajského 
výboru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky 
a  jeho územných organizácií.  
Okrem zaujímavého fotografic-
kého a  archívneho materiálu je 
súčasťou expozície množstvo 
predmetov, ktoré pochádzajú zo 

zbierok šiestich múzeí v  pôsob-
nosti Trnavského samospráv-
neho kraja. Väčšinu exponátov 
tvoria uniformy, hasičské prilby, 
zástavy a  vyznamenania dobro-
voľných zborov, ale aj hasičské 
náradie, ako napríklad háky na 
strhávanie horiacej strechy, se-
kery, krhly a  vedrá. Modernejšiu 
hasičskú techniku zastupujú 
prenosné motorové striekačky 
rôznych typov, ktoré zapožičali 
dobrovoľné hasičské zbory 
z Voderád, Holíča a Trnavy.

Západoslovenské múzeum otvorilo 4. mája novú expozíciu 
venovanú dobrovoľnému hasičstvu v TTSK.

Hasičská striekačka

tvorbu, vyrobili kompletné báb-
kové divadlo aj s kulisami a rek-
vizitami. Latinský názov Animare 
Silva znamená „oživovať drevo“. 
Drevo, hlavne lipové, oživujú 
vyrezávaním bábok, ktoré hrajú 
v rozprávkových príbehoch. Hra 
Ako sa Jano s drakom porátal je 
autorská rozprávka. Texty sú ver-
šované, celý dej je umiestnený do 

obdobia renesancie a sprevádza-
ný renesančnou hudbou. Pred-
stavenie odhalí, ako kráľovstvo 
Ľudovíta II. sužoval zlý drak, ktorý 
sa nasťahoval do jaskyne. Mnohí 
v boji s ním neuspeli, dokonca ani 
francúzsky rytier ho nepremo-
hol. Nakoniec musel kráľovstvo 
a princeznú zachrániť.... 

Jana Pilátová a Simona Jurčová

(dokončenie zo str. 1)
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(pokračovanie na str. 4)

Unikátnym predmetom v ex-
pozícii je štvorkolesová hasič-
ská striekačka z obce Čermany 
(okres Topoľčany), ktorá bola 
do zbierok Západoslovenské-
ho múzea zakúpená v roku 
2000. Do zbierkového fondu 
bola zaradená z technického 
hľadiska v kompletnom stave, 
no na jej kovových častiach sa 
nachádzala pokročilá korózia, 
drevené výplne kolies boli na 
niektorých miestach vypadnuté 
a pôvodný náter bol zachovaný 
iba čiastočne. Po konzervovaní 
akademickým sochárom Pav-
lom Čambálom sa striekačka 
stala súčasťou novej expozície. 

Je ukážkou techniky hasenia zo 
začiatku 20. storočia. Mnohé 
dobrovoľné hasičské zbory ju 
používali ešte aj po prvej sveto-
vej vojne, kedy sa začali vyrábať 
motorové striekačky. Striekač-
ka s ručným pumpovaním sa 
ukázala ako najpraktickejšia, 
a preto prešla mnohými vylep-
šeniami. V 19. storočí jej pred-
chádzali fúrikové dvojkolesové 
a trojkolesové striekačky bez 
sacieho zariadenia. Dokonca 
v roku 1828 zostrojil inžinier 
Ericsson prvú parnú hasičskú 
striekačku, ktorá sa do praxe 
dostala iba nakrátko. Samotná 
striekačka nemá značenie, no 

podľa analogických strojov je 
výrobkom firmy na výrobu strie-
kačiek Smékal pri Olomouci. 
Ide o dvojpiestovú striekačku 
s vlastným zásobníkom vody. 
Voda mohla byť čerpaná z exter-
ného zdroja. Podľa protipožiar-
neho mandátu cisára Leopolda I. 
z roku 1678, ktorý stanovil mest-
ským magistrátom a stoliciam 
povinnosť dozoru nad protipo-
žiarnou bezpečnosťou, sa mu-
seli v každom dome nachádzať 
sudy s vodou. Na pumpovanie 
vody boli potrební štyria až šiesti 
hasiči. Striekačka sa na miesto 
požiaru dopravovala v konskom 
záprahu, alebo mohla byť dotla-

čená ľudskou silou. Na striekačke 
bol umiestnený odnímateľný 
navijak na hadice, debna na ná-
radie a na držiaku bola prúdnica. 
Po bokoch boli umiestnené dve 
savice na čerpanie vody z exter-
ného zdroja. 

Podobnými striekačkami sa môže 
pochváliť niekoľko dobrovoľných 
hasičských zborov v Trnavskom 
kraji, napr. v obci Bohdanovce 
nad Trnavou (okres Trnava), 
v obci Jurová (okres Dunajská 
Streda), v obciach Drahovce 
a Moravany nad Váhom (okres 
Piešťany) a v obci Kováľovec 
(okres Skalica). 

Lucia Duchoňová

Daniel Šustek bol slovenský 
umelecký stolár, podnikateľ, 
krajanský učiteľ, spisovateľ, 
spoluzakladateľ Matice slo-
venskej v USA. Narodil sa 27. 
januára 1846 v obci Slovenská 
Ľupča rodičom Andrejovi a Zu-
zane, rod. Muránskej a mal 
brata Andreja.

Študoval na nižšom evanjelic-
kom gymnáziu v Banskej Bystrici 
v rokoch 1857 – 1859 a vyučil sa 
za stolára v Slovenskej Ľupči. 
V rokoch 1863 – 1864 bol stolá-
rom v Banskej Bystrici, neskôr sa 
vydal na tovarišskú vandrovku. 
V rokoch 1872 – 1877 pôsobil 
ako umelecký stolár a návrhár 
v Chicagu, krátko farmárčil 
v Iowe, potom sa opäť vrátil do 
Chicaga. Bol mecénom hos-
podárskych a politických akcií 
Slovákov, dozorcom hlavného 
odboru Národného slovenského 
spolku a stal sa spoluzaklada-
teľom Matice slovenskej v USA. 
Zomrel ako osemdesiatjeden-
ročný 13. marca 1927 v Chicagu. 

Daniel Šustek je autorom 
cestopisných čŕt s výpoveďou 
o hospodárskych a sociálnych 
pomeroch. Jeho dielo obohatilo 
cestopisný žáner v slovenskej 
literatúre druhej polovice 19. 
storočia. Zážitky z cesty z Ter-
stu do Palestíny podal v uce-
lenom opise, ktorý bol najprv 
uverejnený v časopise Obzor 
v rokoch 1872 a 1873. V roku 
1874 vydala Matica slovenská 
tento Šustekov cestopis ako 
prvú podielovú knihu pod ná-
zvom Cesta ces Turecko a Egypt 
do Svatej Zeme. Predhovor 
k tejto knižočke napísal Andrej 
Kmeť, slovenský archeológ, geo-
lóg, historik, botanik a etnograf. 
Zdôraznil v ňom význam ces-
topisov a poukázal na to, aký 
osoh z nich majú čitatelia.

Cestopis obsahuje kapitoly so 
zaujímavými názvami: Plavba 
z Tersti do Carihradu (Istanbu-
lu), Pomeškanie v Carihrade, 
Plavba do Afriky, Pomeškanie 
v Afrike (Šustek navštívil Egypt 

a videl pyramídy), Pomeška-
nie vo Svätej Zemi, Návšteva 
v Betlehéme, Jeruzalemské 
pamätnosti, Pamätnosti v okolí 
Jeruzalema, Odchod zo Svätej 
Zeme. Kniha končí odchodom 
z Jeruzalema, resp. z prístavu 
Jaffa a autor sa lúči slovami: 
„Jestli milostivý pán Bôh popraje 
mi, navrátiť sa šťastlive domov: 
za milú úlohu pokladať si bu-
dem, drahým rodákom i ďalej 
rozprávať o cestách a skúše-
nosťach mojích. S Bohom!“.

Vydanie Šustekovho cestopi-
su nezostalo u nás nepovšim-
nuté. Našli sa aj kritici, ktorí 
zazlievali Matici slovenskej to, 
že vydala knihu, ktorú napísal 
len obyčajný stolár. No mienka 
„statočných Slovákov“, ktorí 
v každom slovenskom tlačenom 
slove videli zbraň proti postu-
pujúcej maďarizácii, bola iná. 
Ešte po dvanástich rokoch od 
vydania Šustekovej knihy píše 
o nej veľmi priaznivo Bysterský 
v časopise Dom a škola (1866).

V 20. storočí vyšli tlačou 
Šustekove Potulky svetom 
(Martin : Osveta, 1957) a belet-
risticky prerozprával Šustekove 
cestopisné zážitky Štefan Veselý 
v knihe Po tom šírom sveta poli 
(Bratislava : Tatran, 1985). 

Milan Ševčík

Daniel Šustek a jeho cesta cez Turecko a Egypt do Svätej zeme

Šustekove cestopisné zápisky, ktoré vo vtedajšej spisovnej slovenčine zneli Cesta ces Turecko a Egypt do Svatej Zeme, 
vyšli v Martine v roku 1874. Tento cestopis je súčasťou výstavy Objavitelia a cestovatelia, ktorá sa nachádza v Múzeu 
knižnej kultúry.

Ľudový textil  trnavského regiónu – reinštalovaná expozícia

Po novom územno-správnom 
členení Slovenska sa Západo-
slovenské múzeum v Trnave 
stalo súčasťou Trnavského 
samosprávneho kraja. Práca 
etnológov v múzeu sa odvtedy 
začala sústreďovať viac na tr-
navskú oblasť. Reinštalovaná 
expozícia venovaná ľudovému 

textilu z tohto dôvodu prezen-
tuje výlučne trnavský odevný 
variant, ako aj bytové a obrado-
vé textílie obcí z okolia Trnavy. 
Z odevných textílií návštevní-
kom približuje obradový odev 
nevesty a ženícha, sviatočný  
i pracovný letný odev, či  kožu-
šinový a súkenný zimný odev. 

Trnavský sviatočný ľudový 
odev patril medzi najreprezen-
tatívnejšie a najnákladnejšie na 
Slovensku. Inšpiráciu barokom 
možno nájsť pri tvarovaní žen-
skej siluety sviatočného ľudové-
ho odevu predovšetkým v širo-
kých rukávoch a sukniach, čip-
kovanom golieri a volánoch za-

končujúcich rukávce, ako aj pri 
ich výzdobe. Mužský sviatočný 
odev prebral prvky z vojen-
ských rovnošiat – krátke súken-
né kabátiky a úzke, priliehavé 
nohavice dekorované ozdobne 
našívanými šnúrami. Zhotove-
ný býval z drahých materiálov, 
akými boli brokát, atlas, kaš-

Vo výstavnom priestore bývalej expozície Ľudový odev západného Slovenska sme nedávno sprístupnili expozíciu 
s úplne novou koncepciou. Pôvodná expozícia prezentovala odevné varianty širšej oblasti západného Slovenska a bola 
otvorená pred viac ako dvadsiatimi rokmi.
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(pokračovanie na str. 5)

mír či hodváb. Uplatnila sa na 
ňom široká škála výzdobných 
techník. Azda najcharakteris-
tickejšou bola reliéfna výšivka 
zlatou alebo striebornou niťou 
cez lepenku. Zlatou niťou boli 
zdobené predovšetkým odevné 
súčiastky nevesty – rukávce, 
mašľa pod hrdlom a zástera. 
Riasenú sukňu mávala z ťaž-
kého tmavomodrého súkna 
v dolnej časti s našitými dvomi, 
alebo tromi  belasými hodváb-
nymi stuhami – podľa zámož-
nosti majiteľky. Hlavu nevesty 
zdobila parta zo stúh, sklených 
a kovových korálok, neskôr 
i voskových kvetov doplnených 
vetvičkami rozmarínu. Sobášom 
sa menilo predovšetkým spolo-
čenské postavenie dievčaťa. 
Navonok sa manifestovalo od-
lišnou úpravou hlavy. Vo vitríne 
s postavou nevesty a ženícha je 

inštalovaná i sviatočná pokrývka 
hlavy slobodného dievčaťa zvaná 
„stuški“ zložená zo špeciálne 
poskladanej červenej hodváb-
nej stuhy zakončenej kovovými 
strapcami z Bučian a honosný 
čepiec určený pre mladú vydatú 
ženu vyšívaný zlatou niťou a do-
plnený dlhými bielymi stuhami 
viazanými do mašle s kovovými 
a sklenými nášivkami z Cífera.  

Sviatočný odev muža, ženy 
a dievčatka  je vystavený v ná-
znakovom interiéri navodzujú-
com atmosféru príprav na krst 
dieťaťa. V priestore dominuje 
kolíska s dieťaťom a krstnou 
plachtou, ktorou dieťa v deň 
krstu zakrývali. V pozadí je 
kútna plachta, ktorá oddeľovala 
ženu s dieťaťom v období šesto-
nedelia. Na stene zavesená do-
máca kaplnka s tzv. obliekacou 
Madonou a medailónmi z pútí 
pochádzajúca z Hrnčiaroviec 
je ukážkovým dokladom viery 
a estetického cítenia vidieckeho 
obyvateľstva ovplyvneného ba-
rokovou výzdobou prezentova-
nou v kostoloch. 

Väčšinu dní  roľníci trávili 
prácou na poli, lúke, či na 
dvoroch svojich usadlostí. 
V expozícii si je možné pre-
zrieť ako vyzeral pracovný 
letný mužský a ženský odev 
i pracovný odev chlapcov. 
Zhotovený býval predo-
všetkým z konopných látok, 

ktoré boli odolné a vzdušné. 
Dekoratívne prvky na ňom 
plnili zároveň i spevňujúcu 
funkciu, napríklad vystrape-
nie na koncoch mužských 
nohavíc, ozdobné spojovacie 
švíky na košeliach, či výšivka 
cez riasenie na ženských ru-
bášoch. 

V zime si príslušníčky bohat-
ších rodín obliekali kacabajky 
z čierneho súkna s ozdobne 
našívanými šnúrami a sklenými 
gombíkmi. Tie najzámožnejšie 
ženy chodili v drahých bielych 
kožuchoch na chrbte zdobených 
viacfarebnými koženými apli-
káciami s kvetinovými motívmi. 
Muži nosili menej zdobené 
krátke kabátiky z čierneho súk-
na, proti veľkej zime ich chránila 
dlhá halena z bieleho súkna 
s veľkým golierom, ktorý sa 
dal v čase nepohody prehodiť 
cez hlavu. Vystavené kožuchy 
pochádzajú z Ružindola, žen-
ská kacabajka z Hrnčiaroviec 
a mužská halena z obce Dlhá.

Štylizovaný interiér tzv. pa-
rádnej izby približuje spôsob 
bývania s reprezentačne ustla-
nou posteľou s ozdobnými 
vankúšmi, vyšívaným závesom 
na okne a tkaným obrusom na 
stole, na ktorom je i drevený 
rám s výšivkou, akoby si ho tu 
len pred chvíľou odložila  profe-
sionálna vyšívačka.   

Zložitosť a bohatosť foriem, 
použitých materiálov, vý-
zdobných techník a motívov 
uplatnených v tradičnom odeve 
obradovom a interiérovom tex-
tile trnavského regiónu svedčí 
o vkuse vidieckeho obyvateľstva. 
Zároveň je dokladom zručnosti 
a nadania miestnych žien, pro-
fesionálnych predkresľovačiek 
vzorov, vyšívačiek a čipkárok, 

ale aj mnohých remeselníkov 
– tkáčov, krajčírov, halenárov, 
kožušníkov, klobučníkov, čižmá-
rov, pozamentárov, ktorí sa na 
jeho tvorbe podieľali.  

Vystavené textílie zaujmú 
návštevníka svojou vysokou es-
tetickou úrovňou a vzbudia po-
cit hrdosti na bohatstvo kultúry 
našich prastarých rodičov.   

Aneta Vlčková

Detail výšivky zlatou niťou 
na sviatočnej šatke, Cífer, začiatok 
20. storočia

Pohľad do expozície Ľudový textil trnavského regiónu

Výšivka cez riasenie na ženskom 
rubáši, Bíňovce, prvá tretina 20. 
storočia

Výročia Ľudmily Podjavorinskej a Andreja Sládkoviča

V apríli sme si pripomenuli 
dve výročia slovenských 
spisovateľov – 145. výročie 
narodenia Ľudmily Podjavo-
rinskej a zároveň 145 rokov 
od smrti Andreja Sládkoviča.

Ľudmila Podjavorinská, vlast-
ným menom Ľudmila Riznero-
vá, sa narodila 26. apríla 1872 
v Horných Bzinciach (v súčas-
nosti Bzince pod Javorinou) 
a zomrela 2. marca 1951 v No-
vom Meste nad Váhom. Bola to 
slovenská prozaička a poetka, 
autorka lyricko-epických i epic-
kých básní.

Narodila sa v učiteľskej 
rodine, ktorá sa v roku 1910 
presťahovala do Nového Mesta 
nad Váhom. Jej prvé literárne 

ambície podporovali strýko 
Ľudovít Rizner a miestny evan-
jelický farár a spisovateľ Ján 
Pravoslav Leška. Krátko praco-
vala ako úradníčka Červeného 
kríža, pomáhala otcovi v škole, 
no väčšinu života žila len zo 
skromných príjmov za literárnu 
prácu v periodikách.

Svoje prvé práce uverejňova-
la v peštianskych Slovenských 
novinách, v časopise Vlasť 
a svet, v Národných novinách 
a v Slovenských pohľadoch. 
Neskôr spolupracovala s det-
skými časopismi Zornička 
a Dětský máj. Vo svojich die-
lach zobrazovala trpké osudy 
obyčajných ľudí, no tiež hlboko 
nazerala do ľudských duší. 

V začiatkoch literárnej karié-
ry využívala často komickosť 
postáv i situačnú komiku, no 
neskôr vyostrila konflikty, či 
už sociálne alebo etické, čím 
sa jej diela stali hlbšími, váž-
nejšími a postavy tragickejšími. 
Svojou tvorbou sa od začiatku 
radí do obdobia realizmu, kde 
sa približuje kvalitou takým 
autorom, ako sú Svetozár Hur-
ban Vajanský, Martin Kukučín 
alebo Jozef Gregor Tajovský. 
Medzi spisovateľov sa však za-
písala najmä ako zakladateľka 
modernej slovenskej literatúry 
pre deti. Najznámejšia je jej 
veršovaná rozprávka Čin-čin 
z roku 1943. V roku 1947 zís-
kala titul Národný umelec.

Andrej Sládkovič, vlastným 
menom Andrej Braxatoris, 
sa narodil 30. marca 1820 
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(dokončenie zo str. 4)

v Krupine a zomrel 20. apríla 
1872 v Radvani nad Hronom. 
Bol to slovenský evanjelický 
kňaz, básnik, kritik literárnych 
a dramatických prác, publi-
cista a prekladateľ. Študoval 
v Krupine, neskôr na Evanje-
lickom lýceu v Banskej Štiav-
nici a v Bratislave a napokon 
v rokoch 1843 – 1844 študoval 
teológiu na univerzite v Halle. 
V rokoch 1839 – 1840 vyučoval 
v dome Pavla Pišla, kde spo-
znal Marínu Pišlovú, o ktorej 
napísal dielo Marína. S nad-
šením vítal revolúciu v rokoch 
1848 – 1849. Veril, že ideály slobody, rovnosti a bratstva 

preniknú do vedomia národov. 
Zúčastnil sa na memorando-
vom zhromaždení v Martine 
a stal sa zakladajúcim členom 
Matice slovenskej. 

Prvé básne prezentoval 
v almanachu Nitra. Vo svo-
jej romantickej poézii spájal 
podnety slovenského folkló-
ru s filozofickou predstavou 
o ideálnej mravnosti, kráse 
a dokonalosti človeka. V jeho 
básňach sa objavovali ná-
rodnobuditeľské a národno-
obranné prvky. V roku 1846 
napísal svoju najslávnejšiu 
básnickú skladbu Marína, 

ktorá je oslavou konkrétnej 
lásky k žene, ale aj k národu. 
So svojimi 291 veršami ide 
o najdlhšiu ľúbostnú báseň 
na svete. Druhým vrcholom 
Sládkovičovej tvorby je báseň 
Detvan z roku 1853. Obsahuje 
päť spevov: Martin, Družina, 
Slatinský jarmok, Vohľady 
a Lapačka. Popri poézii sa 
venoval prekladaniu, napr. 
Puškina, Voltaira či Goetheho. 
Písal tiež publicistické články, 
recenzie a posudky, ktoré mali 
vysokú teoretickú úroveň. 

Milan Ševčík

Kaštieľ v Dolnej Krupej ne-
ďaleko Trnavy je známy aj 
tým, že ho okolo roku 1800 
navštívil Ludwig van Beetho-
ven na pozvanie rodiny grófa 
Brunsvika a údajne v ňom 
skomponoval jednu zo svo-
jich sonát. Medzi riadkami 
notovej osnovy zostal aj prí-
beh o jeho dámskej inšpirácii 
z okruhu jednej z Brunsviko-
vých príbuzných.

Verejnosti neznámou ale 
zostala legenda o údajnom 
prenocovaní Beethovena v Tr-
nave. Jedna z trnavských rodín 
uchovávala z pokolenia na po-
kolenie informáciu, že na ceste 
do Dolnej Krupej prenocoval 
Beethoven v dome Nuserovcov, 
ktorý stál oproti trnavskému 
gymnáziu. Dom č. 295 v druhej 
trnavskej štvrti bol poschodový 
meštiansky s trojuholníkovým 
štítom a na Hollého ulici stál 
asi do polovice sedemdesiatych 
rokov 20. storočia. Kto vlastne 
v tom dome kedysi býval a od-
kiaľ sa vzala informácia o Beetho-
venovi?

Najskôr sa musíme vrátiť na 
koniec päťdesiatych rokov 20. 
storočia, kedy v Trnave vzniklo 
Krajské múzeum. Jeho prví za-
mestnanci získavali predmety 
predovšetkým v Trnave a na oko-

lí. Medzi prvými sa do historickej 
zbierky dostali aj predmety od 
Michala Windischa (1880 – 1971) 
a jeho manželky Ľudoviky Win-
dischovej (1891 – 1981), rod. Ko-
ristkovej. Jej rodičmi boli Teodor 
Koristka a Jolana, rod. Ujháziová. 
Trnavský mestský zverolekár Mi-
chal Windisch pôsobil na majeri 
Medziháj a bol členom mestské-
ho magistrátu. Skrátka nóbl ro-
dina, navyše veľmi spoločenská. 
Od pani Windischovej sa dostal 
do umeleckej zbierky múzea aj 
obraz s dvoma portrétmi – silue-
tami Karola a Jozefa Nuserovcov.

Nenápadný obrázok – akvarel 
pod sklom v ráme vznikol okolo 
r. 1800. V poznámke na doku-
mentačnej karte je uvedené: „Na 
pravej strane v neskoro roko-
kovom účese, modrom kabáte 
a bielej veste s lemom je Jozef 
Nusser (1754-1821) majiteľ to-
várne na ocot vo Viedni. Na ľavej 
strane Karol Nusser (1769-1832) 
trnavský občan.“ V dokumen-
tácii je uvedené, že pochádza 
z majetku rodín Nuszer, Konsch 
a Nagy, v ktorých dome kedysi 
prenocoval Beethoven. Podľa 
trnavských daňových registrov 
(1870 – 1890) boli Ignatz Nuszer, 
Ignatz Konsch a Jozsef Nagy sku-
točne majiteľmi domu č. 295.

Meno Jos.(eph) Nouser sme 
našli aj na jednom z terčov 
Spolku trnavských ostrostrelcov 
s datovaním 1800. Namaľovaní 
sú na ňom štyria mešťania sto-
jaci okolo stola, na ktorom je po-
ložené jazdecké sedlo. Autorom 
výjavu je maliar G. Schneider, 
člen Spolku trnavských ostro-
strelcov.

V matrikách sa medzi trnav-
skými mešťanmi v 19. storočí 
nachádzajú dve generácie Nus-
zerovcov. Boli to obchodníci 
s kožou, teda vo svojej dobe 
majetné rodiny. Kožiarske za-

mestnanie potvrdzuje aj terč 
so sedlom – výrobkom z kože. 
Starší Anton Nuszer a manžel-
ka Klára rod. Krajčovičová mali 
celú fúru detí, prvé sa narodilo 
v roku 1815. Dedičom remesla 
sa stal syn Ignác (1823), ktorého 
krstil trnavský kaplán Michael 
Nagy. Ignácovi Nuszerovi a jeho 
manželke Márii, rod. Baumann 
sa narodil potomok v roku 1859 
(Trnava č. 295). 

Ignác Konsch bol v rokoch 
1871 – 1873 uvedený v zozname 
žiakov piaristického katolíckeho 
gymnázia v Segede. Neskôr sa 
stal profesorom v Trnave a za-
ložil si rodinu. Ignác Konsch si 
za manželku vzal Jozefínu, rod. 
Nuszerovú (!) a v roku 1884 sa 
im narodil syn Eugen Andreas 
Edmund Konsch (Trnava č. 
295). V poznámke matričného 
záznamu o krste je uvedený aj 
jeho neskorší sobáš s Hermínou 
Koristkovou (24. apríla 1912). 
Hermína Koristková (1885) 
sa narodila Teodorovi Koristkovi 
a Jolane, rodenej Ujházyovej. 
V matrike krstov má tiež v po-
známke uvedený sobáš s Eu-
genom Konschom. 

Ludovika Windischová a Her-
mína Konschová boli teda sestry, 
obe za slobodna Koristkové. Her-
mínina svokra Jozefína Konscho-
vá, rod. Nuszerová pochádzala 

z kožiarskej rodiny Nuszerovcov. 
Hermína bývala v rodinnom sídle 
na Hollého ulici ešte v prvej polo-
vici 20. storočia, až posledné roky 
života prežila u Windischovcov. 
Dom číslo 295 bol rodinným 
sídlom vyše sto rokov.

Pýtate sa, kde vlastne v tejto 
spleti rodinných vzťahov zostal 
Beethoven? Pravdepodobne 
v dome Nuszerovcov na starej 
adrese Trnava č. 295 (Hollého 
ul.), kde podľa rodinnej legendy 
pri jednej zo svojich ciest tento 
slávny skladateľ prenocoval. Ešte 
na začiatku dvadsiateho storočia 
sa medzi starými Trnavčanmi 
tradovalo, že oproti gymnáziu 
stojí dom, kde prespal  Ludwig 
van Beethoven. Túto zaujímavosť 
spomínal aj  Mikuláš Schneider 
Trnavský a zdá sa, že v tej dobe 
to ľudia brali ako samozrejmosť. 
Ako to už býva, informácia sa 
postupne vytratila spolu s ľuď-
mi, ktorí postupne opúšťali 
tento svet. Napokon niekedy 
v sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia dožil aj samotný dom. 
Zbúrali ho spolu s niekoľkými 
susednými na tejto strane Hol-
lého ulice. Či v ňom skutočne 
kedysi Beethoven prenocoval, 
to už dnes ťažko dokážeme. No, 
ako sa hovorí: „...bez vetra sa 
ani lístok nepohne...“ 

Simona Jurčová
Zdroj: matriky online 
na www.familysearch.org

Tak ako to bolo s tým Beethovenom?

Dve siluety, akvarel, neznámy autor, 
okolo r. 1800, zbierka ZsM

Dom Nuserovcov na Hollého ulici 
v Trnave, fotografia cca 1960-70, 
archív autorky

Terč so sedlom a menom Jos. 
Nouser, autor G. Schneider, 1800, 
zbierka ZsM
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Geológ skúma históriu našej 
zeme, ktorá siaha milió-
ny rokov do minulosti, do 
doby, kedy ešte ľudia na 
planéte nežili. O  tom, čo tu 
vtedy žilo, ale aj iné detaily 
o životnom prostredí, nám 
prezradia viac skameneli-
ny (fosílie). Skameneliny 
sú zvyšky živočíchov – ich 
schránky, zuby, kosti, od-
tlačky či stopy po ich čin-
nosti. Môžu to byť aj zvyšky 
rastlín a dreva, plody alebo 
ich odtlačky. V Západoslo-
venskom múzeu v Trnave je 
od 4. marca 2017 sprístup-
nená nová prírodovedná 
výstava pod názvom Bolo 
u nás more. Autora výstavy, 
geológa RNDr. Miroslava Hor-
náčka sme v tejto súvislosti 
požiadali o rozhovor.
 Čo všetko nám skameneliny 
o lokalite prezrádzajú?

Prezradia nám, aké tu bolo 
životné prostredie v istom obdo-
bí, či tu bola suchá zem alebo 
voda. Či bola voda sladká, slaná 
alebo brakická (zmiešaná). Podľa 
zvyškov spoločenstiev živočíchov 
sa dá určiť, či bola voda hlboká 
alebo plytká, teplá alebo studená, 
teda v konečnom dôsledku aj to, 
aké bolo podnebie.
 Tak bolo tu niekedy more?
Bolo.
 Kedy?

Počas geologickej éry tu bolo 
niekoľkokrát, ale to posledné 
slané more so žralokmi tu bolo 
zhruba pred 17 miliónmi rokov. 
Obdobie sa nazýva baden a je 
to jeden zo stupňov mladších 
treťohôr.
 Ako to more vlastne vyzera-
lo, čo v ňom všetko žilo?

Malé Karpaty boli vtedy už 
veľkým ostrovom, na ktorom sa 
nachádzala subtropická fauna. 
Žili tu napríklad predchodcovia 
slonov, nosorožcov i opíc. More, 
ktoré obmývalo tento ostrov 
bolo plytké a teplé s normálnou 
salinitou, ako napríklad dnešné 
Stredozemné more. Žili v ňom 
lastúrniky, ulitníky, občas sa 
vyskytli aj koralové trsy. Plávali 
v ňom húfy drobných rybiek, raje, 
žraloky, zriedkavejšie aj tulene, 
delfíny a občas aj menšie veľryby. 
Z menších rýb to boli napríklad 
slede a sardinky, murény a kora-
lové rybky.
 Aké žraloky tu žili?

Žralok tigrí, žralok piesočný, 
žralok mako a zriedkavo sa našli 
aj zvyšky z najväčšieho prehisto-
rického žraloka aký kedy na Zemi 
žil – poznáme ho pod názvom 
Carcharodon megalodon. Jeho 
zuby sú veľmi vzácne, lebo žil 
na otvorenom mori a k pobrežiu 
chodil len málokedy loviť veľké 
živočíchy – tulene a veľryby. Bol 
svojho času najväčším morským 
predátorom.

 Vieme aj niečo o tom, ako to 
vyzeralo na súši?

Sporadicky sa v týchto se-
dimentoch zachovali aj zvyšky 
suchozemských skamenelín. Do-
stali sa do mora pri silných búr-
kach (listy zo stromov), alebo boli 
splavené malými vodnými tokmi. 
Našli sa tu zvyšky mastodontov 
(predchodcov slonov), zuby no-
sorožcov, zuby a zvyšky parohov 
predchodcov jeleňov, zriedkavo aj 
zuby menších šeliem, z ktorých 
väčšina nemá v súčasnosti po-
tomkov. Rástla tu exotická flóra, 
našli sa zvyšky paliem, vavrínov, 
škoricovníkov, ale zároveň tu rást-
li aj dnešné dreviny – buk, jelša, 
dub, lipa, ruža.
 Západoslovenské múzeum 
v Trnave má jednu zo špecia-
lizácií bezstavovce v odbore 
paleontológie. Čo to znamená?

Znamená to, že zbierkový fond 
paleontológie je zameraný na niž-
šie živočíchy – lastúrniky, ulitníky, 
koraly, machovky, červy, hlavo-
nožce, kôrovce a pod. Skamene-
liny zbierame na území celého 
Slovenska a v blízkom zahraničí. 
More v minulosti nerešpektovalo 
súčasné geografické hranice ani 
hranice štátov. Zbierkový fond 
bezstavovcov tvorí asi tri štvrti-
ny celej našej paleontologickej 
zbierky.
 Kde na Slovensku sa dajú 
takéto nálezy nájsť?

Rozoznávame dva typy paleon-
tologických lokalít. Prvým typom 
sú príležitostné výkopy súvisiace 
so stavebnou činnosťou, na kto-
rých je výskum časovo obme-
dzený (Dubová, Borský Mikuláš, 
Smolenice, Trstín). Druhým ty-
pom sú pieskovne, kameňolomy 
a prírodné odkryvy, kde je možné 
zbierať dlhodobo. Mnohé z ta-

kýchto odkryvov sú v súčasnosti 
už chránenými paleontologickými 
náleziskami, napríklad Sandberg 
pri Devínskej Novej Vsi.
 Na výstave je vitrína, kde sú 
vedľa seba vzorky staré nie-
koľko miliónov rokov a schrán-
ky súčasných živočíchov (re-
centy), ktoré si aj dnes ľudia 
nosia domov z dovolenky ako 
suveníry. Ide o tie isté živočí-
chy, ktoré sa za milióny rokov 
nezmenili?

Niektoré sa vývojom mierne 
zmenili, ale väčšina z nich je 
totožných so živočíchmi žijúcimi 
i dnes napríklad v Stredozemnom 
mori.
 Čo zaujímavé a výnimočné 
ste počas svojej paleontologic-
kej praxe našli?

Najzaujímavejším a najväčším 
nálezom bola časť kostry veľry-
by Mesocetus hungaricus, ktorú 
som našiel ešte ako študent v Ro-
hožníku, v hlinisku cementárne. 
Vtedy som tam našiel aj úlomok 
spodnej čeľuste delfína s množ-
stvom zubov. 

Simona Jurčová

Pre ornitológov je apríl dôle-
žitým mesiacom. Hneď prvý 
deň sa slávi Medzinárodný deň 
vtákov založený v roku 1900 
známym slovenským prírodo-
vedcom Otom Hermanom. Na 
Slovensko priletia až dve tre-
tiny vtákov (odhadom okolo 
20 miliónov jedincov). Zároveň 
sa v apríli zvyčajne volí vták 
roka. Na Slovensku patrí rok 
2017 kukučke obyčajnej.

Kukučka obyčajná, známa aj 
pod menom jarabá, je sťahovavý 
vták zimujúci prevažne v Afrike 
(okrem Sahary). Prvé vtáky tam 
odlietajú už v auguste a k nám 

prilietajú v druhej polovici aprí-
la. Patrí medzi naše najrozšíre-
nejšie druhy a hniezdi takmer 
na celom Slovensku. Na našom 
území tvorí stabilnú populáciu, 
pričom v hniezdnom období sa 
tu vyskytuje 7 – 14 tisíc párov. 
Avšak v Európe sledujeme pokles 
početnosti, čo podnietilo zvýšený 
záujem o tento druh. Vo Veľkej 
Británii preto vznikol zaujíma-
vý projekt sledujúci sťahovanie 
niekoľkých kukučiek online na 
stránke www.bto.org/cuckoos. 
Každá kukučka má svoje meno 
i denník, čím sa vytvoril bližší 
vzťah s verejnosťou. Do projektu 

boli neskôr zapojené napríklad aj 
kukučky z Číny.

Kukučka obľubuje rôzny biotop 
s výnimkou husto zastavaných 
oblastí. Nájdeme ju od nížin až po 
horské oblasti do výšky 1 500 m. 
Samec sa v čase párenia ozýva 
charakteristickým kukaním. Živí 
sa hmyzom, často chlpatými 
húsenicami, ktoré by mohli ich 
mláďatá zadusiť, preto využívajú 
adoptívnych rodičov. Tento spôsob 
sa nazýva hniezdny parazitizmus. 
Vajíčka kladie do hniezd menších 
spevavcov. Sivohnedým sfarbením 
s výraznými pruhmi na brušku 
a dlhým chvostom pripomína 

jastraba, čím z hniezda ľahko vy-
plaší budúcich pestúnov. Samica 
z hniezda hostiteľa vyhodí vždy 
jedno vajce a nahradí ho svojím. 
Na Slovensku využívajú širokú 
škálu hmyzožravých vtákov cez 
drozda po orieška, na nížinách je 
to najčastejšie trsteniarik škriekavý. 
Výber hostiteľa je dedičný, a preto 
sa každá generácia špecializuje 
len na jeden druh pestúnov. Počas 

Vták roka 2017: Kukučka obyčajná (Cuculus canorus)

Bolo na našom území kedysi more?                                                           Rozhovor

RNDr. Miroslav Hornáček, geológ 
Západoslovenského múzea v Trna-
ve, foto Tomáš Vlček Skameneliny, foto Tomáš Vlček

(pokračovanie na str. 7)

Zaujímavosti
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Baza čierna – Sambucus 
nigra (1) je ker alebo strom, 
ktorý rastie na okrajoch lesov, 
lúk i na ruderálnych stanoviš-
tiach. Kvitne v máji až júli, kedy 
zbierame rozkvitajúce kvety 
s krátkymi stopkami. Sušíme 
ich v tenkých vrstvách. V au-
guste až septembri zbierame 
zrelé tmavofialové plody. Dro-
ga sa používa pri chorobách 
z prechladnutia, chorobách dý-
chacích ciest, reume, je dobrá 
na potenie. Zvonka sa používa 
pri chorobách ústnej dutiny, na 
inhalácie pri nádche či zápale 
ucha. Po dôkladnom prevarení 
zrelých plodov sa pripravuje 

lekvár, šťava a víno, z kvetov 
sirup a malinovka.
Všetky druhy rodu dúška 
– Thymus (2) majú liečivé 
účinky. Tvoria nízke voňavé 
podušky na suchých, výsln-
ných miestach. Kvitnú v máji 
až auguste. Zbierame rozkvita-
júcu vňať a sušíme ju v tenkých 
vrstvách. Používame ju pri kata-
re priedušiek, čiernom kašli, pri 
žalúdočnom a črevnom katare, 
kolike, nechutenstve, plynatos-
ti, bolestiach hlavy, nespavosti, 
závratoch a zápale močových 
ciest.
Hloh jednosemenný – Cratae-
gus monogyna (3) je tŕnitý ker 

rastúci na okraji lesov, na lúkach 
a pasienkoch. Kvitne v máji až 
júli, kedy zbierame zväzočky 
drobných bielych kvetov, nieke-
dy i s listom. Sušíme ich opatr-
ne, lebo sú náchylné na zapa-
renie. V septembri až októbri 
zbierame červené plody. Droga 
sa používa na zníženie krvného 
tlaku, pri srdcových chorobách, 
pri ťažkostiach v klimaktériu, 
pri vápenatení tepien, nespa-
vosti, celkovom zoslabnutí, 
psychických podráždeniach, 
poinfarktových stavoch, angíne 
pektoris. Používanie čajov kon-
zultujeme s lekárom. 

Elena Zlatošová

sezóny znesie 16 – 22 škvrnitých 
vajec zväčša podobných vajciam 
hostiteľa. Mláďa kukučky hneď po 
vyliahnutí intuitívne vyhodí vajcia 
nevlastných súrodencov, prípadne 
už vyliahnuté mláďatá, čím sa zba-
ví konkurencie. Avšak početnosť 
drobných druhov vtákov sa takto 
vôbec neohrozí, pričom mnohé 
podhodené vajíčka hostitelia ihneď 
rozoznajú a vyhodia alebo opustia 
celú znášku.

V zbierkach múzea máme der-
moplastické preparáty, hrudnú 
kosť a na zaradenie čaká vajíčko 

z hniezda trsteniarika. Záver patrí 
spomienke na známeho trnav-
ského ornitológa a prvého riadi-
teľa Západoslovenského múzea 
Františka Matouška. Jeho odchod 
sprevádzala krásna veta: „Je sym-
bolické, že František Matoušek sa 
narodil v máji, kedy je hlas kukuč-
ky najintenzívnejší a zomrel v júni, 
kedy hlas kukučky doznieva“ 
(RNDr. A. Štolmann).  

(pokračovanie na str. 8)

Herbárium

Druhy, ktoré začínajú kvitnúť v máji

Západoslovenské múzeum 
v Trnave pripravuje počas 
tohto roka pre zriaďovateľa 
Trnavský samosprávny kraj 
už tretie vydanie publikácie 
Poľovníctvo v Trnavskom sa-
mosprávnom kraji. Vytlače-
né by malo byť v septembri, 
kedy sa v múzeu uskutoční 
5. krajská výstava poľovníc-
kych trofejí. Vydanie publi-
kácií i výstavy poľovníckych 
trofejí sa konajú z iniciatívy 
a pod záštitou predsedu 
Trnavského samosprávneho 
kraja Tibora Mikuša.

Poľovníci a záujemcovia 
o poľovníctvo v Trnavskom kraji 

sa môžu v prvom vydaní publi-
kácie  (2015) oboznámiť s his-
torickým vývojom poľovníctva 
na Slovensku a charakteristikou 
prírodných podmienok na úze-
mí kraja v súvislosti s výskytom 
zveri. Činnosti jednotlivých 
obvodných poľovníckych ko-
môr pôsobiacich v kraji sú 
venované kapitoly spracované 
poľovníkmi v Dunajskej Strede, 
Galante, Piešťanoch, Senici, 
Skalici a v Trnave. Nehnuteľné 
poľovnícke pamiatky, ktoré sa 
zachovali na území kraja popi-
suje kapitola knihy Poľovnícke 
pamiatky. Na hnuteľné pamiat-
ky v zbierkach múzeí a galérií 

v kraji,  ktoré súvisia s lovom 
a poľovníctvom, sú zamerané 
príspevky Balneologického mú-
zea v Piešťanoch, Vlastivedného 
múzea v Galante, Vlastivedné-

A. PROGRAM 
PRE MATERSKÉ ŠKOLY
 Budova Západoslovenského 
múzea v Trnave
Niečo o zvieratkách (náučno-zá-
bavný výklad v expozícii Príroda 
malých Karpát)
Pre MŠ v expozícii Príroda malých 
Karpát, 15-20 min., od 1. júna 2017
 Múzeum knižnej kultúry
Objavitelia a cestovatelia (sprievodné 
podujatie k rovnomennej výstave)
Čítanie pre MŠ vo výstave Obja-
vitelia a cestovatelia - kniha Vipo 
cestuje po Európe, 15 - 20 min., 
od 1. mája 2017
 Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského
Miestnosť spolupráce so školou
Bolo u nás more (kreatívna výtvar-
ná dielňa)
pre deti MŠ, od 3- 6 rokov cca 30 
min., od 1. júna 2017
B. PROGRAM PRE ŽIAKOV I. 
A II. STUPŇA ZÁKLADNÝCH 
ŠKÔL
 Budova Západoslovenského 
múzea v Trnave
Čo vidíme v prírode? (sprievodný 
program k expozícii Príroda Ma-
lých Karpát)
Pre I. stupeň ZŠ premietanie pre-
zentácie s komentárom v koncert-
nej sále ZsM, cca 45 min., od 1. 
septembra 2017
Múzeum a jeho poslanie 
(vedomostný kvíz)
Pre II. stupeň ZŠ v koncertnej sále 
múzea alebo v expozícii, cca 30 
min., od 1. septembra 2017
 Múzeum knižnej kultúry
Objavitelia a cestovatelia (sprie-
vodné podujatie k rovnomennej 
výstave)
Čítanie z cestopisov pre deti do 
15 rokov vo výstave Objavitelia 
a cestovatelia
Pre I. stupeň ZŠ kniha Smelý za-
jko v Afrike, Vipo cestuje, 15 - 20 
min., od 1. mája 2017
Pre II. stupeň ZŠ – čítanie z vy-
branej kapitoly knihy Daniela 
Šusteka Cesta cez Turecko a Egypt 
do Svätej zeme, 15 - 20 min., od 1. 
mája 2017
 Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského
Miestnosť spolupráce so školou
Bolo u nás more (kreatívna výtvar-
ná dielňa)
Pre I. stupeň ZŠ , (45 min.), od 1. 
septembra 2017
Mikuláš Schneider - Trnavský (ve-
domostný kvíz)
Pre II. stupeň ZŠ, odporúčané pre 
VIII. ročník, cca 30 min., od 1. 
októbra 2017
C. PROGRAM PRE SKUPINY 
5 – 25 DETÍ POČAS PRÁZDNIN
 Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského
Miestnosť spolupráce so školou
Kto v tom lese býva? (kreatívna 
výtvarná dielňa)
Pre deti od 3 do 12 rokov, cca 30 
min., od 1. júla do 31. augusta 2017

Poľovníctvo v Trnavskom 
samosprávnom kraji 3

(dokončenie zo str. 6)

PROGRAM SPOLUPRÁCE 
SO ŠKOLOU NA ROK 2017

1 2 3

Vľavo kukučka, vpravo trsteniarik

Anna Šestáková
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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. októbra 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 30. septembra 
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. októbra 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 30. septembra 
Ut - Pia  8,30 –12,30  - prosíme objednať
             13,00 - 14,30
So - Ne  11,00 – 17,00 - vopred objednané 
skupinové návštevy

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

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

(dokončenie zo str. 7)

ho múzea v Hlohovci, Zápa-
doslovenského múzea v Trna-
ve, Žitnoostrovského múzea 
v Dunajskej Strede a Záhorskej 
galérie Jána Mudrocha v Seni-
ci. O výstavách poľovníckych 
trofejí v minulosti i krajských 
výstavách, ktoré od roku 2013 
pravidelne organizuje Západo-
slovenské múzeum v Trnave, 
píše ich odborný garant Mgr. 
Pavol Kaššák. K špecializo-
vaným poľovníckym témam 
patria kapitoly História a vývoj 
poľovných zbraní a streliva 
a Taxidermia. Záver publikácie 
tvoria poľovnícke zaujímavosti 

o Žitnoostrovských poľovníc-
kych slávnostiach a rezbárovi 
z Lehníc Dionýzovi Sárközim. 
Čitateľ nájde aj praktické infor-
mácie v zozname poľovníckych 
reštaurácií v kraji a súpise regi-
onálnej výberovej bibliografie 
z rokov 1990 – 2015.    

Druhé vydanie Poľovníctva 
v Trnavskom samosprávnom 
kraji (2016) bolo upravené a  
rozšírené. Kapitola Vývoj po-
ľovníctva na Slovensku bola 
doplnená v časti zameranej 
na  oblasť Trnavského kraja 
a Charakteristika prírodných 
podmienok bola rozšírená 

o popis chránených prírod-
ných území v kraji. Aktuali-
zované boli niektoré kapitoly 
z činnosti poľovníckych ko-
môr, príspevky o  poľovníctve 
v zbierkach múzeí a galérií 
kraja i výstavy poľovníckych 
trofejí v TTSK. V publikácii 
boli uverejnené nové odborné 
témy: kynológia a sokoliarstvo 
a kapitola o nožiarovi Lubomí-
rovi Maďaričovi.

Do pripravovaného tretieho 
vydania Poľovníctva v Trnav-
skom samosprávnom kraji budú 
zaradené nové kapitoly  zame-
rané na legislatívu poľovníctva, 

choroby lovnej zveri a poľovné 
revíry nachádzajúce sa na území 
kraja. Pôvodné príspevky o čin-
nosti poľovníckych komôr v kraji 
budú aktualizované a prepraco-
vané, rovnako ako časť publiká-
cie o zbierkach múzeí a galérií 
súvisiacich s poľovníctvom, kto-
rá bude rozšírená a upravená.  
Zrevidovaný a doplnený bude 
aj záver knihy obsahujúci zau-
jímavosti zo sveta poľovníctva, 
zoznam poľovníckych reštaurá-
cií v kraji a regionálnu výberovú  
bibliografiu na tému poľovníc-
tva. 

Daniela Čambálová
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