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Čas čakania na Vianoce
V minulosti bol vianočný advent obdobím stíšenia, duchovnej prípravy na sviatok narodenia Krista. Z hľadiska ľudovej
kultúry Slovenska zasa magickou dobou začiatku. Západoslovenské múzeum od roku 2009 pravidelne pripravuje počas
prvej adventnej nedele pre svojich návštevníkov podujatie v snahe podporiť pôvodný zmysel adventu. Po dekáde
Adventných popoludní v múzeu ponúkame ohliadnutie sa za jednotlivými ročníkmi.
Prvú adventnú nedeľu v roku
2009 (29. 11.) sa uskutočnila
v priestoroch oratória Kostola
Nanebovzatia Panny Márie vernisáž výstavy rezbára Vladimíra
Morávka a v koncertnej sále
múzea boli prezentovaní ľudoví
remeselníci (výroba šperkov
z drôtu, paličkovanie, keramika). Predvianočnú atmosféru
umocnil interpretáciou kolied
dievčenský spevácky zbor Trnka pri Gymnáziu Jána Hollého
v Trnave.

nej výzdoby, ktoré predviedli
študenti Strednej odbornej
školy v Rakoviciach. Najmä
deti zaujalo zdobenie múzejného vianočného stromčeka.
Prvú adventnú nedeľu 1. 12.
2013 mali návštevníci múzea
zriedkavú možnosť navštíviť
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je súčasťou komplexu

ženia, preto sa aj Adventné popoludnie 30. 11. 2014 nieslo v duchu
jubilea: na vianočnom koncerte
vystúpil Daniel Čapkovič, sólista
Opery Slovenského národného
divadla a slávnostne bola uvedená
kniha 60 rokov Západoslovenského múzea. V predvianočnej atmosfére sme sa stretli s bývalými
pracovníkmi múzea.

Adventná nedeľa 3. 12. 2017
bola príležitosťou na pripomienku 130. výročia narodenia
trnavského zberateľa Štefana
Cyrila Parráka, ktorého časť
zbierky sa stala základom zbierkového fondu múzea. Súčasťou
podujatia bola spomienka na
Š. C. Parráka pri reinštalovanej
buste, objavovanie predmetov

múzea a vypočuť si koncert
zboru Cantica Sacra Tyrnaviae
pod vedením P. Reiffersa. Nasledoval Sladký bazár – charitatívny predaj vianočného pečiva,
ktorý pripravili zamestnanci
múzea s cieľom podporiť záujem a povedomie verejnosti
o reštaurovaní objektu.
V roku 2014 si múzeum pripomenulo 60. výročie svojho zalo-

Rok 2015 bol jediným rokom,
keď sa v múzeu Adventné popoludnie pre rozsiahlu rekonštrukciu budovy neuskutočnilo.
Na nedeľu 27. 11. 2016 sme
pripravili vernisáž výstavy Vianoce v šesťdesiatych rokoch,
ktorej prehliadku sme umožnili
aj návštevníkom Vianočných
trhov 2016 organizovaných
Mestom Trnava.

z jeho zbierky prezentovaných
v aktuálnych expozíciách múzea, štylizovaná cukráreň „U Parráka“ a vystúpenie folklórneho
súboru Trnavček.
Prehľad Adventných popoludní
Západoslovenského
múzea je zároveň pozvánkou
na jeho návštevu v nedeľu 2.
decembra 2018. 

Vladimír Morávek: Drevené plastiky

V nedeľu 28. 11. 2010 boli
slávnostne otvorené výstavy
malieb na skle Michala Škrovinu Obyčajné príbehy a Betlehemy zo zbierok múzea.
Vernisáž doplnila prezentácia
remeselníkov spojená s predajom a spievané koledy.
Počas adventnej nedele sa
konal 27. 11. 2011 s v priestoroch
koncertnej miestnosti už tradičný trh remeselníkov. Otvorená
bola vianočná výstava Iskierky
a s pásmom kolied sa predstavil
folklórny súbor Malženičan.
Dňa 2. 12. 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy maliara
Emila Pauloviča. Pre záujemcov o zdobenie medovníkov
a vianočné dekorácie sme
pripravili kurz medovnikárky
a ukážky aranžovania vianoč-
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Daniela Čambálová

Rodinný album Bottovcov
V zbierke Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza album s fotografiami kúpený v deväťdesiatych rokoch
20. storočia v jednej z bratislavských predajní starožitností.
Zámerom tejto kúpy bolo do- vej, rod. Daxnerovej a iných. Na
plnenie dobového historického skupinových fotografiách je namateriálu k téme fotoalbumy, príklad rodina Zuzany Dedinfotografie, dobová móda na skej, rod. Švehlovej (Alžbetinej
slovenskom území v 19. storo- matky), rodina Reussovcov, na
čí. Pri spracovávaní sa zistilo, jednej je označený slúžny Pavol
že album z konca 19. storočia Lovcsányi rodinne spriaznený
pochádza z Revúcej a ucho- so Samuelom Reussom, či Ľuváva 38 fotografií. Niektoré sú dovít Reuss.
Malé mesto na Gemeri – Revúca bolo v 19. storočí pomerne
živým centrom slovenského
Rodina Adolfa Reussa
národného diania. Žilo tu niekoľko významných Slovákov, 1874 prevzal ako advokát budo- smrti bol farárom v Revúcej. Depodporovateľov
národného vu i majetok. Bol zrejme rodinne ťom Ľudovíta Reussa a Karolíny
kultúrneho hnutia. V rokoch spriaznený s Klementínou Bot- bol krstným otcom farár Samuel
1862 – 1874 aj s ich pomocou tovou, manželkou Júliusa Bot- Ormis. Venoval sa etnografii,
pôsobilo v meste prvé slovenské tu, ktorej matka Karolína bola napomohol vzniku slovenského
gymnázium, kde bol hlavným za slobodna Miháliková. Jeho gymnázia v Revúcej, bol členom
dozorcom Štefan Marko Daxner. syn Dezider Mihálik ml. (1877 Matice slovenskej. O rozprávky
Študoval tam napríklad Martin – 1955) bol tiež advokát v Re- a povesti zozbierané ReussovKukučín, Koloman Banšell či vúcej a amatérsky sa venoval cami mala záujem i Božena
Němcová, ktorá rodinu v r. 1855
Samo Bodický. Album v zbier- komponovaniu piesní a hudby.
Matka Dr. Milana Bottu st. po- navštívila s úmyslom vydať ich.
ke Západoslovenského múzea
V albume je i fotografia Viev Trnave ukrýva fotografie aj chádzala z rodiny Reussovcov.
Samuel Reuss (1783 – 1852) ry Bukvovej, rod. Daxnerovej
bol evanjelický farár, ale venoval (1892 – 1962) oblečenej v piešťanskom kroji pochádzajúca

Dr. Milan Botto st., advokát v Revúcej

na zadnej strane rukopisne
označené menami portrétovaných. Zhotovili ich fotografi
v Rimavskej Sobote, Rožňave,
Lučenci, Budapešti, Bratislave
a Těšíne. Album s rodinnými
i skupinovými fotografiami
patril pravdepodobne Dr. Milanovi Bottovi st. a jeho manželke.
Nachádzajú sa v ňom portrétne
fotografie Dr. Milana Bottu st.,
jeho manželky Alžbety, rod. Dedinskej, ich syna Milana Bottu
ml., Dezidera Mihálika a jeho
manželky Valérie, Viery Bukvo-

Album Bottovcov
Viera Bukvová – Daxnerová

sa národopisu, bol zberateľom
ľudovej slovesnosti. V jeho
práci pokračovali aj synovia
Július, Gustáv, Ľudovít aj Adolf
Reuss. Zo zozbieraných materiálov zostavili Gustáv a Ľudovít Reussovci Codex revúcky
– zbierku ľudových rozprávok,
porekadiel a prísloví.
Július Reuss (1816 - 1872)
ako inžinier projektoval budovu
prvého slovenského gymnázia
v Revúcej. Spoločne s bratom
Ľudovítom sa venoval štúdiu
slovenskej
ľudovej
piesne.
Gustáv Reuss (1818 – 1863) sa
pokladá vďaka svojmu dielu
Hviezdoveda alebo životopis
Krutohlava
za
zakladateľa
slovenskej vedeckej fantastiky.
Ľudovít Reuss (1822 – 1905)
vyštudoval teológiu a po otcovej

Dezider Mihálik st., advokát v Revúcej

Ľudovít Reuss, evanjelický farár
v Revúcej

niektorých národne orientovaných intelektuálov z konca 19.
storočia, ktorí boli s Bottovcami
rodinne spriaznení.
Otec advokáta Dr. Milana
Bottu st. (1877 – 1938) bol Július
Botto (1848 – 1926) - advokát,
cirkevný historik a pedagóg na
prvom slovenskom gymnáziu
v Revúcej. Matkou bola Klementína, rod. Reussová, dcéra
Júliusa Reussa a Karolíny, rod.
Mihálikovej. Alžbeta Bottová,
manželka Dr. Milana Bottu st.
pochádzala z rodu Dedinszky.
Ich syn Dr. Milan Botto ml. bol
tiež advokátom.
Dezider Mihálik st. bol advokátom v Revúcej. Po zatvorení
slovenského gymnázia v roku
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asi z obdobia okolo roku 1910.
Bola to známa prekladateľka
z angličtiny, vnučka národného
buditeľa Štefana Marka Daxnera
(1822 – 1892) – osnovateľa Memoranda národa slovenského
a dcéra Ivana Štefana Daxnera
(1860 - 1935). Od r. 1912 žila
v USA, po r. 1921 sa vrátila na
Slovensko. Znalosti z angličtiny
využila v prekladateľskej práci,
preložila čitateľsky úspešné
diela anglickej a americkej literatúry (Ch. Brontëová, P. S.
Bucková, M. Webb, J. A. Cronin,
J. Steinbeck, H. G. Carlisle, M.
F. Crawford, Ch. Dickens, W. S.
Maugham a i.).
Album fotografií rodiny Bottovcov je zaujímavým dokumentárnym materiálom k slovenskému národnému hnutiu v Revúcej
na konci 19. storočia. 
Simona Jurčová

Z histórie jedného trnavského závodu – Kovosmalt

2. časť

Po znárodnení Účastinárskej spoločnosti, banské a hutné
závody v Trnave bolo vytvorené zoskupenie 24 závodov,
ktoré mali spoločné pomenovanie Slovenské závody na
smaltovaný a železný tovar, národný podnik, so sídlom
v Bratislave. Bol to obrovský kolos, ktorý bol po reorganizácii priemyslu od januára 1950 rozdelený na štyri samostatné národné podniky. Trnavský Coburg bol premenovaný na
Kovosmalt a boli mu pričlenené štyri závody – v Petržalke,
Bratislave, Novom Meste nad Váhom a vo Vlkanovej. So
zmenou názvu sa zmenil aj výrobný program, organizačná štruktúra a organizácia technicko-administratívnych
úradov.
Po roku 1945 bola zrušená
výroba chladiaceho zariadenia,
pozinkovaného tovaru, čistiacich strojov, varných kotlov,
výrobkov „EPEDA”, drôtených
konštrukcií a dopravných pásov. Začalo sa s výrobou elektrických sporákov a práčok pre
domácnosť. Od roku 1951 sa
vyrábali elektrické rúry T 051,
dvojplatňové elektrické variče T
030 a elektrické sporáky T 100
a T 101. Výrobky boli označované iniciálkami KT v trojuholníku. Vylepšením bola v roku
1958 výroba trojplatničkových
elektrických sporákov T 131

s termostatom na regulovanie
teploty v rúre a s automatickými spínacími hodinami na
samočinné zapínanie. Výroba
bola prevzatá z podniku Morávia, n. p. v Marianskom údolí.
V roku 1946 bolo vybudované
prvé závodné učňovské stredisko. Internát spolu s kuchyňou, kultúrnym a sociálnym
zariadením
pre
študentov
bol od roku 1950 zriadený
v budove kláštora klarisiek
(dnes budova Západoslovenského múzea v Trnave). Od
septembra 1948 organizovala
Závodná škola práce kurzy

Žehliaci stroj na okraje radiátorov

Zváranie radiátorov

Výroba dvojvaričov T 030

Výroba kachieľ Club

Trojplatničkový elektrický
sporák T 131 s termostatom
na regulovanie teploty v rúre
a s automatickými spínacími
hodinami

pre robotníkov. Podnik poskytoval odbornú prax pre absolventov stredných odborných
škôl v stolárskej, zámočníckej
a zváračskej dielni. V rokoch
1961 až 1965 si mohli robotníci
popri zamestnaní doplniť nižšie odborné vzdelanie v Podnikovej
technickej
škole.
Začiatkom
päťdesiatych
rokov sa začali vyrábať oceľové konvektory, ktoré boli
určené pre centrálne vykurovanie priemyselných objektov.
V roku 1963 bola zavedená
sériová výroba dvojtrubkového
konvektora TS 022 v siedmich
veľkostiach. Technológia výroby radiátorov sa zvýšila v roku
1961 zakúpením plnoautomatickej linky na odporové zváranie radiátorových poločlánkov

Učňovské pracovisko
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od belgickej firmy Electromécanique. Výroba radiátorov
a konvektorov mala perspektívu vzhľadom na rozvoj bytovej výstavby a industrializácie
štátu. Svoju prevádzku začala
zlievareň na liatinu a nové dielne elektroúdržby.
V roku 1953 sa skončilo
s výrobou kachieľ COBURG,
sporákov HERKULES a pozinkovaného drôtu. Začalo sa
s výrobou strojov a zariadení
pre veľkopráčovne a žehliarne.
Tento nový výrobný program
Kovosmalt prebral z národné-

Brúsenie
(Pokračovanie na str. 4)

Striekanie práčok

ho podniku Perun, n. p. v Prahe a jeho prevádzok v Sadskej
a Mělníku (pred rokom 1946 to
boli strojárne Havelka a Mész).

doplnkom sušič na 3 kg bielizne s elektrickým vyhrievaním
s typovým číslom PERUN 3210,
ktorý nahradil kulisové sušiče. Ďalej sa vyrábali žehliace
stroje v štyroch veľkostiach
a doplnkové zariadenia do
veľkopráčovní - vozíky na bielizeň, naparovacie strojčeky.
Rok 1954 priniesol výrobu
kachieľ CLUB 11 a dymových
rúr a kolien ku kachliam.
Z národného podniku Elektro
– Praga v Hlinsku bola do
Kovosmaltu presunutá výroba
elektrických jednoplatňových
varičov a elektrických žehličiek, na výrobu ktorých bola
vybudovaná nová pokovovňa.
Výrobu zariadení pre veľko-

Výrobná na hala výrobu práčok

nalizáciou vyhrievania a rovnako práčka štvorhranného
tvaru PEREX boli najmodernejšími výrobkami v tej dobe
a závod ich exportoval najmä
do Nemeckej demokratickej
republiky, Sovietskeho zväzu,
Bulharska a Poľska. Zariadenia
pre veľkopráčovne, elektrické
sporáky a kachle sa dostali až
na severný pól k sovietskym
bádateľom. V roku 1959 sa
Kovosmalt zaradil medzi popredné exportné závody.
Z dôvodu väčšej automatizácie a mechanizácie výroby bola
založená
Vedecko-technická
spoločnosť, ktorá rozvíjala svoju
činnosť pod vedením Revolučného odborového hnutia (ROH).
Jej úlohou bolo na základe
spolupráce s technickými inžiniermi a novátormi prispievať
k rozvoju technológií a ich zavádzaniu do výroby. Príkladom
bolo zavedenie mechanického
podávača plechu v strihárni.
Kovosmalt sa každoročne
zúčastňoval aj na rôznych
veľtrhoch a výstavách, napríklad na veľtrhu vo Viedni a na

Výroba práčok Perex

Pokračovalo sa vo výrobe bubnových práčok P 500, P 650, P
900/1400 a P 900/2000 a vďaka novým technológiám bola
vyvinutá automatická práčka
skriňovej konštrukcie na 6 kg
bielizne a poloautomatická
práčka na 10 kg bielizne. Vyrábala sa vylepšená odstredivka P
350 a kulisové, bubnové a konštrukčné sušiče. Pre menšie
práčovne a práčovne v obytných domoch bol vhodným

práčovne postupne nahradila
výroba práčok pre domácnosť. Prvé typy práčok, ktoré
Kovosmalt vyrobil boli práčky
T 571 a VIRENA s vírivým spôsobom prania. Rozbehla sa
výroba práčky PEROTA, ktorá
bola bez odstredivky. Vylepšením bola práčka PEROBOT,
ktorá pri pracovnom výkone
ako PEROTA aj odstreďovala.
Práčka PEROBOT s časovým
spínačom, ohrievaním a sig-

Práčka Perobot

medzinárodnom veľtrhu v Brne.
Už v roku 1956 na Medzinárodnom jarnom lipskom veľtrhu
zaznamenala úspech práčka
ALba Cygnus, o ktorú bol veľký záujem v NDR. Sprevádzal
ju slogan: „Zázrak novej doby
– perie – pláka – suší -, k zapojeniu na svetelný prúd, 16 kg
bielizne za jednu hodinu vyprané, vyplákané a presušené“. 
Lucia Duchoňová,
Mária Kuššová

Pôsobenie Štefana Janšáka v trnavskom okrese
Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa na jej území začal vo väčšej miere rozvíjať aj kultúrny a vedecký život. Veľký rozvoj nastal aj v archeológii, kedy začali pôsobiť prví československí odborníci. Medzi nich jednoznačne patrí
jeden zo zakladateľov československej archeológie Ing. PhDr. h. c. Štefan Janšák, CSc. (1886 – 1972).
Štefan Janšák, ktorý pôsobil ako diplomat, politik, stavebný odborník a spisovateľ
bol priekopníkom archeológie. Zaslúžil sa
hlavne o rozvoj terénneho prieskumu, pričom objavil veľké množstvo nových lokalít
a hradísk (napríklad hradisko Pohanská
nad obcou Plavecké Podhradie). Zbierku
archeologického materiálu, ktorú získal
svojimi výskumami v období rokov 1926
– 1955, tvorí vyše 25 000 predmetov z viac
ako 500 archeologických lokalít, pričom sa
orientoval hlavne na západné Slovensko.
V rámci svojho bádania nevynechal ani
okolie Trnavy. Medzi rokmi 1929 – 1940

navštívil v trnavskom okrese 15 rôznych
archeologických lokalít, pričom na niektoré
sa viackrát vrátil. Prvé navštívil ešte v roku
1929 hradisko Molpír v Smoleniciach, kde
zozbieral hlavne keramiku. Najviac povrchových zberov vykonal v roku 1931, kedy
navštívil lokality Brestovany, Brestovany-Horné Lovčice, Bučany, Cífer, Križovany
nad Dudváhom, Majcichov, Pavlice, Trnava-Modranka, Voderady, Zavar a Zeleneč.
O rok neskôr navštívil šesť lokalít. Od
roku 1933 navštívil každý rok v trnavskom
okrese jednu až dve lokality, pretože jeho
výskumy pokrývali celé Slovensko. Ako
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poslednú lokalitu v trnavskom okrese
navštívil v roku 1940 Zavar, pričom to bolo
už štvrtýkrát, kedy sa na toto miesto vrátil.
Janšákom najviac navštevovanou lokalitou bol Cífer, kde vykonával povrchový
prieskum takmer každý rok od roku 1931
až do roku 1938.
Okrem povrchových zberov sa bádanie
Štefana Janšáka sústredilo predovšetkým
na hliníky tehelní, o ktoré nebola v obciach okolo Trnavy núdza. Hliníky poskytovali ideálnu príležitosť na archeologické
bádanie, pretože odkrývali pôdne profily
do značnej hĺbky a ich neustále zväčšova(Pokračovanie na str. 5)

feri, Jaslovských Bohuniciach,
Križovanoch nad Dudváhom,
Majcichove,
Malženiciach,
Špačinciach, Zavare a Zelenči.
Nálezy z doby bronzovej objavil okrem vyššie spomínaných
lokalít v katastri obcí Bresto-

podiel medzi archeologickými
nálezmi, ktoré Janšák zozbieral
v okolí Trnavy, má stredoveká
keramika.
Okrem keramiky, osteologického materiálu a kamenných
nástrojov, ktoré tvoria hlavnú
zložku vyššie spomínaných nálezov, si zaslúžia byť spomenuté niektoré vzácnejšie nálezy.
V Zavare sa Janšákovi okrem
iného podarilo objaviť pästný
klin, ktorý sa dá snáď datovať do staršej doby kamennej
– paleolitu. V hliníku zavarskej
tehelne sa mu tiež podarilo
odkryť taviacu pec. Z Bohdanoviec nad Trnavou uvádza
viacero unikátnych nálezov,
ktoré sa dajú datovať do mladšej až neskorej doby kamennej,
ako napríklad zlomok ženskej
hlinenej plastiky, kostená korčuľa alebo kamenná podložka
slúžiaca na výrobu brúsených
kamenných nástrojov. Z Cífera
by tiež podľa Janšáka mal pochádzať fragment cínovej (?)
plastiky koníka.
V súčasnosti je archeologická zbierka Štefana Janšáka uložená v zbierkach Slovenského
národného múzea v Martine,
kde tvorí súčasť archeologickej
zbierky. 

Keramika z doby bronzovej
z Pavlíc, nálezy Š. Janšáka

Kostená korčuľa z Bučian, nález Š.
Janšáka

Keramika z doby rímskej z Cífera,
nálezy Š. Janšáka

nie takmer neustále odhaľovalo
nové nálezové situácie. Svoje
výskumy publikoval hlavne
v príspevkoch s názvom Staré
osídlenie Slovenska, ktoré vychádzali v Zborníku Muzeálnej
slovenskej spoločnosti v rokoch
1931 – 1935.
Počas výskumov sa Janšákovi podarilo dokázať osídlenie
z mladšej a neskorej doby
kamennej (kultúra s lineárnou keramikou, lengyelská
kultúra a badenská kultúra)
v Bohdanovciach nad Trnavou,
Brestovanoch, Bučanoch, Cí-

vany-Horné Lovčice, Pavlice,
Boleráz-Klčovany a Suchá nad
Parnou. Osídlenie zo staršej
doby bronzovej dokázal okrem
známeho hradiska Molpír
v Smoleniciach len v Cíferi,
avšak oproti tomu doklady
prítomnosti Keltov v mladšej
dobe železnej objavil takmer
v každej navštívenej lokalite.
Mapu archeologických nálezísk
s kvádskym osídlením v dobe
rímskej popri už známej lokalite v Cíferi doplnil o Brestovany, Križovany nad Dudváhom,
Majcichov, Suchú nad Parnou, Trnavu-Modranku a Zavar, spolu
s Voderadmi a Pavlicami, kde
sa okrem bežnej keramiky našli aj zlomky rímskej keramiky
terra sigillata. Veľmi veľký

Andrej Sabov

Taviaca pec zo Zavara, kresba
Š. Janšáka
Zdroje:
Both, M. 2017. Lokačný katalóg
archeologickej zbierky Štefana
Janšáka (zo zbierok Slovenského
národného múzea v Martine). In
Zborník SNM Etnografia 58, ročník
CXI, s. 66 – 104.
Janšák, Š. 1933 – 1934. Staré
osídlenie Slovenska (Dokončenie
článku z roč. 1934). In Sborník
MSS, č. 1 – 8, ročník XXVII-XXVIII,
s. 30 – 93.
Janšák, Š. 1935. Staré osídlenie
Slovenska. In Sborník MSS, č. 1
– 4, ročník XXIX, s. 15 – 51.

Herbár Pietra Mattioliho zo 16. storočia - ďalšia
zreštaurovaná vzácna kniha
V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea
v Trnave sa nachádza nemecké
vydanie
Mattioliho
herbára
z konca 16. storočia, ktoré vyšlo
vo Frankfurte nad Mohanom.
Kniha má bohatú ilustrovanú výzdobu. Tvoria ju dobové drevorezy rastlín, častokrát aj viaceré
na jednej strane. Kniha obsahuje
826 strán z celkových 988. Prvých 162 strán v našom exemplári chýba, no napriek tomu
ide o výnimočné dielo s veľlými
rozmermi 40 x 29 cm. Kniha
bola používaná Slovákom (alebo
Čechom), o čom svedčia české
rukopisné poznámky a preklady
názvov mnohých rastlín. V exemplári sa dodnes zachovalo aj niekoľko vysušených a vylisovaných
listov rastlín.
Pietro Andrea Gregorio Mattioli
(1501 – 1577) bol významným
talianskym renesančným lekárom a botanikom. Vyštudoval
medicínu a ako lekár pôsobil aj
v praxi. V roku 1544 prvý raz
vydal svoje najznámejšie dielo
Herbár alebo Bylinkár. Najprv
vyšlo po taliansky (1544), neskôr

Aloe

Aníz

Bylinář. V roku 1563 v tej istej
tlačiarni vyšiel nemecký preklad
tohto diela Kreutterbuch Desz
Hochgelehrten vnnd weitberühmten...
Mattioliho
najvýznamnejšie
dielo vyšlo mnohokrát a je vydávané v podstate až do súčasnosti. Autor každé ďalšie vydanie
neustále rozširoval, takže každé
nasledujúce vydanie z doby jeho

v latinčine (1554). Od roku 1554
Mattioli pracoval v Prahe ako
osobný lekár arcikniežaťa Ferdinanda Tirolského (1547 – 1566
český miestodržiteľ). V Prahe
v roku 1564 vydal svoje lekárske
listy v knihe Epistolarum Medicinalium libri quinque (Päť
kníh lekárskych listov) a o rok
neskôr rozšírený český preklad
svojej knihy Herbář neboli
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života je obsiahlejšie než predchádzajúce. V roku 1564 vydal
knihu De peste liber (Kniha
o more), v ktorej sa venuje problematike morovej nákazy. Paradoxne Mattioli zomrel v roku 1578
v Tridente počas cesty do Ríma,
keďže sa nakazil morom.
Mattioliho herbár patrí medzi raritné tlače, na Slovensku evidujeme iba latinské vydanie v Slovenskej národnej knižnici a nemecké
máme v jedinom exemplári
v historickej knižnici múzea. Kniha sa nachádzala vo veľmi zlom
fyzickom stave, mala poškodenú
pôvodnú renesančnú väzbu,
prasknuté dosky, poškodené listy.
Vďaka Fondu na podporu umenia
a vlastným zdrojom mohlo múzeum pristúpiť k reštaurovaniu
tejto tlače. Reštaurovanie vykonali
v Slovenskej národnej knižnici,
odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov, v priebehu
rokov 2017 a 2018. V súčasnosti
je tlač zreštaurovaná a časom ju
návštevníci múzea budú môcť
vidieť ako súčasť krátkodobých
výstav. 
Milan Ševčík

Projekt FPU – Sprievodca po expozíciách
Západoslovenské
múzeum
v Trnave vydalo propagačný
materiál pre domácich i zahraničných
návštevníkov,
ktorý je základným manuálom k expozíciám múzea v jeho troch budovách. Bulletin
podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.
Sprievodca po expozíciách
Západoslovenského
múzea
v Trnave je materiál formátu
A5 a tvorí súbor 21 ks voľných
listov v obale. Každý list
poskytuje základné informácie
o troch budovách múzea a o ich
expozíciách. Texty sú v troch
jazykoch – v slovenskom,

obal uschováva všetky vložné
listy. Predná strana obalu
s fotografiou Západoslove
nského múzea v Trnave na
Múzejnom námestí 3 uvádza
názov bulletinu. Na zadnej
strane obalu sú fotografie
dvoch ďalších budov: Domu
hudby Mikuláša Schneidera
Trnavského a Múzea knižnej
kultúry. Na pláne centra Trnavy
sú vyznačené všetky tri objekty
múzea. V spodnej časti je
uvedená tiráž bulletinu.
Vložné
listy
s textom
o expozíciách múzea dopĺňajú
fotografie expozícií a vybraných
zbierkových predmetov. Okrem

anglickom
a
nemeckom.
Súčasťou
informácií
je
obrazový materiál. Folderový

nich sa v obale nachádza aj
kartička s plánom expozícií
na jednotlivých poschodiach
budovy na Múzejnom námestí 3.
Legenda v troch jazykoch uľahčí
návštevníkom voľný pohyb po
priestoroch. Návštevníci nájdu
v obale aj informácie o otváracích
hodinách múzea a o odbornej
knižnici múzea, v ktorej je možné
prezenčné štúdium pre verejnosť.
Nový bulletin Západoslovenského
múzea v Trnave je materiál,
ktorý poskytne individuálnym
návštevníkom základné informácie o múzeu a prispeje
k propagácii inštitúcie doma
i v zahraničí.  Simona Jurčová

Výstava Sto rokov Československa
Dvaja fotografi – Slovák Yaro M. Kupčo a Čech Vladimír Brunton pripravili výstavu venovanú stému výročiu vzniku
Československa. Osobne sa poznajú, sú priateľmi a spája ich, okrem iného aj vzťah k starým fotografickým technikám.
Yaro M. Kupčo je slovenský
fotograf, narodil sa v Kežmarku. Jeho prvé fotografie vznikli
na Štrbskom Plese otcovým fotoaparátom. Miluje slovenskú
krajinu, v minulosti sa venoval
cyklistike a horolezectvu. Na
túre pod Slavkovským štítom
sa nešťastne zranil.
Po úraze sa koncom 80. rokov
minulého storočia presťahoval
do Piešťan. Napriek hendikepu
sa vypracoval na jedného z najvýznamnejších slovenských fotografov – krajinárov. Riadi sa
heslom: „Kam nemôžu nohy,
dosiahne objektív“. Nefotí na
farbu – jeho zádumčivé fotografie sú čiernobiele alebo tónované do hneda sépiou a následne 24-karátovým zlatom.
Fotografuje stále klasicky, na
starý drevený veľkoformátový

prístroj. Na výstave sa predstavuje fotografiami z cyklu, ktorý
je venovaný krásam slovenskej
krajiny. V roku 2008 získal
ocenenie „Kultúrna osobnosť
Piešťan“ a v roku 2009 pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja
za dlhoročnú prácu v prospech
rozvoja fotografickej tvorby.
Vladimír Brunton, rodák
z Rakovníka (1961) je fotograf,
papiernik aj umelecký tlačiar.
Fotografovaním sa zaoberá
od dvanástich rokov. Venuje
sa umeleckej fotografii a patrí
medzi fotografickú elitu. Používa veľkoformátové fotoaparáty a špeciálne metódy s tradíciou od počiatkov fotografie.
Fotografie vyvoláva na plátno
alebo na ručný japonský papier. Strieborná želatína a až

Galéria osobností Československa od fotografa Vladimíra Bruntona

7 prípravných vrstiev na plátne sú výsledkom trojročného
výskumu a zdokonaľovania.
Tvoria autorovu originálnu
techniku. Touto technikou portrétoval niekoľko významných
českých osobností. Na výstave
sa predstavuje tvorbou venovanou stému výročiu vzniku
Československa.
Je
klasik

medzi českými portrétnymi
fotografmi. Svojim ojedinelým
prístupom k fotografovaniu
patrí právom medzi českú fotografickú elitu.
Výstava otvorená 26. októbra
2018 potrvá v Západoslovenskom múzeu v Trnave do 13.
januára 2019. 
Simona Jurčová

Rozvoj školstva, zdravotníctva a bývania v Trnave počas prvej ČSR
Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej
republiky sa 23. októbra 2018 o 16,30 v Západoslovenskom
múzeu konala tematická prednáška Mgr. Lindy Osykovej,
PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave s názvom Rozvoj školstva, zdravotníctva a bývania
v Trnave počas prvej ČSR.

Autorka na prednáške spojenej s prezentáciou vysvetlila ťažkú situáciu v školstve
a zdravotníctve na Slovensku
po vzniku Československej
republiky. Mnohé školské budovy, zdravotnícke a sociálne
zariadenia boli poškodené
alebo úplne chýbali. Trnava
v tom čase nemala ani jednu

budovu, ktorá by vyhovovala
základným zdravotným a pedagogickým
požiadavkám.
Výstavba škôl a zdravotníckych zariadení v Trnave sa
naplno rozprúdila až v roku
1927, čo zrejme súviselo so
štátnym zámerom postaviť,
alebo aspoň začať stavať do
roku 1928 (teda do 10. výročia
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(Pokračovanie na str. 7)

vzniku ČSR) čo najvyšší počet
škôl. Do roku 1938 mesto
postavilo štyri nové budovy
pre školy a nadstavilo budovu
Adalbertína. Zároveň v období
rokov 1924 až 1938 prebiehala výstavba a adaptácia budov
patriacich Župnej (Krajinskej)
nemocnici v Trnave. V roku
1928 bol položený základný kameň stavby Okresného domu a v roku 1933 sa
skončila výstavba Okresnej
nemocenskej poisťovne. Autorka prednášky na základe

dostupných archívnych materiálov zrekapitulovala obraz
stavebnej politiky mestského
magistrátu a zároveň nás zoznámila s architektonickými
pamiatkami Trnavy, ktoré boli
postavené v medzivojnovom
období. Daná problematika
oslovila hlavne pamätníkov
a milovníkov staršej trnavskej
architektúry, ale zarezonovala
i medzi mladšou generáciou,
najmä študentmi. 
Lucia Duchoňová

Okresný dom v Trnave, fotografia zo zbierkového fondu ZsM

Ria Banášová – keramická plastika, Ivan Popovič – kreslený humor
Výstava Najlepšie s humorom (aj najzdravšie!) spojila dve výtvarné osobnosti so zmyslom pre humor. Tvorba oboch
autorov je vizitkou vyspelej umeleckej osobnosti s vlastným vyzretým názorom. Vystavené diela vytvárajú spoločne
príjemnú atmosféru pre diváka.

Mária Banášová, rodáčka
z Podolínca, slovenská keramička
Študovala na Strednej škole
umeleckého priemyslu v Bratislave a neskôr dva roky na
Výtvarnej akadémii Art College
Berlin. Na umeleckú scénu
vstúpila v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Vytvorila
si osobitý štýl tvorby, ktorý ju
charakterizuje. Plastiky z hliny
po vypálení ďalej dotvára farbou. Okrem toho sa venuje aj
originálnej úžitkovej keramike.
V jej tvorbe sa snúbi remeslo,
fantázia a humor. Svoje diela predstavila na mnohých
samostatných i kolektívnych
výstavách na Slovensku i v zahraničí. Za tvorbu získala v roku 2008 ocenenie Zlatý gunár
v rámci podujatia Kremnické
gagy. Žije a tvorí v Bratislave.

pre deti i pre dospelých čitateľov.
Ivan Popovič je
zároveň
vášnivým cestovateľom. Na svojich
cestách po exotických krajinách
nakrútil
sériu
dokumentárnych
filmov.
Popri
animovanej filmovej, televíznej,
ale aj rozhlasovej
tvorbe sa venuje
kresbe,
maľbe,
karikatúre a dizajnu. Spolupracuje s viacerými redakciami a vydavateľstvami. Svoje
diela prezentoval na mnohých
samostatných i kolektívnych
výstavách doma aj v zahraničí.
Za svoju filmovú a literárnu
tvorbu získal množstvo ocene-

Ivan Popovič, rodák z Bánoviec nad Ondavou, slovenský výtvarník, karikaturista, ilustrátor a animátor,
ale tiež spisovateľ, scenárista a režisér
Vyštudoval geografiu a kartografiu v Košiciach a spočiatku pracoval v odbore ako kreslič, neskôr ako revízor máp.
Inklinoval však k výtvarnému
umeniu, a tak sa zamestnal
ako výtvarný redaktor mládežníckeho vydavateľstva Smena. Po troch rokoch sa začal
venovať výtvarnému umeniu
profesionálne. Od roku 1960
pracuje ako ilustrátor detských
kníh a časopisov. Spolu s bratom Vladimírom je autorom
viacerých animovaných filmov, samostatne sa venoval
aj animovanej reklame. Bratia
sa venovali aj literárnej tvorbe

ní, od roku 2011 je nositeľom
Ceny Ľudovíta Fullu. Na výstave v múzeu sa predstavuje
kolekciou kresleného humoru.
Výstava potrvá v Západoslovenskom múzeu v Trnave do
20. januára 2018. 
Simona Jurčová

Herbárium
Borievka obyčajná – Juniperus communis je vždyzelený
ker, z ktorého sa v septembri
až októbri zbierajú dozreté
a neporušené plody. Sušia sa

v 3 – 4 cm vrstve, pri teplote
do 35° C. Majú dezinfekčné
a diuretické účinky. Vnútorne
sa borievka využíva pri zápalových chorobách vylučovacích
orgánov, žalúdočných ťažkostiach, poruchách látkovej premeny, zadržiavaní vody v tele
a reume. Zvonka sa používa na
obklady pri kožných chorobách
a pridáva sa do protireumatických a osviežujúcich kúpeľov.
Zrelé plody sa využívajú vo
veterinárnej medicíne, v liehovarníctve, likérnictve a ako
korenina.

cukru v krvi, čo sa pripisuje
obsahu glukokinínu. Používa
sa pri poruche látkovej premeny, vysokom krvnom tlaku,
reume, poruche srdcovej činnosti, obličkových kameňoch
a obličkovom piesku. Zvonka
sa používa na ekzémy.

struky. Po vylúpaní semien sa
struky dosúšajú na vzdušnom
mieste. V medicíne sa fazuľa
využíva na znižovanie hladiny

Fazuľa obyčajná – Phaseolus
vulgaris je jednoročná bylina,
z ktorej sa zbierajú žltozelené
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Chmeľ obyčajný – Hummulus
lupulus je trváca, lianovitá,
dvojdomá rastlina, z ktorej sa
v septembri až októbri zbierajú šištice z vyšľachtených
odrôd. Sušia sa na vzdušnom
mieste, alebo pri umelom teple.
Okrem pivovarníctva sa chmeľ
využíva v medicíne pre svoje
upokojujúce vlastnosti, tíši bolesť pri migréne, neurastémii,
(Pokračovanie na str. 8)

klimaktériu,
nespavosti.
Podporuje
činnosť tráviacich žliaz,
povzbudzuje
chuť do jedla. Zvonka
sa používa
na rany a iné
kožné defekty. 
Elena
Zlatošová

Škola ľudových
remesiel
Vianočné dekorácie
V predvianočnom čase sme pripravili v rámci podujatia Škola ľudových
remesiel výtvarnú dielňu pre rodiny
s deťmi, ktoré budú vyrábať vianočné
dekorácie do domácnosti. Kurz bude
viesť Tatiana Florišová a uskutoční sa
v nedeľu 2. decembra od 14,00. Materiál
na kurz bude pripravený, so sebou si
treba priniesť iba chuť a dobrú náladu!
Vstupné 2,50. 
Aneta Vlčková

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

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

 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

skupinové návštevy

sú v záložke Služby zverejnené informácie
pre bádateľov, v pdf formáte je dostupný
text bádateľského poriadku a cenník.

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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Mgr. Milan Ševčík  Autori fotografií: Mária Kuššová, Miroslav Malacký, Milan Ševčík, Tomáš Vlček  Texty neprešli jazykovou úpravou
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