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Stavebné aktivity múzea v roku 2017
Zo štyroch budov v správe Západoslovenského múzea sa tri nachádzajú v zozname národných kultúrnych pamiatok
(budova múzea, Múzeum knižnej kultúry, Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského). Zaradenie do zoznamu potvrdzuje v rámci celého Slovenska výnimočnú historickú i architektonickú hodnotu objektov. Znamená však aj špeciálny
prístup pri ich správe, a predovšetkým pri stavebných úpravách: akýkoľvek stavebný zásah musí byť vopred schválený pamiatkovým úradom. Predpísaný postup stavebné úpravy zdanlivo komplikuje, no zabezpečuje ochranu architektonických zvláštností a dobového výrazu budov.
Počas roku 2017 boli okrem
drobných opráv a pravidelnej údržby vykonané v Západoslovenskom
múzeu dve rozsiahlejšie rekonštrukcie: statické zabezpečenie
a rekonštrukcia oporného múra
v záhradách múzea a odvlhčenie
základov budovy knižnice a reštaurátorských dielní.
Súčasťou pôvodného klariského kláštorného komplexu
bol pozemok, ktorý kláštor obklopoval z východnej a južnej
strany – záhrada múzea a časť
dnešného areálu mestského amfiteátra – po južné hradby. Záhradu tvorí rozľahlá zatrávnená
plocha s terasou. Na múre, ktorý
je oporou terasy, boli zistené po
jednej z predošlých zím trhliny
naznačujúce narušenie statiky.
Prizvaný expert potvrdil vážne
nebezpečenstvo
deštrukcie
múra, pred ktorým ho múzeum
dalo dočasne podoprieť dreve-

prieskumu, celkovej statickej
analýzy,
statického
výpočtu
únosnosti a stability posudzovaného tehlového oporného múra
a schodiska boli zistené vážne
statické poruchy, malá hĺbka
založenia do základovej pôdy,
nevyhovujúca statická únosnosť
a stabilita. Stavba múra nevyhovovala ani súčasným slovenským
technickým normám, preto bolo
odporúčané múr sanovať a zrekonštruovať.
Následne bola
spracovaná projektová dokumentácia sanácie a rekonštrukcie oporného múra a schodiska
a potrebné administratívne postupy pred jej realizáciou.
Realizácia prác sa začala v septembri 2017. Navrhované riešenie
pozostávalo zo statického zabezpečenia a vyspravenia oporného
múra, pred ktorým bol vytvorený
nový monolitický železobétónový
múr so základom siahajúcim do

nou podpornou konštrukciou.
Od tohto obdobia z bezpečnostných dôvodov nebolo možné využívať priestor záhrady na podujatia pre verejnosť ako predtým.
V roku 2016 vyčlenil zriaďovateľ
múzea Trnavský samosprávny
kraj finančné prostriedky na
riešenie havarijného stavu. Na
základe vykonaného statického

nezamŕzajúcej hĺbky. Z pôvodného tehlového múra bolo zdemontované zábradlie. Vybúrané
časti pôvodného tehlového múra
boli vyspravené. Múr a svah za
ním bol staticky zabezpečený
oceľovými zemnými klincami.
Stredové
schodisko
bolo
rozobraté a kamenné schodiskové prvky boli zreštaurované.

V prípadoch, keď to nebolo
možné, boli vytvorené nové
stupne z rovnakého materiálu
a v rovnakom tvare. Podobný
postup bol dodržaný aj pri
bočnom terénnom schodisku
s tým rozdielom, že stupne boli
zreštaurované priamo na mieste.
Z terasy pred bočným schodiskom bola vybúraná betónová
podlaha, ktorú nahradila nová
spádová podlaha vyústená do
predtým nefunkného chrliča.
Novovytváraný železobetónový
oporný múr bol predsadený
pred pôvodný tehlový. Múr ako
aj nové železobetónové bočné
steny na neho nadväzujúceho
stredového schodiska ukončila
z hornej strany kamenná rímsa
a následne bolo osadené nové
oceľové ochranné zábradlie.
Po rekultivácii terénu v jarných
mesiacoch 2018 budú záhrady
múzea prístupné na podujatia
určené návštevníkom múzea.
V ďalšom období múzeum plánuje upraviť záhrady vybudovaním stabilnej infraštruktúry
a sadovými úpravami na realizáciu podujatí pre širšiu verejnosť
a rozšírenie aktivít prírodovedného oddelenia múzea. Napriek
tomu, že základy budovy knižni-
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ce a reštaurátorských dielní múzea boli položené v roku 1996,
už po niekoľkých rokoch od
sprevádzkovania budovy (2000)
začalo dochádzať k prejavom
rozsiahleho vlhnutia stien susediacich s pozemkom vedľajšieho
ubytovacieho a stravovacieho
zariadenia. Deštrukcia stien
v niektorých miestnostiach bola
natoľko rozsiahla, že múzeum
ich nemohlo využívať. Po meraniach expertky na odvlhčenie
budov a zrealizovaní viacerých
odporúčaných testov zameraných na zistenie príčin zatekania
vody na základy budovy, bolo
v roku 2016 rozhodnuté o radikálnom odvlhčení základov
budovy. Realizácia sanácie proti
vlhkosti bola naplánovaná na
koniec roka 2017. Stavebné práce
zahŕňajú vonkajšiu zvislú hydroizoláciu muriva zapusteného
pod terén a úpravu sokla a fasády, vodorovnú hydroizoláciu
chemickou injektážou a sanáciu
povrchových úprav.
Po vykonaní stavebných úprav
by mali byť interiéry budovy dostatočne vyhovujúce na ukladanie
zbierkových predmetov i prevádzku odbornej knižnice múzea. 
Daniela Čambálová

Dotácie pre múzeum z Fondu na podporu umenia v roku 2017
Možnosť prihlásiť sa do dotačného systému Fondu na podporu umenia na rok 2017 využili pracovníci Západoslovenského múzea v Trnave prostredníctvom piatich žiadostí v troch programoch: 5.2.2 – Akvizícia múzeí, 5.4.1 – Odborné
ošetrenie zbierkových fondov a 5.2.1 - Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá.
V programe Akvizícia múmúzea.
zeí podal kurátor historického
2. Reštaurovanie starých
knižného fondu Mgr. Milan
a vzácnych tlačí zo zbierok ZsM
Ševčík projekt na nákup dvoch
- kurátor historického knižného
starých a mimoriadne vzácnych
fondu Mgr. Milan Ševčík požiatlačí:
dal o finančné prostriedky na
1. Giovanni Luigi Buongiuozreštaurovanie vzácnej historicchi. Vita Interiore del V. servo
kej tlače - Pietro Andrea Mattioli:
di dio monsig. D. Giovanni di
Kreutterbuch Desz HochgelehrPalafox e Mendoza... D’Innoten... 1586/1590, Frankfurt. Ide
cenza Vendicata. 1. zväzok.
o prvé vydanie (VD16 M 1614)
Rím, 1772.
bohato ilustrovaného herbára.
Jedná sa o biografiu monsignoNa Slovensku evidujeme latinra G. di Palafox e Mendoza, ktorá
ské vydanie v Slovenskej národsa v slovenských historických
nej knižnici v Martine a nemecké
knižniciach nenachádza. Unikátv jedinom exemplári v historickej
nou je tým, že pochádza zo súkknižnici
Západoslovenského Poškodená kniha na zreštaurovanie.
romnej zbierky pápeža Klementa
múzea v Trnave. Tlač, ktorá je Mattioli: Kreutterbuch Desz
XIV. (1769 – 1774), čo dokazuje
vo veľmi zlom fyzickom stave Hochgelehrten...
supralibros pápeža (znak majiteľa – projekt, ktorý vypracovali (pleseň, zatečený papier, ktorý a preventívne metódy na ochraJana Forrová, správkyňa budov sa rozpadá, poškodená pôvodná nu zbierkových predmetov.
na vrchnej doske knihy).
Neúspešným projektom bola
2. Martin Georgius Kovačič a Mgr. Anna Repášová, pove- pergamenová väzba s drevenými
zo Šenkvíc (Márton György rená zastupovaním vedúceho doskami) bude zreštaurovaná žiadosť zoologičky múzea Mgr.
Kovachich, 1743 – 1821). Indi- správy zbierok, si kladie za cieľ v Slovenskej národnej knižnici Anny Šestákovej, PhD., ktorá
programu
ces Reales Historici in Decreta rozšírenie bezpečnostných prv- v Martine, odbor reštaurovania prostredníctvom
Comitialia... Regvm Hvngariae. kov v štyroch budovách múzea, a konzervovania dokumentov. Vedecko-výskumná a prezenpredovšetkým v ich výstavných Pri reštaurovaní budú použité tačná činnosť – múzeá žiadala
1. zväzok. Budín, 1806.
Kniha je geograficko-topo- a expozičných priestoroch.
pôvodné technológie, aby sa čo o dotáciu na nákup makroV hlavnej budove múzea je najviac zachovala jej historická objektívu Canon MP-E 65 na
grafickým súpisom miest a krafotodokumentáciu detailov živej
jov Uhorska vrátane Trnavy. naplánované doplnenie bez- identita.
Na Slovensku sa nachádza len pečnostného systému o nové
3. Technické vybavenie kon- a neživej prírody.
Ostatné žiadosti boli odbornýv troch exemplároch v zbierko- prvky a renovácia jestvujúcich. zervátorských dielní - výstupom
vom fonde Slovenskej národnej V Múzeu knižnej kultúry, kniž- projektu, ktorého autorkami sú mi komisiami Fondu na podporu
nici a v Dome hudby Mikuláša konzervátorky Ing. Ľubica Re- umenia vyhodnotené ako kvalitknižnice v Martine.
V programe Odborné ošet- Schneidera Trnavského zase menárová a Eva Hornáčková, né a prínosné a boli podporené
renie zbierkových fondov boli inštalovanie nového systému bude nákup technického vyba- v troch prípadoch vo výške
s cieľom zvýšiť bezpečnosť venia konzervátorských dielní, cca 94% z celkového rozpočtu
podané tri žiadosti:
1. Rozšírenie bezpečnostných vystavených zbierkových pred- ich modernizácia laboratórnym a v jednom prípade vo výške
prvkov v budovách Západo- metov a ochrániť zdravie a život zariadením, ktoré umožní vyu- 74% z celkového rozpočtu. 
Anna Repášová
slovenského múzea v Trnave pracovníkov a návštevníkov žívať moderné konzervátorské

Akvizície v roku 2017
V roku 2017 pribudlo do zbierok Západoslovenského múzea
v Trnave viacero zbierkových
predmetov. Múzeum ich získalo
nákupmi z vlastných zdrojov,
v rámci grantového systému
so spolufinancovaním Fondu
na podporu umenia, darmi,
výskumom, zberom v teréne
alebo presunom z pomocného
zbierkového fondu.
Do historickej knižnice múzea pribudlo 401 kníh z 18. až
20. storočia. Väčšina z nich
(399 ks) už bola v historickej
knižnici evidovaná ako pomocné predmety a v tomto roku sa
previedla do zbierkového fondu
múzea. Medzi najzaujímavejšie
patria Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti (2.

zväzok, Martin, 1924, ilustroval
Mikuláš Galanda), vzácne prvé
vydania Záborského Lžedimitrijady (Budapešť, 1866) a O láske
neláskavej Emila Boleslava Lukáča (Praha – Bratislava, 1928)
či diela Kukučína, Jesenského,
Hviezdoslava, Vajanského, Kalinčiaka, Roya, Krčméryho, Palšoviča, Sládkoviča a iných. Kúpou
so spolufinancovaním Fondu
na podporu umenia múzeum
získalo dve vzácne tlače, a to
knihu Giovana Luigiho Buongiuochiho Vita Interiore... (Rím,
1772) a dielo Martina Georgia
Kovačiča zo Šenkvíc Indices
Reales Historici... (1. zväzok,
Budín, 1806).
Do zbierky numizmatiky
pribudla pamätná strieborná

medaila, vydaná v roku 2017
pri príležitosti 230. výročia
ustanovenia slovenského jazyka Antonom Bernolákom. Na
reverze medaile, ktorá je razená
do rýdzeho striebra 999/1000,
je zobrazený umelecký portrét Antona Bernoláka spolu
s motívom jednotlivých písmen
„bernolákovčiny“. Motív písmen
je zopakovaný aj na averze,
pričom v popredí je umiestnený
symbol pochádzajúci z Bernolákovho spisu o tvorení slov
Etymologia vocum slavicarum
(Trnava, 1791). Autorom dizajnu
medaile je slovenský umelec
Patrik Kovačovský.
Zoologická zbierka bola tento
rok obohatená o 65 predmetov.
Medzi zaujímavé prírastky pat-
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Galandova ilustrácia
k Dobšinského Prostonárodným
slovenským povestiam

rí zbierka lastúrnikov získaná
počas terénneho výskumu pri
Bukovej a Jarovciach. V Jaroveckom ramene prevažovali
invázne druhy, medzi nimi aj
nápadný druh škľabky ázijskej
(Sinanodonta woodiana). Tento druh sa na Slovensko dostal
nepozorovane koncom 20. storočia ako drobná larva (glochí(pokračovanie na str. 3)

dium) prichytená na žiabrach
umelo vysadených ázijských
druhov rýb (amur, tolsolobik
a pod.). Bukovská priehrada ich
zatiaľ nemá dokladované a ani
počas výskumu neboli objavené. Avšak dnes už vieme, že jej
larvy sa vedia vyvíjať prakticky
na akejkoľvek rybe, a preto očakávame rýchle šírenie po celom
Slovensku. Odlíšiť sa dá podľa
hrubšej schránky s ružovkastou perleťou a hranatých valov
na vrchole lastúry. Z hmyzu
v zbierke pribudli vajíčka a dospelce pakobyliek pochádzajúcich z vlastného chovu. Pakobylka obrovská Heteropteryx
dilatata patrí k najmohutnejším
druhom na svete a získaná
samica istú časť života prežila
priamo v múzeu. Pribudli aj
predmety do zbierky stavovcov,
a to vajíčka holuba skalného.
Do fondu fotografií pribudli
dva novšie albumy na fotografie. Jeden z obdobia rokov 1940
– 1950 s ručne maľovaným
motívom na plátennej väzbe
a druhý z obdobia rokov 1960
– 1970, ešte nerozbalený kus
v pôvodnom obale s cenovkou.
Obidva albumy sú prázdne, bez
fotografií. Ďalej pribudli dve fotografie z trnavských fotoateliérov (Schieberth a Sandor Nagy),
dve svadobné fotografie a jedna

Zbierka keramiky Jozefa Bernadiča (1901 – 1989) z Cífera

rodinná fotografia z obdobia
okolo r. 1910.
Botanická zbierka sa rozrástla vlastným výskumom
o 237 položiek pochádzajúcich
predovšetkým z oblasti Malých
Karpát. Ide o botanický materiál
z lesov, lúk a rašelinísk, ktorý
bol zbieraný na lokalitách Buková, Kočín – Lančár, Chtelnica,
Stupava, Horné Trhovište, Jalšové, Trenčianske Bohuslavice
a Plavecký Peter.
Etnografický fond múzea je
v tomto roku bohatší o zbierku
keramiky z pozostalosti Jozefa
Bernadiča (1901 – 1989) z Cífera. V súčasnosti na Slovensku

výnimočná iniciatíva darovať
zbierku múzeu vyšla od vnučky
zberateľa Ing. Jarmily Kotlárikovej, ktorá pre túto myšlienku
získala všetkých zainteresovaných dedičov. Zbierka zahŕňa
51 kusov keramiky. Ide prevažne o fajansovú produkciu
džbankárskych dielní zo západného Slovenska vyrobenú
v priebehu 19. storočia. Medzi
džbánmi, krčahmi, taniermi
a misami s kvetinovými motívmi vyniká džbán so sv. Annou
vyrobený v Stupave z prvej
polovice 19. storočia. Pomerne
vzácne sú i dve fajansové sväteničky s plastickým motívom krí-

ža a písmenami JHS. Keramiku
dopĺňajú dve maľby na skle zo
stredného Slovenska so sakrálnou tematikou Bolestného srdca Ježišovho a Božieho hrobu.
Dôležitým
dokumentačným
materiálom je veľkorozmerná
zväčšenina farebnej fotografie
s portrétom zberateľa.
Medzi novými prírastkami sa
nachádza aj niekoľko zaujímavých archeologických nálezov.
Ide hlavne o keramiku, napríklad novo zrekonštruovaná
bohato zdobená amforovitá
nádoba kalenderberskej kultúry
pochádzajúca z Bieleho Kostola
zo staršej doby železnej, ktorú
sme podrobne opísali v predošlom čísle. Okrem nej sa medzi
nálezmi nachádza aj neolitická
keramika lengyelskej kultúry
z Chtelnice a tiež stredoveká
a novoveká keramika z rôznych
lokalít.
V priebehu novembra obohatilo múzeum svoje zbierky
aj o faksimile pergamenovej
kráľovskej privilegiálnej listiny,
vydanej uhorským panovníkom
Belom IV. v roku 1238 mestu
Trnava. Ňou dal kráľ Trnave
charakter slobodného kráľovského mesta. Autorom faksimile
je doc. Ivan Galamboš. 
Odborní pracovníci múzea

Faksimile výsadnej listiny Belu IV. z roku 1238
V priebehu novembra 2017 obohatilo Západoslovenské
múzeum svoje zbierky o unikátny predmet – faksimile
pergamenovej kráľovskej privilegiálnej listiny vydanej
uhorským panovníkom Belom IV. v roku 1238 mestu Trnava.
Listinou dal uhorský kráľ
Belo IV. Trnave charakter
slobodného kráľovského mesta.
Listina je jedinečným dokladom
o vysokom stupni vlastnej
samosprávy obyvateľov Trnavy
v 13. storočí, svedčí o ich právach
a výsadách, upravuje ich vzťah
k panovníkovi, šľachte i cirkvi.
Listina zavŕšila dovtedajší vývoj
trnavských osád po právnej
stránke. Privilégium zdôrazňuje
príslušnosť Trnavy ku kráľovskej
korune a najvyšším zástupcom
trnavských mešťanov sa stal
volený richtár.
V dolnej časti bola listina
spečatená zlatou bulou privesenou na šnúre, ktorá zaručovala
hodnovernosť či vážnosť stredovekej listiny. Originál tejto pre
Trnavu významnej pergamenovej listiny je uložený v Štátnom
archíve v Trnave a je zároveň
jeho najstarším uchovávaným
dokumentom. Žiaľ, originál
bol v minulosti poškodený

vojskami Imricha Tököliho,
keď v septembri v roku 1683
počas rabovania v Trnave strhli
pečať, zlatú bulu a poškodili
nielen časť pergamenu, na
ktorom bola pripevnená, ale
i obsah textu v posledných
dvoch riadkoch. Zlatá bula sa
už nikdy nenašla, avšak pergamen s výsadami je napriek
poškodeniu dobre zachovaný.
Pred niekoľkými rokmi bol reštaurovaný tímom špecialistov
v Slovenskom národnom archíve a to pod vedením reštaurátora doc. Ivana Galamboša.
Práve doc. Ivan Galamboš je
autorom ručne kaligraficky
písaného, hodnoverného umeleckého faksimile s pridanou
hodnotou historickej rekonštrukcie v podobe doplneného
textu a privesenej buly. Rovnako ako na originálnej listine
s rozmermi 58 cm na šírku
a 39 cm na výšku je použitý
kvalitný, obojstranne brúsený
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kozí pergamen. Ručne spletenými niťami dobovou technikou je privesená pečať zlatej
buly panovníka Belu IV. s priemerom 45 mm a hrúbkou 5,5
mm. Dobová pečať, ktorú panovník používal má obojstranne pozitívne vystupujúci reliéf.
Na averze je zobrazený panovník sediaci na tróne, v rukách
drží žezlo a jablko. Na reverze
je v strede umiestnený heraldický uhorský štít, z ktorého

pozitívne vystupuje dvojkríž
s nerovnakými ramenami. Bula
vytvorená z medi je pozlátená
24-karátovým zlatom. Faksimile
hodnoverne pripomína listinu
tak, ako bola mestu odovzdaná
v roku 1238 Belom IV.
Rekonštrukcia privilégia bola
vystavená na autorskej výstave
Z reštaurátorskej tvorby Ivana
Galamboša, ktorá sa konala
v Galérii mesta Holíč do 8. októbra 2017. 
Lucia Duchoňová

Advent v múzeu
Podujatie Advent v múzeu sa koná už tradične
v prvú adventnú nedeľu.
Tohtoročná predvianočná akcia je pripravená
3. decembra o 15,00 na
počesť 130. výročia narodenia trnavského pekára,
cukrára a predovšetkým
zberateľa
starožitností
a ľudového umenia Štefana Cyrila Parráka (1887
– 1969). Na prvom poscho-

Bronzová busta Š. C. Parráka,
autor akad. soch.
Pavol Čambál

dí múzea bude reinštalovaná busta zberateľa,
ktorého časť zbierky sa
nachádza vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave. Predmety
z Parrákovej zbierky uvidia návštevníci v rámci
komentovanej prehliadky expozíciami múzea.
Občerstvenie pripravené
v štylizovanej cukrárni U Parráka ponúkne
rozličné sladkosti. Záujemcovia si budú môcť
zároveň pozrieť prezentáciu o živote a zbierke
zberateľa v koncertnej
sále. Vianočnú atmosféru podujatia umocnia
spevom vianočných kolied členovia detského
folklórneho súboru Trnavček.
Aneta Vlčková

Štefan Cyril Parrák a dve figúry
Bizmayerových žobrákov
Už niekoľko rokov sa na
prelome augusta a septembra
schádzajú v Modre obdivovatelia keramiky na Slávnostiach
hliny. Súčasťou podujatia je aj
odborný keramický seminár,
na ktorom prednesú plody
svojej výskumnej práce viacerí
slovenskí i zahraniční odborníci. Tohto roku sa seminár
niesol v obzvlášť sviatočnej
atmosfére oslavy 95. narodenín národného umelca Ignáca
Bizmayera, ktorý na ňom ani
tento raz nechýbal. Keď sa
program chýlil ku koncu, rozhodla som sa, že nepremeškám príležitosť a opýtam sa
majstra Bizmayera, na čo som
už dlhší čas myslela. Zaujímalo

Spomienky Ignáca Bizmayera
na trnavského zberateľa

chlapci bežne nechodili, sladké
pochúťky si ako žiaci nemohli
dovoliť. Na návštevu Parrákovho súkromného múzea ich však
vtedy zo školy brával Heřman
Landsfeld, keramický majster,
vedúci maliarskej dielne a priekopník vo výskume habánskej
keramiky v Československu,
ktorý bol pre Ignáca Bizmayera
veľkým vzorom. Mladí učni sa
mali inšpirovať štúdiom motívov maľovaných na starej keramike, ktorú Parrák vystavoval.
Majster Bizmayer si spomína, že
boli u Parráka v múzeu viackrát
a zberateľ vždy netrpezlivo štrgotal kľúčmi, akoby ich chcel už
poslať preč. Ale bolo to len zdanie, lebo Parrák sa tešil každej
návšteve, ktorá prejavila záujem
o jeho džbány. Na prvý pohľad
pôsobil naňho ako tichý, trochu
utiahnutý, ale dobrosrdečný
človek, ktorý sa rozžiaril hlavne vtedy, keď mohol rozprávať
o svojej zbierke. Parrák nebol
študovaný odborník na keramiku, či starožitnosti. Pri získavaní nových prírastkov do svojej
zbierky sa ako milovník umenia
riadil skôr intuíciou, srdcom
a citom pre krásu. Štefan Cyril
Parák a majster Bizmayer sa
opäť stretli až o niekoľko rokov
neskôr. Ignác Bizmayer bol vtedy na začiatku svojej úspešnej
tvorby figuralistu, keď Parrák
uňho uvidel dve keramické
plastiky, Žobráka a Žobráčku.
Ako majster Bizmayer uvádza
boli to jeho prvé plastiky žobrákov, ktoré vytvoril. Parrák sa pri
svojej zberateľskej činnosti na
diela svojich súčasníkov veľmi
nezameriaval, jeho doménou
boli výrobky starých džbankárskych majstrov. Možno to však
bola práve Parrákova intuícia
a možno mu plastiky žobrákov pripomenuli naozajstných
ubiedených žobrákov, akých
bolo v tom čase bežne vídať
v Trnave i v okolitých dedinách,
že zatúžil mať podobných vo
svojej zbierke. Ignác Bizmayer
ako hrdý potomok habánov
bol zasa obdivovateľom starej
keramiky. A tak sa dohodli na
výmene - dvaja žobráci za tri
keramické predmety. Majster
Bizmayer si u zberateľa vybral
fajansový „čepák“ s motívom
pravdepodobne zbojníka datovaný v roku 1838 zo západného
Slovenska, tanier s motívom
dvoch proti sebe stojacich žl-

„Čepák“ z roku 1838

ma, ako sa trnavský cukrár, pekár, zberateľ ľudového umenia
a starožitností Štefan Cyril Parrák dostal k dvom keramickým
plastikám, Žobráka a Žobráčky
z jeho tvorby. V zbierkach
Západoslovenského múzea sa
totiž nachádzajú fotografie interiéru Parrákovho múzea, na
ktorých sú uvedené plastiky
zachytené. S odpoveďou na
moju otázku, napriek tomu,
že od vzniku fotografií prešlo
už viac ako polstoročie pán
Bizmayer ani chvíľu nezaváhal: „Vymenil som ich s ním
za starú keramiku“ a dodal:
„Príďte sa na to pozrieť.“ Takéto pozvanie sa veru neodmieta
a po nejakom čase som sa
u Bizmayerovcov ohlásila.
Majster Bizmayer na otázku,
kedy videl trnavského zberateľa
po prvý raz musel v mysli zablúdiť až do svojich školských
čias, kedy sa učil v Keramickej
škole v Modre, v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia. Do Parrákovej cukrárne
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Ignác Bizmayer s keramickým
obrázkom z Košolnej

tých vtákov z konca 18. storočia
z obce Častá. Najmilším z Parrákovej zbierky mu je však dodnes malý nenápadný keramický obrázok s Nepoškvrneným

Tanier z Častej

počatím Panny Márie pochádzajúci z rodnej Košolnej. Ako
si majster Bizmayer spomína,
Štefan Cyril Parrák sa len ťažko
lúčil s vybranými predmetmi.
Keď mu ich odovzdával, ešte
si povzdychol s pre neho príznačnými slovami: „Srdce mi
krváca...“.
A aké boli ďalšie osudy dvoch
figúr žobrákov od Ignáca Bizmayera? S istotou môžeme
uviesť iba to, že v rámci naozaj
rozsiahleho počtu vyše 7 700
predmetov, ktoré múzeum
v priebehu niekoľkých rokov od
Štefana Cyrila Parráka získalo,
sa plastiky žobrákov neobjavili. 
Rozhovor s národným umelcom Ignácom Bizmayerom bol
realizovaný koncom septembra
– začiatkom októbra 2017

Za sprostredkovanie stretnutia s majstrom Bizmayerom
touto cestou ďakujem kurátorke
SNM – Múzea Ľudovíta Štúra
Mgr. Silvii Hrdlovičovej
Aneta Vlčková

Drobnosť zo života
Štefana Cyrila Parráka

Živá spomienka
na Zoltána Kodálya

Známy
trnavský
zberateľ
Štefan Cyril Parrák bol vyučený
pekár a cukrár. V Trnave mal svoj
podnik v dome po rodičoch na
dnešnej Hlavnej ulici. Dom na
adrese Trnava 33 (neskôr Masarykova ulica) patril ešte v osemdesiatych rokoch 19. storočia
Michalovi Parákovi a jeho žene
Jane. Priezviská celej rodiny boli
v 19. storočí písané s jedným r teda Parák. Prostredníctvom údajov v matrikách a informácií od
potomkov sme zistili niečo viac
o rodine Parákovcov v Trnave.
Starý otec zberateľa Štefana Cyrila Parráka Štefan Parák (*28. jún Štefan Cyril Parrák – zberateľ, foto1830) pochádzal z Čachtíc (Csej- grafia z rodinného archívu Gabriely
te). Do Trnavy prišiel ako krčmár Absolonovej

Dňa 21. septembra 2017 bola pri príležitosti 135.výročia
narodenia a 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya slávnostne
odhalená na Dome hudby pamätná tabuľa (viac Západoslovenské múzeum – zaujímavosti a novinky zo života múzea,
2017, roč. 1, č. 3, s. 2.). Medzi vzácnymi hosťami bol prítomný
aj muzikológ, hudobný skladateľ a rodák z Trnavy profesor
PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., ktorý vo svojom príhovore spomínal na osobné stretnutie so Zoltánom Kodályom. Radi by
sme sprostredkovali jeho autentickú výpoveď všetkým,
ktorí nemali možnosť sa podujatia zúčastniť.

Zápis o narodení v matrike krstov (familysearch, matriky online)

s rodinou – s manželkou Evou,
rod. Egri, synom Michalom (otcom Štefana Cyrila Parráka), ktorý sa narodil tiež v Čachticiach 21.
septembra 1851 a dcérou Annou
(1854). Podľa informácií od potomkov rodiny prišli Parákovci do
Trnavy pred rokom 1867.
Michal Parák sa oženil s Janou,
rodenou Striberny a v Trnave sa
im narodilo medzi rokmi 1880
– 1889 niekoľko detí, medzi nimi
aj Štefan (1887) a Rudolf (1889).
Krstnou mamou detí bola babička Eva Egri a krstným otcom

menovali. Z nich neskôr používal iba prvé krstné meno Štefan,
i keď skutočné celé meno znelo
oficiálne Štefan Ján Silvester Parák. Kde sa vzalo neskôr pridané
druhé krstné meno Cyril, ako
i dve r v priezvisku Parrák, to sa
už dnes asi nedozvieme.
Dom na Masarykovej ulici
po Michalovi Parákovi zdedili
jeho synovia – vyučený cukrár
a pekár Štefan (Cyril) Parrák
a hostinský Rudolf Parrák. Dom
už dnes nestojí, koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia musel

Vážení prítomní,
prijal som možnosť povedať
niekoľko slov pri tejto milej príležitosti. Osobnou pohnútkou je
skutočnosť, že som po ukončení
štúdií získal študijný pobyt v Budapešti na základe medzištátnej
dohody začiatkom 50. rokov minulého storočia. V rámci tamojších aktivít som mal možnosť
stretnúť sa formou individuálnej
konzultácie so skladateľom
a profesorom prednášajúcim
etnomuzikológiu na Hudobnej
akadémii Zoltánom Kodályom.
Podľa písomných pamätí Kodályovho spolužiaka na trnavskom
gymnáziu Mikuláša Schneidera
Trnavského bol Kodály už vtedy
málovravný, presný vo formulácii myšlienok, disciplinovaný
a mimoriadne pracovitý. Od prvej chvíle čo ma majster Kodály
prijal v konzultačnej miestnosti
sa mi potvrdzovali tieto jeho
vlastnosti. Po tom, čo som sa
stručne predstavil ako absolvent
muzikologického a skladateľského štúdia a ako zapisovateľ
ľudových piesní, majster povedal: „Dobre, začnime pri téme
ľudovej hudobnej tradície. Celou
Európou prešli hudobné štýly
a techniky, ktorými sa zaoberajú dejiny komponovanej hudby.
Ale pestrosť a mnohorakosť
tradičnej nekomponovanej ľudovej hudby má svoju územnú
i časovú pestrosť. Tá umožnila

Búranie domu s bývalou Parrákovou cukrárňou

Jozef Parák, podnikateľ. Po roku
1891 sa ďalšie deti spomínanej
dvojici narodili v Majcichove
(Majthény 83).
V matrike krstov je zapísaný
Michalov syn Štefan, narodený
22. decembra 1887 v Trnave.
Dnes ho Trnavčania poznajú
ako Štefana Cyrila Parráka, ale
v matrike je zapísaný ako: Stephanus (Protomartyr) Joannes
(Evangelista) Sylvester Parák,
pričom v zátvorke sú upresnené
mená svätcov po ktorých ho po-

ustúpiť poschodovej novostavbe
bytového domu so sporiteľňou
na prízemí. Michalovi Parákovi
patril aj dom neďaleko radnice,
ktorý kúpil ešte pred koncom svetovej vojny (asi okolo roku 1917).
Predtým patril rodine kaviarnikov
Hermannovcov. Neskôr tam bolo
viac podnikov, jedným z nich bol
hostinec Vojtecha (Bélu) Paráka,
ale aj podnik Františka Paráka. 

Simona Jurčová
Zdroj: Informácie od Evy Hermanskej,
ktorá je potomkom Parrákovcov
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integrovať osobitné národné
tradície, ale aj vzájomné ovplyvňovanie. Príbuznosti však odmietam – vravel – využívať na
medzinárodné trenice. Pre mňa
je skutočnosť možných spoločných čŕt dôvodom na zbratanie
národov. Spoločné štrukturálne
črty a výrazové vlastnosti majú
aj iné sociologické a historické
črty.“ Ako príklad uviedol majster ľudové kultúry tzv. karpatského oblúku a proces vrstvenia
štýlov i spoločných čŕt. Viditeľné
sú znaky pastierskej kultúry,
roľníckej kultúry, remeselníckej
tradície, mestského folklóru
a inovácie stereotypov. „Kto sa
usiluje o novú skladateľskú tvorbu, mal by dobre poznať našu
tradíciu a jej bohatosť.“ Vedomostné i emocionálne osvojenie
minulosti a súčasnosti, domácej
i svetovej, umožňuje aj osobný
vklad do hudobného diela. To je
naša šanca naznačiť svoj ľudský
odkaz a naznačiť aj víziu človečenstva. Toľko Kodály.
Na záver by som rád citoval
slová nášho významného skladateľa Eugena Suchoňa: „Strata
Zoltána Kodálya znamená stratu
kritika, vedca a umelca – skladateľa, ale aj to, že svet stratil
človeka, ktorý v medzinárodnom meradle viedol hudbu na
nové cesty.“
Ďakujem za pozornosť! 
Ladislav Burlas

Lipa Andreja Radlinského v záhradách Západoslovenského múzea
V Trnave sa v dňoch 7. - 10.
septembra uskutočnili Národné matičné slávnosti.
Ich bohatý program zahŕňal nielen vystúpenia folklórnych súborov na rozličných pódiách Trnavy, ale aj konferenciu
Slovensko v súradniciach času,
prezentáciu vedeckých ústavov
a odborných pracovísk Matice
slovenskej, výstavy, besedy,
prehliadku víťazov detských literárnych súťaží, školu remesiel
pre deti, divadelné predstavenia,
vyhodnotenie
celoslovenskej
literárnej súťaže, ba i futbalový
turnaj. K pietnej časti slávností
patrili evanjelické služby božie
a svätá omša v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa a položenie vencov
k pamätnej tabuli biskupa Štefa-

na Moyzesa. Otvorenie slávností
pri súsoší Antona Bernoláka
a pietna spomienka pri pamätníku M. R. Štefánika boli ukončené
sadením pamätných líp.
Záhrady Západoslovenského
múzea boli vybrané ako miesto
zasadenia Lipy Andreja Radlinského – rímskokatolíckeho
kňaza, jazykovedca, pedagóga,
redaktora, fyzika, vydavateľa, náboženského spisovateľa,
zakladateľa Spolku svätého
Vojtecha a spoluzakladateľa
Matice slovenskej. Slávnostný
akt vykonali 7. septembra 2017
o 14,30 predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor
Mikuš a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. 
Daniela Čambálová

Trnavská paleta

Na križovatke súčasnosti a minulosti

Trnavská paleta je tradičná jesenná prehliadka nepro- Názov podujatia Na križovatke súčasnosti a minulosti ukrýfesionálnej výtvarnej tvorby autorov z okresov Trnava, val dve samostatné výstavy z Chorvátska. Dokumentárna
Piešťany a Hlohovec.
výstava Hlaholika a chorvátsky hlaholizmus predstavila
Prihlásené práce hodnotila so špecifickým
výtvarným hlaholiku a jej používanie v chorvátskom prostredí.
odborná porota v zložení: prejavom – insitná tvorba.
predseda doc. Milan Rašla, Vystavených je vyše 180 diel,
a ka d e m i ck ý
maliar z Bratislavy a členovia
Mgr.
Peter Babka,
výtvarný
pedagóg
a umelecký
fotograf,
Bystrík Vančo, výtvarník
– ilustrátor Pohľad na výstavu
a tajomníčka Mgr. Milada väčšinou obrazov maľovaných Príhovor veľvyslanca Chorvátskej republiky v Slovenskej republike
Kotlebová, odborná pracov- prevažne technikou olejomaľ- Aleksandara Heinu
níčka Trnavského osvetového by a akrylu. Niekoľko autorov
Písmo, ktoré v 9. storočí pristrediska. Diela boli rozdelené zaslalo do súťaže aj objekty niesli Svätí Cyril a Metod na
do štyroch kategórií A – autori – prevažne rezbárske práce, Veľkú Moravu sa dostalo ako
od 15 do 25 rokov, B – autori keramiku a jedna autorka slovanský liturgický jazyk aj na
od 26 do 60 rokov, C – autori predstavila kolekciu šperkov. chorvátske územie. Hlaholika
nad 60 rokov a D – autori od Uskutočňuje sa už 49. roč- tam kedysi prenikla z dvoch
15 rokov výtvarne neškolení, ník tejto regionálnej súťažnej strán, a to zo severu – z Veľkej
výstavy, je Moravy a z juhu – z macedóninštalovaná skej oblasti. V Chorvátsku sa
v priestoroch vyvinul špecifický hranatý tvar
Západoslo- hlaholiky. Dedičstvo slovanv e n s k é h o ských apoštolov sa tu udržalo
múzea v Tr- najdlhšie a hlaholiku používali
nave, Múzej- do 19. storočia. Z liturgie forné námestie málne vymizla až v roku 1927,
Pohľad do výstavy
3 od 9. no- kedy bol vydaný misál predpíMoščenica už niekoľko rokov
vembra 2017 saný latinkou.
Výtvarná výstava bola vý- a pravidelne sa ich zúčastňujú aj
a potrvá do
14. januára berom z diel umelcov, ktorí maliari zo Slovenska. Moščenica
sa zúčastnili medzinárodných je staré, pôvodne stredoveké
2018. 
maliarskych sympózií Mošće- mesto na kopci nad prímorským
Simona Jurčová
nički pinel – Moščenický štetec. rybárskym mestom Moščenicka
Milan Čech: Popoludnie na Halenárskej ulici
Sympóziá sa konajú v mestečku Draga. Každý rok v auguste sa
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(pokračovanie na str. 7)

(dokončenie zo str. 6)

tam stretne skupina maliarov
a týždeň tam tvoria svoje diela. Na konci sympózia sa koná
záverečná výstava z diel zo
sympózia.
Obe výstavy sa konali od 6.
októbra do 5. novembra v Západoslovenskom múzeu v Trnave
vďaka participácii mnohých
usporiadateľov: Trnavský samosprávny kraj, Veľvyslanectvo
Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička
Draga v spolupráci s Općinou
Mošćenička Draga, Turistickou
organizáciou Mošćenička Draga,
Spoločenstvom Jenio Sisolski
Brseč. Kurátorom a garantom
výstavy bol Miloš Prekop z and
gallery v Trnave. Výstavu prišli

Ľubomír Kolár:
Vianoce na skle maľované
Rodák z Trnavy (1959) Ľubomír Kolár žije a pracuje
v Bratislave. Venuje sa insitnému umeniu a technike
podmaľby na sklo. Ľubomír
Kolár prežil detstvo na dedine, v obci Pata.
Vo svojej výtvarnej tvorbe
sa zaoberá ľudovými motívmi,
zobrazuje slovenské tradície,
bežný život ľudí žijúcich na vidieku, striedanie ročných období
a zvyky, ktoré k nim patria. Je
to svet plný pokoja a čarovných
momentov jednoduchého ľudského šťastia z každodenných
radostí. Autora k tvorbe technikou podmaľby na sklo inšpirovali
najznámejší slovenskí maliari na
sklo – Ferdinand a Alexander
Salzmannovci. Títo skveli umelci
pochádzali z Paty a ich obrazy
sa nachádzali v nejednej domácnosti v tomto regióne. Autor
sa nechal ovplyvniť aj vlastnou
fantáziou, farebným až naivným
pohľadom na svet, v ktorom
nachádzame zachytené nielen
ľudové tradície ale až poetickú
krásu života a jeho neopakovateľných momentov... ako raz
ktosi povedal: „Obrázok na skle
maľovaný je ako ľudová pieseň.“
Ľubomír Kolár sa svojej záľube
venuje už vyše 30 rokov. Každá
voľná chvíľa strávená maľovaním
je pre autora sviatočná aj napriek
tomu, že je to práca veľmi náročná.
Vyžaduje si veľkú trpezlivosť, zruč-

Ľubomír Kolár: Vianočný Betlehem

nosť a zmysel pre detaily. Technika
podmaľby na sklo sa musí trpezlivo
cvičiť, aby maliar získal pevnú ruku
a cit pre prácu na skle. Diela Ľubomíra Kolára sa nachádzajú na Slovensku i v zahraničí. Každý obraz si
našiel svojho obdivovateľa a každý
je originál. Jeho obrazy prinášajú
do každodenného života kúsok
snívania, pokoja, radosti a rozprávkového pohľadu na svet. Autor
vystavoval na viacerých samostatných výstavách, napríklad v Balneologickom múzeu Imricha Wintera
v Piešťanoch, vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, v Mestskom múzeu
v Seredi a pod.
Výstava Maľovaný svet Ľubomíra Kolára je sprístupnená
v Západoslovenskom múzeu
v Trnave od 30. novembra 2017
do 14. januára 2018. 

Herbárium
S
príchodom
chladného
počasia zbierame z liečivých
rastlín hlavne plody alebo
podzemné časti. Najčastejšie
sa zbierajú plody ruže šípovej (Rosa canina), známe ako

Hloh

spavosti, pri poinfarktových
stavoch a podobne.

Ruža šípová

Daniela Kolárová, Simona Jurčová

Známou liečivou rastlinou je
kostihoj lekársky (Symphytum
officinale). Po zoschnutí nadKostihoj

šípky. Býva to pomerne veľký
ker, z ktorého zbierame šípky
bez stopky opatrne, aby sme sa
nepopichali. Musia byť červené,
tvrdé a nepoškodené. Plody
obsahujú veľa vitamínu C,
preto ich sušíme pri teplote do
35 stupňov a často ich opatrne
obraciame. Používame ich ako
čaj pri jarnej únave, infekčných
chorobách, horúčkovitých stavoch a podobne. V kuchyni sa
používajú mäkké plody na prízemnej časti opatrne vykopápravu lekvárov, sirupov, likéru
vame mohutné korene, ktoré
či vína.
umyjeme, môžeme ich naV neskorú jeseň zbierame vliecť na špagát a sušíme ich
červené plody hlohu obyčajné- na vzdušnom mieste alebo na
ho (Crataegus laevigata) a hlo- slnku a dosúšame pri umelom
hu jednosemenného (Crataegus teple. Korene sú krehké. Vnúmonogyna). Zbierame ich bez torne sa koreň málo používa,
stopky a opatrne, lebo kry majú častejšie sa z neho vyrábajú
tŕne. Sušíme ich na vzdušnom masti na regeneráciu tkanív,
mieste a dosúšame pri teplote na podporu tvorby kalusov pri
do 70 stupňov. Používajú sa zlomeninách, na zle sa hojaako čaje na zníženie krvného ce rany a vredy, pri kŕčových
tlaku, pri srdcových chorobách, žilách, opuchoch a podliatipri vápenatení tepien, pri ne- nách. 
Elena Zlatošová

Výtvarné dielne v múzeu

Západoslovenské múzeum
v Trnave pripravilo v rámci
spolupráce so školami ponuku výtvarných dielní na
objednanie. Dielne sa konajú
pod vedením Tatiany Florišovej v Dome hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského. Pre deti

Motív z hlaholiky

otvoriť predstavitelia všetkých
spomínaných inštitúcií za účasti
veľvyslanca Chorvátskej republiky v Slovenskej republike Aleksandara Heinu.  Simona Jurčová

materských škôl, pre žiakov 1.
stupňa základných škôl aj pre
hendikepovaných návštevníkov
je určená dielňa s názvom Bolo
u nás more voľne nadväzujúca
na rovnomennú geologickú
výstavu, ktorá je prístupná
v Západoslovenskom múzeu
(pokračovanie na str. 8)

7

(dokončenie zo str. 7)

v Trnave na Múzejnom námestí
3 až do konca februára 2018.
Zameraná je na maľovanie
morských motívov na papierové tanieriky. Pre všetky vekové
kategórie je určená výtvarná
dielňa Maľba na kamene zameraná najmä na tradičné
ľudové ornamenty maľované
na kamene – okrúhliaky. Výtvarné dielne sú organizované
pre skupiny maximálne 20 detí
a pedagóga.
Pre deti MŠ je vstupné 0,50
€, pre žiakov je vstupné 1,- €,
alebo 1 kultúrny poukaz

Škola ľudových remesiel

Dielne sa konajú v utorok až
piatok v čase od 9,00 do 11,30
a od 13,30 do 15,00. Trvajú
cca 40 – 60 minút. Objednávky sa prijímajú na tel. č. 033/
5512913. 
Simona Jurčová

Na poslednom kurze Školy
ľudových remesiel v roku 2017
v sobotu 9. decembra o 14,00
v priestoroch Západoslovenského
múzea v Trnave sa budú záujemcovia učiť vyrábať vianočné
slamené ozdoby pod vedením
majstra slamienkára Pavla Gregora
z Prievidze. Budú sa venovať technike špirálového pletenia. Účastníci
kurzu si vyrobia vlastné ozdoby zo
slamy, ktorými si môžu skrášliť
vianočný stromček. Podujatie je

 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
ood 1. novembra do 28. februára

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).

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

Fotografovanie
a filmovanie svadieb

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

Otváracie hodiny študovne

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

Aneta Vlčková

www.zsmuzeum.sk

Informácie
 Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3
Otváracie hodiny:
Ut – Pia 8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené

určené pre dospelých a deti od 10
rokov. Objednávky osobne alebo
na telefónnom čísle 033/5512913.
Vstupné je 1,50-€. 

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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