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Zaujímavosti a novinky zo života múzea

  Vážení čitatelia, 
kultúra sa rodí doma, dospieva v škole, 

ale zdokonaľovať ju môžu len vyspelé in-
štitúcie. V Trnavskom samosprávnom kraji 
spravujeme celkovo osemnásť kultúrnych 
ustanovizní. Oceňujem, že tieto zariade-
nia dokazujú svoju opodstatnenosť, sta-
rajú sa a chránia našu vzdelanosť, pričom 
vychovávajú cez spoznávanie minulosti 
našu mládež k vlastenectvu. 

Múzeá od nepamäti poskytujú ľuďom 
slobodný prístup k vzdelaniu a sú nosi-
teľmi informácií. Možno povedať, že sú 
zdrojom pamäti národa, opatrujú naše kultúrne dedičstvo a slúžia 
všetkým, ktorí chcú uhasiť svoj smäd po poznaní. Teší ma, že sa 
o našu vzdelanosť stará aj Západoslovenské múzeum v Trnave, 
ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

Neodmysliteľnou súčasťou odborných inštitúcií je ich edičná 
a publikačná činnosť. Práve Západoslovenské múzeum pat-
rí k tým najaktívnejším a pripravilo pre nás časopis Múzejné 
novinky. V čase, keď je kultúra v médiách degradovaná a naj-
predávanejšími tlačovinami sú tie bulvárne, je cenné, že svoje 
miesto si medzi nimi vie nájsť aj populárno-náučný regionálny 
magazín.

Som presvedčený, že odborní a profesionálni autori dokážu svo-
jimi článkami zaujať širokú verejnosť a propagovať kultúru zaujíma-
vou formou. Prajem Západoslovenskému múzeu v Trnave dostatok 
návštevníkov a časopisu Múzejné novinky množstvo zaujímavých 
tém, aby vo vysokej kvalite prinášali kultúru do našich domovov aj 
v ďalších rokoch. 

Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Vážení čitatelia, milí návštevníci!

Západoslovenské múzeum v Trnave navštívia ročne tisícky 
návštevníkov. Pravidelní hostia vernisáží a podujatí pre verejnosť 
i náhodní návštevníci zvyčajne vyjadrujú prekvapenie z množstva 
zaujímavých výstav, rozmanitosti a kvality zbierok múzea. 

Prioritou múzea je ochrana kultúrneho dedičstva nášho regiónu 
pre nasledujúce generácie, inšpiráciou pre našu prácu sú tiež názory 
návštevníkov. Na základe vašich postrehov sme napríklad požiadali 
Mesto Trnava o doplnenie smeroviek v uliciach, aby uľahčili orientáciu 
záujemcom o prehliadku budov múzea a o odstránenie nevkusného 
stojanu na plagáty vľavo pri múzeu. Komunikácia je však dôležitá nielen 
prostredníctvom výstavných aktivít a podujatí. Byť v užšom kontakte 
so skutočnými i potenciálnymi návštevníkmi múzea a využiť pritom 
možnosti tlačeného slova je dôvodom, prečo sme sa rozhodli vydávať 
štvrťročne novinky a informácie zo života nášho i vášho múzea.

Daniela Čambálová, riaditeľka Západoslovenského múzea

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea
Sídlom novovzniknutého Krajského, 
neskôr Západoslovenského, múzea sa 
v roku  1954 stala schátraná budova 
vojenskej nemocnice v Trnave, ktorá 
sa začala budovať v trinástom storočí 
ako kláštor klarisiek s kostolom (to-
muto účelu slúžila do roku 1782).

Múzeum si budovu so statusom národnej 
kultúrnej pamiatky postupne prispôsobilo 
na uchovávanie, spravovanie a prezentáciu  
kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na stav 
objektu, jeho rozľahlosť, postupné stavebné 
úpravy i technológie používané v predchá-
dzajúcich obdobiach, náklady na prevádzku 
a súčasné požiadavky na verejné priestory 
vznikla potreba renovácie budovy.   

Múzeum sa  po realizácii reštaurátor-
ského a umeleckohistorického výskumu 

nástenných malieb a mobiliáru interiéru 
kostola v roku 2004 z dotácie Pro Slovakia  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
následne snažilo získať finančné prostried-
ky v roku 2006 projektom na reštaurovanie 
kostola Nanebovzatia Panny Márie z nór-
skeho finančného mechanizmu. Projekt na 
opravu celého komplexu bol po prvý raz 
vypracovaný a žiadosť zaslaná do výzvy 
európskych fondov v roku 2010. Aktuali-
zovaná projektová dokumentácia a žiadosť 
o finančnú podporu na rekonštrukciu 
a modernizáciu budovy Západosloven-
ského múzea bola opäť zaslaná do výzvy 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v roku 2014.

V januári 2015 bolo rozhodnuté, že pro-
jekt bude spolufinancovaný Európskou 

úniou vo výške 85% z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štát-
neho rozpočtu Slovenskej republiky a vo 
výške 5% z rozpočtu Trnavského samo-
správneho kraja. Celková výška poskytnuté-
ho príspevku dosiahla 1 339 183,28 eur.

Fasáda múzea so zachovanou analytickou sondou
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Projekt rekonštrukcie a modernizá-
cie budovy Západoslovenského múzea 
v Trnave obsahoval výmenu vonkajších 
okenných a dverových výplní, kompletnú 
renováciu fasády budovy s reštaurovaním 
dobových nápisov, vybudovanie externého 
výťahu a stavebnú úpravu časti pivnice, 
ktorá sa nachádza v blízkosti výťahovej 
šachty.  Konečný termín realizácie  projek-
tu bol určený na koniec novembra 2015.

Na realizáciu stavby vybral vo verejnom 
obstarávaní investor Trnavský samosprávny 
kraj  firmu CS, s. r. o. z Trnavy.  Firma so 
svojimi dodávateľmi pod dohľadom pracov-
níkov Krajského pamiatkového úradu v Tr-
nave vymenila 276 drevených okien a von-
kajších dverových výplní, pričom 7 pôvod-
ných okien z obdobia baroka na druhom 
poschodí budovy bolo zreštaurovaných 
a jedno okno na prvom poschodí  opätovne 
vytvorené v neskoršej prímurovke podľa 
požiadaviek pamiatkarov. V pivnici a vstup-
nej časti múzea boli osadené celosklenené 
dvere s priehľadom do nádvoria. Na bezba-
riérový vstup imobilných návštevníkov bol 
na nádvorí vybudovaný externý výťah, ktorý  
umožňuje prístup do pivničných priestorov 
i na obe poschodia múzea.

Fasády budovy boli obnovené na zá-
klade predchádzajúceho reštaurátorského 
výskumu, ktorý realizovala firma akade-
mického sochára Pavla Čambála. Vyko-

naný bol plošný odkryv v rozsahu plôch 
podľa výskumu, ktorý potvrdil prítomnosť 
slohových vrstiev. Nehodnotné vrstvy boli 
odstránené po úroveň vrchnej slohovej 
omietky a originál bol konzervovaný, očis-
tený a  zafixovaný na podklad. Zároveň 
boli doplnené chýbajúce informácie o vý-
tvarnej výzdobe. Na plochách, kde boli 
zistené v rámci slohových vrstiev výpadky 
omietok, boli doplnené nové po úroveň 
okolitej slohovej omietky. Na plochách, 
kde výskum potvrdil absenciu slohových 
omietok, boli novodobé a technicky dožité 
omietky kompletne odstránené. Výsku-
mom a odkryvom zistené slohové výtvarné 
riešenie fasád bolo prenesené ako rekon-
štrukčná kópia na novú omietkovú vrstvu. 
Pôvodné povrchy omietok a výtvarná 
výzdoba v nápisových kruhoch v polohe 
korunných ríms fasád boli ošetrené a pre-
zentované rovnako ako v analytických 
sondách po plošnom odkryve. Originálne 
profilované korunné a nadokenné rímsy 
boli ošetrené a v prípade chýbajúcich boli 
vyhotovené rekonštrukčné kópie niekto-
rých profilovaných  nadokenných ríms. 
Ošetrené tiež boli kamenné prvky fasády 
(chýbajúce boli vyrobené podľa doku-
mentácie), kovové mreže a kovová dverová 
výplň na vstupnom portáli do kostola. Vý-
sledkom obnovy fasády bolo dosiahnutie 
autentického barokového výrazu objektu 
a uplatnenie najvýznamnejších stredove-
kých nálezov formou analytických sond.

V novo sprístupnenej časti pivnice pri 
výťahu boli ošetrené klenby a realizované 
stavebné úpravy (izolácie, inžinierske sie-
te, podlaha z prírodného kameňa) tak, aby 
bol priestor pripravený na plánovanú ex-
pozíciu tehly. Na celej fasáde boli osadené 
nové vetracie mriežky a vo vstupnom areáli 
informačná tabuľa s vlajkami. Návštevníci 
majú k dispozícii informačné kiosky, ktoré 
sú súčasťou projektu. Napriek rozľahlosti 
budovy, rozsahu prác a časovému posu-

nu, ktorý zapríčinilo  reštaurátorské do-
skúmanie zistených nálezov na fasádach 
nariadené pamiatkovým úradom  bol výťah 
skolaudovaný  začiatkom decembra 2015 
a fasády 11. januára 2016. Kontrola z Útva-
ru implementácie programov regionálneho 
rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  ob-
hliadla práce  vykonané v múzeu 19. febru-
ára 2016 a skonštatovala, že vykonané 
a fakturované práce boli v súlade, všetky 
výdavky boli oprávnené a implementácia 
projektu bola v súlade s legislatívou SR 
a EÚ. Nezistila žiadne nedostatky.

Verejnosti bola obnovená  a zmoder-
nizovaná budova múzea slávnostne sprí-
stupnená vernisážou expozície Osob-
nosti športu Trnavského samosprávneho 
kraja dňa 19. mája 2016. Uskutočnená 
rekonštrukcia a modernizácia budovy 
Západoslovenského múzea obnovila 
stav národnej kultúrnej pamiatky, znížila 
náklady na prevádzku objektu, uľahčila 
hendikepovaným návštevníkom prístup 
ku kultúrnym hodnotám, zlepšila es-
tetické pôsobenie bývalého klariského 
kláštora, ktorý je nositeľom mimoriadnej 
urbanistickej i individuálnych pamiatko-
vých hodnôt. Vyžaduje však následné 
zmeny v interiéri, ktoré by skvalitnili 
podmienky ochrany kultúrneho dedič-
stva i služieb návštevníkom. 

Daniela Čambálová

Nádvorie múzea so vstupom a výťahom 

Nádvorie múzea, pôvodne rajský dvor kláštora

Osobnosti športu Trnavského samosprávneho kraja

Expozícia Osobnosti športu Trnavské-
ho samosprávneho kraja je galériou 
najvýznamnejších športovcov regiónu. 
Z iniciatívy a so záštitou predsedu TTSK 
Tibora Mikuša bola slávnostne otvore-
ná 19. mája 2016 v zrenovovanej budo-
ve Západoslovenského múzea. 

Predstavuje najvýznamnejších špor-
tovcov, ktorí pochádzajú z  regiónu, 
alebo v ňom dlhšie pôsobili. Výstava 
je rozdelená do tematických celkov 
podľa druhov športu. Konkrétne špor-
ty zastupujú najvýraznejší športovci 
v rámci kraja, spomenutí sú medailisti 
a účastníci olympijských hier, medailisti 
z majstrovstiev sveta, či z majstrovstiev 
Európy. Informácie sú doplnené údajmi 

o športových kluboch, ktoré sa výrazne 
zaslúžili o výchovu športovcov. Priestor 
je venovaný aj hendikepovaným špor-
tovcom – paraolympionikom a význam-
ným osobnostiam, ktoré pôsobili, alebo 
v súčasnosti pôsobia v kraji ako tréneri, 
rozhodcovia, pedagógovia, cvičitelia, 
organizátori športového života, športoví 
funkcionári, športoví lekári a fyziotera-
peuti, športoví novinári, redaktori či 
moderátori. 

Súčasťou expozície je prehľad  novo-
dobých zimných a letných olympijských 
hier do roku 2016. Doplnením je fotogra-
fická prezentácia z histórie športu v Tr-
nave a krátke televízne šoty z dobových 
reportáží o niektorých olympionikoch. 

Expozícia je nielen prehľadom úspe-
chov, ktoré športovci doteraz dosiahli, 
ale  môže byť zároveň vzorom pre mla-
dú generáciu aktívnych i začínajúcich 
športovcov. 

Simona Jurčová

Nové v múzeu
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Expozícia Klarisky v Trnave
Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy 
Západoslovenského múzea, bývalé-
ho objektu klariského kláštora, bolo 
niekoľko expozícií reinštalovaných 
alebo nahradených novými.  Úplne 
nový výraz získala expozícia o ráde 
svätej Kláry v priestoroch bývalého 
parlatória a vnútornej sakristie kláš-
tora. Sprístupnenie expozície spojené 
s otvorením kostola Nanebovzatia 
Panny Márie a prednáškou o vyše 500 
ročnej existencii rádu sa uskutočnilo 
dňa 5. októbra 2016. 

Expozícia Klarisky v Trnave sa nachá-
dza  v pôvodne dvoch samostatných 
miestnostiach. Prvá časť expozície je 
inštalovaná v parlatóriu, do ktorého sa 
vstupovalo z miestnosti určenej  na ko-
munikáciu mníšok s vonkajším svetom. 
V tejto miestnosti – rote sa nachádzalo 
otočné okienko a zamrežované okno, cez 
ktoré sa mohli mníšky rozprávať s osoba-
mi stojacimi vonku. Rota bola miestom 
spoločenského života spojeného s podá-
vaním jedla a nápojov, zariadená stolmi, 

kreslami a na stenách viseli vzácne obra-
zy. Naopak, parlatórium bolo oddelené 
od ostatných priestorov kláštora vzhľa-
dom na klauzúru mníšok, ktoré cez túto 
miestnosť vstupovali do veže kostola, kde 
na poschodí bola miestnosť pre kňaza 
(spovednica). Súčasťou expozície je do-
dnes zachovaný kamenný portál vstupu 
do veže. Podľa  súpisu inventára z roku 
1782 bolo parlatórium zariadené dvomi 
stolmi, kreslami a skriňou, v ktorej sa 
skladovalo drevo na kúrenie.  

Dominantou tejto časti expozície je 
inštalovaný štylizovaný oltár pôvodne 
zasvätený sv. Anne. Predlohou preň bol 
jeden z bočných oltárov kláštorného kos-
tola Nanebovzatia Panny Márie. Z kostola 
pochádza aj samotná drevená plastika 

sv. Anny, tabernákulum (na tabernáku-
le je demonštrovaný čiastkový odkryv 
na pôvodnú barokovú vrstvu) a kartuša 
s latinským nápisom. V preklade tohto 
latinského nápisu sa dozvedáme, že oltár 
bol vysvätený titulárnym biskupom Žig-
mundom Berénim, ostrihomským sufra-
gánom, v roku 1741. Už v roku 1721 dal 
osadiť hlavný oltár kostola Nanebovzatia 
Panny Márie Juraj Beréni, zakladateľ vet-
vy Beréniovcov z Horných Obdokoviec. 
Stavebnou činnosťou tejto rodiny bola 
dotvorená baroková prestavba kostola. 
Z tohto obdobia pochádza aj mobiliár 
oratória a kostola. Inventár kostola v ex-
pozícii demonštruje reštaurovaná  lavica 
s pôvodnou barokovou maľbou. 

Na podstavcoch  sú tri kamenné archi-
tektonické články z refektára a z kostola, 
ktoré pochádzajú z archeologického vý-
skumu PhDr. Kláry Mészárosovej z rokov 
1977 a 1978. Predmety inštalované vo vit-
ríne pod oknom sú tiež súčasťou archeo- 
logického výskumu v záhrade kláštora 
a na Staromestskej ulici (dnes Kapitul-
ská). Okrem črepov hlinených nádob 
každodennej potreby a dlaždíc sú zau-
jímavé dva sklené artefakty vitrážových 
okien. Viac o stavebnom vývoji budovy 
kláštora a kostola spojeného s historic-
kými udalosťami, ktoré výrazne zasiahli 
do života tejto uzavretej komunity, sa 
návštevník dozvie z fotografií a textov.

V druhej miestnosti bola pôvodne 
vnútorná sakristia,  kde sa okrem bo-
hoslužobných predmetov nachádzal aj 
archív kláštora. Sakristiu oddeľovala od 
kostola stena, pri ktorej bol umiestnený 
oltár Najsvätejšej Trojice. V súčasnosti sa 
na jeho mieste nachádza vchod do kos-
tola. Po pravej strane vchodu je okienko 
s kovovými dvierkami, cez ktoré prijímali 
mníšky eucharistiu. Po ľavej strane je 
rota, ktorou sa podávali predmety do 
kostola. Bohoslužobné predmety a rúcha 
boli uložené v niekoľkých skriniach. Na 
stenách okrem obrazov viseli aj mapy 
znázorňujúce majetky kláštora. V tejto 
časti sa expozícia zameriava na duchov-
ný, ale aj každodenný život komunity 
kláštora. Návštevník sa prostredníctvom 
textov oboznámi s regulami a hierarchiou 
mníšok.  Bežný život členiek rádu, sestier 
agnus dei, mu priblíži inštalácia  štyli-
zovanej dielne na vyšívanie kláštorných 
prác, čiže relikviárov. Po zasadnutí Tri-

dentského koncilu v roku 1563 sa   rozší-
rila úcta k svätým obrázkom a relikviám. 
Ako ústredný prvok relikviárov používali 
maľbu, tlač, koláž, odliatky z vosku (ag-
nus dei), relikvie v podobe kostí alebo 
klinca z kríža. Samotné relikviáre zdobili 
polionovou výzdobou, ktorá pozostávala 
zo strieborných alebo zlatých kovových 
nití, textilných, papierových či kovových 
kvetiniek a plieškov. Slúžili ako dekorácie 
oltárov v kostoloch. Ukážky nádherných 
kláštorných prác visia v expozícii na 
stenách a menšie z nich sú inštalované 
vo vitrínach. Veľká podlahová kláštorná 
práca pochádza podľa dokumentácie 
priamo z majetku kláštora trnavských 
klarisiek. 

Významné postavenie v rámci hierar-
chie mali chórové sestry, ktoré v klášto-
re pôsobili ako učiteľky hudby a spevu 
alebo učiteľky hry na organ. Starali sa 
o mladé dievčatá z významných šľachtic-
kých rodín, ktoré za ročný poplatok dá-
vali rodičia do kláštora, aby sa naučili hre 
na hudobné nástroje a chórovému spevu. 
Kópie knihy chorálov, ktoré používala 
trnavská klariska sestra Alojzia sú inšta-
lované na čítacom stolíku spolu so  zo-
znamom dirigentiek kláštora. Pri stolíku 
je na figuríne inštalované rúcho súčasnej 
klarisky, ktoré   daroval múzeu pán Marek 
Urban, duchovný správca rádu klarisiek 
– kapucínok z kláštora Nepoškvrneného 
srdca Panny Márie v Kopernici.

Vo vitrínach sa nachádzajú okrem 
predmetov každodennej potreby aj ko-

lorované maľby svätých na pergamene, 
rukopisy mníšok, tlačené modlitby, svieč-
ka a ruženec, ktoré boli nájdené pri reš-
taurovaní sedílií oratória v deväťdesiatych 
rokoch 20. storočia. 

Zaujímavosťou je votívna koruna, 
dar cisárovnej Eleonóry Magdalény 
Terézie Falckej trnavským klariskám 
v roku 1687 z pozláteného a postrieb-
reného cínu s almandínmi a perlami. 
Okrem zozbieraných predmetov viažucich 
sa na pôsobenie tohto kontemplatívneho 
rádu v Trnave sú súčasťou expozície aj 
pôvodné architektonické prvky kláštora, 
ktoré dotvárajú atmosféru života rehole. 
Cieľom tvorcov expozície bolo vtiahnuť 
návštevníka do pôvodného prostredia 
kláštora. 

Lucia Duchoňová
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Reinštalované expozície

Po ukončení rekonštrukčných prác 
na budove múzea v roku 2016  došlo 
k  zmenám v koncepcii usporiadania 
expozičných priestorov. Expozícia ve-
novaná zberateľskému dielu Š. C. Par-
ráka dovtedy umiestnená na prvom 
poschodí, bola  presunutá o poschodie 
vyššie. Keďže nový priestor určený 
pre ňu je väčší ako predošlý, umožnilo 
nám to rozšíriť druhovú paletu vysta-
vovaných predmetov o ďalšie kolekcie 
či zaujímavé solitéry. 

Už z diaľky návštevníkov víta veľkoroz-
merný portrét zberateľa od trnavského ma-
liara Jozefa Balogha, ktorý je umiestnený 
na čelnej stene oproti vchodu do expozície. 
Vstupný priestor vypĺňa busta Š. C. Parráka 
od akademického sochára Pavla Čambála, 
stručný životopis zberateľa v slovenskom 
a anglickom jazyku a originálna Návštevná 
kniha Parrákovho múzea. 

Expozícia je členená na dve časti – his-
torickú a etnografickú. Pri vstupe do nich 

sú po stranách vystavené polychrómované 
plastiky Assumpta a sv. Ján Nepomucký  
z 18. storočia, ktoré pripomínajú vstup do 
pôvodného Parrákovho múzea.

V historickej časti expozície sú predmety 
inštalované v originálnych biedermeierov-
ských vitrínach, ktoré zberateľ využíval na 
vystavovanie vo svojom múzeu. Pôvodné 
vitríny s historickými predmetmi spolu so 

štylizovaným sedením s bábovkou navo-
dzujú čarovnú atmosféru nevšednej cukrár-
ne – múzea v 40. rokoch minulého storočia. 
Vo vitrínach sú vystavené cínové a medené 
nádoby z 18. až 19. storočia. Zaujímavé sú 
i skrinkové hodiny, ozdobne vyrezávané 
fajky - penovky, unikátne obradné židovské 
predmety a obrázky vyšívané korálikmi z 19. 
storočia. Sklo umiestnené v osobitnej vitríne 
prezentujú predovšetkým spomienkové po-
háre s iniciálkami a kúpeľné poháre s motí-
vom architektúr kúpeľných domov z číreho 
skla s rytým či brúseným dekórom a fareb-
nými lazúrami. Samostatne je vystavená 
i fajansová a kameninová produkcia stre-
doeurópskej proveniencie, predovšetkým 
manufaktúry v Holíči z druhej polovice 18. 
až začiatku 19. storočia, ktorá bola určená 
pre šľachtické a meštianske domácnosti. 

Porcelán zastupujú 
výrobky známych por-
celánových stredísk 
v Čechách, Rakúsku 
a v Nemecku. V rám-
ci historickej časti ex-
pozície je vystavený 
i prvý predmet od Š. 
C. Parráka zaevidova-
ný do zbierok múzea 
– drevená vyrezávaná 
stolička s krčmovým 
výjavom a datovaním 1813. Z textilných 
artefaktov si zaslúžia pozornosť dva obrazy 
maľované na hodvábe s motívom Klaňanie 
troch kráľov a Obriezka Krista zo začiatku 
19. storočia. Pomerne veľký súbor Parráko-
vej kolekcie kláštorných prác reprezentuje 
najmä kláštorná práca s ústredným motí-
vom Zvestovania a datovaním 1833. 

Zaujímavosťou sú portréty  uhorských 
kráľov sv. Štefana a sv. Ladislava z 18. storočia 
maľované na dreve, ktoré pravdepodobne 

slúžili ako oltárne kulisy. Historickú atmosféru 
dotvára veľká okovaná truhlica z 18. storočia 
akých mal Parrák vo svojej zbierke niekoľko.

Etnografickej časti expozície dominuje fajan-
sová produkcia známych džbankárskych dielní 
západného Slovenska – Stupavy, Sobotišťa, 
Košolnej, Bolerázu, Smoleníc, Dechtíc a Modry. 

Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberateľov

Jánošíkova družina, kolorovaná grafika, stredná 
Európa, druhá polovica 19. storočia

Pohľad do reinštalovanej expozície Š. C. Parrák 
– pocta kráľovi zberateľov, 2016 

Sv. Štefan, uhorský kráľ, maľba na dreve, 
stredná Európa, 18. storočie

Žartovný džbán, 
fajansa, Smolenice, 1863

Západoslovenské múzeum sa v roku 2016 
zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia 
a v programe akvizície zbierkových predme-
tov sa podarilo zakúpiť dve staré a mimo-
riadne vzácne tlače. Ide o územné tyrnaviká, 
čiže knihy, ktoré boli vytlačené v Trnave. Prvá 
je Walaská Škola Mrawow Stodola Hugolína 
Gavloviča (1712 – 1787), slovenského kňaza 
a spisovateľa barokovej literatúry. Gavlovič 
svoje najznámejšie dielo Walaská Škola... 
napísal v roku 1755, no tlačou vyšlo až o 75 
rokov neskôr v roku 1830. Knihu vydal Michal 
Rešetka a vytlačil Ján Krstiteľ Jelínek v Trnave. 
Dielo patrí do didakticko-reflexívnej poézie 
a autor chcel touto knihou poslúžiť ľuďom 

namiesto priameho ká-
zania, v čom mu bránilo 
zdravie. Mala „vyško-
liť“ čitateľa v životnej 
múdrosti a skúsenosti 
pastierov. Druhá kniha 
Festivale Tyrnaviense... 
je súborom sviatočných 
kázní na celý rok od 
Josepha a Sancta Maria. 
Bola vytlačená v Trnave 
v akademickej tlačiar-
ni jezuitskej Trnavskej 

univerzity v roku 1743. Názov „Tyrnaviense“ 
odkazuje na miesto vzniku, no určená bola 

kňazom v celom vtedajšom Uhorsku. Kniha 
má grafickú výzdobu typickú pre vtedajšiu 
trnavskú univerzitnú kníhtlačiareň – zdobe-
né iniciály, linky a vinety. 

Milan Ševčík

Dve vzácne tlače – nová akvizícia v zbierke múzea
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Kolekciu slovenskej ľudovej fajansy dopĺňajú  
habánske výrobky, medzi ktorými vyniká na 
prvý pohľad nenápadný, drobný džbán s mra-
morovaným dekórom a rytým datovaním 1666 
na cínovom vrchnáku. Expozícia bola rozšírená 
o súbor dekoratívnej hrnčiny z modranskej 
dielne: misy a taniere so zeleným stekaným 
dekórom, trasakovaným dekórom, kvetinovými 
a vtáčími motívmi a tiež motívmi obilných kla-
sov. Vystavený je i obraz Význační džbankári 
na Slovensku v 18. a 19. storočí od známeho 
keramikára H. Landsfelda z roku 1936, s ktorým 
zberateľ udržoval priateľské kontakty. Okrem 

toho si v expozícii môžu návštevníci prezrieť 
drevené sakrálne plastiky, ktoré predstavujú 
výber rôznych spracovaní Madon, Svätého Jána 
Nepomuckého a Piet. Ľudovú produkciu z dreva 
dopĺňajú medovníkové formy, črpáky severoslo-
venského a stredoslovenského typu a vyrezá-
vané piesty na mangľovanie prádla – tzv. dary 
lásky. Súbor drevených predmetov v expozícii 
obohatila veľkorozmerná čutora z Békešskej 
Čaby z roku 1874. 

Veľmi hodnotnou časťou Parrákovej zbierky 
je kolekcia malieb na skle so sakrálnou temati-
kou, ktoré v expozícii zastupujú predovšetkým 

diela Ferdinanda a Alexandra Salzmannovcov 
z Paty typické žiarivou farebnosťou. Pomerne 
vzácna je kolorovaná grafika z druhej polovi-
ce 19. storočia s motívom Jánošíkovej družiny, 
ktorá slúžila ako predloha na maľby na skle 
so zbojníckou tematikou. 

Reinštalovaná expozícia je dôstojným 
holdom celoživotnému dielu Š. C. Parráka. 
Krásou a rozmanitosťou exponátov má 
perspektívu zaujať a obohatiť nejedného 
návštevníka múzea. 

Aneta Vlčková

Prírodovedná expozícia v novom šate
Keď boli v roku 2015 exponáty a vitríny 
expozície Príroda Malých Karpát pre 
rekonštrukciu múzea zabalené do plas-
tových obalov, prírodovedcom múzea 
napadlo, že by mohli  odhaliť návštev-
níkom nielen očistené exponáty, ale 
i nový pohľad na pôvodnú expozíciu. 
V polovici apríla 2016 bola teda v pô-
vodných priestoroch sprístupnená ob-
novená prírodovedná expozícia.

Na obnovenie vitrín sme sa pripravovali 
v teréne už dlhšie obdobie, no ako to neraz 
býva, najlepšie nápady sa rodia tesne pred 
vyvrcholením. Veľké zmeny boli urobené 
okrem vizuálnej stránky aj na informač-
ných tabuliach. Obnova však neprebiehala 
vždy hladko: od jednej zlomyseľne neotvo-
riteľnej vitríny, cez neinštalovateľné pred-
lohy až po nečakané ochorenie hlavnej ak-
térky reinštalácie. Aj napriek úskaliam nás 
hnal nielen blížiaci sa termín ukončenia, 
ale i dobrý pocit, že nová úprava expozície 
vznikne práve v roku štyridsiateho výročia 
vyhlásenia územia Malých Karpát za chrá-
nenú krajinnú oblasť. 

V prírodovednej expozícii zostalo zacho-
vané pôvodné členenie na živú a neživú prí-
rodu. Odlíšenie je zrejmé už na prvý pohľad. 
Živej prírode dominujú dve diorámy. Medzi 
poľovnú raticovú zver a menšie šelmy pribu-
dol vzácny návštevník lesov Malých Karpát 

– vlk dravý. Veľké šelmy boli na tomto území 
v minulosti bežnejšie. Dokonca v 19. storočí 
sa na hrebeňoch bežne potulovali aj medve-
de. Pre návštevníkov sme pripravili nielen in-
formácie o tom, ktoré veľké šelmy či vysoká 
zver putuje po okolitých lesoch, ale aj spôsob 
rozoznávania ich stôp. Oživenie expozície 
priniesli nielen nové fotografie a doplnenie 
preparátov, ale aj nové herbárové položky. 
Rastliny patria medzi najťažšie vystavova-
teľné súčasti prírody. Vysušený materiál je 
mimoriadne krehký a na svetle postupnou 
degradáciou rastlinných farbív pomerne 
rýchlo stráca farbu. Aj to je dôvod prečo sme 
vystavili bežné druhy rastlín a drevín, pričom 
tie vzácnejšie nájdu návštevníci zachytené na 
sprievodných fotografiách. Malé Karpaty sú 
nevysoké pohorie, ale zato veľmi rozmanité, 
pričom takmer celú plochu zahŕňa chránené 
vtáčie územie. Vzali sme si na plecia neľah-
kú úlohu a pokúsili sa zachytiť všeobecné aj 
vzácne aspekty prírody. Samozrejme, väčšiu 
zver nemôžeme striktne viazať na jednotlivý 
typ biotopu, no rastliny a bezstavovce majú 
svojich špecialistov. Keďže väčšinu územia 
pokrývajú lesy, ako prvé predstavujeme 
lesné spoločenstvá typických bučín a tep-
lých dúbrav. Lúčne biotopy sme doplnili 
o ohrozený xeroterm. Predstavuje vzácny 
ostrovček druhovej rozmanitosti s množ-
stvom chránených teplomilných a stepných 
druhov. V múzeu si tak môžete zblízka 
pozrieť niekoľko vzácnych druhov, akými 

sú askalafus škvrnitokrídly, včelárik zlatý, 
či syseľ pasienkový. V neposlednom rade 
voda ako symbol života predstavuje cha-
rakteristické vodné biotopy. Každému hneď 
napadnú typické priehrady, jazerá či potoky, 
ale nezabúdajme ani na vzácne rašeliniská 

ukryté v útrobách lesov Malých Karpát. Geo-
logická časť expozície je cielene  rozčlenená 
na jednotlivé náleziská. Návštevník si takto 
ľahšie uvedomí jedinečnosť a rozmanitosť 
prírodného bohatstva okolia. Neživú prírodu 
reprezentujú minerály a nerasty z miestnych 
kameňolomov a baní, či zaujímavé nálezy 
z krasových oblastí. Najväčšia pozornosť je 
venovaná bohatej paleontologickej zbierke, 
pričom medzi jedinečné exponáty patria 
pozostatky treťohornej veľryby z Rohožní-
ka. V pestrej palete vystavených predmetov 
sa nenápadne skrývajú aj višňovočervené 
hviezdicovité minerály vzácneho kermezitu 
z bývalých Pezinských baní. Toto ložisko 
patrilo medzi svetové unikáty a poskytlo 
pravdepodobne tie najkrajšie minerály.

Pohorie Malé Karpaty ponúka širokú pa-
letu prírodného bohatstva od mnohotvárnej 
geomorfológie, cez históriu života zachova-
nú v paleontologických nálezoch až po roz-
manitú faunu a flóru. Je len na nás, či ostane 
zmrazená v čase vo vitrínach a depozitároch 
múzeí, alebo sa jej divokej podobe budú tešiť 
aj ďalšie generácie. 

Anna Šestáková
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Detský svet v minulosti – rozprávky a hračky 20. storočia
V zbierkach historickej knižnice Zá-
padoslovenského múzea v Trnave sa 
nachádza okrem odbornej literatúry 
i menšia zbierka starých rozprávkových 
kníh z konca 19. storočia a prvej polo-
vice 20. storočia. Rozhodli sme sa pre-
zentovať návštevníkom túto zbierku 
prostredníctvom výstavy Detský svet 
v minulosti – Rozprávky a hračky 20. 
storočia, ktorá je sprístupnená v Múzeu 
knižnej kultúry. 

Všetky vystavené knihy sú v slovenčine 
a mnohé z nich boli vytlačené v Trnave, 
ako napr. Andersenove poviedky, rozpráv-
ky Štefana Hozu Srdce zlatých hodiniek, 
Líška Pipuška a Smoliarov chlapček, Ino-
veckej Rozprávky a bájky z celého sveta či 
Hronského Zlatý dážď. Výstava prezentuje 

najmä trnav-
ské vydava-
teľstvá Frant. 
U r b á n e k 
a spol., G. A. 
Bežo, Spolok 
sv. Vojtecha 
a naklada-
teľstvo Pavla 
Gerdelána. 
Z n á m e 
sú edície 
Z á b a v n á 
a poučná 
k n i ž n i c a 
pre mládež, 

Urbánkova divadelná knižnica pre mlá-
dež a Knižnica slovenských detí. Okrem 

samotných textov rozprávok sú mnohé 
knihy zaujímavé aj svojimi ilustráciami od 
známych autorov akými boli Štefan Cpin, 
Rudolf Fábry, Ľudovít Fulla, Vincent Hlož-
ník, Fedor Klimáček, A. Klimo, Fraňo Kud-
láč, Karol Ondreička či Margita Vargová. 
Výstava v koncepcii M. Ševčíka pozostáva 
z približne 40 rozprávkových kníh, ktoré 
sú doplnené starými hračkami zo zbierok 
Západoslovenského múzea. Bola sprí-
stupnená 28. januára 2016 a potrvá do 27. 
marca 2017. 

K výstave je pripravené sprievodné 
podujatie Čítame si rozprávku pre deti pr-
vého stupňa základných škôl, na ktoré sa 
môžu záujemcovia objednať  telefonicky 
(www.zsmuzeum.sk). 

Milan Ševčík

4. krajská výstava poľovníckych trofejí 

Po ročnej prestávke sa do priestorov 
zrenovovaného múzea vrátila v poradí  
už štvrtá krajská výstava poľovníckych 
trofejí. Na nej pod záštitou predsedu Tr-
navského samosprávneho kraja Tibora 
Mikuša predstavilo výber medailových 
trofejí päť obvodných poľovníckych ko-
môr kraja z Dunajskej Stredy, Galanty, 
Senice, Skalice a Trnavy.  

Počas vernisáže 7. septembra 2016 zís-
kal Ing. Juraj Moravčík pamätnú medailu 
Tibora Mikuša, predsedu Trnavského sa-
mosprávneho kraja za významný prínos 
v oblasti ochrany prírody a poľovníctva. 
Prehliadku trofejí doplnila sprievodná 
výstava zameraná na srnca lesného pre-

zentovaná najmä niekoľkými vzácnymi 
abnormalitami parožia. Výstavu ilustro-
vali nádherné fotografie Jakuba a Fili-
pa Mrocekovcov, Petra Čubu a Štefana 

Brunczlíka, rezbárske výrobky Dionýza 
Sárköziho z Lehníc a historické grafiky J. 
E. Ridingera zo zbierok Západoslovenské-
ho múzea. 

Súčasťou výstavy boli aj výtvarné práce 
na tému prírody žiakov základných škôl 
v Skalici a Senici a Gymnázia J. Hollého 
v Trnave, ktoré spolu s tvorivou dielňou 
pripravilo Trnavské osvetové stredisko. 
Výstava bola pre záujemcov prístupná do 
9. októbra 2016.

Návštevníci múzea si mohli počas sep-
tembra pozrieť aj menší výber srnčích 
trofejí grófa Karola Pálfiho z fondov mú-
zea.  

Anna Šestáková

Výstavy

Málo známa veduta Trnavy na džbáne z roku 1775

Iba nedávno sa na pultoch našich 
kníhkupectiev objavila obdivovateľ-
mi keramiky netrpezlivo očakávaná  
publikácia z edície Keramické umenie 
karpatskej kotliny s názvom Post-
habánske keramické umenie. Pod 
redakčným vedením Ferenca Vörösvá-
ryho sa stretli odborníčky na keramic-
ké umenie na Slovensku a v Čechách 
Marta Pastieriková z Etnografického 
múzea SNM v Martine a Alena Kalinová 
z Moravského zemského múzea v Br-
ne. Na tvorbe publikácie sa fotogra-
fiami vybraných predmetov podieľalo 
i Západoslovenské múzeum v Trnave, 
ktoré spravuje jednu z najrozsiahlej-
ších zbierok keramiky na Slovensku. 

V spomenutej publikácii medzi pre-
zentovanými fajansovými predmetmi 
vyniká pre Trnavčanov naozaj unikátny 
predmet: guľovitý džbán na víno s maľo-
vanou vedutou mesta Trnava z roku 1775 
zo zbierok Maďarského národného múzea 
v Budapešti. Po obvode hrdla a z časti 
pod ním má v dobovej slovenčine nápis: 
TENTO ZBAN UROBENI GE NA HORNU 
BRANU PRE DRABOW DO KRALOWSE-
HO MESTA DO TRNAVI 1775. Ako už text 
napovedá, džbán si dali pravdepodobne 
vyhotoviť priamo členovia mestskej hra-
dobnej stráže – drábi strážiaci Hornú 
bránu. Kedysi mal cínový vrchnák, o čom 
svedčí dierka na uchu, do ktorej sa cínová 
montáž upevňovala. 

Motív architektúry sa na fajansových 
džbánoch, krčahoch či tanieroch vyskytuje 
dosť často. Zobrazovaná býva však prevaž-
ne architektúra fantastická, neurčitá (hrad, 
kostol, dom a pod.). V prípade džbánu 
trnavských drábov ide preto v rámci Slo-
venska pravdepodobne o raritu – vedutu 
konkrétneho mesta. Dajú sa na nej pomer-
ne ľahko identifikovať viaceré mestské do-
minanty. V prvom rade sú to hradby s veža-
mi, barbakanmi, Hornou a Dolnou bránou 
s padacou mrežou, pred ktorými pocho-
dujú postavy mestskej stráže s puškou. 
V hradbách je zachytená i bránka pre pe-
ších, ktorá sa nachádzala na mieste dnešnej 
Bernolákovej brány. Za systémom hradieb 
rozpoznateľne vystupujú veže univerzit-

Zaujímavosti
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ného kostola. 
Veduta zreteľ-
ne zobrazuje 
observatórium 
či hvezdáreň 
v podobe veže 
s  menšími ve-
žičkami a ďale-
kohľadom na 
vrchole, ktoré 
bolo súčasťou 
univerzitného komplexu. Veľmi dobre iden-
tifikovateľná je aj kupola kaplnky šľachtic-
kého konviktu. Mestská veža je zachytená 
ešte s hodinami umiestnenými pod ocho-
dzou, čo je staršia varianta umiestnenia 
hodín. Neskoršie posunuli ciferníky vyššie. 
Vľavo od ucha džbánu môžeme nájsť vežu 
kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý 
bol súčasťou kláštorného komplexu klari-
siek, v súčasnosti budovy múzea. 

A kto je autorom tohto pre históriu 
mesta Trnavy tak významného predmetu? 
Džbán má pod uchom maľované autorské 
značenie G H. KOSSOLNEG, ktoré pat-
rilo habánskemu majstrovi džbankárovi 
Georgovi Hansovi z Košolnej. Žiaľ, veľa 

informácií o tomto  nadanom džbanká-
rovi nemáme. Podľa zistení H. Landsfelda 
džbankár Georg Hans zomrel v roku 1776, 
teda rok po dokončení džbánu pre trnav-
ských drábov a to v úctyhodnom veku 
80 rokov. Vieme o ňom i to, že za svojho 
života vytvoril množstvo nádherných pred-
metov, z ktorých viaceré sa dodnes zacho-
vali v rozličných múzejných či súkromných 
zbierkach. Medzi jeho  majstrovské diela 
bezpochyby patrí i spomenutý džbán, 
ktorého vyhotovenie, dekór, spôsob  maľby 
i zladenie farieb sú dokladom schopností  
skúseného tvorcu.

Džbán trnavských drábov patrí naozaj 
medzi výnimočne hodnotné pamiatky Tr-

navy, ako po stránke historickej, tak i ume-
leckej. Bolo by nepochybne prínosné jeho 
bližšie zdokumentovanie a prebádanie. 

Aneta Vlčková
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S láskou za pravdu                            Expozícia z cirkevných dejín Trnavy

Jednou zo základných aktivít múzea je 
akvizičná činnosť. V roku 2015 rozšírilo 
Západoslovenské múzeum v Trnave svoje 
zbierky o unikátnu nábytkovú zostavu 
z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla Jan-
tauscha, prvého apoštolského administrá-
tora Apoštolskej administratúry v Trnave. 
Nábytok do múzea daroval jeho príbuzný 
Ing. František Gregor z Košíc. Bol vyrobe-
ný pre Mons. Jantauscha piešťanským sto-
lárom Vojtechom Novotným v tridsiatych 
rokoch 20. storočia v čase, keď vrbovský 
rodák zastával v Trnave post apoštolského 
administrátora. Skriňa, posteľ s nočným 
stolíkom, pracovný stôl, kľakátko a kreslá sa 

vrátili naspäť do Trnavy  a sú prezentované 
v expozícii venovanej životu, dielu a odkazu 
národného dejateľa, slovenského nábožen-
ského spisovateľa, teológa a pedagóga prvej 
polovice 20. storočia. Interiér izby Mons. 
Jantauscha je doplnený devocionáliami, 
obrazmi Trnavskej Panny Márie a predmetmi 
z historického knižného fondu. 

Expozícia S láskou za pravdu je prístupná 
od 9. decembra 2016  na prvom poscho-
dí  Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnav-
ského v pracovných dňoch v čase od 13,00 do 
14,30. Víkendovú skupinovú prehliadku treba 
objednať telefonicky (www.zsmuzeum.sk). 

Lucia Duchoňová

Pripravujeme

24. generálna konferencia ICOM v Miláne 

Medzinárodná rada múzeí (ICOM,1 946) 
je organizácia múzeí a múzejných od-
borníkov, ktorá je zameraná na pod-
poru a ochranu  hmotného i nehmot-
ného, prírodného a kultúrneho dedič-
stva.  Tvorí ju viac ako 35 tisíc členov 
pracujúcich v rozličných typoch múzeí 
a odboroch spätých s uchovávaním 
kultúrneho dedičstva z takmer 140 
krajín sveta. Každé tri roky generálna 
konferencia ICOM vytvorí platformu 
na stretnutie medzinárodného múzej-
ného spoločenstva témou vybranou 
múzejnými odborníkmi. 

Po stretnutiach  v Číne (2010) a v Brazílii 
(2013) predurčila miesto konania 24. ge-
nerálnej konferencie ICOM jej hlavná téma 
Múzeá a kultúrne oblasti vytvárajúce kul-

túrne dedičstvo. Od 3. do  9. júla 2016  sa 
centrom múzejného diania stalo talianske 
Miláno.  Podľa organizátorov  sa tohtoročnej 
konferencie zúčastnilo približne 3 500 od-
borníkov na kultúrne dedičstvo, historikov, 
archeológov, knihovníkov, dokumentátorov, 

konzervátorov a reštaurátorov, výstavníkov, 
pracovníkov múzeí, výskumníkov, prednáša-
teľov a študentov  z celého sveta. Zo Sloven-
ska na ňu pricestovalo 10 účastníkov. 

Slávnostné otvorenie 24. generálnej 
konferencie ICOM a rokovací program sa 
uskutočňoval v Milánskom kongresovom 
centre (MiCo). Jednotlivé dni otvorili hlav-
nými prednáškami bulharský výtvarník 
Christo pôsobiaci v USA, turecký nositeľ 
Nobelovej ceny spisovateľ Orhan Pamuk, 
taliansky architekt Michele De Lucchi, 
austrálsky ekonóm David Throsby špecia-
lizujúci sa na ekonómiu kultúrnej oblasti 
a ministerka Nkandu Luo zo Zambie. Po 
nich nasledovali  prednášky odborníkov 
z oblasti múzejníctva a panelové diskusie 
v sekciách, ktoré zorganizovalo 31 me-

Pavol Jantausch, fotografia 1930 - 40 (fotoateliér 
Nagy, Trnava) a ukážka nábytku

Otvárací ceremoniál 24. generálnej konferencie 
ICOM v kongresovej hale MiCo, Miláno 4. júla 2016

Reprodukcia  z publikácie F. Vörösváryho
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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 31. marca
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. apríla  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 31. marca - 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. apríla 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 

dzinárodných špecializovaných výborov 
pri ICOM.  Jeden z konferenčných dní bol 
vyhradený na stretnutia  a rokovania členov 
týchto výborov vo vybraných inštitúciách 
v Miláne a jeho okolí. Súčasťou konferencie 
bolo rokovanie 119 národných výborov, kto-
ré umožňujú komunikáciu medzi generál-
nym sekretariátom a členmi ICOM, zasad-
nutia poradných a výkonných výborov, voľ-
by do orgánov ICOM. Sedemdesiate výročie 
vzniku ICOM pripomenula výstava Odkiaľ 
je ICOM autora François Mairesse.  Ukážky 
projektov a produktov firiem zameraných 
na múzejné činnosti boli  počas troch dní 
prezentované na veľtrhu v priestoroch kon-
gresovej haly. Pre účastníkov konferencie 
bola pripravená ponuka navštíviť v Miláne 
a jeho blízkom i vzdialenejšom okolí vybra-

né mestá či pozoruhodné krajinné oblasti  
Lombarska, Piemontu, Ligúrie, Toskánska, 
Benátska a regiónu Emilia-Romagna. 

Významnou časťou konferencie boli in-
formačné a spoločenské stretnutia umož-
ňujúce výmenu skúseností medzi účastník-
mi konferencie: otváracia slávnosť v paláci 
Sforzovcov, počas ktorej bola sprístupnená 
nová inštalácia Michelangelovej sochy Pieta 
Rondanini a všetky expozície a výstavy sláv-
neho hradu z 15. storočia, noc v Národnom 
múzeu vedy a techniky Leonarda da Vinci, 
slávnostný koncert pre organ a dychové 
nástroje usporiadaný na počesť účastníkov  
24. generálnej konferencie ICOM v milán-
skej katedrále, večer v paláci Brera, počas 
ktorého si mohli záujemcovia prezrieť Pina-
kotéku, Akadémiu umenia, Lombardský in-

štitút (archív), Národnú knižnicu, Múzeum 
a astronomické observatórium, botanickú 
záhradu s komentovaným sprievodom. 
Výnimočnou ponukou organizátorov bola 
možnosť prehliadky legendárneho diela Le-
onarda da Vinci Posledná večera. Záverečný 
ceremoniál konferencie, počas ktorého bolo 
oficiálne vyhlásené za dejisko konania ju-
bilejnej 25. generálnej konferencie ICOM 
v roku 2019 japonské Kjóto, a následné 
spoločenské stretnutie sa uskutočnilo 
v priestoroch milánskeho Trienále.

Účasť na 24. generálnej konferencii 
ICOM v Miláne umožnili riaditeľke  múzea 
Daniele Čambálovej finančné príspevky 
Fondu na podporu umenia a Trnavského 
samosprávneho kraja. 

Daniela Čambálová

Západoslovenské múzeum  Múzejný štvrťročník vydáva Západoslovenské múzeum v Trnave, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj 
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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


