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Úvod
Zborník z odborného seminára Zaostrené na kultúrne dedičstvo prináša osem
príspevkov vytvárajúcich menší prierez témou starostlivosti o kultúrne dedičstvo
v malokarpatskom regióne. Starostlivosť o kultúrne dedičstvo je v tomto kontexte
chápaná v širšom zmysle pojmu a zahŕňa proces od výskumu cez prezentáciu, obnovu
a využívanie. Túto líniu sledujú i jednotlivé príspevky a tak sa obsah postupne
vyvíja od referátov z výskumných projektov po úvahu na tému udržateľnosti obnovy
historických budov. Viaceré príspevky referujú o aktuálnych aktivitách a projektoch,
ktoré v súčasnosti prebiehajú a ich ďalšie výsledky bude preto možné sledovať i blízkej
budúcnosti. Poslaním zborníka je okrem sprostredkovania informácií i poukázať na
význam interdisciplinárnej spolupráce, prezentácie kultúrneho dedičstva pre širokú
verejnosť a potrebu ochrany kultúrno-historickej dimenzie regiónu ako jedného zo
základných zdrojov pre sociálny a ekonomický rozvoj v súčasnosti a do budúcnosti.
Usporiadanie seminára a vydanie zborníka bolo možné vďaka spolupráci troch
inštitúcií, ktoré sa každá trochu z inej perspektívy venuje výskumu a aktivitám
v oblasti kultúrneho dedičstva malokarpatského regiónu. Academia Istropolitana
Nova zo Svätého Jura (AINova), Mestské múzeum v Pezinku a Ústav Etnológie SAV
z Bratislavy predstavujú rôzne typy organizácií, ktorých poslanie, záujmy a ciele sa líšia
no vzájomne doplňujú a obohacujú.
Zborník predstavuje i výzvu do budúcnosti na spoluprácu s ďalšími partnermi so
záujmom o kultúrne dedičstvo malokarpatského regiónu. Prierezový charakter má
potenciál sa vyvinúť do podoby venujúcej sa podrobnejšie jednotlivým témam
a problémom z tejto oblasti
Seminár Zaostrené na kultúrne dedičstvo mohol byť uskutočnený vďaka podpore
Nadácie Tatra banky a Mesta Pezinok.
Ing. arch. Michal Škrovina
Academia Istroplolitana Nova
Svätý Jur
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Partneri pre dedičstvo
Ing. arch. Michal Škrovina, Academia Istropolitana Nova
Academia Istropolitana Nova (ďalej len AINova) so sídlom vo Svätom Jure pôsobí
v malokarpatskom regióne, od roku 1997. Oblasťou pôsobenia AINovy je celoživotné
vzdelávanie, výskumno-aplikačná činnosť a poskytovanie konzultačných služieb.
Kultúrne dedičstvo je jednou z tém, ktorej sa odborný tím organizácie venuje dlhodobo1.
Malokarpatský región ako domáce prostredie je „laboratóriom“ pre vývoj nových –
originálnych stratégií na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, a tiež priestorom pre
aplikáciu úspešných postupov fungujúcich v iných lokalitách. Dôležitou súčasťou aktivít
realizovaných v regióne je spolupráca s miestnymi združeniami a autoritami, ktoré terén
dôkladne poznajú a vedia identifikovať problémy ktoré je treba riešiť. Vzdelávanie,
aplikovaný výskum a spolupráca sú základnými nástrojmi, ktorými sa AINova snaží
prispieť k zlepšeniu starostlivosti o kultúrne dedičstvo i v malokarpatskom regióne.
Projekt partneri pre dedičstvo je zameraný na malokarpatský región. Jeho poslaním je
zvyšovať povedomie o význame a potenciály kultúrneho dedičstva a kultúrnej krajiny2
v regióne. Nakoľko ide o dlhodobý projekt, cieľov je viac a na ich dosiahnutie sú
vyvíjané konkrétne aktivity. Medzi základné ciele patrtia: šírenie osvety a informácií,
vzdelávanie kľúčových aktérov rozvoja, tréning zručností a tradičných techník obnovy.
Jednotlivé aktivity sú zamerané na konkrétne cieľové skupiny a ich snahou je motivovať
k väčšiemu záujmu a porozumeniu o tému. Verejnosti bol projekt predstavený
a oficiálne zahájený výstavou „Spoločné dedičstvo v regióne stredného Dunaja“3,
ktorá dokumentuje hodnoty tradičnej architektúry a kultúrnej krajiny v cezhraničnom
regióne Slovensko – Rakúsko – Maďarsko.
V súčasnosti prebiehajúca osvetová a informačná kampaň4je zameraná najmä na
1
Okrem kultúrneho dedičstva sú to i témy: Európska integrácia, Tvorba a manažment
projektov, Cudzie jazyky, Strategické plánovanie a územný rozvoj.
2
Malokarpatský región je výborným príkladom kultúrnej krajiny, kde sa vzájomným
vplyvom prírodných a kultúrnych javov počas dlhého vývoja sformovala jedinečná kompozícia
ľudských sídel a vinohradov v nadväznosti na juhovýchodné úbočie Malých Karpát. Kultúrne
a prírodné dedičstvo sú tu navzájom významne prepojené a preto má význam aj ich spoločná
ochrana.
3
Výstavu pripravila rakúska architektka Eva Hody, absolventka postgraduálneho
kurzu Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva na základe svojho výskumu v rámci štúdia. Realizáciu výstavy podporili Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Rakúske kultúrne fórum a Dolnorakúska
vláda (oddelenie NÖ Gestalten - Rozvoj Dolného Rakúska).
4
Projekt informačnej a osvetovej kampane je realizovaný vďaka podpore Nadácie
Tatra Banky.
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širokú verejnosť – obyvateľov malokarpatského regiónu. Jej cieľom je prostredníctvom
viacerých aktivít osloviť rôzne skupiny z miestnych komunít a sprostredkovať im,
často i netradičným spôsobom, pútavé informácie o kultúrnom a prírodnom rozmere
ich životného prostredia. Formou súťaže sú realizované dve aktivity – Ocenenie za
príkladnú obnovu a fotografická súťaž Premeny malokarpatského regiónu. Majitelia
historických domov, ktoré boli citlivo obnovené a zachovali si svoju hodnotu a kvality,
majú možnosť sa uchádzať o cenu poroty a cenu verejnosti v súťaži Ocenenie za
príkladnú obnovu, ktorej tretí roční sa pripravuje. Každý, kto rád fotí a má staré či
historické fotografie z regiónu sa zas môže zapojiť do fotografickej súťaže zameranej
na zachytenie rozvoja a zmeny regiónu prostredníctvom páru fotografií toho istého
miesta, no zhotovených z odstupom času. Náučno-poznávacie hry pre deti, mládež
a rodiny s deťmi sa snažia vytvoriť podmienky pre pozitívny vzťah ku kultúrnemu
dedičstvu u mladej generácie, ktorá prevezme úlohu starostlivosti o región v budúcnosti.
Stavebno-historický vývoj budov je oblasť známa najmä úzkej skupine odborníkov
a zaujímavé výsledky výskumov často zostanú širšej verejnosti neprístupné. Preto bolo
vytipovaných päť objektov v rámci regiónu, pre ktoré sa spracúvajú prezentačné plagáty
umiestnené na objekte a prístupné pre návštevníkov5. Medzi väčšie aktivity projektu
patrí tiež trojdielna séria krátkych dokumentárnych filmov o malokarpatskom regióne.
O peripetiách ochrany a využívania jeho kultúrneho dedičstva divákov sprevádza
a dej s humorom komentuje herečka Táňa Pauhofová. Všetky aktivity majú za cieľ
prezentovať hodnoty kultúrneho dedičstva pútavou a zrozumiteľnou formou, tak aby
oslovili čo najväčšiu časť obyvateľov regiónu.
Kultúrne dedičstvo je téma, ktorá úzko súvisí z mnohými oblasťami nášho každodenného
života. Muzeálne zbierky, pamiatkovo chránené predmety, budovy a územia sú
len povestným vrcholcom ľadovca, no a podstatná časť je skrytá pod „vodou“.
Malokarpatský región je toho dobrým príkladom. Objavovanie skrytého evolučného
potenciálu, naakumulovaného počas dlhej a pestrej histórie, môže poskytnúť nielen
cenné informácie pre odborníkov, ale i zdroj inšpirácie pre budúci rozvoj a príležitosť
pre miestne komunity. Starostlivosť o kultúrne dedičstvo, jeho výskum, prezentácia
a popularizácia je určitým spôsobom investíciou do rozvoja kvality životného
prostredia.
5
Zrealizovaná už bola prezentácia kaštieľa v Modre a pripravuje sa prezentácia starej
radnice v Pezinku.
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Mestské múzeum? Áno!
PhDr. Petra Pospechová, Mestské múzeum v Pezinku

Mestské múzeum v Pezinku ako príspevková organizácia Mesta Pezinok zahájilo svoju
činnosť v roku 2003. Vychádzajúc zo zákona o múzeách a galériách má svoje hlavné
poslanie definované v cieľavedomom zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom
spracovávaní a sprístupňovaní hmotných i nehmotných dokladov k dejinám mesta
Pezinok. Samozrejmou snahou Múzea, ktoré vzniklo popri desaťročiami etablovanom,
miestom i témou vyprofilovanom Malokarpatskom múzeu, bolo od začiatku naplniť
poučkovo znejúce úlohy konkrétnymi výstupmi a výsledkami. Relatívne malý priestor
pôsobenia, daný hranicami mesta a jeho bezprostredného okolia, ponúka veľké
možnosti detailného spoznávania. Zem i archívy ukrývajú tajomstvá a informácie,
ktorých odhaľovanie je nikdy nekončiacou prácou. Prácou o výsledky ktorej sa chceme
deliť so všetkými, ktorí majú k histórii a k histórii nášho mesta zvlášť, aspoň troch
pozitívny a blízky vzťah. A možno sa nájdu takí, ktorí sa k histórii prepracujú aj
s našim prispením.
Pri budovaní zbierkového nového Múzea sme od začiatku existencie nadviazali
na archeologické výskumy realizované na území mesta. Práve nové poznatky na
poli archeológie, ktoré sa v pomerne krátkom časovom slede začali vynárať po roku
2000 boli jedným podnetov, ktoré viedli k rozhodnutiu založiť v meste novú múzejnú
inštitúciu, popri už spomenutom Malokarpatskom múzeu s regionálnou pôsobnosťou.
Archeologické výskumy, ktoré pomáhajú objasňovať minulosť mesta a blízkeho okolia
realizuje múzeum v spolupráci s Archeologickým múzeom SNM v Bratislave. Výskumy,
prieskumy a monitorovanie rôznorodých stavebných činností prinášajú informácie
o tunajšom území, jeho osídlení a urbanistickom vývoji od praveku po novoveké
obdobie. Na výsledkoch tejto časti svoje činnosti je postavená stála expozícia Múzea,
resp. jej základ, priebežne dopĺňaný a aktualizovaný novozískanými informáciami
a zbierkovými predmetmi.
Popri archeologickom výskume sa Múzeum orientuje na zhromažďovanie a štúdium
archívneho materiálu, uloženého v sieti slovenských archívoch. Výsledkom jeho
spracovávania sú zatiaľ tri tematické monografie a plán do budúcnosti – príprava
a vydanie nových titulov, ktoré v tematicky zameraných celkoch priblížia minulosť
mesta v rôznych historických etapách/obdobiach.
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Odbornú činnosť sa snažíme vyvíjať aj smerom navonok. Našim zámerom je zdieľať
doterajšie zistenia a poznatky s kolegami odborníkmi a zároveň prijímať nové podnety,
konfrontovať doterajšie vedomosti s novými informáciami, s novými pohľadmi.
Príkladom tejto stránky našej práce je aj zorganizovanie viacerých odborných
podujatí, ktoré ponúkajú priestor novým poznatkom získaným v príbuzných vedných
odboroch. K nedávno ukončeným aktivitám patrí projekt „Carnuntum – Gerulata“,
zameraný na identifikáciu a zmapovanie potenciálnych archeologických lokalít na
území pezinského a seneckého okresu, podporený cez program EU Interreg IIIA. Jeho
súčasťou a záverečnou fázou bolo zorganizovanie konferencie a vydanie zborníka
s rovnomenným názvom „Carnuntum – Gerulata“. Pre Múzeum je mimoriadne
potešujúci predovšetkým záujem o spomínaný zborník. Ponúka pravdepodobne prvú
súbornú informáciu o archeologických výskumoch a ich výsledkoch v regióne od
praveku po obdobie sťahovania národov. Pri príležitosti 800 výročia prvej písomnej
zmienky o Pezinku pripravilo Múzeum interdisciplinárnu konferenciu, ktorá na jednom
mieste a v jednom zborníku priniesla najnovšie poznatky k dejinám mesta v rôznych
oblastiach a obdobiach historického bádania.
Cieľom a hlavnou snahou Múzea je propagácia histórie mesta, jej priblíženie
a predstavenie čo najširšej verejnosti, s dôrazom na deti a mládež z tunajších škôl.
K naplneniu zámeru smerujú všetky navonok orientované aktivity – či už stála
expozícia so svojim scenárom a inštaláciou, tematicky koncipované krátkodobé
výstavy alebo propagačná a publikačná činnosť. Hoci im samozrejme predchádza
rozsiahla a systematická príprava v teréne a archívoch, výsledkom by mala byť vizuálne
a obsahovo príťažlivá informácia. Besedami, prednáškami, využívaním súčasných
foriem virtuálnej komunikácie, dlhodobými projektmi sa usilujeme vzbudiť záujem
o miestne a regionálne dejiny. Veríme, že ich spoznaním je možné ľahšie sa stotožniť
s priestorom a prostredím z ktorého pochádzame, v ktorom sme sa narodili, do ktorého
sme sa presťahovali, v ktorom žijeme. Poznanie historického pozadia životného
priestoru prispieva k upevňovaniu väzieb naň, uvedomovaniu si jeho hodnôt a azda aj
k presvedčeniu o potrebe tieto hodnoty chrániť a uchovať.
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Malokarpatský región ako predmet vedeckej pozornosti etnológie.
PhDr. Katarína Popelková, CSc., Ústav etnológie SAV

Osobitá krajinotvorná ucelenosť a kultúrna špecifickosť daná viacstoročnou tradíciou
vinohradníctva a vinárstva sú na prvý pohľad azda najsilnejšímí argumentami pre
pozornosť venovanú kultúrnemu dedičstvu malokarpatského regiónu. Vedecký
záujem etnológie však púta i mozaika tvorená jeho pestrou ekonomickou, sídelnou
a demografickou štruktúrou ako pozadím dynamických sociálnych a kultúrnych
procesov odohrávajúcich sa na tomto území. Formy prispôsobovania sa tunajšej pestrej
spoločnosti historickým zmenám podmienili, hlavne od nástupu modernizácie na konci
19. storočia, nárast sociálnych a majetkových rozdielov, diverzifikáciu zamestnaní
i priestorovú mobilitu obyvateľstva spôsobenú cestovaním za prácou do mestských
centier. V husto osídlenej a infraštruktúrne rozvinutej oblasti vystavenej množstvu
kultúrnych vplyvov nielen z iných oblastí Slovenska, ale aj z blízkych, takmer
susediacich území moravských, rakúskych či maďarských sa tak formovali viaceré
podoby lokálnej kultúry a spôsobu života, ale aj osobitého regionálneho vedomia.
A to tak v podmienakch opakovaných zmien, ktoré do územia pod Malými Karpatmi
prinieslo 20. storočie, ako aj v období postsocialistickej transformácie. Možnosť
sledovať rozličné sociálne a ekonomické procesy na relatívne malom území je ďalšou
z príčin, prečo región zostáva i dnes predmetom vedeckých výskumných aktivít.
Takmer do 90. rokov 20. storočia predstavoval malokarpatský región v zornom poli
etnológie priestor realizácie výskumov orientovaných predovšetkým na sledovanie
historických a porovnávacích aspektov kultúrnych tradícií a spôsobu života. Ťažisko
pozornosti vedcov, ktorá nadväzovala na staršie národopisné zberateľské a výskumné
akcie, spočívalo najmä na regionálne príznačných a v rámci Slovenska špecifických
kultúrnych prejavoch. Skúmali, popisovali a dokumentovali, technologicky, typologicky
a vývojovo sa spracovávali najmä niektoré javy z oblasti ľudového výtvarného umenia
(maľované ohniská, výšivky, keramika), architektúra a osídlenie (radová zástavba
domov s hospodárskymi priestormi prispôsobenými na spracovanie a uskladnenie
vína) a vinohradnícke zamestnanie obyvateľstva. V zmysle výrazne historizujúcej
orientácie národopisu sa dôraz kládol nielen na podrobný etnografický popis, ale aj na
odhaľovanie archaických podôb týchto javov, zachytenie ich formálnych a funkčných
premien. Ako výsledok takýchto výskumov je dnes vedecky archivovaných i publikačne
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spracovaných množstvo faktov a ucelených poznatkov o podobách a vývoji viacerých
čŕt každodenného života regiónu, predstavujúcich materiálne i duchovné stránky jeho
kultúrneho dedičstva.
Na konci 20. storočia sa pozornosť etnológov sústredila na odhalenie mechanizmov
riadiacich vzájomné spolunažívanie jazykovo, konfesionálne, nábožensky či
profesionálne odlišných skupín tunajšieho obyvateľstva. S prístupom blízkym sociálnej
histórii skúmali dôsledky zmien politických systémov, ktoré vývoj spoločnosti Slovenska
a jej kultúrnu pestrosť postihli v 20. storočí. Išlo najmä o osud skupín nemeckého
obyvateľstva, odsunutého po 2. svetovej vojne, elimináciu strednej podnikateľskej
vrstvy po roku 1948, odňatie pôdy roľníkom a vinohradníkom v procese socialistickej
kolektivizácie poľnohospodárstva v 2. polovici 20. storočia a pod.
Pri skúmaní oblasti pod Malými Karpatmi nezostali etnológovia na historických
témach a začiatkom 21. storočia začali využívať svoje výskumné skúsenosti na
štúdium aktuálnych sociálnych a ekonomických procesov prebiehajúcich na tomto
území. Etnografická výskumná sonda realizovaná v spolupráci s AINova v roku
2002 v desiatich tunajších dedinách využila poznatky o historických kultúrnych
a demografických charakteristikách regiónu a zamerala sa na odhalenie bariér a možností
regionálneho rozvoja. S cieľom uľahčiť prácu lokálnym samosprávam a rozličným
inštitúciám identifikovala problematické body a naznačila z hľadiska rozvojových
perspektív možné smery i aktérov.
V pozornosti etnológov zostal tento región i pri zámere odhaliť súvislosti
regionálneho rozvoja s priebehom priamo pred očami súčasníkov prebiehajúcich
procesov postsocialitickej transformácie a integrácie Slovenska do európskych štruktúr.
Pracovným nástrojom etnológie aj v tomto prípade ostáva síce výskum na mikroúrovni
(pohyb v teréne spojený s pozorovaním diania a rozhovormi s obyvateľmi), avšak pri
jeho interpretácii sa lokálne dianie a konanie jeho aktérov kladú do priamych súvislostí
s aktuálnymi procesmi v oblasti ekonomiky, legislatívy či politiky na nadregionálnej či
dokonca európskej úrovni. V takejto perspektíve slovenskí etnológovia ponúkli svoje
odpovede na viaceré otázky transformácie, tak ako prebieha v konkrétnych podmienkach
malokarpatských dedín a miest. Samostatné štúdie venované sídelnému rozvoju obcí
v súvislosti so zastavovaním karpatských úpätí rodinnými domami obyvateľov neďalekej
metropoly Bratislava, transformácii poľnohospodárskych družstiev a perspektívam
poľnohospodárstva, dynamickému rozvoju vinohradníctva a vinárstva, miestnej kultúre
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a spoločenskému životu v dedinách i vplyvu globalizačných procesov spojených
s udomácňovaním sa nadnárodných obchodných reťazcov v tunajších mestách boli
publikované už pred niekoľkými rokmi. Empirické poznatky i výskumné skúsenosti
nachádzajú využitie v popularizačných aktivitách, v konzultačnej i prednáškovej
činnosti čím sa vytvára cesta na využitie vedeckých poznatkov pri širokokoncipovanej
starostlivosti o regionálne kultúrne dedičstvo.
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Zaniknutý svet malokarpatských „Huncokarov“ v odraze poverových
rozprávaní.
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Príbehy tradované v určitej sociálnej skupine majú pre jej poznanie osobitný význam.
Odrážajú nielen aktuálne témy, problémy, hodnotové orientácie, sociálne vzťahy vnútri
i mimo tejto skupiny, ale zachovávajú aj mnohé historicky nadobudnuté prvky jej kultúry.
O to vzácnejší materiál predstavujú tradičné rozprávania v prípade spoločenstva, akým
boli tzv. „Horskí ľudia“, Slovákmi nazývaní „Huncokari“. V nasledujúcom príspevku sa
toto tvrdenie pokúsim ozrejmiť aj prostredníctvom ukážok pochádzajúcich z výskumov
v rokoch 1928 až 1932, uložených v archíve Ústavu etnológie SAV v Bratislave.
Horskí drevorubači, prezývaní „Huncokari“, prišli so svojimi rodinami do oblasti
Malých a Bielych Karpát prevažne z Dolného Rakúska a Štajerska v 18. storočí na
pozvanie bratislavského župana Pálffyho. Vytvorili tu špecifické jazykovo i spoločensky
pomerne uzavreté osídlenie, ktoré bolo po 2. svetovej vojne z veľkej časti rozptýlené
a prežíva len buď prostredníctvom individuálnej pamäte niekoľkých ich potomkov
alebo aj ako súčasť kolektívnej pamäte dnešných lokálnych spoločenstiev žijúcich
v blízkosti ich niekdajších sídiel. Z hľadiska etnografie „Huncokarov“ máme k dispozícii
málo prameňov. Podrobnejší terénny etnologický výskum tejto skupiny vykonala G.
Habáňová6 až 45 – 47 rokov po jej rozptýlení, a tak je z hľadiska autentických záznamov
o ich duchovnej a sociálnej kultúre prínosný výsledok výskumov jazykovedca F. J.
Beranka a jeho kolegu W. Kuhna z rokov 1928, 1930 a 1932. Zachovalo sa nám vďaka
nim pár desiatok povestí, z ktorých najviac pochádza od rozprávača označeného ako
„Holzhacker Graus“ z Piesku. Sú to predovšetkým poverové rozprávania, ktoré boli
i v čase ich záznamu považované za unikátne vzhľadom na jedinečnosť tejto kultúrne
pomerne uzavretej a v tej dobe málo známej etnickej skupiny sídliacej zväčša v odľahlých
oblastiach dolín Malých a Bielych Karpát. 7
6
Habáňová 1992 s. 66 - 85.
7
Beranek navyše oceňoval uzavretosť „huncokarských“ komunít aj vďaka ich odolnosti voči slovakizácii a teda „čistote“ ich nemeckosti v porovnaní s inými nemeckými enklávami. Uzavretí však boli aj voči susediacim nemeckým obyvateľom Bratislavskej župy, napr.
malokarpatským vinohradníkom. Na druhej strane však Beranek uvádza schopnosť nemeckých
horských drevorubačov ponemčovať slovenské drevorubačské rodiny, s ktorými prichádzali do
kontaktu. (Beranek, F. J.: Die deutsche Besiedlung der Westslowakei. In: Deutschtumsfragen
im Nordkarpatenraum. Institut für Heimatforschung, Käsmark 1943 – Roland-verlag, Preßburg,
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Beranek zaznamenané rozprávania v nám momentálne dostupných prameňoch
zverejňoval v spisovnej nemčine, a tak na textoch nemáme možnosť demonštrovať
podobu lokálneho „huncokarského“ nárečia a uverejňujeme už len ich slovenský preklad.
Cenný je však, samozrejme, i samotný obsah príbehov, plasticky odzrkadľujúcich
mnohé prvky zo všedného života „Huncokarov“. Z hľadiska možnosti hlbších analýz
a ďalších interpretácií týchto príbehov je však výrazným hendikepom absencia
podrobnejších údajov popisujúcich rozprávačov a priebeh záznamu. Disponujeme len
pomerne stručnými údajmi pochádzajúcimi z Berankovho predhovoru k publikovanej
zbierke týchto príbehov v časopise Karpatenland z roku 1942.8 Uvádza v ňom, že na
malokarpatských drevorubačov nemeckého pôvodu upriamil jeho pozornosť v máji
1928 priateľ profesor S. Sandtner z Bratislavy. Odvtedy vraj mal vďaka početným
cestám do tejto oblasti možnosť dôkladne ich spoznať v topograficko-zemepisnom,
spoločenskom, hospodárskom, národopisnom i rozprávačskom ohľade. Práve
v odľahlosti a dopravnej nedostupnosti ich sídiel videl príčinu zachovania bohatého
pokladu tradičných rozprávaní. 9
Ako už bolo spomenuté, Beranek zaznamenal predovšetkým poverové rozprávania
– je možné, že práve tie považoval za najarchickejšiu a najautentickejšiu vrstvu
huncokarskej slovesnej tradície. Motívy, ktoré tu nachádzame, patria ku všeobecne
zdieľaným v stredoeurópskej tradícii, sú teda väčšinou lokálnymi variantami poverových
rozprávaní známych aj v prostredí slovenského etnika, no ich špecifickosť spočíva práve
v tom, ako do seba zakomponovali huncokarské reálie.
Môžeme v nich sledovať napríklad určité náznaky reflexie vzájomných vzťahov
medzi tzv. Huncokarmi a ich susedmi. Samotný názov „Huncokar“10 pochádza zo
Slovákmi skomoleného nemeckého slova Holzhacker – stínač dreva, ktorým sú títo
horskí drevorubači označovaní jednak v historických prameňoch, ale aj v Berankom
zozbieraných poverových rozprávaniach. G. Habáňová uvádza, že v časoch jej
výskumu v 80. rokoch bol medzi jej respondentmi zaužívaný názov „Waldleute“,
s. 20.) Pozadie výskumu F. J. Beranka bolo totiž spojené s aktivitami nemeckých vzdelávacích
spolkov, tzv. Deutscher Kulturverband, Karpatenverein a i., ktoré sa snažili o revitalizáciu
národného povedomia nemeckej menšiny a o šírenie veľkonemeckých ideí v sudetonemeckej a
karpatskej oblasti formou výskumov, publikovania odborných článkov a osvetových prednášok
z oblasti miestnej histórie a tradičnej kultúry. (Pozri Horváthová 2002, s. 109-111.)
8
Beranek 1942.
9
Ibid, s. 148 - 149.
10
Označenie „Huncokar“ či „Hulcokar“ vnímali horskí drevorubači ako prejav istej
dehonestácie zo strany slovenského starousadlého obyvateľstva. (Habáňová 1992, s. 68.)
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„Horskí ľudia“, zatiaľčo oni označovali ostatné starousadlé obyvateľstvo, žijúce
v obciach a mestečkách v malo- a bielokarpatských dolinách, „ľuďmi dole“. Vzťahy
medzi týmito skupinami charakterizuje Habáňová ako nie veľmi intenzívne - etnická,
kultúrna a jazyková odlišnosť vyplývajúca z ich pôvodu spolu s danými ekonomickými,
spoločenskými a sídelnými podmienkami, v ktorých žili, vytvorila z Horských ľudí
zomknutú skupinu s vedomím odlišnosti od okolitého sveta „dole“ ako aj s vlastným
hodnotovým systémom.11 Z tejto skutočnosti vyplynula napríklad aj výrazná endogamia
pri uzatváraní sobášov, i vysoká miera stereotypizácie vo vzájomných predstavách12.
Ak sa vrátime ku samotným rozprávaniam, nachádzame i v nich určité náznaky
stereotypov v medzietnických vzťahoch. Nevedno, napríklad, nakoľko ilustruje
vzájomnú nedôveru Horských ľudí voči Slovákom príbeh o magickom odoberaní
mlieka kravám, ktoré sa pripisovalo na vrub bosorkám. Jednou z poínt tohto motívu
je obozretnosť a nedôverčivosť pri vstupe cudzích ľudí na hospodárstvo – a v tomto
prípade sa negatívna úloha azda nie náhodou ušla práve Slovákovi a jeho manželke,
ktorí boli predstaviteľmi vonkajšieho, Horským ľuďom cudzieho sveta.
Jeden Slovák pooral drevorubačovi pole. Keď bol s prácou hotový, prosil o pol litra
mlieka, ktoré jeho žena tak rada pije. Drevorubač nemal práve doma toľko mlieka,
koľko Slovák pýtal, no keďže ho Slovák prosil, aby mu venoval aspoň trošku mlieka,
dal mu napokon tri deci. Na nasledujúce ráno nedali drevorubačovi kravy skoro žiadne
mlieko, a tá trocha, ktorú nadojili, bola len bledá voda, ktorá sa čoskoro zrazila na guľu.
Tento stav trval viac mesiacov. Tu raz prišiel jeden žobrák z Veľkých Levárov, ktorý sa
zdržal v drevorubačovom dome nanajvýš tri dni a usiloval sa vykonávať rôznu prácu.
Vtedy prelomil „most“, doskovú podlahu maštale, aby ručne vyčistil mlieko hromadiace
sa pod ňou. Naraz sa pri vchode do maštale naskytol pozoruhodný výjav: dve gule
pozostávajúce zo zdrapov súkna zviazané špagátom o veľkosti malého slepačieho vajca,
ktoré obsahovali nalámané stonky nevädzí. Okoloidúci hájnik, ktorý ten výjav videl,
hneď spoznal, že týmto bol začarovaný dobytok. Určil spôsob požehnania (odrobenia),
ktorý drevorubačova žena vykonala. Dala mlieko z počarovaných kráv do dvoch
nových hrncov a tieto postavila, zakryté novými pokrievkami, do rozpálenej pece. Keď
hneď nato vykročila von z dverí, stála pred ňou žena Slováka, ktorý svojho času prosil
o mlieko a ho aj dostal. Ona bola tá bosorka. Takto pristihnutú bosorku je treba s metlou
„ručne“ z dediny vybiť. Neskôr bolo Slovenku vidno chodiť s početnými popáleninami
11
12
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Habáňová 1992, s.67.
Ibid., s. 72, bližšie o tom i Habáňová 1991, s. 81 - 89.

na tvári, ktoré jej spôsobilo kypiace a variace sa mlieko v peci.13
Ako inú možnú reflexiu vzťahu k ľuďom „dole“ by sme mohli chápať i príbeh o tom,
ako sa „Huncokar“ zbavil raráška. Keďže mu bolo povedané, že si ho musí nechať
ukradnúť, napadlo mu, že najlepším riešením bude ísť dole do mesta, pričom ideálnym
zlodejom bude miestny Žid.14
Postava raráška však plnila dôležitú úlohu pri najfrekventovanejšej téme
huncokarských rozprávaní – nadprirodzené spôsoby nadobudnutia majetku. Vo
všeobecnosti je psychologické a spoločenské pozadie rozprávaní o raráškoch či
zmokoch zrejmé – je to jednak túžba po ľahko nadobudnutom majetku a úspechu na
jednej strane a závisť resp. podozrievavosť voči úspešným ľuďom na strane druhej.
Posolstvo týchto príbehov je tiež pomerne jednoznačné – hovorí o satisfakcii voči
spoločenskej morálke, ktorá je dosiahnutá nutnosťou konfrontácie so silami zla. Výskum
G. Habáňovej naznačuje, že „Huncokari“ sa pravdepodobne v porovnaní so susedným
obyvateľstvom nepovažovali za bohatých ľudí. Neľahký život mnohopočetných rodín
v horách vyplnený ťažkou a nebezpečnou prácou s drevom bol síce odmenený nárokom
na pravidelnú mzdu i deputát, mali právo vlastniť dom, pôdu i dobytok15, avšak podľa
výpovedí ich potomkov sa vraj po majetkovej stránke cítili byť zo strany ostatného
obyvateľstva podceňovaní, čo malo byť ďalšou z príčin uzatvárania sa voči okoliu.16
O raráškovi.
Keď nejaká sliepka čierna ako uhoľ znesie v piatok noci svoje prvé vajce a práve je
spln, možno z neho vysedieť raráška /po nemecky Heinspiegel/. Také vajce je možné
ľahko rozpoznať podľa toho, že je malé, veľmi tvrdé a kropenaté. Ak sa ho chce človek
zbaviť, musí ho spakruky prehodiť ponad strechu. Ak ale chce vysedieť raráška, musí
toto vajce deväť dní nosiť pod ramenom a počas toho nesmie nič jesť okrem chleba
a nesmie sa modliť. Na deviaty deň sa vyliahne rarášok v podobe psa. Jeho majiteľ sa
teraz nesmie nikdy modliť, inak ho rarášok roztrhá. Ten pre svojho majiteľa vykoná
všetku požadovanú prácu a zaobstará mu vždy právo pred súdom. Zato mu je zapredaná
13
Beranek 1942, s. 149.
14
Originálny text je v Slowakische Volkserzählungen..., rok záznamu: 1930, lokalita:
Piesok (Malé Karpaty, Slovensko), informátor: „Holzhacker Graus“, 72 ročný, záznam č. 4076.
V súvislosti so židovskými obchodníkmi G. Habáňová upozorňuje na fakt, že niektorí horskí
drevorubači hovorili o obojstranne dobrých vzťahoch, keďže v ich vzájomných kontaktoch
spravidla nejestvovala taká jazyková bariéra v stykoch so Slovákmi. (Habáňová 1992, s. 75.)
15
Horváthová 2002, s. 29 – 30.
16
Habáňová 1992, s. 75.
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jeho duša. Dnes sa už viac neverí na vysedenie raráška, ale predtým drevorubači veľmi
často jedného takého vlastnili.17
Jedného drevorubača, ktorý mal raráška, nebolo na rúbanisku nikdy vidieť pracovať
a predsa bol so svojou prácou vždy načas hotový. Keď sa ho preto raz prekvapený pán
pýtal, ako to zariadil, drevorubač mu odpovedal: Mám svojich ľudí, s ktorými pracujem.
Na ďalšiu pánovu otázku dal nasledujúcu odpoveď: Zavesím svoj klobúk na rúčku píly
alebo na porisko sekery a klobúk musí pre mňa pracovať. V rúčke či v porisku bola totiž
diera, v ktorej sedel rarášok v podobe blchy.18
Podobne je tomu aj v príbehoch, ktoré hovoria o zakopaných pokladoch. Ani tu to
vzhľadom na magické okolnosti zápletiek deja nie je pre hrdinov vôbec jednoduché.
Musia sa vysporadúvať nielen s nutnosťou vystihnúť vhodný čas, miesto a disponovať
triezvou mysľou, ale dôležitá je opäť predovšetkým morálna stránka ich konania
a schopnosť zvládnuť prípadnú konfrontáciu s temnými silami. Z príbehov teda
obyčajne plynie ponaučenie, že i nadprirodzeno sa riadi zásadami morálky a nepoctivá
snaha zbohatnúť si vypýta svoju daň.
...povyše Panského domu pri Piesku, sú zakopané peniaze. K uhliarovi Josefovi
Csermakovi, ktorý býval povyše Panského domu, prišiel raz muž, ktorý sa vydával za
mlynára a prosil o nocľah do polnoci a o krompáč. Oboje mu bolo poskytnuté. Krátko
pred polnocou sa skutočne pobral aj s krompáčom, ale nikdy sa nevrátil späť. Až neskôr
našli krompáč ležať...; navôkol po zemi, na kríkoch, ba aj na jednom vzdialenom kopci
ležali franforce mlynárových šiat. Kopáč pokladov bol počas práce roztrhaný nejakým
zlým duchom.19
Ďalšou témou viacerých rozprávaní je smrť. Viera v možnosť kontaktu medzi
svetom živých a mŕtvych je doložená po celom svete. Najznepokojivejším príkladom
takýchto kontaktov sú návraty alebo fyzické prejavy mŕtvych, ktoré priamo ohrozujú
život ľudí. „Strašiť“ chodia najmä tie duše, ktoré zomreli neprirodzenou, násilnou či inak
predčasnou smrťou. Dôvodom býva skutočnosť, že do momentu ich skonu či pohrebu
neboli vykonané potrebné rituály, resp. nestihli dokončiť istú fázu prechodu z jedného
stavu do iného. V kontexte kresťanskej kultúrnej tradície sú takýmito prípadmi najmä
duše nepokrstených novorodencov, ktoré sa nemôžu dostať do neba, duše snúbencov,
17
Slowakische Volkserzählungen..., rok záznamu: 1930, lokalita: Piesok (Malé Karpaty,
Slovensko), informátor: „Holzhacker Graus“, 72 ročný, záznam č. 4073.
18
Ibid., č. 4074.
19
Ibid., č. 4081.
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ktorí sa nedožili svadby, duše matiek, ktoré boli v období šestonedelia, dojčenia dieťaťa,
alebo duše ľudí, ktorí umreli bez kresťanského pohrebu, resp. za ktoré nebola odslúžená
zádušná omša. Sú akoby pripútané ku konkrétnemu časovému a priestorovému bodu,
v ktorom sa pravidelne prenikajú do sveta živých. Ak im však je možné poskytnúť
požadovaný rituál, môže sa tomuto ich znepokojivému pôsobeniu zamedziť.
V Cajle v blízkosti jednej studne bolo vždy počuť plakať nejaké dieťa. Keď sa raz
ten plač opäť objavil, nabralo jedno dievča odvahu a kričalo: „Buď v mene Božom!
Ak si chlapček, nech si Jozef, ak si dievča, nech si Mária!“ Tu prehovoril nejaký
hlas: „Na stotysíckrát Pámbo ci zaplac!“ A zo studne sa vzniesol biely holub: duša
novorodeného dieťaťa, ktoré raz jedna slúžka utopila v studni a teraz bolo zachránené
vďaka improvizovanému núdzovému krstu milosrdného dievčaťa.20

Berankov archív však prináša aj iné reálie zo života Horských ľudí. Dva príbehy
rozprávača Grausa odrážajú skutočnosť, že v prostredí malokarpatských drevorubačov
boli prirodzene pomerne časté tragické úrazy spojené s rúbaním dreva – či už vlastnou
vinou alebo zavinením spolupracovníka:
Drevorubač Mitschneider zabil pri práci svojho priateľa Webera. Po pohrebe počula
jeho žena každú noc medzi jedenástou a dvanástou hodinou kričať „Oldi“.21
Iné poverové rozprávania kladú do popredia označenie konkrétnych lokalít, ktoré boli
v povedomí ľudí opradené mimoriadnou schopnosťou stierať hranicu medzi živými
a mŕtvymi – cintoríny alebo miesta, kde sa udiali smrteľné tragédie. Z hľadiska lokálnej
histórie je zaujímavý odkaz na staré banícke pohrebisko pri kaplnke na neďaleko
Pezinka, ktorý prináša rozprávačka pani Reisingerová.
V pezinských horách bola kedysi zlatá baňa. Na Wagnerbergu, na pravej strane, sa
jedno miesto, kde mali kopáči svoju kaplnku, volalo „Altar“. Tu sa títo zbožní baníci
vždy nechávali pochovať. Jeden alebo dvaja z nich prichádzajú ešte stále, kričia, keď
ide niekto okolo, že sa treba viac modliť.22
Obraz o tradičnom rozprávačskom umení malokarpatských horských
drevorubačov nemeckého pôvodu dnes už nemožno vykresliť tak plasticky, ako by to
20
Ibid., záznam č. 4088.
21
Ibid., záznam č. 4091.
22
Slowakische Volkserzählungen..., rok záznamu: 1930, lokalita: Pezinok, informátor:
„Holzhackerfrau – Frau Reisinger“, záznam č. 4099.
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bolo možné pred sto rokmi. Napriek tomu veríme, že i tento malý zlomok z pôvodného
rozprávačského repertoáru je cenným príspevkom do poznania všedného života tejto
etnickej skupiny. Vie sa o nej stále veľmi málo, z čoho vyplýva veľa nezodpovedaných
otázok týkajúcich sa nielen jej histórie, ale i dokumentácie aktuálneho stavu spomienok
u súčasných generácií jej potomkov a potomkov ich niekdajších susedov. Bude si to
vyžadovať ďalší podrobný terénny aj archívny výskum historických i národopisných
prameňov, ktorý, dúfajme, vyplní túto informačnú medzeru.
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Zuzana Panczová, Mgr., PhD. - etnologička. V rokoch 1996 – 2001 absolvovala
magisterské štúdium odborov história a etnológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave,
ktoré ukončila v roku 2001 diplomovou prácou na tému „Tradičné poverové predstavy
s dôrazom na ľudovú démonológiu“. V rokoch 2001 – 2007 študovala ako interná
doktorandka na Ústave etnológie SAV v Bratislave, v rámci čoho strávila 11 mesiacov
na odbornej stáži u prof. Reginy Bendix v Göttingene (SRN). Témou jej dizertačnej
práce boli „Konšpiračné teórie ako naratívny fenomén“. (Žánrová analýza). Od roku
2007 je zamestnaná na Ústave etnológie SAV v Bratislave ako odborná pracovníčka.
Venuje sa výskumu tradičnej i súčasnej narativity, so špeciálnym zameraním na oblasť
fám, konšpiračných teórií a na ich šírenie v rámci internetovej komunikácie.
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Vybrané prvky regionálneho rozvoja vo vinohradníckych obciach orešianskeho
mikroregiónu
Mgr. Katarína Nováková, PhD.

Úvod
Vinohradníctvo a vinohradnícka kultúra sú s malokarpatským regiónom neodmysliteľne
späté. Vinohradníctvo nepredstavuje len výrobné procesy, ale i zvláštnosti v spôsobe
života, kultúre a myslení ľudí, ktorí sa touto špecifickou oblasťou poľnohospodárskej
výroby zaoberajú. Človek, krajina, pracovná činnosť a s nimi spojené kultúrne hodnoty
tvoria základnú osnovu etnografického pohľadu na vinohradníctvo v jeho tradičných,
ale i súčasných podobách.
V malokarpatskej oblasti ovplyvňuje vinohradníctvo celkový spôsob života ľudí,
ktorí sa ním zaoberajú. Ak chceme poznať úlohu vinohradníctva v živote súčasných
vinohradníkov v malokarpatských mestách, mestečkách a dedinách, musíme pozornosť
zamerať na spoločensko-kultúrne zmeny prebiehajúce v súvislosti s celkovými
ekonomickými zmenami v skúmanom prostredí. Výskum sa nedá viesť v rovine
bezprostrednej súčasnosti, bez toho, aby sa neprihliadalo k minulosti. Iba takýto
prístup umožňuje hlbšiu analýzu a pochopenie úlohy vinohradníctva v spoločenských
a kultúrnych procesoch a jeho premenách v súčasnosti.
Premeny vo vinohradníckej kultúre možno zaznamenávať aj vo vzťahu ku kultúrnym
hodnotám. Pod pojmom hodnota možno u vinohradníkov chápať jednak reálne
materiálne objekty, ale i idey, ku ktorým zaujímajú hodnotiaci postoj, vo svojom živote
im pripisujú významnú úlohu. Materiálne hodnoty predstavuje napríklad vlastníctvo
kapitálu - hnuteľného a nehnuteľného majetku, bývanie, odievanie, spotrebné hodnoty.
Do skupiny nemateriálnych zložiek môžeme zaradiť hodnoty so sociálne definovanými
cieľmi (prestíž, obchodné stratégie, schopnosti).
Vyššie uvedené javy sa snažím sledovať v najsevernejšej časti malokarpatskej
vinohradníckej oblasti, reprezentovanej obcami Dolné Orešany, Horné Orešany
a Smolenice. Pre označenie skúmaného priestoru používam termín mikroregión,
chápaný ako podjednotku širšieho malokarpatského vinohradníckeho regiónu.23
23
Orešiansky mikroregión ako podjednotku malokarpatského vinohradníckeho regiónu
charakterizuje v minulosti rovnocenné postavenie prevládajúcich zamestnaní – poľnohospodárstva a vinohradníctva; rovnaké prvky architektúry – skladovacie a výrobné priestory; aj v súčas-
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Celé stáročia bolo vinohradníctvo pre väčšinu ľudí v tomto mikroregióne hlavným
cieľom hospodárskej aktivity a viditeľne sa odrážalo v jeho kultúre. V štruktúre
obyvateľov týchto obcí mali vinohradníci v historickej perspektíve najpočetnejšie
zastúpenie a ich prítomnosť v lokálnom spoločenstve bola zreteľná. Vyplývalo to
z prírodných podmienok lokality, historických okolností a celkového charakteru
hospodárstva. Predaj vína a hrozna tvorili výrazný zdroj rodinných príjmov, pre lokálne
spoločenstvo znamenali ekonomickú silu a potenciál, ktorých úroveň sa celkom
prirodzene odrážala v hospodárskej stabilite mikroregiónu a životnej úrovni obyvateľov.
Vinohradníci svojím fungovaním v lokalite, kultúrnymi a spoločenskými aktivitami, ako
i samotným spôsobom života, komunikáciou a reakciami na konkrétne spoločenskopolitické situácie kreovali miestnu kultúru a jej kolorit. Boli nesporne špecifickým
a zároveň dominantným fenoménom mikroregiónu. Vinohradníctvo skúmaných lokalít
je akýmsi variantom mestskej formy vinohradníctva.

Situácia vo vinohradníctve po roku 1989
V súčasnosti možno pozorovať, že identita a identifikácia miestnych občanov
ako obyvateľov obcí s vinohradníckymi tradíciami, ktorá participovala v minulosti
na vytváraní celkového obrazu lokality, je stále pomerne silná. Podľa poznatkov
z terénneho výskumu24 považujú dnes v skúmaných obciach za vinohradníka každého,
kto, citujem: „ vlastní aspoň zopár koreňov viniča, dorobí víno, ktoré sa dá piť aj za
triezva a ponúknuť návštevám, prípadne i zopár litrov predať“ (vinohradník A.L.1960,
Horné Orešany). Za vinohradníka a vinára sa môže v obciach považovať ten, kto hrozno
dorobí na vlastnej pôde, spracuje v tolerovanej kvalite a sám si ho dokáže predať za
rentabilnú cenu. Víno, samozrejme rôznej kvality, sa tu dnes produkuje a predáva
takmer v každom dome. Ten, kto dorobí viac ako 500 litrov vína, ponúka časť produkcie
na predaj, aby zarobil: „aspoň na postreky a na cukor“. Podľa oficiálnych noriem Zväzu
vinohradníkov Slovenska však nemožno za vinohradníka považovať každého, kto
vlastní hocaké množstvo viniča. Je ním len ten, kto vlastní aspoň 10 árov vinohradu
s minimálne 500 krami viniča.
nosti existencia silného skupinového, vinohradníckeho povedomia a mikroregionálnej príslušnosti (NOVÁKOVÁ 2006:23).
24
Terénny výskum bol realizovaný priebežne v rokoch 2002-2006 so 40 respondentami
vo veku 18 – 99 rokov, z ktorých 36 žije v obciach Dolné a Horné Orešany a Smolenice, 4 z obcí
pochádzajú, ale v súčasnosti bývajú mimo lokality, jeden v Trnave, jeden v Bratislave, jeden v
Suchej nad Parnou a jeden vo Vinosadoch.
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Pred socialistickou kolektivizáciou poľnohospodárstva koncom 50. rokov 20. storočia
tvorili majetkový a existenčný základ vinohradníckej rodiny poľnohospodárska pôda
a vinice, spolu so stavebným pozemkom a hospodárskymi budovami. Pôda vystupovala
ako hlavný zdroj obživy, ale i ako kritérium spoločenského a sociálneho postavenia
jednotlivca v lokálnom spoločenstve. V prvých rokoch postkomunistickej transformácie
poľnohospodárstva sa pôda stáva opäť významnou rodinnou hodnotou, a príťažlivým
a perspektívnym hospodárskym faktorom s rastúcim významom do budúcnosti.
Podľa množstva vlastnenej pôdy a viníc sa obyvatelia v obciach delili pre obdobím
socialistickej kolektivizácie na malých, stredných a veľkých vinohradníkov. Jednotlivé
obce sa odlišovali množstvom a rozlohou obrábaných viníc a poľnohospodárskej pôdy.
Po roku 1992 (rozpade miestnych JRD) sa zintenzívnili snahy o ich prinavrátenie
v reštitúcií a následné obrábanie. Nová sociálna situácia, ktorá vznikla na našom
vidieku po roku 1989, však dala záujemcom o podnikanie v poľnohospodárstve rôzne
podmienky. Iné predpoklady mal však agropodnikateľ, ktorý v reštitúcií získal 500 ha
pôdy a v banke potrebný úver, iné mal člen družstva s 10 ha vloženej pôdy a inak sa
realizoval človek z mesta, ktorý zdedil po starých rodičoch pôdu na vzdialenej dedine.
Vinohradníci sa po roku 1989 vplyvom viacerých vonkajších i vnútorných
faktorov začali v obciach, podobne ako pred kolektivizáciou, viditeľne diferencovať.
Najvýznamnejšími faktormi vplývajúcimi na diferenciáciu členov skupiny boli
predovšetkým rokmi pretrvávajúce hodnoty v povedomí vinohradníkov; vzťah k pôde
a viniciam; stav viníc získaných do užívania; technické vybavenie hospodárstva;
existencia a stav priestorov na uskladnenie vína; chuť a záujem hospodáriť, prípadne
podnikať na opäť nadobudnutých viniciach; rodinné zázemie a kooperácia na práci vo
viniciach, pri spracúvaní, distribúcií a predaji.
Prvú skupinu tvoria vinohradníci, ktorí obrábajú malú výmeru vlastných viníc
v záhradách a humnách do pol hektára, venujú sa tzv. záhradkárskemu vinohradníctvu.
Niektorí z nich využili príležitosť a získali späť časť viníc v reštitúcií od JRD, ktoré
následne predali, prenajali iným vinohradníkom, alebo ich sčasti obhospodarujú v rámci
rodiny. Vo všeobecnosti sa nevenujú predaju vína , dorábajú ho pre vlastné potreby. Iba
výnimočne niečo predajú „pod rukou“ známym a priateľom. Dorobia priemerne okolo
500 až 5000 litrov vína. Vína majú uskladnené v pivniciach pod domami v drevených
sudoch, ktoré pretrvali ešte z obdobia pred kolektivizáciou v inventári. Pri väčšej úrode
hrozna si ponechajú časť úrody na vlastné spracovanie a zvyšok hrozna predávajú
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súkromným podnikateľom a vinárskym závodom
Druhú skupinu tvoria vinohradníci, ktorí sa venujú predaju vína. Okrem vlastných
viníc, zdedených po predkoch a získaných späť do užívania v reštitúcii, majú vinice
prenajaté alebo odkúpené od ľudí z obcí, ale v pomerne malej výmere (do 10 ha viníc).
Možno ich nazvať drobnými vinárskymi podnikateľmi, i keď oficiálne toto kritérium
nespĺňajú. Venujú sa dorábaniu a predaju vína pod vlastnou značkou, nie sú však oficiálne
zaregistrovaní ako podnikatelia, predávajú bez živnostenského listu a príslušných
povolení. V sledovaných obciach tvoria pomerne veľkú skupinu vinohradníkov, ktorá
si takýmto spôsobom privyrába. Chýba im odvaha a primeraný finančný kapitál na
rozbehnutie svojich podnikateľských aktivít a získanie oficiálneho štatútu podnikateľa
s vínom. Väčšinou sa výrobe a predaju vína venujú popri svojom stálom zamestnaní.
Títo vinohradníci sa skôr orientujú na kvalitu svojich produktov, vyrábajú vína vysokej
kvality. Majú početné a kvalitné archívy vlastných ročníkov vín. Mnohí dosahujú na
krajských, celoslovenských, ba dokonca i na medzinárodných súťažiach a degustáciách
vysoké ohodnotenia a veľké úspechy. Vinohradníctvo považujú za svoje hobby, relax
a spôsob sebarealizácie.
Tretiu skupinu tvoria oficiálni podnikatelia, ktorí sa venujú predaju hrozna, vína
a viničných štepov. Momentálne sú v mikroregióne piati. Hospodária na veľkej
rozlohe pôdy (viac ako 10 ha), zakladajú nové vinice, kupujú hrozno od drobnejších
pestovateľov. Dvaja sú súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí okrem viníc vlastnia alebo
majú v prenájme viac ako 100 ha poľnohospodárskej pôdy, ostatní ako podnikatelia
s vínom a štepným materiálom. Sú zapojení do projektu Malokarpatskej vínnej cesty,
majú priestory i podmienky pre podnikateľské zámery.
Delenie vinohradníkov na tri základné skupiny nie je delením vykonštruovaným.
Vykryštalizovalo sa prirodzene medzi vinohradníkmi samými, všetci o ňom
vedia,rešpektujú ho a sami sa vedia zaradiť do príslušnej skupiny25.
Vínny turizmus ako jedna z možností propagácie a rozvoja lokality
Čo sa týka aktivít smerujúcich k rozvoju tejto vinohradníckej oblasti a ku hľadaniu
a prilákaniu zákazníka cez oblasť vínneho turizmu, nie sú tieto aktivity v lokalite
novinkou. Začiatky vínneho turizmu tu položil svojimi aktivitami už pred 2. svetovou
25
Pri výskume vinohradníkov a ich delenia na skupiny som brala do úvahy výskumnú
vzorku zloženú z 30 respondentov vo veku 35-82 rokov, z toho 28 mužov a 4 ženy zo všetkých
troch obcí sledovaného mikroregiónu, ktorí sa považujú za vinohradníkov, vlastnia a obhospodarujú istú výmeru viníc.
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vojnou podnikateľ s vínom Jozef Belica z Dolných Orešian. Jeho vízie, obchodné
stratégie a aktivity boli na to obdobie veľmi odvážne, originálne a nadčasové. Hlavnou
myšlienkou jeho podnikateľských aktivít bolo pomôcť drobným vinohradníkom
skupovaním ich hrozna za dobré ceny, podporovať pestovanie hrozna, zviditeľniť
obec a jej vinohradnícke tradície, robiť reklamu domácemu vínu, rozbehnúť doslova
vidiecky vínny turizmus. V roku 1935 začal stavať približne 2 km za obcou vo
vinohradoch prešovňu a pivnice. Postupne tu vybudoval 4 betónové bazény o obsahu
600 hl, v ktorých sa spracúvalo hrozno. Od tohto roku sa začal vykupovať hrozno od
vinohradníkov podľa kvality a sladkosti. Priamo v podniku pracovalo 15 zamestnancov
z Dolných Orešian.
Jeho zmysel pre podnikanie v tejto oblasti sa odrážal aj v obchodných stratégiách, ktoré
používal na svoju propagáciu. Cestoval po celej vtedajšej Československej republike,
nosil v kufri fľaše so vzorkami vín, navštevoval zariadenia a robil firme reklamu. Dával
reklamy do novín, časopisov, hotelov a stravovacích zariadení. V roku 1939 nechal
na vlastné náklady zhotoviť propagačný film o oberačke a Dolných Orešanoch, ktorý
sa premietal v žurnále všetkých kín na Slovensku26. Víno s etiketou a heslom firmy
„Pime Juro, pime Ján, víno z Dolných Orešán“ dosiahlo postupne vynikajúcu kvalitu
a meno po celej republike. V rokoch 1940- 45 získal Belica cestou súťaže zmluvnú
dodávku vína pre všetky štátne nemocnice a liečebne na Slovensku. Belicova pivnica
bola známa v širokom okolí príjemným prostredím, personálom, ponukou a hlavne
ochotou a dobrými službami za pomerne nízke ceny. Reprezentačné priestory boli
zdobené ornamentmi a maľbami. Všetku keramiku, ktorú používali na dekoračné, ale
i praktické účely (poháre, džbány, taniere, popolníky, drobné spomienkové predmety)
si dal špeciálne navrhnúť a vyrobiť kolektívom slovenských ľudových výtvarníkov
na čele s majstrom Ignácom Bizmayerom v Majolike v Modre. Pivnicu s obľubou
vyhľadávali i zahraniční turisti, školské výlety a exkurzie, umelci, hudobní skladatelia,
herci z bratislavského SND a politickí funkcionári. Organizovali sa tu spoločenské
stretnutia, oslavy, ochutnávky, zájazdy, podnikové posedenia a podobne. Ak to počasie
dovoľovalo, vždy sa vyniesli nad pivnicu na voľné priestranstvo dlhé stoly, nazývané
štoky a sedelo sa vonku, v príjemnom horskom prostredí, na čerstvom vzduchu. Zo
stropu pivnice viseli pečené husi, salámy, šunky. Kvalitné Víno a jedlo bolo lákadlom
a zároveň zárukou, že ľudia sa budú do priestorov vracať. Ďalšou dobrou stratégiou
26
Film sa však do súčasnosti nezachoval, niet po ňom stopy ani vo filmovom ústave. Ostalo len niekoľko fotografií z neho v rodinnom albume rodiny Belicovej a Odnogovej z Trnavy.
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Belicu bolo, že zabespečil, aby zákazníkov z dediny ku pivnici vozil voz alebo koč. Bol
oddaným lokálpatriotom a snažil sa pomôcť svojej dedine a pozdvihnúť životnú úroveň
i povedomie spoluobčanov. Toto sa mu darilo až do roku 1948.
Po kolektivizácií poľnohospodárstva a vzniku JRD vtedajší predstavitelia obce
i vedenie družstva pochopili, že myšlienka vínneho turizmu, ktorú realizoval Belica,
bola napriek všetkým výhradám dobrá, a treba nutne pokračovať v prešliapanej ceste.
Dnes priestory bývalej Belicovej pivnice i vinárne stále chátrajú, sú v dezolátnom stave,
vlastnícke vzťahy sú nedoriešené. I keď záujemci o kúpu i renováciu by boli, nik sa
nemôže oficiálne podujať niečo s priestormi urobiť.
V súčasnosti všetky obce mikroregiónu vyvíjajú snahy o zviditeľnenie a rozvoj
prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu a nárastu ponúkaných služieb. Obce tlačia
na podnikateľov, aby navrhovali nové stratégie, ako si pomôcť a prilákať turistov.
Všetky tri obce mali snahy o vydanie monografií, ktoré by slúžili na ich zviditeľnenie.
Prvou lastovičkou v lokálnych monografiách bola obec Dolné Orešany, ktorá pripravila
knihu už v roku 1995. Horné Orešany po vydaní knihy o susednej obci zmobilizovali
všetky sily a v roku 1996 pripravili rukopis knihy. Nezhody medzi autormi a neúplnosť
textu spôsobili, že monografia uzrela svetlo sveta až v roku 2006 s novým, autorským
kolektívom. Smolenice mali monografiu ako prvá obec mikroregiónu už v roku 1975.
Táto monografia, napriek vysokej odbornej kvalite textu a kompaktnosti obsahu bola
poplatná dobe, v ktorej vznikla. V roku 2011 vyšla rozsiahla 500 stranová monografia
i o tejto obci.
Napriek narastajúcim snahám obcí o miestny rozvoj zatiaľ takmer úplne absentujú
aktivity a snahy, ktoré by viedli k pozdvihnutiu regionálneho rozvoja cez vinohradníctvo
a tradíciou overené, na Slovensku v minulosti pomerne známe orešianske vína.
Jedinou známou aktivitou miestnej samosprávy v tomto zmysle bolo osadenie
informačných tabúľ o Malokarpatskej vínnej ceste. Prispela k tomu, že raz do roka, v Deň
otvorených pivníc, aj sem zablúdia turisti a konzumenti. Posledná takáto ochutnávka sa
konala tento rok, turisti mohli navštíviť a ochutnať produkty dvoch firiem, firmy Belica
v Dolných Orešanoch a firmy novej vinárskej firmy Dious v Horných Orešanoch.
V Smoleniciach vinárov zastupuje vinotéka Galéria, ktorá sa snaží zabezpečiť pre
návštevníkov vína od okolitých dorábateľov.
Začiatkom 90. rokov 20. storočia boli snahy nadviazať na tradície slávností vinobrania
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v Horných Orešanoch, ktoré sa tu tradične konávali pred druhou svetovou vojnou27.
Slávnosti vinobrania sa konávali pravidelne do polovice 20. storočia, keď sa s nimi
prestalo a nahradili ich družstevné dožinky. V 90. rokoch 20. storočia bola snaha o ich
obnovu. Prvý ročník dopadol veľmi úspešne, ale vplyvom viacerých okolností sa
nepodarilo na túto tradíciu nadviazať a pokračovať v nej. Vinobranie v 90. rokoch 20.
storočia zorganizovala folklórna skupina Chemolakár spolu s miestnymi pamätníkmi
a nadšencami, a obyvatelia to prijali s veľkým nadšením. Ozdobili si domy, vyvliekli
pred domy sudy, staré preše, zo sekretárov oprášili a vystavili keramiku a vynukovali
okoloidúcim svoje vína na ochutnávku aj s malým občerstvením. Celá obec akoby
ožila. Toto nadšenie sa opakovalo dva roky. Potom, ako zanikla folklórna skupina, sa už
nenašiel nik ochotný podujať sa na zorganizovanie slávností vinobrania.

Záver
Vinohradnícka kultúra v skúmanej lokalite je výsledkom nielen dlhodobého, ale
i zložitého spoločensko-politického vývinu. K jej špecifickému charakteru prispelo
mnoho vonkajších faktorov. Počas celého 20. storočia tvorili vinohradníci v sledovanom
mikroregióne zreteľnú, podstatnú časť lokálneho spoločenstva. Vinohradníci počas
celého sledovaného obdobia dokázali vcelku pružne reagovať na meniace sa sociálne
podmienky a realitu a pretrvali ako skupina, čo dokazuje ich životaschopnosť
a stabilnosť. Na vonkajšie vplyvy, ako boli postupné procesy modernizácie
27
Vinohradnícke slávnosti, alebo ako ich nazývajú Orešanci – oberačkové
slávnosti sa začali v obci organizovať ešte niekedy v 20. rokoch 20. storočia. Ich presný dátum
vzniku si však už nik nepamätá. Podľa záznamov v obecnej kronike z 30. rokov boli oberačkové
slávnosti vyvrcholením vinohradníckej sezóny a čím bola väčšia úroda hrozna, tým ochotnejšie
a okázalejšie sa tieto slávnosti pripravovali. Konávali sa koncom septembra alebo začiatkom
októbra. Slávnosť sa spravidla začínala slávnostnou bohoslužbou v kostole, popoludní sa konali
oslavy na Glavici, na konci obce smerom na Dolné Orešany, pri soche sv. Urbana. Sprievod sa
tiahol dedinou, vozy ťahané koňmi a volmi boli honosne ozdobené viničom, strapcami hrozna
a kvetmi, na nich sedeli deti a mládež v krojoch. O význame a dôležitosti tohto podujatia svedčí
aj skutočnosť, že sa na nich zúčastňovali ako hostia a účinkujúci významní hudobníci a muzikanti, ako napríklad Slávek Volavý z Moravy, alebo Samko Dudík z Myjavy. Okrem týchto osobností
sa na vinobraní zúčastnili aj vtedajšie významné osobnosti politického života. Oslavy z roku1935
vám priblížim slovami vtedajšieho kronikára: Slávnosť začala 13.10. o deviatej ráno slávnostnou
bohoslužbou. Popoludní za dedinou na vŕšku Glavici predniesli slávnostnú reč významní a vzácni
hostia – ako Dr. Jozef Tiso, poslanec Štefan Danihel a Karol Murgaš. Učiteľ Štefan Blažo s krojovanou skupinou predviedol zopár národných tancov. Krásny kroj a svižnosť tanca sa hosťom
veľmi páčila (NOVÁKOVÁ 2006b).
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a industrializácie v mikroregióne a širšom okolí, kolektivizáciu poľnohospodárstva
v 50. rokoch 20. storočia, či transformáciu poľnohospodárstva po roku 1989, dokázali
pohotovo reagovať zmenou štruktúry vlastnej skupiny, zmenami ekonomických funkcií,
hodnôt a záujmov. Pod vplyvom modernizácie v jednotlivých časových obdobiach
sa u mnohých vinohradníkov menili pracovné postupy, pracovné nástroje a náradia,
používané materiály, tradičné prvky vinohradníckej architektúry sa prestavovali či
nahrádzali novšími stavebnými formami.
Vinohradníkov ako celok, i keď už značne heterogénny, spájajú spoločné črty,
tvoriace ich základnú charakteristiku. Je to vlastníctvo vinice, práce na nej a používanie
špecifických priestorov na výrobu a uskladnenie vína. Hodnotové orientácie sa
v jednotlivých skúmaných časových obdobiach menili. Ich základná obsahová náplň
sa nemenili (majetok, pôda, nezávislosť, lokálpatriotizmus, vedomosti, tradície,
skúsenosti), keď vplyvom makrosociálnych procesov počas 20. storočia sa mohli časti
modifikovať, respektíve v kontexte konkrétnych časových období (prvá polovica 20.
storočia do roku 1945, obdobie 1945–1989, obdobie 1989–2006) mohli nadobúdať iné
významy.
Etnologický výskum vinohradníkov v orešianskom mikroregióne ukázal, že
podnikanie vo vinohradníckej a vinárskej oblasti ľudí láka prísľubom ekonomickej
samostatnosti a zaujímavými finančnými možnosťami. Vinohradníci, ktorí chcú uspieť
v súčasnej trhovej konkurencii, museli však do výroby vína vniesť aj inovačné prvky,
technologické postupy, často inšpirované zahraničnými výrobcami a producentmi vína,
a tomu prispôsobiť svoje výrobné priestory a nástroje.
Výskumy tiež upozornili, že vo väčšine prípadov predčasného ukončenia, prípadne
dlhého odhodlávania sa začať s podnikaním v tejto oblasti, je finančná nedostatočnosť
vinohradníkov (počiatočné pomerne vysoké finančné vklady na založenie vinohradov)
a minimálny záujem zo strany vedenia obcí o podporu miestnych vinohradníkov
-podnikateľov a rozbehnutie vidieckeho turizmu na báze vinohradníckej tradície.
V nasledujúcich rokoch bude určite zaujímavé i potrebné sledovať ďalší vývoj tejto
špecifickej socio - profesijnej skupiny a zamerať sa na jej modifikované hodnotové
orientácie a postupnú transformáciu v kontextoch silnej konkurencie rôznych
vinohradníckych regiónov Európskej únie.
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Katarína Nováková, Mgr., PhD. - etnologička. Doktorandské štúdiu absolvovala
v ústave etnológie SAV v Bratislave. Od roku 2006 pôsobí ako odborná asistentka na
katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave. Oblasťami jej záujmu
sú materiálna kultúra so zameraním na agrárnu kultúru, vinohradníctvo, vinárstvo;
kulinárna kultúra; transformačné procesy; tradičné i súčasné formy transportu a dopravy
v európskom priestore. Riešiteľka viacerých vedeckých projektov, autorka vedeckých
monografii: Tatranskí nosiči (2008), Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch
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zostavovateľka monografie Ružindol (2009), Smolenice (2011), autorka vedeckých
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Katalóg stavebných a umelecko-historických prvkov tradičnej architektúry
malokarpatského regiónu
Mgr. Peter Buday, Tomáš Vlček

Malokarpatský región patrí medzi oblasti Slovenska, ktoré majú významný potenciál
nielen z hľadiska cestovného ruchu. Popri prírode mu významnú pečať vtlačila aj
stáročná ľudská činnosť, ktorej hmatateľným dôkazom je okrem rozsiahlych vinohradov
najmä bohatstvo architektonických kultúrnych pamiatok. Kým v poslednom období sme
svedkami úspešného oživenia vinárstva a karpatského turizmu, oblasť architektonického
a umeleckého dedičstva ostáva – napriek niektorým pozitívnym krokom – stále akoby
v druhom pláne záujmu. Aj z tohto dôvodu sme prijali ponúknutú možnosť zostaviť
katalóg hodnotných prvkov historickej architektúry tohto územia. Jednou z jej
základných čŕt je veľmi veľká typologická pestrosť. Zachované sú prakticky všetky
druhy stavieb minulosti – od rozsiahlych komplexov šľachtických sídiel, cez sakrálne
pamiatky, meštiansku a ľudovú architektúru, až po industriálne stavby či špecifickejšie
typy budov, napríklad historické horárne. V našej práci sme sa snažili zachytiť čo najviac
z tejto pestrosti a zachytiť prejavy, o ktorých by sa dalo povedať, že sú pre malokarpatskú
architektúru charakteristické. Nezamerali sme sa preto len na najznámejšie pamiatky,
ale aj na menej známe stavby, ktoré sú nositeľom nesporných kultúrnych, umeleckých,
historických a architektonických hodnôt.
Prostredníctvom dokumentovania typovej, funkčnej a slohovej rôznorodosti
staviteľstva minulých storočí sme sa snažili priblížiť škálu jeho hodnôt a význam
zachovania do budúcnosti. Predložený katalóg samozrejme nevnímame ako uzavretý
celok, práve naopak: v súčasnej forme vytvára základný rámec otvorenej štruktúry,
ktorú je možné aktualizovať a rozširovať. Cieľom práce je nielen ponúknutie prehľadu
o kultúrnom dedičstve regiónu. Orientuje sa na širšiu verejnosť, ako aj na samotných
vlastníkov pamiatok, pre ktorých môže slúžiť ako inšpirácia pri údržbe a drobných
zmenách stavieb. V nasledujúcich riadkoch v krátkosti načrtneme jej koncepciu, postup
realizácie a výsledky.
Prvými krokmi boli ohraničenie skúmaného územia, následný výber lokalít a predbežný
zoznam objektov. Základné východiská predstavovali dostupná odborná a súpisová
literatúra, údaje z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ale aj osobná znalosť
skúmaného územia. Nemožno tu opomenúť ani staršie textové a grafické pramene.
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Dobové opisy a mapy ako kľúčové zdroje pri sledovaní urbanistického vývoja obcí nám
poslúžili najmä pri komparácii staršej štruktúry sídel s dnešným stavom. Napriek tomu,
že sme si striktne nestanovili takéto kritérium, pri dokumentovaní sme sa prednostne
orientovali na architektúry a exteriérové umelecké diela bez štatútu kultúrnych pamiatok,
hoci ide o objekty disponujúce celou škálou nesporných pamiatkových hodnôt. Do
katalógu sme naopak nezaradili najznámejšie príklady historického staviteľstva regiónu,
pretože sú dostatočne a podrobne spracované v rade publikácií.
Práca v teréne spočívala predovšetkým vo fotografickom dokumentovaní vybraných
stavieb. Sústredili sme sa hlavne na charakteristické stavebné a remeselné detaily a ich
stav, všímali sme si pôdorysné a dispozičné riešenie budov, technické prvky – a kde to
bolo možné - i súčasti pôvodného zariadenia. V prípade meštianskych domov sme sa
snažili na základe obhliadky načrtnúť ich predpokladaný stavebný vývoj. Pozitívnou
skúsenosťou boli kladné reakcie majiteľov a užívateľov jednotlivých pamiatkovo
hodnotných objektov k našej práci. Zároveň je potrebné oceniť ich prístup k dedičstvu
predkov. Domy, ktoré sme mali možnosť dokumentovať aj v interiéroch často dokladali
príkladnú, systematickú starostlivosť. Prekvapujúca bola ich autenticita, zvyčajne bez
neskorších znehodnocujúcich zásahov, početnosť a funkčnosť (!) pôvodných prvkov.
Aj tu sa potvrdilo, že najlepším spôsobom ochrany tradičnej architektúry je kontinuita
využívania objektov s priamou nadväznosťou na minulosť (napríklad ak sa historické
vinohradnícke objekty dodnes používajú na účely spojené s výrobou vína) a tam, kde
to nie je možné, zmeniť spôsob využitia tak, aby boli potrebné čo najmenšie zásahy do
podstaty objektu (napríklad zmena obytnej funkcie na administratívnu). Zaujímavé bolo
aj to, že takmer všetci vlastníci oceňovali, ak sme ich upozornili na najhodnotnejšie
časti a prvky ich objektov.
Získaný bohatý obrazový materiál sme po potrebnej selekcii a úpravách začali
spracovávať do formy katalógu. Našou ambíciou bolo vytvorenie prehľadného,
vizuálne efektného celku, čomu zodpovedá aj grafické stvárnenie jednotlivých listov.
Dominujúcu obrazovú zložku doplňujú mapy, schémy, textové opisy a komentáre.
Obsah práce sme členili do deviatich kapitol: prvá je venovaná základným náležitostiam
samotného výskumu, zoznamu navštívených lokalít a skúmaných pamiatok. Ich presné
situovanie v rámci obcí sme uviedli v samostatnej prílohe. Kapitola číslo dva približuje
trojicu dôležitých regionálnych sídel mestského charakteru - Pezinok, Modru a Svätý Jur
prostredníctvom dobových opisov z pera Eleka Fényesa, autora prehľadu hospodárskeho
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stavu uhorských žúp z 30. - 40. rokov 19. storočia a máp prvého a druhého vojenského
mapovania.
Nasledujúce kapitoly sú delené podľa typológie dokumentovaných stavieb. Tretia je
zameraná na mestské prostredie, prináša dva pozoruhodné príklady vinohradníckych
domov v Modre a Pezinku. Pripomeňme, že pezinský objekt neevidovaný v zozname
pamiatok, integrujúci v sebe stredovekú hmotu, je ukážkovou ilustráciou vývoja
meštianskeho domu v danej oblasti. Vďaka citlivému prístupu majiteľa je v objekte
zachovaných mnoho architektonických a umelecko-remeselných detailov, napríklad
veľká čierna kuchyňa, pivnica s dodnes používaným historickým vinohradníckym
vybavením, viacero pôvodných dverí, dokonca aj jedna miestnosť zariadená nábytkom
zo začiatku dvadsiateho storočia. Zostáva len dúfať, že v budúcnosti sa naskytne
možnosť jeho detailnejšieho výskumu.

Doľany - dom, v ktorom žil Juraj Fándly (foto Tomáš Vlček).

Ľudová architektúra je predmetom štvrtej kapitoly. Otvárajú ju domy spojené s menom
národného dejateľa Juraja Fándlyho, ktoré sú zároveň vzácne zachovanými príkladmi
ľudového staviteľstva z 18. storočia. Dom v uličnej čiare je ukážkovým príkladom toho,
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ako môžu okolité nevhodné stavby z obdobia socializmu znehodnotiť tradičnú zástavbu.
Napriek tomu je v dome mnoho hodnotných prvkov a zaujme aj to, že hospodárska časť
sa dodnes využíva na pôvodný účel (ustajnenie dobytka).
V piatej kapitole sú kaštieľmi v Chtelnici, Trstíne a zámkom v Pezinku zastúpené
šľachtické sídla. Zámerne boli vybrané objekty, ktorým je venovaná menšia pozornosť
a ktoré sú dokladom toho, čo môže napáchať dlhodobý nezáujem a nevhodné stavebné
zásahy. Minimálna pozornosť bola doteraz venovaná skupine karpatských poľovníckych
kaštieľov a chát stavaných od konca 18. storočia. Preto sa im venujeme v šiestej kapitole.
Vybranými stavbami (kaštieľ „Erdőház“ na Planinke a erdődyovská chata v lokalite
Výtoky pri Chtelnici) sme chceli upozorniť na tento stav a podnietiť ich budúce širšie
mapovanie.

Suchá nad Parnou - rezbárska výzdoba vily v Ružovej doline (foto Tomáš Vlček).

Stavby vilového typu zahrnuté do siedmej kapitoly boli dokumentované vo Vlčej
a Ružovej doline v Suchej nad Parnou. Niekdajšie výletné sídla trnavských mešťanov
s množstvom rezbárskych detailov sú príkladom toho, že aj honosnejšie typy architektúry
dokázali naši predkovia dokonale zakomponovať do prostredia pri dodržaní všetkých
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dobových predstáv o komforte vidieckeho sídla. To vyniká najmä v porovnaní s dnešnou
výstavbou katalógových rodinných domov, ktorá túto vzácnu oblasť systematicky
narúša a postupne ničí.
Ôsmu kapitolu tvoria dve časti: v prvej dostala priestor sakrálna architektúra – tá
predstavovala v živote našich predkov vrchol staviteľského snaženia v mestskom
i vidieckom prostredí. V druhej na ňu nadväzujú drobné pamiatky sakrálneho umenia
– samostatné sochy, súsošia a kríže.
Umenie cintorínov je predstavené v deviatej kapitole. Poznamenávame, že
dobrovodské kamenárske dielne a ich výrobky sú ako regionálny „fenomén“ ďalšou,
stále neprebádanou, pre výskum a dokumentáciu mimoriadne príťažlivou témou.
Katalóg uzatvára desiata kapitola dokumentujúca, že nie všetci obyvatelia
malokarpatského regiónu majú zodpovedajúci vzťah k pamiatkam, ktoré vlastnia. Galéria
novodobých, mnohokrát krajne nevhodných zásahov do pamiatok a okolitej krajiny by
mala byť mementom toho, že hranica medzi uchovaním a zničením tradičných prvkov
architektúry je často príliš tenká na to, aby bola ponechaná na náhodu.
Pamiatky malokarpatského regiónu skrývajú množstvo neodhaleného bohatstva,
ktoré môže slúžiť pre potechu turistom, avšak najmä na osoh jeho obyvateľom. Záleží
len na nich, ako tieto poklady dokážu uchovať a využiť. Dúfame, že náš katalóg vzbudí
u čitateľov hlbší záujem o túto problematiku a poskytne námety ďalším bádateľom.

Vznik katalógu stavebných a umelecko-historických prvkov tradičnej architektúry
malokarpatského regiónu finančne podporila Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

36

Peter Buday, Mgr. - študoval na škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru,
Bratislava, odbor propagačné výtvarníctvo, magisterské štúdium absolvoval na katedre
vedy o výtvarnom umení - Filozofická fakulta Univerzity Komenského. O roku 2009 je
interným doktorandom na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatokna Fakulte
architektúry STU. Od roku 2008 je pracovník Pamiatkového úradu SR v Bratislave.
Odborné zameranie: domáca architektúra 19. storočia, doplňujúce archívne – historické
bádanie k pamiatkovým výskumom(realizované / výber: Bátovce, r.k.kostol; Močenok,
r.k.kostol, kaštieľ; Nitra, hradný palác; Pezinok, zámok; Kravany nad Dunajom, r.k.
kostol), prekladanie staršej maďarskej odbornej literatúry.
Tomáš Vlček – študoval vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa podieľal na projekte Arslexicon (Ústav
dejín umenia SAV) a absolvoval Kurz obnovy architektonického dedičstva na Fakulte
architektúry STU. V súčasnosti pracuje ako fotograf v Západoslovenskom múzeu
v Trnave. Venuje sa fotografovaniu umeleckých a kultúrnych pamiatok západného
Slovenska a pamiatkam ukrytým v malokarpatských lesoch. Úzko spolupracuje
na dobrovoľníckom projekte záchrany a výskumoch ruín kláštora sv. Kataríny pri
Dechticiach.
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Prezentácia stavebno-historického vývoja vybraných objektov v malokarpatskom
regióne
Mgr. Peter Horanský

Ochrana pamiatky nie možná bez poznania jej významu, hodnôt, a ich následnej
prezentácie. Možno povedať, že platí priama úmera: čím lepšie poznáme pamiatku,
o to lepšie ju vieme aj chrániť a prezentovať smerom k spoločnosti. Suma vedomostí
a výskumných poznatkov o pamiatke je však prístupná len užšej skupine ľudí, ktorí
sa ňou profesionálne zaoberajú (pamiatkári, architekti, reštaurátori, historici a pod).
Širšia, laická verejnosť väčšinou nemá k týmto informáciám prístup. Platí to nielen
o pamiatkach v malokarpatskom regióne, ale je to celoslovenský jav. Jeho príčiny
korenia ešte v dobách minulého režimu, v ktorom sa propagácii kultúrnych pamiatok
nevenovala prílišná pozornosť. Okrem najvýznamnejších národných kultúrnych
pamiatok, sa do popredia posúvali skôr pamiatky ideologického charakteru. Postupne
však možno zaznamenať zvýšený záujem verejnosti o pamiatky v ich bezprostrednom
okolí.
V súčasnosti disponujeme množstvom informácií o pamiatkových objektoch
v malokarpatskom regióne. Za posledných 10 rokov sa postupne skúmali pamiatky
v celej druhovej skladbe: od sakrálnych objektov, šľachtických sídel, kúrií,
radníc, meštianskych, vinohradníckych, remeselníckych domov, až po fortifikačné
objekty, mestské opevnenia a hradné zrúcaniny. Pamiatkové, archeologické, etnografické
a archívne výskumy, ktoré sa realizovali v súvislosti s obnovou priniesli komplexné
informácie o skúmaných objektoch. Hoci sú čiastočne publikované v odborných
publikáciách a periodikách (vedecké zborníky, monografie obcí, časopis Pamiatky
a múzeá a pod.), pre širšiu laickú verejnosť sú tieto informácie nedostupné. Často krát
ani najbližšia komunita nevie o hodnotách, ktoré sa skrývajú v objektoch, okolo ktorých
každodenne chodí.
AINova v rámci projektu Partneri pre dedičstvo vyvíja aktivity na zvýšenie
informovanosti a záujmu verejnosti. Okrem krátkych dokumentárnych filmov
o kultúrnom dedičstve, postupne buduje systém informačných tabúľ na vybraných
objektoch v mestách Modre, Pezinku a Svätom Jure.
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Informačná tabuľa prezentujúca stavebno-historický vývoj objektu (autor Peter Horanský).

Pri výbere objektov boli zvažované viaceré hľadiská:
vybrať jedného zástupcu z každého typologického druhu pamiatky
(sakrálny objekt - kostol, kaštieľ, radnica, meštiansky dom, vinohradnícky
dom,
-

prístupnosť objektu pre verejnosť,

existencia pamiatkových, resp. ďalších odborných výskumov
(reštaurátorský, archívny, archeologický), z ktorých sa dajú čerpať
informácie,
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-

meračská dokumentácia objektu,

-

dobové vyobrazenia a fotografie.

Informačné tabule budú osadené na objektoch tak, aby boli dostupné pre verejnosť
a zároveň nenarúšali fasádu resp. interiér objektu. Ideálne je umiestnenie na chránené
miesto do prejazdu, nádvorie, prípadne predsiene kostola.
Po vizuálnej stránke ide o tabule rozmerov 75 x 105 cm. Jednotlivé panely sú venované
jednotlivým témam – histórii objektu, stavebnému vývoju, dobovým vyobrazeniam
a mapám.

Dobové vyobrazenia objektu kaštieľa s erbom majiteľa (autor plagátu Peter Horanský).
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Priblížme si prezentáciu na konkrétnom, už realizovanom objekte kaštieľa v Modre.
V prípade kaštieľa v Modre bol k dispozícii komplexný pamiatkový výskum, vrátane
archívneho výskumu. Z ikonografických prameňov bol k dispozícii výnimočný súbor
kresieb niekdajšieho majiteľa Arthura Polzera, ktorý prebudoval bývalý mlyn na malé
šľachtické sídlo a dal mu dnešný charakter. 14 kresieb zachytáva exteriér a interiér,
nádvorie a záhradu, ktoré nám približujú zaniknutú nostalgickú atmosféru. Bohatý
obrazový materiál je rozdelený na 4 panely.
Dnešná doba prináša obrovské množstvo informácií, avšak je čím ďalej ťažšie sa
v nich orientovať a najmä vybrať súbor korektných a výstižných informácií. Je na
prijímateľovi, do akej hĺbky ho problematika zaujíma. Či sa uspokojí s obrazovou
informáciou a popismi, alebo siahne hlbšie po informáciách obsiahnutých v texte.
Tabule majú rovnaký grafický dizajn, štruktúru, rovnaký formát a pod. Chceli
sme sa vyvarovať chybám, s ktorými sa pri informačných tabuliach tohto charakteru
stretávame. Snaha podať na malej ploche veľa informácií, použitie nekvalitných a málo
výpovedných fotografií a pod. Takisto sme sa snažili eliminovať veľa druhov fontov,
ozdôb ako prezentáciu toho, čo všetko grafik, dokázal urobiť.
Tabuľa je nosičom obrazovej aj textovej informácie, pričom dominuje obrazová
zložka (dobové fotografie, veduty, mapy). Syntetizovať poznatky o objekte z rôznych
prameňov a vedných disciplín je možné do počítačovej 3D rekonštrukcie. Táto forma sa
čoraz viac uplatňuje pri prezentácií zložitého stavebného vývoja.
Zámerom je najprv pritiahnuť diváka obrazom, napr. počítačovou rekonštrukciou
vzhľadu objektu pred 100 rokmi, alebo dobovými fotografiami, a postupne ho naviesť
na detailnejšie informácie. Panely možno využiť pri školskom vzdelávaní napríklad
v rámci dejepisu alebo vlastivedy. Žiaci spoznajú lokálnu históriu, pamiatky vo svojom
bydlisku.
Prezentácia objektu prostredníctvom informačných tabúľ má za cieľ prispieť
k k informovanosti verejnosti o ich hodnotách a tak napomôcť zapojiť občanov do
procesu záchrany, využitia a rozvoja kultúrneho dedičstva. Domnievame sa, že
propagácia a osveta v oblasti kultúrneho dedičstva je rovnako dôležitá, ako samotná jeho
ochrana. Len informovaná verejnosť, s primeraným povedomím o význame kultúrneho
dedičstva ho môže efektívne chrániť a rozvíjať.
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Hypotetická rekonštrukcia objektu z doby kedy slúžil ako mlyn (autor Peter Horanský).

Aj my, profesionáli v oblasti kultúrneho dedičstva si uvedomujeme, že v nedostatočnou
propagáciou veľa dlhujeme pamiatkam aj verejnosti. Projekt Partneri pre dedičstvo
ponúka príležitosť tento dlh začať splácať.
Na záver nemožno opomenúť, že táto aktivita nie je v regióne ojedinelá. V súčasnosti
existujú informačné tabule na hrade Biely Kameň (Západoslovenská energetika
a Slovenský skauting), náučnom chodníku v Svätom Jure (AINova), v Modre – Harmónii
(mesto Modra). Jednou z posledných je aj propagácia oltára sv. Juraja v kostole v Svätom
Jure na poštovej známke, vydanej Slovenskou poštou aj s príležitostnou pečiatkou
v tomto roku 2011.

42

Peter Horanský, Mgr. – súčasnosti súkromný výskumník s osobitnou odbornou
spôsobilosťou vykonávať architektonicko-historický a urbanisticko-historický výskum.
Ako metodik a výskumný pracovník pôsobil 18 rokov na Mestskom ústave ochrany
pamiatok v Bratislave, kde realizoval najmä architektonicko-historické výskumy
meštianskych domov, palácov a mestského opevnenia. Programovo sa venuje zberu
architektonických detailov a historických stavebných materiálov. Je spoluzakladateľom
Nadácie pre záchanu kultúrneho dedičstva, v rámci ktorej realizuje záchranu hradu
Uhrovec.
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Výsledky architektonicko-historického výskumu objektu na Holubyho ulici č.
22 v Pezinku
Mgr. Elena Sabadošová

V roku 2001 bol realizovaný architektonicko-historický výskum meštianskeho domu
na Holubyho ul. č. 22 v Pezinku28, ktorý definoval stavebný vývoj jeho nadzemných
konštrukcií a ich slohové podoby. V roku 2006 bol výskum aktualizovaný, pričom
výsledky z oboch podporili súbežne prebiehajúce výskumy - archeologický29
a reštaurátorský30.

Meštiansky dom na Holubyho 22 v Pezinku (foto Mestské múzeum v Pezinku).

28
Autori architektonicko-historického výskumu z roku 2001 : Mgr. Elena Sabadošová
a Mgr. Marian Havlík
29
Autor archeologického výskumu : Mgr. Igor Choma, spolupráca Peter Wittgrúber
30
Autor archeologického výskumu : Mgr. Igor Choma, spolupráca Peter Wittgrúber, autori reštaurátorského výskumu : Prof. akad. mal. V. Úradníček, Mgr. art. Tomáš Molnár, Mgr. art.
Peter Hrachovský
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Predmetný objekt je situovaný v historickom jadre mesta Pezinok, ohraničenom
mestskými hradbami. Aktuálne je súčasťou
východného uličného frontu radovej
zástavby Holubyho ulice. V rámci celkového urbanizmu tvorí Holubyho ulica hlavnú,
historickú komunikáciu mesta, ktorej paralelu tvorí ul. M.R. Štefánika. Obe delia
mestské jadro na tri základné zástavbové celky. Skúmaný objekt je urbanisticky včlenený
do takto vytvoreného stredového pásu, ohraničeného oboma vyššie spomínanými
uličnými komunikáciami. Urbanizmus sídelnej štruktúry historického jadra mesta
sa vyvíjal postupne. Prvé zoskupenia domov vznikali popri potoku, pretekajúcom
stredom mesta v smere zo severu na juh.
Výskum doložil, že súčasná budova je výsledkom spojenia dvoch pôvodne
samostatných objektov, neskôr rozšírených prístavbami. Oba objekty mali samostatný
stavebný vývoj - jeden na parcele dnešného južného a druhý na parcele dnešného
severného krídla a to až do obdobia renesancie, kedy boli západným krídlom spojené
do jedného stavebného komplexu.
Najstarší objekt bol identifikovaný v južnom krídle,
vystavaný z lomového
kamenného muriva, na mieste dnešnej pivnice č. 002 a miestností č. 106-109-110.
Zaujme skutočnosť, že jeho západná fasáda nerešpektuje líniu Holubyho ulice. Dom
je odsadený bližšie k bývalému potoku a dvor mal nie na severnej strane jak dnes, ale
na strane južnej, na parcele patriacej južne susediacemu domu. Dom má obdĺžnikový
pôdorys, s orientáciou v línii východ – západ. Bol dvojpodlažný, zastrešený sedlovou
strechou s murovaným štítom, ktorého fragment sa zachoval na západnej strane
v podkroví. Jeho prízemím bola dnešná pivnica a poschodím dnešné prízemie.
Predpokladáme, že miestnosti boli v oboch podlažiach pôvodne zastropené drevenými
trámovými stropmi, ktoré naznačuje vodorovná línia ukončenia interiérovej omietky
v podkroví nad mladšími klenbami. Do prízemia domu sa pravdepodobne vchádzalo
širokým dverným otvorom v západnom múre a
do horného podlažia dverami
v južnom múre, ktoré vyúsťovali do dnešnej, južne susediacej parcely. Pôvodný
otvor bol zistený i vo východnom múre pri juhovýchodnom kúte miestnosti. Žiaľ,
jeho architektonickú podobu narušili mladšie stavebné úpravy, po ktorých tu vznikla
interiérová nika. Existenciu pôvodných okien domu naznačujú len deštrukcie v hornej
časti južného múru (viditeľné v podkroví susedného domu), v blízkosti ktorých boli
neskôr vytvorené nové dve okná prislúchajúce už k mladšej úprave. Ich úzky tvar,
výšková poloha, ako aj torzo kamennej obruby (kvadratický, krátky preklad s dvomi
lôžkami pre vertikálne tyče) nevylučujú gotický pôvod. Slúžili zároveň ako malé
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vetráky. Tento dom sme rámcovo zaradili do obdobia konca 15. – zač. 16. stor., zo
slohového aspektu do neskorej gotiky.

Detail stredovekeho dverneho otvoru (foto Mestské múzeum v Pezinku).

V priebehu 16. storočia, vo výraze ranorenesančnom, tento dom predĺžili západným
smerom, k dnešnej Holubyho ulici. Prístavba bola dvojpodlažná, zahŕňala dnešnú
pivnicu č. 00331 a miestnosť na prízemí č. 111. Vybudovali ju z lomového kamenného
muriva, len lokálne - pri konštrukciách otvorov (záklenky) použil stavebník i tehly. Obe
podlažia mali rovné stropy. Dokladá to nález interiérovej omietky v dnešnej pivnici,
ktorá zachádza nad neskôr vstavanú klenbu. V interiéri horného podlažia dokladá
úroveň pôvodného stropu horizontálny pás, sekundárne vyplnený tehlami, prebiehajúci
31
Nález interiérových omietok na stenách pivnice č. 003 naznačuje, že pôvodne to bol
priestor prízemia.
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tesne pod mladšou klenbou. Primárnou súčasťou prízemia prístavby bola vetracia nika
v severnej stene. Do objektu sa zaiste vstupovalo i z dnešnej Holubyho ulice, ale dverný
otvor bol identifikovaný v západnom múre miestnosti, v súčasnosti sa prejavujúci ako
zapustená nika, pokračujúca nad klenbu. Pôvodnou súčasťou prístavby je polkruhovo
ukončený dverný otvor vo východnom múre prízemia (dnešnej pivnice). Vznikol
v mieste staršieho, pôvodne širšieho otvoru, súvisiaceho so starším domom z prvej
stavebnej etapy. Horné podlažie prístavby má doložené dva okenné otvory – jedno okno
v západnom múre, druhé v južnom múre, nad mladším kúreniskom. V západnom múre,
vzhľadom k situovaniu výskumom zisteného okna, predpokladáme i okno tretie, ktoré
zaniklo v dôsledku neskorších úprav.
Sme toho názoru, že miestnosť prístavby bola so staršou stavbou prepojená i na
poschodí a to dverami vo východnom múre, v miestne dnešných dverí32. Primárnou
súčasťou interiéru poschodia prístavby sú dve niky – jedna v severnej a druhá v južnej
stene33. V rámci mladšej úpravy vytvorili v južnom múre miestnosti niku prechádzajúcu
vertikálne od podlahy až po strop, vyúsťujúcu v dnešnom podkroví susedného domu.
Zároveň s vybudovaním západnej prístavby k najstaršiemu domu, na parcele dnešného
objektu postavili v 16. storočí druhý dom. Tento sa nachádzal v západnej časti dnešného
severného krídla a od počiatku mal tak ako dom na južnej parcele dve podlažia. Dom,
z nepravidelného kamenného muriva, tvorila dnešná pivnica č. 005 a miestnosť na
zvýšenom podlaží č. 124. Predpokladáme, že jeho primárnou súčasťou bola i úzka
miestnosť na južnej strane - tak pivnice (m.č. 004) ako aj prízemia (m.č. 123). Priečelná
fasáda objektu bola orientovaná do Holubyho ulice. Jej nárožia zdobila diamantová
bosáž, odkrytá reštaurátorským výskumom. Objekt mal jedno z okien orientované do
severnej fasády, čo naznačuje, že zo severnej strany popri dome prechádzala cestná
komunikácia alebo chodník.

Zásadná zmena nastala v architektúre oboch domov v 1. štvrtine 17. storočia, v dobe
charakterizovanej zintenzívnením cechovej výroby v mestách, rozvojom obchodu
a zvyšovaním sociálnej úrovne obyvateľstva. V renesančnom stavebnom výraze,
32
Dodatočnými úpravami, najmä vznikom barokových dverí so svetlíkom došlo k zániku nálezových situácií.
33
Ich funkcia je sporná napriek stopám po dyme. Podľa názoru PhDr. Habáňovej, v prípade, že mala funkciu osvetľovacej niky, jej súčasťou mal byť aj malý vetrací otvor, ktorý sa ale
v nike nenachádza.
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spojením dvoch samostatných krídel vznikol jeden stavebný komplex, predstavujúci
typ meštianskeho domu s charakteristickým priechodom - prejazdom v uličnom krídle,
ktorý spája ulicu s vnútorným dvorom. Fasáda priečelia nadobudla
horizontálnu
kompozičnú schému a štíty nahradila pozdĺžna, sedlová strecha, prechádzajúca celou
šírkou spojených budov.
Z daných stavebných zmien vyplýva predpoklad, že v tejto dobe získal oba objekty
jeden majiteľ, ktorý ich prestavbou vytvoril rozmerný dom na pôdoryse tvaru písmena
„U“, s vnútorným nádvorím. Pôvodný južný dom tak nadobudol podobu južného krídla
a severný dom severného krídla objektu. Nový majiteľ okrem výstavby spojovacieho
západného krídla, predĺžil severné krídlo východným smerom o dve prízemné,
ale podpivničené miestnosti, siahajúce až po dnešný pavlačový dom. V prístavbe
sa zachoval pôvodný vstup do severného krídla z nádvoria, v súčasnosti sekundárne
zamurovaný a dva okenné otvory (dnes pivničné). Obe miestnosti mali podlahu nižšie
ako súčasné prízemie. V južnom krídle pristavali k južnému múru miestnosti č. 111
pec, do ktorej vkladali váru cez otvor armovaný kamennou obrubou34. Vybudovanie
telesa pece si vyžiadalo zamurovanie okna v južnej stene miestnosti.
Ďalšie zmeny v hmotovej skladbe objektu nenechali na seba čakať dlho. Už v 2.
štvrtine 17. storočia pristavali k južnému krídlu na východnej strane dvojpodlažnú
budovu. Jej murivá v polozapustenom dolnom – pivničnom podlaží postavili
z nepravidelného kamenného muriva, v hornom použili prevažne tehly. Prístavbu, od
staršej časti krídla, v hmote zvýraznili formou rizalitu. Na hornom podlaží stavebník
vytvoril reprezentačnú sálu zaklenutú klenbou, s výsečami po celom obvode. Nárožia
fasády prístavby vyzdobili maľovaným kvádrovaním, s obrysom jednotlivých kvádrov
vyrytých do mokrej omietky. Kvádrovanie je namaľované formou striedania krátkeho
a dlhého kvádra, imitujúc tak prirodzenú konštrukčnú skladbu spevnenia nároží.
Šedočierne plochy kvádrov lemované bielymi páskami dodávajú fasáde kontrast,
typický pre výzdobu neskororenesančných fasád. Okrem nároží boli vyzdobené
i okná. Ich obvod zvýraznili maľovanou tmavošedou paspartou, taktiež zvýraznenou
bielou obvodovou páskou. Dvojpodlažná pristavaná budova mala v polo zapustenom
priestore pivnicu, neskôr prebudovanú na prešovňu. Už v tomto období musela byť
zvýšená niveleta terénu približne na súčasnú úroveň, nakoľko čiastočne zapustené
prízemia starších domov (dnešné priestory č. 002 a č. 003) sa dostali do pozície
34
Obruba otvoru je vytvorená zo starších kamenných hranolov, pričom horný preklad
je gotický.
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suterénov, ktoré
zaklenuli valenými klenbami a komunikačne spojili s prešovňou.
Výskum naznačuje možnosť, že v tomto čase parcelu pôvodného dvora južného domu
získal iný vlastník. Dverné a okenné otvory budovy orientované na juh sú zamurované
a nové umiestnili do severného obvodového múru – s orientáciou do nového dvora.
Parcelu z južnej strany ohraničili parcelačným múrom s polkruhovým priechodom vo
východnom závere.
K severnému krídlu pristavali jednopodlažnú, hospodársku časť s malými oknami
orientovanými do dvora, čím ho predĺžili východným smerom, rozmernú miestnosť
v západnom krídle, zahŕňajúcu plochu priestorov 113 a 113 predelili priečkou na dve
miestnosti, ktoré zaklenuli valenými klenbami so styčnými výsečami.
V druhej polovici 17. storočia pozorujeme nástup barokového prejavu. Stavebné
úpravy prejavili v južnom krídle, jeho ďalším predĺžením východným smerom.
K reprezentačnej prístavbe bola pristavaná užšia, jednoduchá hospodárska - prízemná
budova, ktorá ako južný obvodový múr využila jestvujúci parcelačný múr. Rovné
zastropenie miestností č. 111, 108 a 109-110 nahradili valenými klenbami so styčnými
výsečami a za priestorom č. 110 vznikla čierna kuchyňa.
V severnom krídle prízemnú hospodársku budovu nadstavali a vytvorili tak
dvojpodlažný, reprezentačne vyzdobený obytný dom, ktorého fasády zdobilo
kvádrovanie, okná lemovali pasparty a pod rímsou prechádzala iluzívna bosáž.
Vnútorné členenie v oboch podlažiach riešili ako trojpriestor, s kuchyňou v stredovej
miestnosti, z ktorej sa dym odvádzal veľkým, bosážou zdobeným komínom, aký je
v Pezinku a jeho širokom okolí dnes už raritou. Menšie zmeny sa dotkli západnej
miestnosti severného krídla /č. 124/, so vyvýšenou podlahou, v ktorej prebúrali
v severnom múre dverný otvor. Tento dokazuje už existenciu susedného domu
a zároveň i komunikačné prepojenie s ním. V tomto období už iste zanikla cestná alebo
chodníková komunikácia pozdĺž severnej fasády staršieho domu, nakoľko zamurovali
i sem orientovaný starší okenný otvor.
V následnej stavebnej etape, datovanej do prvej polovici 18. storočia, pokračovali
barokové úpravy. Prízemnú hospodársku prístavbu južného krídla nadstavali o jedno
podlažie a priestory zaklenuli valenými klenbami s výsečami. Dvorovú fasádu tejto
pristavanej časti (nazývanej sýpka)35 vyzdobili lizénami a kvádrovaním a horné
podlažie sprístupnili otvoreným schodiskom pozdĺž fasády. Dochádza i ku zmene
35

Predmetná prístavba podľahla statickým poruchám.
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výrazu fasády uličného priečelia objektu. Členenie fasády predstavujú maľované
zrkadlá v kombinácii okrovej a bielej farby. V rámci následných barokových úprav do
otvoru prejazdu sekundárne umiestnili gotický portál, ktorý sem preniesli z neznámeho
miesta a zdvihli ho až na úroveň sokla, aby získali dostatočnú podchodnú výška
prejazdu. Z dvorovej strany k západnému krídlu pristavali východný trakt a predĺžený
prejazd zaklenuli valenou klenbou s výsečami. Zmeny sa dotkli i pivníc severného
krídla, najmä pivnice č. 007-008-009, ktorú zaklenuli novou klenbou a vytvorili v nej
vysokú prešovňu.
V 19. storočí a v architektonickom vývoji objektu už dochádza k regresu.
K dvojpodlažnej budove severného krídla pristavali pavlač so schodiskom pozdĺž
dvorovej fasády krídla, pričom ako nosné prvky použili staršie kamenné krakorce,
ktorých pôvodné umiestnenie, tak ako v prípade gotického portálu na uličnej fasáde,
nie je známy. Úpravy sa dotkli aj interiéru takto vzniknutého pavlačového domu, kde
vytvárajú nové stropy a dochádza k zamurovaniu východných okien na oboch podlažiach.
Nové omietky fasád už nenesú žiadnu výtvarnú výzdobu, zaniklo kvádrovanie, pasparty
okien i iluzívna bosáž. Objekt zastrešili novou strechou s krovovou konštrukciou typu
stojatej stolice, ktorá ukryla dolnú časť v baroku vyzdobeného komína. V tomto období
i maľovanú barokovú fasádu priečelia západného krídla, orientovanú do Holubyho
ulice, nahradil jednoduchý koncept s pásovými, mierne predstúpenými paspartami po
obvode okien.
Ani 20. storočie neprinieslo zmeny, ktoré by kvalitatívne prispeli k historickej
architektúre objektu. Naopak utilitárne úpravy, architektonicky nekoncepčné, čoraz viac
degradovali hodnoty objektu. Dostavby priečok, úpravy dverných a okenných špaliet,
zväčšovanie okien, aplikácia nevhodných cementových materiálov, necitlivo riešená
technická infraštruktúra a nízke investície na obnovu - to všetko v konečnom dôsledku
objekt priviedlo do súčasného stavu.
Architektonicko-historický výskum objektu doložil jeho zložitý architektonický
vývoj. Spolu s reštaurátorským a archeologickým výskumom preukázal, že jeho pôvod
siaha až do konca 15. respektíve začiatku 16. storočia - do obdobia neskorej gotiky, čo
ho zaraďuje do súboru najstarších meštianskych stavieb v Pezinku. Zároveň potvrdzuje,
že mesto Pezinok sa už v tomto období rozprestieralo nielen v podhradí, pozdĺž potoka,
ktorý hrad obtekal, ale aj na jeho nižšom toku. Predpokladáme, že práve toto územie na nižšom toku potoka, súvisí s lokačným procesom, ktorý prebiehal v 14. storočí, kedy
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majitelia panstva na územie dnešného Pezinka pozvali nemeckých remeselníkov
a kupcov, ktorí doplnili prevažne poľnohospodársky orientované domáce obyvateľstvo.
Situovanie domu na ulici s pôvodným pomenovaním Garbiarska, spomínanej už v roku
1425, naznačuje profesijné zameranie jeho majiteľov. Garbiarska profesia, spojená
so spracovaním surových hovädzích koží na useň, z ktorej sa potom zhotovovali
kožené výrobky, vyžadovala garbiarsku dielňu, situovanú do blízkosti vodného toku
a dubových lesov, z ktorých sa využívala kôra stromov. Dielňa pozostávala z priestorov
na namáčanie, lúhovanie a činenie koží, ďalej z priestorov na vyrábanie koží, sušiarne
a sklady. Na sušenie koží boli používané buď pavlače alebo podkrovia garbiarskych
domov. Archeologickým výskumom odkryté zvyšky drevených kadí, rámcovo
datovaných do začiatku 17. stor., pri východnom závere južného krídla zo severnej
strany, tak nepriamo doložili garbiarsku profesiu obyvateľov domu. Z tohto pohľadu
môžeme považovať i prístavbu južného krídla, nazývanú „sýpka“ za pôvodnú garbiarsku
sušiareň. Aj keď ako majiteľ domu bol archívne doložený garbiar až v rokoch 1791/9236,
je pravdepodobné, že garbiarstvom sa zaoberali aj predošlí majitelia, ktorí vo svojom
remesle prosperovali. Výzdoba dvorových fasád renesančných a barokových prístavieb
k jednotlivým krídlam, ako aj baroková výzdoba uličnej fasády domu, ho zaraďuje do
súboru objektov s vyšším štandardom a jeho rozloha, ako aj výtvarno-architektonické
hodnoty, jednoznačne potvrdzujú finančne dobre situovaných majiteľov, najmä od v 1.
štvrtine 17. storočia a potom až do konca 18. storočia.
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Prvého archívne doloženého garbiara Jána Juraja Rittera uvádza daňová kniha mesta
Pezinok vo fiškálnom roku 1791/92. Potom sa novým majiteľom stal opäť garbiar – Ján Marton
a po jeho smrti v roku 1835 resp. 1836 jeho dediči. Pospechová – Wittgrúber : Archívny výskum,
kapitola Historické súvislosti, in. Architektonicko-historický výskum (aktualizácia, máj-jún
2006.
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Kol. autorov : Súpis pamiatok na Slovensku, Zv. II, SÚPSOP, Bratislava 1968.
Mencl, : Lidová architektura v Československu, Praha 1980.
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Elena Sabadošová, Mgr. - vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte
v Bratislave. Po ukončení štúdia absolvovala postgraduálne štúdium na ČVUT v Prahe.
Najprv sa venovala modernému výtvarnému umeniu vo Vydavateľskom stredisku
Slovenského fondu výtvarných umení a neskôr nastúpila do Ústavu pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody, referát sakrálna architektúra. V súčasnosti sa venuje
pamiatkovým výskumom – architektonicko-historickým a umelecko-historickým
a pamiatkovej obnove.
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Tu je moje miesto – náučný interaktívny program
Mgr. Arch. Lucia Marušicová

Pred 15-timi rokmi som sa prisťahovala do Svätého Jura, kde som našla výnimočné
prostredie pre život a zároveň uplatnenie. Žijem a pracujem v historickom centre mesta,
venujem sa svojej profesii – architektúre. Som členkou stavebnej komisie a aktívne
sa zaujímam o prostredie, v ktorom žijem. Spolupracujem s Academia Istropolitana
Novou na viacerých aktivitách spojených s poznávaním a propagáciou historických
a kultúrnych hodnôt mesta a krajiny.
Inou časťou mojej práce je vyučovanie v rámci výtvarného odboru v Základnej
umeleckej škole. Mám tri deti, ktoré sa snažím vychovávať.
Všetky tieto aktivity a záujmy ma priviedli k tematike vzdelávania detí v oblasti
kultúrneho dedičstva a architektúry.
Prečo práve deti?
Deti odmalička vnímajú prostredie, v ktorom vyrastajú. Ich vnímanie je spočiatku
intuitívne: teritórium, v ktorom sa pohybujú sa postupne rozširuje ( dvor, ulica, štvrť,
mesto, krajina). Prechádzajú od najmenšej mierky poznávania detailov, k chápaniu
prostredia ako komplexnému celku. Veľa detí si pamätá dlažbu na ulici, výhľad z okna,
alebo vôňu jesennej oberačky. Tieto zážitky sú základom k ďalšiemu budovaniu vlastnej
osobnosti vo svete. Prostredie, v ktorom človek prežije detstvo ho výrazne poznačí, ako
aj jeho vzťah k nemu. Tento proces sa od intuitívneho poznania mení na poznanie
racionálne, keď nájde súvislosti vedomostí a reality, ktorá ho obklopuje.
Na konferencii o kultúrnom dedičstve minulý rok, uviedol pán Walter Persche
nasledovne:
...pocit domova, zázemia a tento pocit posilňovať. Ak má človek takýto pocit – pocit,
že patrí k miestu, kde žije, že je tam zakorenený, cíti sa v bezpečí a že má v ňom aj
úlohu, potom sa aj on bude snažiť zachovať a chrániť to, čím je toto miesto jedinečné
a pre neho také vzácne. Z toho vyplýva, že kultúrne dedičstvo je zároveň aj otázkou
sebavedomia. Ak nie som hrdý na to, čo mám doma – vo svojej vlasti, potom nemám
ani potrebu to zachovávať. A ak sa za veci a hodnoty, s ktorými som vyrastal, hanbím,
potom ich budem schovávať alebo dokonca aj ničiť. Ľudia sa musia učiť rozoznávať
hodnoty, ktoré majú okolo seba, prijať ich.
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Podstatné je, aby deti vnímali svoje mesto a krajinu a rozumeli jej. Dokonca, aby
vedeli sprostredkovať toto porozumenie aj svojim rodičom.
Deti sa už od predškolského veku učia o meste a krajine, v ktorej sa nachádzajú. Je
súčasťou učebných osnov poznanie histórie, tradícií, kultúry, prírody a kultúrnej krajiny.
Žiaci si pripravujú projekty na vybrané témy, venuje sa čas vychádzkam do okolia. Je
však potrebné spomenúť, že možnosti škôl ako aj učiteľov bývajú obmedzené: počet
hodín, obsah učiva, možnosti vychádzok a podobne. Architektúre sa v školskej výučbe
venuje čas len okrajovo, pričom práve táto oblasť ľudskej činnosti je mimoriadne
významná: je každodennou súčasťou nášho života a je dokladom dôb predchádzajúcich,
vo veľkej miere zasahuje do životného prostredia.

Tvorivá forma spoznávania kompozičných princípov gotickej architektúry (foto AINova).
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Z mojich skúseností deti nemajú ani základné vedomosti o staviteľstve ako konštrukcii,
architektonické prvky, slohy pozná len málo z nich. Často sa javí ich poznanie ako
formálne, chýba kontext – súvislosti toho, čo sa učia v škole a toho, čo ich obklopuje.
Aj preto sme začali v spolupráci s Academia Istropolitana NOVA a s niekoľkými
obyvateľmi Svätého Jura pripravovať náučno-poznávacie aktivity pre viaceré cieľové
skupiny.
Program Tu je moje miesto je pripravovaný pre jednotlivé ročníky základných škôl.
Našim zámerom a hlavným cieľom je získať pozornosť detí a schopnosť rozumieť
prostrediu, v ktorom žijeme. To znamená tiež vnímať svoje okolie, mať informácie
z rôznych oblastí životaa nachádzať súvislosti medzi nimi.
Práve architektúra, urbanizmus a krajina sa pre nás stali ťažiskovými témami.
Architektonické pamiatky sú viditeľnou súčasťou mesta a života obyvateľov. Iné
pamiatky kultúrneho dedičstva sú väčšinou ukryté v archívoch a múzeách, prístupné
len príležitostne alebo vôbec, často krát sú vytrhnuté z kontextu.
Historická architektúra, zachované detaily brán, komínov, okien, hradieb, deti
každodenne vidia a vnímajú. Chodia po uliciach, ktoré majú svoju históriu. Zachovalé
hodnotné historické prostredie Svätého Jura a okolitej krajiny je výborným príkladom
pre mnohé z tém, ktorým sa venujeme : od prehistórie po súčasnosť v kontexte
Malokarpatskej oblasti, má dobre zachovalú pôvodnú štruktúru mesta a krajiny, niekoľko
pozoruhodných stavieb z rôznych historických období a podobne. To nám umožňuje na
malom území nájsť veľa príkladov k vybraným témam na pomerne malom teritóriu.
Pre ilustráciu nám tiež slúži Svätojurský náučný chodník. Program je zaujímavý nie len
pre deti zo Svätého Jura, ale aj pre iné školy v rámci nášho regiónu aj tým, že sa týka
všeobecných poznatkov na konkrétnych príkladoch.

Témy, ktorými zaoberáme:
• Krajina, osídľovanie pôvodnej krajiny, podmienky sídlenia (terén,
poľnohospodárstvo, voda cesty- komunikácia), počiatky vinohradníctva, geológia.
• Prehistorické osídlenie – mokrade v Šúri, starovek – vplyv blízkosti Limes
romanus, Veľkomoravské hradisko.
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• Mesto – kde a ako vzniká mesto (plánované štruktúry a mesto, ktoré vzniká
postupne), ako vyzerá mesto z hora (mapa), tvar, ohraničenie.
• Dôležité stavby mesta- stredovek, novovek.
• technológie – ako ovplyvňuje materiál konštrukciu, fyzika, typy konštrukcií,
miestne zdroje materiálu
• Životný štýl a stavby (vinohradníctvo, náboženstvo)
• Detaily

Spolu hľadáme odpovede na otázky:
Prečo je Svätý Jur vinohradnícke mesto? Prečo sú ulice krivoľaké? Ako vyzerala
krajina pred tým, ako tu vzniklo mesto? Ako vidíme mesto z výšky a prečo má práve
takýto tvar? Kto žil v domoch, v ktorých žijeme teraz my?

Schematický model konštrukcie gotickej krížovej klemby (foto AINova).
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Poznávame témy komplexne, súvislosti nachádzame v mnohých ďalších odboroch
a vedných disciplínach, pričom s mnohými poznatkami sa deti už stretli na hodinách
v škole: história, geografia, biológia, geológia, sociológia ale aj fyzika a matematika.
Poznatky sa dostávajú do skutočných vzťahov s realitou a kontextu s inými. Na
konkrétnych skutočnostiach objavujeme všeobecné zákonitosti a podobne. (napr.: Ako
funguje klenba? Prečo je každé okno na gotickom kostole iné? A pod.)

Po tvorivej dielni nasleduje návšteva terénu, a overenie si získaných informácii na konkrétnom
príklade (foto AINova).

Forma programu
- škola mimo školu
Deti s radosťou vítajú fakt, že „ nebudú sedieť v škole“ .Nové prostredie, noví ľudia
a iná forma ich aktivizuje, upútava pozornosť.
- aktívne poznávanie
Je známe, že najlepšou formou učenia je priama skúsenosť ( lepšie zažiť ,ako vidieť
obrázok, či prečítať si v učebnici) Platí to pre všetky vekové kategórie.

58

Žiaci prichádzajú do Infocentra, kde je pre nich pripravený prezentačný program
ako úvod do problematiky (vysvetlenie, premietanie, diskusia).
Aj táto teoretická časť je podporená úlohami, pri ktorých deti sa zapájajú do
viacerých druhov činností.( skladanie, modelovanie, tvorba)
V druhej časti programu ideme spolu do terénu: objavovať a obdivovať to, o čom
sme sa rozprávali. Priamo „na mieste“ si ukážeme napríklad, ako vyzerá valená
klenba, aký je rozdiel medzi rozličnými typmi gotických klenieb a podobne.

Schematický model konštrukcie valenej klemby (foto AINova).

Podľa našich skúseností je práve táto časť programu vysoko hodnotená žiakmi a
učiteľmi, ktorí sa programu doteraz zúčastnili.
- kontextové vyučovanie
Pre deti školského veku, ktoré postupne začínajú dostávať množstvo
informácií, je podstatné vedieť si tieto informácie zatriediť, orientovať sa
a najmä nachádzať súvislosti. Tak zistia, že svet, o ktorom sa učia v škole, je skutočný.
To, čo sa dozvedia, je súčasťou života a vytvára o ňom celkový obraz.
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- radosť z objavovania
Myslíme si, že nadšenie a radosť z porozumenia sú hlavnými predpokladmi
k tomu, aby sme v deťoch vzbudili záujem. To je podstatné na ich budúcom vzťahu
k architektúre, histórii a prostrediu v ktorom žijú.
Snažíme sa vytvárať živé, atraktívne programy, ktoré sú koncipované podľa cieľovej
skupiny. Podľa doterajších skúseností sme sa stretli s výborným ohlasom u detí a ich
rodičov aj u učiteľov. Zaujímavý zážitok sme mali so školákmi z Rače, boli nadšení.
Prostredie, ktoré predtým nepoznali, ich očarilo. Odchádzali s novým poznaním
spojeným s konkrétnym miestom.
Aj preto chceme tieto aktivity rozvíjať v rámci Malokarpatského regiónu,
ukázať, že netreba ísť ďaleko, aby ste videli a zažili niečo hodnotné. Dúfame, že nadšenie
a energia je dobre investovaná. Tá hodnota, ktorú si minulé generácie odovzdávali,
pretrvá.
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Lucia Marušicová, Mgr. arch. - pracuje ako architektka, učiteľka ZUŠ- výtvarný
odbor. Po štúdia na FA STÚ a ukončení štúdia na VŠVU - odbor architektúra pracovala
vo viacerých architektonických kanceláriách: Peter Žalman, Šujan, Moravčík. V tomto
období sa venovala najmä projektom bytových a rodinných domov, získala ako
spoluautorka projektu cenu CEZAR v oblasti bytových domov. Od roku 1996 žije
vo Svatom Jure, kde v súčasnosti pracuje ako architektka. Hlavnou problematikou,
ktorou sa zaoberá sú rodinné domy, rekonštrukcie a obnovy historických budov (štúdia
revitalizácie Armbrusterovej kúrie - riešenie strechy a jej realizácia, rekonštrukcia
vinohradníckeho domu na Prostrednej ulici a podobne). Ako učiteľka ZUŠ sa snaží
o netradičný prístup k vyučovaniu výtvarného umenia, žiaci získali viacero ocenení
vo významných slovenských aj medzinárodných súťažiach. Pravidelne organizuje
výstavy, aj pre medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana.V spolupráci s AINOVA
sa podieľala na príprave a realizácii Svatojurského náučného chodníka a sprievodných
akcií venovaných najmä deťom.
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Historické nehnuteľnosti Mesta Pezinok– krátky náčrt ich ochrany a obnovy
PhDr. Petra Pospechová, Bc. Peter Wittgrúber

Ochrana pamiatkového fondu Slovenskej republiky je daná zákonom č. 49/2002
a jeho doplnkami a zmenami. Upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok,
definuje práva a povinnosti štátu, samospráv i súkromných osôb vo vzťahu
k legislatívne chráneným hnuteľným a nehnuteľným objektom, ako aj pamiatkovým
územiam. Aktuálny Ústredný zoznam pamiatkového fondu eviduje na území Pezinka
65 hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok Samosprávam dáva zákon priestor
vytvoriť a viesť evidenciu pamätihodností – hnuteľných a nehnuteľných vecí, ale napr.
aj historických udalostí, zemepisných či katastrálnych názvov, viažucich k mestu a jeho
histórii. Mesto Pezinok využilo možnosť danú príslušným ustanovením pamiatkového
zákona a uznesením MsZ č. 2/2007 rozhodlo o vytvorení evidencii pamätihodností,
registrujúcej 61 pamätihodností - objektov, archeologických lokalít a chránenej zelene.
V obidvoch skupinách nájdeme nehnuteľnosti, v súkromných i mestských rukách,
ktoré sa z rozličných podnetov stali predmetom odborného pamiatkového skúmania
a prispeli k rozšíreniu informácií o staršej zástavbe, spresnili predstavy a stavebnom
o vôbec urbanistickom vývoji Pezinka. Nasledujúce riadky v krátkosti predstavia 5
objektov, 3 zo skupiny KP a 2 označené za pamätihodnosť. Spoločným menovateľom
je vlastnícky vzťah mesta, odlišnosti nájdeme v miere a rozsahu uplatnenia výsledkov
a odporúčaní záverečných výskumných správ.

Kultúrne pamiatky
Stará radnica
V rokoch 2001 – 2002 pristúpilo mesto Pezinok k rozsiahlej obnove renesančnej
budovy Starej radnice, štvorkrídlovej dominanty námestia, ktorú môžeme považovať za
ukážkový proces výskumu a následnej rekonštrukcii pamiatkovo chráneného objektu.
Archeologický, stavebno-historický a umelecko-historický výskum priniesli súbornú
informáciu o budove i jej predchodcoch. Nadviazali na známu informáciu o vzniku
budovy spojením a prestavbou starších verejných (mestský kúpeľ) a súkromných
(meštianske domy) objektov. Archeologický výskum identifikoval najstaršie osídlenie
priestoru tejto časti Námestia a naň napojených ulíc, pamiatkové výskumy spresnili
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hlavné stavebné etapy – scelenie samostatných objektov do jednoliateho celku
reprezentujúceho Mesto, premeny a následné zásadné úpravy priestoru Radnice,
ktorými postupne získavala dnešnú podobu.
V minulosti plnila radnica úlohu sídla mestskej správy disponujúcej plnými
samosprávnymi a súdnymi právomocami, symbolu výsadného postavenia Pezinka.
Zároveň bola miestom slúžiacim obyvateľom mesta – prízemné časti poskytovali
od začiatku fungovania budovy priestor drobným remeselníkom a obchodníkom,
ponúkajúcim svoj tovar širokej verejnosti. Všetky tieto funkcie boli rekonštrukciou
budove vrátené – mesto využíva priestory bývalej radnej miestnosti ako reprezentatívne
priestory pri rôznych oficiálnych príležitostiach, v časti radnice, ktorá v minulosti slúžila
archívu a materiálom dokladajúcim históriu mesta je dnes Mestské múzeum, priestory
na prízemí majú prevažne gastronomický charakter a opäť slúžia širokej verejnosti.

Meštiansky dom na Holubyho ul. č. 22
Projektový zámer rekonštrukcie pamiatkovo chránenej budovy na Holubyho ul. 22 si
vyžiadal v roku 2006 rozsiahly predstihový archeologický, architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum, ktorého výsledkom je pomerne komplexný obraz
o urbanistickom vývoji dotknutej parcely od stredoveku po súčasnosť. Objekt patril od
najstaršie doložených písomných prameňov súkromným osobám. Slúžil ako súkromný
i pracovný priestor majiteľov, remeselníkov venujúcich sa okrem hlavnej činnosti
aj dorábaniu vína. Tieto poznatky potvrdili svojimi zisteniami aj odborné výskumy
nehnuteľnosti. Archeologický výskum sa zameral na nádvorie a pivničné priestory
skúmaného objektu. Nálezové situácie v spojení so získaným, predovšetkým črepovým
materiálom potvrdili predpoklad pamiatkového výskumu o datovaní niektorých
suterénnych kamenných architektúr do 15. storočia. Výskum zadných dvorových
častí parcely zdokladoval vedomosť o hospodárskom zameraní majiteľov objektu.
Objavené drevené garbiarske kade doplnili z písomných prameňov známu informáciu
o zastúpení garbiarskych remeselníkov v tejto časti mesta. Zdokumentované výskumy,
ktoré prebehli v exteriéry i interiéry pamiatkovo chráneného objektu by mali patriť
k základným podkladom pri rekonštrukcii a obnove, ktorá v súčasnosti zostáva, žiaľ,
v rovine plánov a vízií.
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Detail archeologického výskumu nádvoria domu na Holubyho 22 (foto Mestské múzeum
v Pezinku).

Mestské opevnenie
Renesančné mestské opevnenie je azda najviac ohrozenou pamiatkou mesta. K jej
výraznej degradácii prispieva nielen vek a poveternostné vplyvy, ale aj necitlivé zásahy
vlastníkov nehnuteľností v tesnej blízkosti hradieb.
Zintenzívnená stavebná činnosť predchádzajúcich rokov sa doslova i obrazne dotkla
aj systému hradieb a to najmä v úseku ulice Hrnčiarska/Holubyho. Súčasťou stavebných
prác v tejto časti mesta sa stali aj 3 v relatívne krátkom časovom slede vykonané
povinné archeologické výskumy. V spojení so zisteniami archívneho výskumu priniesli
podstatné informácie o vývoji a štruktúre renesančného mestského opevnenia. Na
základe odporúčaní Krajského pamiatkového úradu a na podnet Mesta Pezinok ako
majiteľa pamiatky vypracovalo Múzeum náčrt zámeru pamiatkovej obnovy mestského
opevnenia s dôrazom na najkompaktnejšie zachovaný úsek na Hrnčiarskej ulici. Žiaľ,
ďalšie kroky, očakávané zo strany KPÚ zatiaľ neboli vykonané. Postupné zmeny na
hradbách, treba zdôrazniť, že skôr negatívne, sa naďalej riešia čiastkovo – prípad od
prípadu, bez jednotiacej vízie ich ochrany a uchovania.
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Pamätihodnosti

Krušičova kúria po komplexnej rekonštrukcii (foto Mestské múzeumv Pezinku).

Krušičova kúria na Radničnom námestí 9 prešla v rokoch 2007 – 2008 komplexnou
rekonštrukciou, ktorej predchádzal rozsiahli architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, doplnený archeologickým výskumom. Krušičovu kúriu stotožňujeme
s objektom, spomínaným už v roku 1425. Až do 17. storočia patrila budova vždy
aktuálnym majiteľom pezinského panstva a hradu, v roku 1615 sa stala majetkom
mestečka. To ju využívalo ako obecný dom, vojenskú ubytovňu, či priestor slúžiaci
kráľovskému okresnému súdu. Zrealizované výskumy preukázali, že objekt v sebe
zhmotňuje historické konštrukcie od stredoveku. Zásadné zmeny, ktoré mu vtlačili
nový výraz, boli realizované v renesancii a baroku. Zmenám sa priestor nevyhol ani
v 19. storočí a najmä v prvej tretine 20. storočia. Všetky etapy zanechali na stavbe svoju
stopu, prejavujúcu sa najmä postupným nárastom hmôt. Objekt Krušičovej kúrie nie
je KP a návrh obnovy bol preto koncipovaný ako odporúčanie pre majiteľa, v tomto
prípade Mesto Pezinok, na uvedenie historického objektu do štýlovo kompaktnej podoby,
v snahe zachovať a prezentovať jeho hodnoty a ich optimálne využitie a zhodnotenie.
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Vzhľadom na budúce plánované využitie priestorov kúrie boli v niektorých prípadoch
zvolené kompromisné riešenia zachovania identifikovaných historických gotických,
renesančných a neskorobarokových detailov. V prípade stredovekých omietok či
stropných zrkadiel a štukovej výzdoby sa pristúpilo k ich ošetreniu a zakonzervovaniu
(namiesto alternatívy plošného priznania či čiastkovej prezentácie formou sond).
V iných prípadoch – ako napr. pri neskorobarokovej omietke s rastlinným motívom
sa zvolilo reštaurátorské ošetrenie a následná prezentácia v plnom rozsahu.

Interiér miestnosti v Krušičovej kúrii po reštaurovaní (foto Mestské múzeumv Pezinku).

Rešpektujúc minulosť budovy je aj nové funkčné využitie priestorov zamerané na
reprezentačné, administratívne a prevádzkovo - komerčné využitie. Voľný priestor
nádvoria je k dispozícii kultúrno-spoločenským akciám určeným širokej verejnosti
(divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia, výstavy a pod.)

Grünfeld
Z iniciatívy Mestského múzea bol v posledných mesiacoch roka 2006 realizovaný
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pamiatkový výskum hospodárskeho objektu v Grinave, všeobecne považovaného za
nefunkčnú sýpku bez mimoriadnej hodnoty a významu. Podnetom k preskúmaniu
objektu sa stal zámer mesta Pezinok, majiteľa nehnuteľnosti, odpredať objekt a s ním
spojená možnosť jeho zbúrania. Argumentom pre preskúmanie stavebnej minulosti
boli poznatky o existencii stredovekej šľachtickej kúrie a mlyna, nachádzajúcich sa
v priestore lokality „Grünfeld“. Výsledky výskumu potvrdili jeho oprávnenosť –
napriek rozsiahlym a početným úpravám, ktorými v priebehu storočí prešiel, podarilo
sa definovať objekt, ktorý typologicky nadväzuje na goticko-renesančné kúrie. Dnešná
stavba v sebe zhmotňuje pôvodný objekt vybudovaný v pôdoryse písmena „L“
s mohutnými kamennými murivami, so zachovanými ranorenesančnými oknami tzv.
palácového typu, či klenbami typickými pre striedanie doby stredoveku a novoveku.
Objekt v Grinave predstavuje prechodný typ medzi neskorogotickým hrádkom – tvŕdzou
a renesančnými kúriami, z ktorého sa neskôr vyvinul samostatný typ šľachtického
rodového a hospodárskeho sídla. V prípade Grünfeld rozšíreného o ďalšiu hospodársku
funkciu – mlyn /neskôr aj pivovar/.

Grünfeld - stav objektu počas prieskumu (foto Mestské múzeumv Pezinku).
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Záverečné zhodnotenie autorov výskumu hovorí o unikátnom komplexe, ktorý sa
v rovnakej typológii v blízkom regióne nezachoval a v kontexte obytných objektov
strednej šľachty, s prevažne reprezentatívnou funkciou sprevádzanou tiež plnením
hospodárskych funkcií, predstavuje originálnu architektonicko-estetickú kvalitu
s výraznou historickou a spoločenskou hodnotou.

K príbehu tohto objektu treba poznamenať, že v súvislosti s realizáciou výskumu
mesto pozastavilo plánovaný predaj. Následne, opierajúc sa o pamiatkové zistenia, bola
nehnuteľnosť zaradená medzi pamätihodnosti mesta v snahe zabezpečiť jej aspoň určitý
stupeň ochrany. Súčasťou nových podmienok odkúpenia objektu sa stala aj podmienka
rešpektovania a zachovania minimálne hmotovej dispozície pôvodného objektu
s odvolaním sa na zistenia a odporúčania pamiatkového výskumu. Žiaľ, na prípade
tohto objektu sa ukázala len teoretická „sila“ statusu pamätihodnosti. Nezaväzuje totiž
nového vlastníka k dodržaniu postupov pamiatkovej starostlivosti, Domyslené do
extrému, majiteľovi nič nebráni aby objekt zbúral.

Počas relatívne krátkeho obdobia existencie Mestského múzea v Pezinku sa v plnej
miere preukázala oprávnenosť takejto inštitúcie ako iniciátora, konzultanta, mediátora,
garanta i realizátora archeologických, pamiatkovo-historických a archívnych výskumov
a to nie len vo vzťahu k Mestu a nehnuteľnostiam v jeho majetku. Rovnaké kroky
vyvíja Múzeum aj smerom k súkromným majiteľom chránených objektov. Dúfame, že
dnes viditeľné príklady ochrany kultúrneho dedičstva Mesta Pezinok budú pôsobiť ako
inšpirujúci prvok aj pri ochrane a starostlivosti o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
v súkromnom vlastníctve.37

37
Záverečné správy všetkých spomenutých výskumov, vypracované odborne spôsobilými osobami, sú súčasťou knižnice Mestského múzea v Pezinku.
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Petra Pospechová, PhDr. – absolventka archívnictva a histórie na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení VŠ štúdia pracovala
v Štátnom archíve Bratislava – pobočka Modra. Od roku 2003 riaditeľka Mestského
múzea v Pezinku. Zameriava sa na archívny výskum miestnych dejín s dôrazom na
obdobie novoveku. Z tejto oblasti aj publikuje. Autorka a spoluautorka článkov, štúdií
a publikácií o histórii Pezinka.

Peter Wittgrúber, Bc. – od roku 2003 odborný pracovník Mestského múzea
v Pezinku. Predtým sa venoval regionálnej histórii v o.z. Karpaty Slovakia. Zameriava
sa na prípravu, organizáciu a realizáciu archeologických výskumov v Pezinku a okolí.
Autor a spoluautor viacerých monografií, štúdií a článkov z oblasti regionálnych dejín.
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Udržateľnosť kultúrneho dedičstva s dôrazom na obnovu a využitie historických
budov
Ing. arch. Erika Horanská
Vo svojom príspevku sa budem venovať predovšetkým hmotnému kultúrnemu
dedičstvu, avšak nie v plnej škále. Sústredím sa na historický stavebný fond a to
všeobecne, teda nielen na kultúrne pamiatky, ako výberovú časť kultúrneho dedičstva,
ktorá je pre svoje hodnoty zaevidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ktorá
je súborom tých najhodnotnejších hnuteľných a nehnuteľných vecí či pamiatkových
území).
Budem sa venovať premene vzťahov k historickým budovám v posledných rokoch
a načrtnem isté technické zákonitosti. Na základe vlastných skúseností si dovolím
poukázať na osudy dvoch historických objektov zo Svätého Jura. V závere uvediem
jednu nedávnu skúsenosť zo zahraničia a vyslovím názor na to, ako sa ňou môžeme
inšpirovať.
Vlastnícke zmeny
Po zmene politických a spoločenských pomerov sa mnoho objektov vďaka reštitúciám
dostalo do rúk súkromných vlastníkov, pričom kontinuita vlastníckych vzťahov bola
často prerušená. Rozdrobené vlastnícke vzťahy spôsobené dlhým radom dedičských
konaní častokrát zabraňovali racionálnym dohodám o budúcnosti objektov. Čas plynul,
netrpezlivosť a snaha získať aspoň čiastku odškodnenia za znárodnený rodinný majetok
stúpala. Veľká časť objektov bola ponúknutá na trh s nehnuteľnosťami, boli rôznej
kvality, technického stavu a často vlastníkmi hodnotené neprimerane. Potenciálni kupci
či priekupníci sa ceny pokúšali znižovať a ku konečným transakciám veľa krát nedošlo.
Pribudlo množstvo chátrajúcich objektov, ktoré sa časom dostávali do dezolátneho
technického stavu.
Zachovanie spoločenskej hodnoty
Okrem ekonomických dôvodov na nepriaznivý stav investovania do historických
objektov pôsobia aj často mystifikované obavy z „pamiatkárov“. Tí si plnia svoju funkciu
a trvajú na zachovaní pamiatkových hodnôt pre budúce generácie. Bežnou výhradou
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zo strany investorov sú zvýšené náklady, podmienené vyžiadanými pamiatkovými
výskumami a dodržaním predpísanej metodiky obnovy. Možnou komplikáciou je
archeologický výskum, ktorý môže celý proces obnovy spomaliť, či významne predražiť.
Nedostatočná komunikácia, slabá osveta, výchova a vzdelávanie akoby dávali za
pravdu tým, ktorí požiadavky pamiatkovej starostlivosti ignorujú a uskutočňujú zásahy,
ktoré pamiatkové hodnoty poškodzujú. Tým akoby prehrávali tí slušnejší a vyhrávajú tí
druhí. Vytvárajú sa nežiaduce precedensy. Najmä ak systém kompenzácie za uplatnenie
spoločenského záujmu absentuje. Nemožno však zovšeobecňovať. V spoločnosti je
stále dostatok slušných ľudí, ktorí zásady chcú dodržiavať, aj keď majú problém skĺbiť
ich s vlastnými požiadavkami. Avšak na zachovaní kultúrnych hodnôt, ktoré vybudovali
predkovia im záleží, stotožňujú sa s nimi a snažia sa ich s nimi pracovať aj bez nariadení
či reštrikcií. Na podporu tohto argumentu uvádzam ocenenie, ktoré AINova udeľuje
za „príkladnú obnovu“ objektov v malokarpatskom regióne. Našli sme vlastníkov,
investorov a prevádzkovateľov, ktorí k historickým objektom pristupujú citlivo a to bez
nároku na spoločenské uznanie či finančnú podporu. Nemám k dispozícii štatistické
dáta, ale už len medializácia takýchto dobrých príkladov, pôsobí na osvetu pozitívne.
Pochopiť históriu objektu a stavať na nej, vlastníkom podľa ich vlastných vyjadrení,
prináša novú životnú kvalitu.
Technické problémy
Pri každom rozhodovaní o kúpe či investícii do historickej budovy je dôležité si
uvedomiť jej špecifiká. Často má statické problémy, ale aj objekty v relatívne dobrom
stave majú svoje objemové, konštrukčné, dispozičné a technické danosti, s ktorými sa
treba vyrovnať. Historický objekt nie je a nikdy nebude novostavba. Historické stavby
sa vyvíjali v čase, menili sa potrebami celých generácií. Súčasný vlastník či užívateľ má
legitímne právo prebudovať objekt tak, aby sa mu v ňom pohodlne a kvalitne žilo alebo
podnikalo, ale nemal by zničiť hodnoty, trvať na neprimeranom zväčšovaní objemu,
dosiahnutí aktuálnych štandardov veľkosti a rozmiestnenia miestností, okien, dverí či
sanitárneho vybavenia a zničiť historickú substanciu a cenné historické detaily. Častým
zápasom je boj o využitie podkrovia, ktorého strešná konštrukcia môže mať jedinečnú
hodnotu a plnohodnotné využitie neumožňuje. Bežnou komplikáciou je vlhkosť, ktorá
má v mnohých prípadoch jednoduché riešenie, pričom najdôležitejšie je nájsť ho
a umožniť murivám prirodzené odvetrávanie. Samostatnou kapitolou je vzhľad omietok
a farebnosť fasád. Stavebný trh je presýtený technológiami, ktoré sú s historickými
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technológiami nekompatibilné a z dlhodobého hľadiska neprinášajú zlepšenie, ale
naopak, zhoršenie stavu. Technické problémy historických budov sú v dnešnej dobe
takmer všetky vhodnými technológiami odstrániteľné. S tými ostatnými sa treba naučiť
koexistovať, avšak vždy treba mať na zreteli, že bez pravidelnej údržby nemôže objekt
bezproblémovo fungovať.
V nasledujúcej časti uvediem 2 príklady historických objektov vo Svätom Jure.
Vybrané boli tak, aby reprezentovali rôzne typologické druhy, využitie, formy vlastníctva
a prístupy vlastníkov k ich obnove. Spoločné majú to, že ich obnova resp. schopnosť
prežitia udržateľná nie je.

Príklad 1 – židovská synagóga – nezachrániteľná?
Historické pozadie:
Dnešná synagóga vznikla na území zemianskej kúrie, zvanej „Edlhof“. Vybudovaná
bola v roku 1790, ale život židovskej komunity tu fungoval už niekoľko rokov predtým.
Synagóga je dvojpodlažný objekt jednoduchého pôdorysu. Interiér tvorí priestor
s drevenou galériou na kovových pilieroch. Galéria stojaca z troch strán bola určená pre
ženy, prízemie pre mužov. Synagóga spolu s ďalšími budovami vytvárali uzavretý dvor.
Synagóga slúžila svojmu účelu do roku 1942. Územie bývalej zemianskej kúrie tvorí
dodnes jeden celok, zo strany Pezinskej ulice bol neskôr v jednej časti objekt prestavaný
na rodinný dom, v druhej časti uličného frontu sa nachádza pozostatok pôvodného
objektu v dezolátnom technickom stave. Medzi rodinným domom a synagógou sa
nachádza hospodársky dvor, synagóga samotná je prístupná aj úzkou nespevnenou
uličkou popri potoku. Pôvodná židovská obec v pohnutých rokoch likvidácie židovského
obyvateľstva celý komplex odpredala, nepochybne v nádeji, že po skončení II. svetovej
vojny ho odkúpi naspäť.
Súčasný stav
Keďže sa z pôvodnej židovskej komunity nikto nevrátil, objekt synagógy zostal vo
zvláštnej polohe na parcele rodinného domu, bol využívaný iba ako skladisko a dedička
pôvodného majiteľa sa k nemu stavala s pochopiteľnými rozpakmi. Desaťročia bez
údržby sa na objekte viditeľne podpísali, je v mimoriadne zlom technickom stave,
prederavená strecha umožňuje zatekanie a je otázkou, ako dlho vydrží bez toho, aby sa
samovoľne zrútil.
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Objekt málo známej synagógy vo Svätom Jure (foto AINova).

Snahy o záchranu
Od politických zmien sa objavilo viacero snáh na obnovu synagógy, dokonca bolo
založené občianske združenie. Synagógu navštívilo viacero osôb, aj prepojených
so židovskou komunitou. Všetci zdôrazňovali obrovskú najmä historickú hodnotu
a sľubovali pomoc. Takmer všetci potenciálni „záchranári“ uvažovali o verejnom využití
priestoru. Mestu chýba napríklad dôstojná knižnica, ale aj multifunkčný priestor pre
kultúrne podujatia. Objavil sa však aj súkromný investor, ktorý chcel budovu odkúpiť
a prebudovať na obytné účely a sídlo firmy. Svoju úlohu v snahách o záchranu mala
aj AINova, napísala niekoľko grantových žiadostí, na ktoré však nezískala pozitívnu
reakciu. Pokúšala sa objekt zaevidovať v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok,
avšak neúspešne, keďže vlastník nesúhlasil. Jediné konkrétne kroky, ktoré dokázala
uskutočniť sú, že synagógu zaradila do náučného chodníka a tiež do dokumentárneho
filmu, ktorý o Svätom Jure natočila
V čom je problém?
Argumentov za obnovu synagógy je neúrekom, prečo teda zatiaľ všetky plány
stroskotali? V prvom rade sa stalo mnoho chýb v komunikácii s vlastníkom. Veľa dobre
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myslených krokov sa uskutočnilo bez výslovného súhlasu majiteľa a okolo objektu sa
zdvihla taká vlna záujmu, ktorá ho viedla k presvedčeniu, že objekt má vysokú aj trhovú
cenu. Táto napríklad bola kameňom úrazu pri žiadostiach, ktoré pripravovala AINova.
Neúspešné sú aj ďalšie snahy o záchranu, troskotajú na neschopnosti získať prostriedky
nielen na obnovu objektu, ale aj na jeho odkúpenie, pretože súkromnému vlastníkovi
nemá prečo verejný darca zvyšovať hodnotu majetku. Za týmto príkladom a postojom
vlastníka sa dá tušiť jednoduchá motivácia. Okrem synagógy je súčasťou majetku
aj polorozpadnutý objekt na Pezinskej ulici. Je ľahké si domyslieť, že predajná cena
synagógy by sa podľa logiky vlastníka mala rovnať nákladom na obnovu rozpadnutého
objektu. Je však ťažké sa s takouto logikou vyrovnať v grantových žiadostiach a ešte
ťažšie prijať, že objektu pravdepodobne hrozí zánik. Jeho následky vlastníka budú stáť
iste nemalé prostriedky, ale na tento argument je zatiaľ hluchý.

Príklad 2 – kaštieľ Pálffyovcov – obnova sa podarila (?)
Historické pozadie
Kaštieľ bol renesančným sídlom Kataríny Pálffyovej a Štefana Illéshazyho od roku
1609. Stavebno-historický výskum však naznačuje, že majitelia nechali modernizovať
a prestavať oveľa staršiu budovu, pravdepodobne z prvej polovice 13. storočia. Súčasný
vzhľad s fasádnou výzdobou v duchu novorenesancie získal objekt v 19. storočí . Celé
18. a 19. storočie kaštieľ slúžil na hospodárske a nájomné účely. V roku 1907 venoval
vtedajší majiteľ kaštieľa Ján Pálffy tento objekt detskej nemocnici Františka Jozefa
v Bratislave na rekonvalescenčný pobyt chorých detí spolu s finančnou dotáciou, aby
sa mohol na tento účel prestavať a zariadiť. Tomuto účelu slúžil kaštieľ aj po prvej
svetovej vojne. Po druhej svetovej vojne sa stal majetkom mesta Svätý Jur. Mesto ho
neskôr adaptovalo na nájomné byty.
Súčasný stav
V 90.tych rokoch objekt od mesta odkúpilo Poľnohospodárske družstvo Svätý Jur.
Po niekoľkoročnom hľadaní prostriedkov na jeho obnovu a súčasnom využívaní častí
pivníc na spracovanie hrozna a výrobu vína našlo nájomníka, neziskovú organizáciu
AINovu, ktorá si na niekoľko rokov vopred predplatila nájom, opravila strechu a obnovila
časť interiéru, ktorý slúžil pre jej vzdelávacie aktivity a knižnicu. Poľnohospodárskemu
družstvu sa neskôr podarilo z dotačného systému na rozvoj vidieka získať prostriedky
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na obnovu zvyšku objektu, kde zriadilo agropenzión a reštauráciu. V tejto etape boli
obnovené aj fasády objektu. Po skončení predplateného nájmu AINovy si vlastník
stanovil cenu za prenájom, ktorá vysoko presahovala možnosti neziskovej organizácie.
Tá odkúpila a obnovila susedný objekt, paradoxne od toho istého vlastníka. Objekt
kaštieľa Pálffyovcov, ktorý bol plne obnovený pred viac ako 10 rokmi zostal na dlhé
obdobie prázdny, čo potvrdzuje, že finančné požiadavky vlastníka nie sú reálne.
Prevádzka penziónu má tiež výrazné nedostatky a jeho obsadenosť je veľmi nízka.
Jedinou kontinuálne prevádzkovanou časťou sú pivnice, avšak aj to nie v plnom
rozsahu.

Pálffyho kaštieľ vo Svätom Jure (foto AINova).

V čom je problém?
Sarkasticky povedané – operácia bola úspešná, pacient umrel. Systém postupnej
obnovy, pri ktorej sa objekt využíval, AINova ponúkala ako vhodný príklad, pri ktorom
je možné sfunkčniť nevyhnutné časti a postupne generovať zdroje na kompletnú obnovu.
V tomto prípade však veľká dotácia, ktorá vlastníkovi bez prílišnej námahy umožnila
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vybudovať prevádzku, o fungovanie ktorej nemal úprimný záujem, objektu v skutočnosti
nepomohla. Dokonca nepomohol ani fakt, že v objekte sídlila organizácia, ktorá sa
profesionálne venuje aktivitám v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. Ak
sa vo fungovaní objektu nič nezmení, za pár rokov bude nevyhnutná ďalšia kompletná
obnova.
Nie je cieľom môjho príspevku kritizovať vlastníkov spomenutých objektov. Vybrala
som si iba dva z mnohých možných príkladov. O tom, že obnova a udržateľnosť
historických budov nie je jednoduchá sa presviedčam neustále a nielen na Slovensku.
Nedávno ma zaujal príklad, na ktorý som narazila vo Veľkej Británii, konkrétne to bola
lokalita Seaton Delaval Hall v severnom Anglicku, neďaleko mesta Newcastle. Objekt
samotný je významná anglická baroková vila, ktorá by v našich podmienkach bola asi
označená skôr za zámok. Jej barokový tvar pochádza z rokov 1719 – 1732. Celé rozľahlé
panstvo stáročia patrilo rodine, ktorej členovia okrem námorných a priemyselných
aktivít mali veľkú záľubu v umení. Objekt prestál obdobia vzostupov, ale aj veľkých
požiarov, vojenskej okupácie a úpadku. Jeho posledný majiteľ objekt v roku 2007
ponúkol Britskému národnému trustu, ako kompenzáciu za veľkú dedičskú daň, ktorú
by musel zaplatiť. Britský národný trust vlastní a prevádzkuje historické objekty, avšak
v portfóliu ich má také množstvo, že nové získava do vlastníctva iba zriedka a navyše
sa ich vzápätí často zbavuje. Ideálne sú objekty, ktoré sú nielenže v dobrom stave, ale
vlastníci zároveň s nimi venujú aj finančnú dotáciu na ich údržbu. V prípade Seaton
Deleval Hall však Britský národný trust čelil výzve prijať objekt, ktorý bude vyžadovať
milióny libier na opravu a uvedenie do prevádzky. Keď sa o pripravovanom pláne
dozvedela miestna komunita, zomkla sa, spustila sa kampaň a miestni ľudia sa zapojili
do zbierky, ktorá priniesla potrebné spolufinancovanie. Národný trust sa rozhodol objekt
prijať, pokračuje v práci s miestnou komunitou a popri neustálom zbere podnetov o tom,
ako by budova mala byť využitá, dôsledne pracuje s dobrovoľníkmi. Seaton Deleval
Hall nie je typický príklad záchrany britských historických budov. Naopak, je to nový
fenomén, výsledky ktorého budú nepochybne podrobne sledované.
Tento príklad ma núti zamýšľať sa nad tým, ako aj u nás viac vyburcovať verejnú
mienku, v prípade ak sa jedná o stratu hodnotných historických budov, ako skladať
„drobné“ peniaze z verejných zbierok a ako ľudí motivovať k dobrovoľnej práci, bez ktorej
je pravdepodobne veľa skvelých a verejnosti prospešných aktivít neudržateľných.
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Erika Horanská, Ing. arch. – vzdelaním architektka, absolventka FA STU. Prvé
štyri roky odbornej praxe v oblasti územného plánovania na Útvare hlavného architekta
hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa podieľala na príprave strategického plánu
a územného plánu mesta a koordinovala slovensko-holandský projekt o nakladaní
s mestským majetkom. Od júna 1997 pracuje pre AINovu, najmä pre postgraduálny
kurz o ochrane a rozvoji kultúrneho dedičstva a segment strategického plánovania,
miestneho a regionálneho plánovania. Je skúseným projektovým manažérom v oblasti
miestneho rozvoja, ochrany, zhodnocovania a rozvoja kultúrneho dedičstva, venuje
sa tiež výskumnej činnosti. Podieľala sa na mapovaní 14 vidieckych mikroregiónov,
v rámci projektu “Zvyšovanie vedomostí a zručností zamestnancov verejnej správy
nevyhnutných k úspešnému rozvoju regiónov Slovenska“. Ako odborný konzultant
sa v rokoch 2001-2010 podieľala na projektoch strategického plánovania miestneho
ekonomického rozvoja a tvorbe programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
v mestách Trnava, Šaľa, Humenné, Prešov, Bardejov, Martin, Svätý Jur a hlavného
mesta SR Bratislavy.
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