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Vzhľa dom na zá ko ni tos ti so -
ciálno – eko no mic ké ho vý vo ja

spo ločnosti niet po chyb o tom, že
aká koľvek sú časná kultúrna orga -
ni zá cia ne bu de pod po ro va ná iba
pre to, že vytvá ra efe mérne hod no -
ty, ale prag ma tic ky (a dú fajme so
zna losťou ve ci) bu de po sudzo va ný
jej sku točný kultúrny, so ciálny
a eko no mic ký prí nos.
Ví zia „ži vé ho  - otvo re né ho mú -

zea“ pevne za kot ve né ho v re gio -
nálnej po spo li tos ti, kde návštevník
je v centre záujmu je na šou odpo -
ve ďou na ten to trend. Pr vé vý sled -
ky sa už do sta vil a my dnes mô že -
me s uspo ko je ním konšta to vať, že
sa za čí na jú vytvá rať parti ci pačné
vzťa hy ako pre jav záujmu o na šu
činnosť i jej oce ne nie. Ne me nej
dô le ži tá je aj tá sku točnosť, že sa
nám da rí zve re ný ma je tok nielen
udržia vať, ale ho aj zhodno co vať.
Evi dentné je to pre dovšetkým
v Expo zí cií ľu do vej archi tektú ry
a bý va nia VM, v kto rej sme usku -
točni li rozsiahlu re konštrukciu.
V prie be hu troch ro kov zme nil hu -
menský skan zen svo ju tvár na ne -
pozna nie. Opäť je to jed no z najpú -
ta vejších miest re gió nu a pý cha
mú zea s rastú cou návštevnosťou.
Po merne vý razne sa nám po da ri lo
zhodno tiť aj re ne sančný kaštieľ –
síd lo mú zea. Je to výsle dok získa -
va nia fi nančných zdro jov
prostredníctvom rôznych pro -
jektov. Za posledné tri ro ky sme
ich pripra vi li dvadsaťtri.
Mož no te da po ve dať, že sa nám

po da ri lo zvý šiť hod no tu kultúrne -
ho ma jet ku (je ho hmotnú aj
nehmotnú for mu), kto rý nám bol
zve re ný do sprá vy. Spo lu s ďalší mi
vstupmi tak vytvá ra me stá le sa
rozši ru jú cu bá zu pre vznik no vých
pro duktov a slu žieb s eko no mic -
kou a kultúrnou hod no tou.
V nasle du jú com ob do bí uro bí me

všetko pre to, aby sme kultúrny ka -
pi tál, kto rý spra vu je me ne ustá le
zhodno co va li a rozví ja li nielen
v prospech je ho vlast ní ka, ale aj
v prospech mesta a re gió nu, v kto -
rom pô so bí me. Za veľmi dô le ži té
pri tom po va žu je me „naštarto va -
nie“ spo lu prá ce všetkých za in te re -
so va ných subjektov s cieľom opti -
ma li zá cie vzá jomnej sy nergie.

riadi teľ mú zea

Zá klad nou úlo hou Vi horlatské ho
mú zea v Hu mennom je zhro -

mažďo vať, ochra ňo vať, odborne
zhodno co vať a pre zento vať hmot né
do kla dy /zbierko vé predme ty/
o vý vo ji prí ro dy a spo ločnosti v pri -
de le nej zbernej ob las ti. Zvládnu tie
tohto dy na mic ké ho pro ce su
predpokla dá nielen vy so kú mieru
od bor ných zna -
los tí, ale aj ve -
do mostí z mu -
zeogra fie a mu -
zeo ló gie. Na koľko sme fondo vou
orga ni zá ciou /v na ších fondoch evi -
du je me viac ako 130 ti síc ku sov
zbierko vých predme tov/ je ne -
vyhnutné, aby sme dis po no va li
adekvátnou ma te riálno – tech nic kou
základňou. A tu sa stre tá va me
s najväčší mi problé ma mi.

Pre vádzko va nie dvoch do bo vých
kaštie ľov a šestnástich objektov ľu -
do vej archi tektú ry pri ne ustá le
rastú cich ce nách ener gií, to va rov
a slu žieb a chro nic ky poddi menzo -
va nom rozpočte nie je jed no du chou
zá le ži tosťou.

Napriek to mu sme po kra čo va li
v opra vách jed not li vých objektov
a celko vom  zve ľa de ní are álu expo -
zí cie ľu do vej ar chi tek tu ry. No vé
mo derné osvetle nie are álu fungu jú -
ce v niekoľkých re ži moch vý razne
zvý ši lo ochra nu objektov a zbie rok.

Zá ro veň umož ňu je po ria da nie po -
du ja tí vo ve černých a nočných ho -
di nách. Bo li odstrá ne né ne vhod né
be tó no vé sto žia re, kto ré v skanze ne
pô so bi li mi mo riadne ru ši vo, pri čom
osvetle nie bo lo mi ni málne, aj to iba
v centrálnej časti are álu.
Po da ri lo sa nám zhodno tiť aj re ne -

sančný kaštieľ – síd lo mú zea. Na

nádvo rí pri bu dol no vý kle not –
komplexne zre konštruo va ná stre -
do ve ká studňa. Vy ko na li sme re -
konštrukciu šty roch ne vy ho vu jú cich
so ciálnych za ria de ní a šatne. Do šlo
ku kompletnej vý me ne podláh
a obkla dov, rozvo dov elektri ny
a vo dy, sa ni tárnych za ria de ní, dve -
rí a vy ma ľo va niu priesto rov. Na
južnej a vý chodnej stra ne kaštie ľa
sa usku točni la opra va odkva po vé ho
sys té mu. Bo li vy me ne né strešné
zvo dy a žľa by, ko le ná, kotlí ky
a sne ho vé zá bra ny. Ná roč ným
reštau rá torským zá sa hom prešli
erby na južnej stra ne kaštie ľa. Na
tejto stra ne bo lo vy me ne ných aj 43
aty pických okien. Svojpo mocne bo li

vy ma ľo va né ga le rijné priesto ry
a pra covne mú zea. Po kra čo va lo sa
v reštau ro va ní his to ric ké ho ná byt ku,
do bo vých ho dín a obra zo vej
zbierky. Uro bi li sa pr vé kro ky na zá -
chra nu orna mentálnej izby, kto rú je
ne vyhnutné reštau ro vať. Vy še
dvesto ku sov zbierko vých predme -
tov bo lo ošetre ných a na konzervo -
va ných.
Okrem týchto zrea li zo va ných zá -

me rov sme po zornosť aj na ďa lej
ve no va li marge tingo vým akti ví tam

sme ru jú cim k zme ne ko mu -
ni ká cie mú zea na vo nok
k ši ro kej do má cej, ale aj
zahra ničnej ve rejnosti. Pri -

budli dva úplne no vé pro jek ty / Insi -
ta 2005 a Ná vra ty ro dá kov /, rozví -
ja la sa medzi ná rodná spo luprá ca,
po tencio nálnych návštevní kov sme
oslo vi li prostredníctvom Mú zejných
no vín, bulle ti nov, no vej we bo vej
strán ky a výstu pov v mé diách.
Aj napriek poddi menzo va né mu fi -

nančné mu roz poč tu a ku mu lá cii
funkcií od bor ných pra covní kov sa
vďa ka obe ta vé mu prístu pu všetkých
pra covní kov mú zea vy ko na lo
množstvo prá ce. Pevne ve rí me, že
aj v ďalšom ob do bí bu de me na jej
zákla doch bu do vať „ži vé mú zeum“
pevne za kot ve né v re gio nálnej po -
spo li tos ti.

Va sil Fe dič

Skanzen  Vihorlatského múzea prešiel v posledných troch rokoch rozsiahlou rekonštrukciou.

Chrá ni me hod no ty
pre bu dúcnosť



vlastne ot vor, do kto ré ho sa v ča -
soch ne bezpe čenstva uscho vá va li
cen nos ti ale bo po tra vi ny. V hĺbke
de via tich metrov už ka men ný ve -
niec nahrádza výdre va z trá mov
kru ho vé ho prie re zu dlhých zhru ba
60 cm a ulo že ných vo do rovne do
tva ru šesťu holní ka, kto rá siaha až
po dno studne. Nadzemnú časť
studne tvo rí ka men né oste nie
z pieskovco vých kvádrov spá ja ných
že lez ný mi sko ba mi. Na ňom je
umiestne ná ko vo vá konštrukcia,
zákla dom kto rej je bezpečnostná
oblu ko vi tá mre ža a sym bo lic ká
elipso vi tá balda chý no vá
konštrukcia, kto ré spo lu vytvá ra jú
ce lok. V osi konštrukcie je za ve se -
ná ko vo vá re ťaz. Ná vrh ko vo vej
konštrukcie studne spra co val pán
Va sil Bla ha, kto ré ho fir ma
Slovblok rea li zo va la aj ko váčske
prá ce. Pr vý krok rozsiahle ho pro -
jek tu re konštrukcie nádvo ria
kaštie ľa sme te da úspešne ukon či -
li a roz hod nu tí sme pokra čo vať ďa -
lej. Ve rí me, že spo ločný mi si la mi

2 MÁJ 2006

Dňa 1. de cembra 2005 sme
slávnostne sprístupni li zre -

konštruo va nú stre do ve kú studňu
na nádvo rí re ne sančné ho kaštie ľa.
Pro jekt Studňa ná de je bol po
takmer trojročnom úsi lí úspešne
ukon če ný. Nasle du jú ce riadky sú
iba krátkym exkurzom o tom, ako
ten to pro jekt vzni kal a pre bie hal.

Na po čiatku stá la myšlienka
skrášliť a zú tulniť nádvo rie
kaštie ľa. A ako to už bý va, po -
moh la nám aj ná ho da. Po čas za -
lo me nia časti be tó no vé ho pokry -
vu, po da ri lo sa nám na nádvo rí
kaštie ľa lo ka li zo vať stre do ve kú
ka mennú studňu. Tak sa zro dil
pro jekt jej zno vuo ži ve nia pod
názvom Studňa ná de je, ako pr vý
krok rozsiahlej re konštrukcie ce -
lé ho nádvo ria re ne sančné ho
kaštie ľa s plo chou 683 metrov
štvorco vých. Pre mú zeum však
ten to pro jekt predsta vo val aj
vieru a ná dej, že i v ča soch fi -
nančných ťažkostí po da rí sa nám
pre bu diť záujem ve rejnosti

a kultúrne pa miatky sa neocitnú
na úplnej pe ri fé rii spo lo čenské ho
záujmu. Ďa lej po tom nasle do va la
veľmi ná roč ná a zdĺha vá prá ca,
počnúc prvým vý ko pom, cez
archeo lo gic ký prieskum až k sa -
motnej re konštrukcii ob jek tu.
V sú časnosti mož no už na nádvo -

rí kaštie ľa vi dieť uce le ný výsle dok
nášho spo ločné ho úsi lia. Je tu his -
to ric ká kó pia – zre konštruo va ná
stre do ve ká studňa, kto rá pri svo -
jom zro de na roz hra ní 12. a13. sto -
ro čia zna me na la za bezpe če nie
existencie ma ji te ľov tohto hradné -
ho síd la.

Zre konštruo va ná studňa má
oválny pô do rys s rozmermi 200
x 180 cm a v hĺbke de via tich
metrov sa zu žu je na prie mer 160
cm. Ve niec studne je vy mu ro va ný
z lo mo vé ho ka me ňa ukla da né ho
na su cho. V hĺbke 820 cm bol
k vencu studne na zá padnej stra ne
prista va ný omietnu tý mú rik vy so -
ký 50 cm, pravde po dobne zakrý va -
jú ci takzva nú „kap su“. Kap sa je

Pro jekt Studňa ná de je úspešne ukon če ný

Studňa nádeje bola slávnostne sprístupnená 1. decembra 2005. Vpravo Vasil Fedič, riaditeľ Vihorlatského
múzea v Humennom. Vľavo vedúca Odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Eva Arvayová 

Začiatok prác 

Reštaurovanie kamennej rímsy studne

Súčasná podoba Studne nádeje

sa nám v za ča tom diele po da rí
pokra čo vať, že bu de me môcť
čerpať odhodla nie i elán z po -
vestnej studne ná de je.  Tou to ces -
tou ďa ku je me všetkým tým, kto rí
nám ju po má ha li napĺňať: za pod -
po ru a fi nančný príspe vok predse -
do vi Pre šov ské ho sa mosprávne ho
kra ja MUDr. Pet ro vi Chu dí ko vi
a poslancom PSK za mi nu lé vo -
lebné obdo bie. Ing. Já no vi Molná -
ro vi – pre zi den to vi a. s. Me com
Hu menné, kto ré ho fi nančný dar
vo výške 100 – ti síc ko rún dal
nášmu pro jek tu krídla. Ďa lej pri -
má to ro vi mesta Hu menné MUDr.
Vla di mí ro vi Kostilníko vi, Ko mu -
nitnej na dá cii mesta Hu menné,
Ing. Pet ro vi Tomko vi, riadi te ľo vi
PPaC a.s., Hu menné, JA Su– EX -
PORT, spo ločnosti s. r.o., Sni na,
mestu Hu menné, Zdru že nej
strednej ško le ho te lo vých slu žieb
Hu menné, ako aj Základným ško -
lám na Uli ci SNP 1 a Dargovských
hrdi nov v Hu mennom. Po ďa ko va -

nie pri ná le ží aj pra covní kom Vi -
horlatské ho mú zea za vytrva lú
a obe ta vú prá cu a všetkým, kto rí
akýmkoľvek spô so bom po moh li
úspešné mu prie be hu tohto pro jek -
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Džbány cechu hrnčiarov v Humennom

Zvolávacia tabuľka cechu
čižmárov v Humennom

Ce chy a re meslá v Hu mennom
Fe no mé nom stre do ve kých miest a meste čiek sa od po lo vi ce 13. sto ro -
čia stá va li re me selní ci. Bo li to slo bodní ľu dia, príslušní ci meštianske -
ho sta vu, vlastnia ci stredne veľký ale bo men ší dom, kú sok po ľa, prí -
padne vi no hra du a re me selnícku dielňu s príslušný mi nástrojmi pre
se ba a svo jich za mestnancov. V stre do ve ku sa vytvo ri li a všeo becne
rozší ri li tri stupne re me selní kov – uč ni, to va ri ši a majstri.

moční kov a re me ná rov v ro ku
1718.  Do dnes za cho va né pí somné
do kla dy o existencii ce chov v Hu -
mennom sú ulo že né v Štátnom
oblastnom archí ve v Pre šo ve –
Nižnej Še basto vej. V zbierkach Vi -
horlatské ho mú zea v Hu mennom
sa na chádza zvo lá va cia ta buľka ce -
chu čižmá rov z 18. sto ro čia,
hrnčiarske ho ce chu z ro ku 1823
a ta buľka čižmárske ho a
truhlárske ho ce chu z ro ku 1829.
Návštevní ci mô žu po čas stá lej vý -
sta vy ve no va nej de ji nám mesta vi -
dieť aj to va rišské džbá ny z ro kov
1873 a 1909, ako aj ce cho vý džbán
hrnčia rov z ro ku 1861.

Napriek to mu, že bo li ce cho vé
orga ni zá cie u nás v ro ku 1872 ofi -
ciálne zru še né, pri ja tím no vé ho
prie my selné ho zá ko na mno hé po -
kra čo va li vo svo jej čin nos ti vo
forme spolkov a udržia va li sta ré
ce cho vé tra dí cie.

PhDr. Iva na Stra ko šo vá

Pri ja tím zá ko na Ná rodnej Rá -
dy Slo venskej re pub li ky čís lo

49/2002 Zbierky o ochra ne pa -
miatko vé ho fon du sa Slo ven ská
re pu bli ka za via za la ochra ňo vať,
v sú la de s ve decký mi poznatka mi
a na zákla de medzi ná rodných
zmlúv v ob las ti európske ho a sve -
to vé ho kultúrne ho de dičstva,
kultúrne pa miatky na úze mí Slo -
ven s ka.

Sú časťou tohto zá ko na sú aj usta -
no ve nia tý ka jú ce sa ar cheo lo gic -
kých výsku mov. Vi horlatské mú -
zeum v Hu mennom je roz hod nu -
tím Mi nis ter stva kultú ry Slo -
venskej re pub li ky práv nic kou oso -
bou, kto rá za bez pe ču je vy ko ná va -
nie ar cheo lo gic ké ho výsku mu
prostredníctvom fy zickej oso by
s oso bitnou od bor nou spô so bi -
losťou.
Pri prípra ve sta vieb a inej hospo -

dárskej čin nos ti na úze mí, kde sa
predpokla dá ohro ze nie ar cheo lo -
gic kých ná le zov, je ne vyhnutné vy -
ko nať zá chran ný výskum. O tom to
roz ho du je pa miatko vý úrad na
podnet sta vebné ho úra du, kraj ské -
ho pa miatko vé ho úra du ale bo
z vlastné ho podne tu.
Na zákla de roz hod nu tí o potre be

vy ko nať archeo lo gic ký výskum,
kto ré vy dá va Kraj ský pa miatko vý
úrad v Pre šo ve sme za posledný
rok rea li zo va li zá chran né výsku my
na stavbe základňo vej sta ni ce  pre
sieť Euro tel v To po ľovke.
Rozsiahle bo li výsku my na stavbe
TESCO Hu menné, kto rý kom pli -
ko va la aj sku točnosť, že sa pra co -
va lo na pô vodne zasta va nej plo -
che. Vý stav ba pre ložky ces ty I/74
v zá padnej časti intra vi lá nu mesta
je rozde le ná do dvoch etáp, pri -
čom po čas prvej bol v ob las ti
záhradkárskej osa dy obja ve ný
a preskú ma ný ob jekt z mladšej do -
by ka mennej. Dru há eta pa za ča la
v aprí li 2006 a ve rí me, že pri ne sie
zaují ma vé vý sled ky. V sú časnosti
pra cu je me aj na zá chran ných
výsku moch pri stavbe ka na li zá cií
v Lackovciach a na Gašta no vej uli -
ci v Hu mennom.
Okrem týchto výsku mov mú zeum
v je se ni mi nu lé ho ro ku ukon či lo
výskum studne na nádvo rí kaštie -
ľa a jej bezprostredné ho oko lia.
Obja vi li sme pô vodné dlážde nie
nádvo ria z tzv. ma ča cích hláv spo -
lu so zlomka mi ke ra mi ky, skla,
por ce lá nu.
V zá ve re výsku mov mú zeum spra -

co vá va ná le zo vú sprá vu s fo to do -
ku mentá ciou a o výsledkoch jed -
not li vých výsku mov in for mu je me
pra vi delne odbornú i laickú ve -
rejnosť prostredníctvom mé dií.

PhDr. Iva na Stra ko šo vá

Najrozší re nejším ty pom sta vov -
ských orga ni zá cii re me selní kov
v Euró pe bol tak zva ný ne mecký
typ. Je ho najdô le ži tejšou črtou bo lo
po vin né člen stvo v ce choch pre
všetkých re me selníckych majstrov.
Pre nečle nov bo lo vy ko ná va nie re -
mesla prak tic ky ne mož né. Ce chy
ma li prá vo pri jí mať a „oslo bodzo -
vať“ re me selníckych učňov, určo vať
pra covný čas, mzdy to va ri šov a pod.
Z hľa diska orga ni začnej for my sa
na še ce chy vo svo jich po čiatkoch
zdru žo va li oko lo oltá ra niekto ré ho
svätca vo farskom kosto le. Čle no -
via ce chu sa sta ra li o udržia va nie
oltá ra a pesto va nie kul tu
príslušné ho svätca. Sna hy o pí -

somné za chy te nie zvy kov, tra dí cií,
po vin nos tí a zá väzkov, kto rý mi sa
dovte dy ce chy riadi li ba dať na na -
šom úze mí až v 15. sto ro čí.
Ako pr vý vzni kol v Hu mennom

v ro ku 1603 krajčírsky cech. K ne -
mu sa v ro ku 1630 pri po jil cech
mä sia rov, kto rých arti ku ly schvá lil
gróf Ján Dru geth, neskôr aj cech
sú kenní kov. V ro ku 1640 zís kal
arti ku ly cech ko žušní kov, v ro ku
1642 cech čižmá rov a o rok neskôr
cech debná rov. Do ro ku 1650
vznik li ce chy ševcov, hrnčia rov
a tká čov, i keď ich šta tú ty /arti ku -
ly/ existu jú iba vo vy da niach z ro -
ku 1678. Ako posledný vzni kol
v Hu mennom cech ko vá čov, zá -

Zá chran né 
výsku my 
po vi nnosťou

Ne za bú dajme na kro ni ky
Z azna me ná va nie histó rie,

..tak   ako pre bie ha pred na -
ši mi oča mi vo všetkých zložkách
nášho ži vo ta je zá služ nou vlasti -
vednou prá cou, kto rá pri ná ša
ovo cie nielen pre nás, ale aj pre
bu dú ce po ko le nia. V da nom
oka mi hu sa v kro ni ke
odzrkadľu je ži vot a prá ca ľu dí
vi de né oča mi sú časní ka, ale bu -
dúcnosť vtlá ča kro ni kám
vzácnosť, je di nečnosť a histo -
rickú ce nu. Stá va jú sa his to ric ky
dô le ži tý mi pra meňmi, najmä pri
skú ma ní miestnej histó rie.
Vieme ako cen né sú dnes pre
histo ri kov sta ré kro ni ky, kto ré
čas to bý va jú je di ným pra me -
ňom, z kto ré ho mož no čerpať

po znat ky o mi nu los ti. Kro ni ky
však ne ma jú iba his to ric ký vý -
znam, ale sú čas to i je di ný mi
mo nogra fia mi ob ce, v kto rých sa
dozve dá me najrozličnejšie, inak
ne zná me úda je a fak ty. Zme ni la
sa do ba, zme ni li sa ľu dia, po -
vinnosť viesť kro ni ky však zostá -
va na ďa lej. Kaž dá obec, aj tá
najmenšia, je po vin ná viesť
vlastnú kro ni ku. Ukla dá jej to
zá kon SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zria de ní.
Aj napriek to mu, že je nám zná -
ma za neprázdne nosť na šich sta -
rostov, obra cia me sa na nich
s ape lom – ve nujte po zornosť aj
tejto zdanli vo okra jo vej zá le ži tos -
ti. Ne mô že sa to ne vypla tiť!. Veď

kde inde ako v obecnej kro ni ke sa
ma jú odzrkadliť tie zme ny, kto ré
sa v podsta te do tý ka jú kaž dé ho
z nás? Čo iné ako kro ni ky bu dú
v bu dúcnosti ži vým zdro jom
informá cií o sú časnom ži vo te na -
šich miest a ob cí?
Pevne ve rí me, že pí sa nie kro ník
a ich využí va nie mô že vý razne
prispieť k zno vu získa niu tak
potrebné ho po ci tu sku točné ho do -
mo va oby va te ľov na šich miest
a ob cí, a že v spo ločnosti vzrastie
vý znam pí sa nia kro ník a roz voj
kro ni kárstva bu de jedným zo špe -
ci fických zna kov sku točnej sa mo -
sprá vy.

Mgr. Va sil Fe dič
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Spoločné vystúpenie folklórnych kolektívov v expozícií ľudovej architektúry a bývania dňa 18. 5. 1986

V prírodovednej expozícii

Časť výstavnej siene Oresta Dubaya

Ornamentálna izba v umelecko−historickej expozícií

M

EDZI NÁ RODNÁ ORGA NI -

ZÁ CIA MÚ ZEÍ – ICOM

patrí k vý znam ným orga ni zá -

ciám UNESCO. Za lo že ná bo la

v ro ku 1945 v Londý ne

a dnešné síd lo sa na chádza

v Pa rí ži. Na 12. za sadnu tí ge -

ne rálnej konfe rencie ICOM

v Petrohra de v ro ku 1977 roz -

hod li je ho účast ní ci, aby sa

v člen ských kra ji nách každo -

ročne 18. máj pri po mí nal ako

MEDZI NÁ RODNÝ DEŇ MÚ ZEÍ.

„Ak bu de me k akcii pristu po vať

ne formálne, ale s pl nou

vážnosťou, s pl ným za nie te ním

a s úmyslom nielen obo ha tiť

návštevní kov mú zea o no vé po -

znat ky, ale aj so zá me rom za pô so -

biť na ich ci to vú sfé ru, mu sí sa

nám to po da riť.“ Ta ký to bol re zul tát

z pra covnej po ra dy dňa 5.aprí la

1986 na pô de vte dajšie ho

Okresné ho vlasti vedné ho mú zea v Hu mennom. Hu menské mú zeum sa

tak to pri po ji lo k osla vám Medzi ná rodné ho dňa mú zeí v rám ci člen ských

partne rov ICOM . Od ro ku 1986 si v na šich priesto roch pri po mí na me deň

mú zeí v inom a väčšom formá te. Na ne de ľu 18. má ja 1986 bol na pô de

hu menské ho mú zea, v priesto roch kaštie ľa a pri ľahlej expo zí cie ľu do vej

archi tektú ry a bý va nia vyhlá se ný „deň otvo re ných dve rí“. Okrem stá lych

expo zí cií mú zea si návštevní ci moh li pozrieť vý sta vu z najnovších prí -

rastkov do zbie rok mú zea a reštau ro va ných zbierko vých predme tov.

V expo zí cií ľu do vej archi tektú ry a bý va nia v objekte pre ne se nom zo

Zemplínskych Hámrov bo la inšta lo va ná hrnčiarska dielňa s prak tic kou

ukážkou prá ce na hrnčiarskom kru hu v po da ní pá na Šte fa na Ha ľamku

zo Sni ny. V expo zí cií vystú pi li folklórne sku pi ny z Kalnej Roz to ky a Dlhé -

ho nad Ci ro chou a folklórny sú bor Vi horlat Sni na. Pa ni An na Kušní ro va

z Pa pí na predvádza la spô sob ma ľo va nia va jí čok – kraslíc. Dievča tá zo

Sni ny pod ve de ním uči teľky pa ni Magda lé ny Horvá to vej – No vanskej po -

nú ka li ukážky ple te nia pa ličko va nej čipky.

Keďže akcia bo la na vte dajšie po me ry dôkladne spro pa go va ná a prialo

nám aj po ča sie, do mú zea prišlo neuve ri teľné množstvo ľu dí. V ten to

deň ich brá na mi mú zea prešli viac ako dve ti sícky. Mno hí Hu menča nia

v ten to deň ako by „obja vi li“ mú zeum, ale najmä expo zí ciu ľu do vej archi -

tektú ry a bý va nia. Ohlas po du ja tia bol mi mo riadne priazni vý a re zo no -

val aj v nasle du jú cich ro koch. Na pô de mú zea za ča la no vá tra dí cia.

Každo ročne sme v dru hej de ká de má ja pripra vo va li pre ši ro kú ve -

rejnosť v na šich expo zičných a vý stav ných priesto roch bo ha tý pro gram

s ra dom po du ja tí. Vďa ka pro fe sio nálne mu prístu pu pri reali zá cii tejto

akcie, osobnej za inte re so va nos ti a za nie te nosti pra covní kov i zaují ma -

vej a lá ka vej po nu ke sa Deň mú zeí zme nil na osvedče nú marke tingo -

vú znač ku, kto rá je zá ru kou kva li ty a plno hodnotné ho kultúrne ho po du -

ja tia. Z bo ha tej po nu ky ak cií, kto ré Vi horlatské mú zeum pripra vu je

v prie be hu ro ka, medzi na jobľú be nejšie patria prá ve tie, kto ré sú ve no -

va né Medzi ná rodné mu dňu mú zeí.

Spe vy, tan ce, mu zi ka i prekrásne kro je – od kaz na šich predkov stá le

ži je a rozví ja sa aj vďa ka čin nos ti folklórnych sku pín a sú bo rov. Časť

bo hatstva z tejto ne vy čerpa teľnej ná rodnej kle not ni ce nám svo ji mi

vystú pe nia mi po čas dvadsaťročnej tra dí cie MDM v Hu mennom pre -

zen to va li folklórne sú bo ry Vi horlat Sni na, Chemlon Hu menné, Vra -

novčan, Čerhovčan Barde jov, Zemplín Mi cha lov ce, Ša ri šan Pre šov,

Ma ko vi ca Svidník, Parti zán Slo ven ská Ľupča, Ka li na Hu menné,

Topľan Girla tovce, Kamja na Medzi la borce, Su no ro Svidník a Terni pen

Sni na, folklórne sku pi ny z Dlhé ho nad Ci ro chou, Kalnej Roz to ky, Ča -

bín, To po ľovky, detské folklórne sú bo ry Chemlo ňá čik, Dú ha a Ko lovrá -

20 ROČNÍ KOV MEDZI NÁ RODNÉ HO DŇA MÚ ZEÍ
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Kostolík sv. Michala Archanjela 

Ukážka pletenia košíkov

Za hrnčiarskym kruhom

Historický šerm na nádvorí kaštieľa

tok z Hu menné ho, žiaci a štu denti Základnej ume leckej ško ly v Hu -

mennom, štu denti Gym ná zia a. g. Svo bo du Hu menné a Terchovská

mu zi ka z Tercho vej.

V ga le rijnej sieni Oresta Du baya, kto rá vznik la v ro ku 1990 sme pri prí -

le ži tosti osláv dňa mú zeí inšta lo va li viac ako tridsať vý stav s rôzno ro -

dou te ma ti kou z do má cej a zahra ničnej pro dukcie. Spo me núť mož no

napríklad vý sta vy: Tra dičná čínska di va delná mas ka , Fo to gra fie

karpatskej dre ve nej archi tektú ry, Hu menné v objektí ve ča su, Z ma -

liarske ho od ka zu za karpatských umelcov, Pe tro le jo vé lam py, Mi ku láš

Ro govský – z tvor by. Ďalších štrnásť vý stav bo lo inšta lo va ných v jed -

not li vých expo zí ciách, ale napríklad vý sta va Bonsa je v ro ku 1993

a v ro ku 1999 bo la s mi mo riadnym úspe chom inšta lo va ná na nádvo rí

a veľkom balkó ne kaštie ľa.

Trva lej priazni návštevní kov sa te ší ume lecko – his to ric ká expo zí cia,

kto rá je nainšta lo va ná v pô vodných inte rié roch kaštie ľa a po nú ka

pohľad na by to vú kultú ru šľachty od obdo bia re ne sancie po 20. sto ro -

čie. Expo zí cia bo la postupne doplňo va ná najmä ob ra zo vou zbierkou

sta rých majstrov.

Neskôr bo la rozší re ná o sa mo stat né časti ve no va né sakrálne mu ume -

niu a cel ku his to ric kých zbra ní. Prá ve v týchto inte rié roch bo li inšta lo -

va né uni kátne vý sta vy ako Šľachtické sto lo va nie u Andrássyovcov,

His to ric ké ry ti ny a Por ce lán 19. sto ro čia.

V ro ku 1992 sme v zá padnom krídle kaštie ľa sprístupni li stá lu vý sta -

vu Hu menné v mi nu los ti  a v ro ku 1998 vo vý chodnom krídle vý sta -

vu Z de jín Ró mov na Slo ven sku, kto rá pre zen tu je struč ný his to ric ký

prie rez existencie Ró mov na slo venskom úze mí.

Prí ro do vednú expo zí ciu, kto rá v sú časnosti na plo che 300 metrov

štvorco vých pre zen tu je geo lo gic ké, bo ta nic ké a zoo lo gic ké je di neč -

nos ti rozhra nia Zá padných a Vý chodných Karpát sme pri prí le ži tosti

dňa mú zeí dvak rát reinšta lo va li a jej čas tým doplnkom bo li mo no te ma -

tické vý sta vy / Geo lo gic ké zaují ma vosti, Ska me ne li ny, mi ne rá ly, hor ni -

ny, Ama zó nia verzus svet, Svet mi ne rá lov /.

Au ten tic ké prostre die skan ze nu je ideálnym miestom na pre zentá ciu

tech no lo gic kých postu pov pri zho to vo va ní ľu do vých ume leckých vý -

robkov. Jed not li vé obyt né do my sú doplne né ukážka mi ná ra dia          ľu -

do vých re me siel a ko váčska dielňa je do dnes pre vádzko va teľná. V do -

te rajších roční koch dňa mú zeí sa tu predsta vi li ko vá či, ko ši ká ri, ko lá ri,

ko ry tá ri, hrnčia ri, perni ká ri, ľu do ví rezbá ri, tkáčky na krosnách a vý -

robco via dre ve ných hra čiek, prú te ných me tiel, úžitko vých predme tov

z me de né ho drô tu. Návštevní ci moh li vi dieť ná roč ný a prácny po stup

pa ličko va nia či piek, zdo be nia kraslíc, ale aj uni kátny spô sob vý ro by lán

a povra zov.

V dre ve nom kosto lí ku svä té ho Mi cha la Archanje la z ro ku 1746 , v kto -

ré ho inte rié ri sa na chádza ba ro ko vý etá žo vý iko nostas sa konala svä tá

li turgia pra voslávnej cirk vi.

Mi mo riadne mu záujmu návštevní kov sa te ši li ukážky so ko lia rov, jazdy

na ko ni, rôznych do bo vých detských hier, ale hlavne vystú pe nia sku pín

his to ric ké ho šer mu. Úprimné po ďa ko va nie patri Sku pi ne his to ric ké ho

šer mu VI KOMT zo Sni ny, kto rá prostredníctvom svo jich vystú pe ní

okrem praktickej ukážky šermiarske ho ume nia pre zen to va la jed not li vé

his to ric ké ka pi to ly na šich re gio nálnych de jín.

D

nes k nám pri chádza jú ti sícky ľu dí, nielen z Hu menné ho

a blízke ho oko lia, ale v posledných ro koch aj z ce lé ho re gió -

nu. V prie be hu do te rajších roční kov k nám za ví ta lo viac ako

25 tisíc  návštevní kov. Pre sa mot ných pra covní kov mú zea je ta -

ké to po du ja tie veľkou vý zvou a sme ru je k ne mu znač ná časť

nášho úsi lia. Vy no vu je me vnú torné i vonkajšie priesto ry, opra vu -

je me jed not li vé ob jek ty, reinšta lu je me a otvá ra me no vé expo zí -

cie, pripra vu je me vý sta vy, vyhľa dá va me a do ku mentu je me

činnosť re me selní kov, folklórnych sku pín a sú bo rov, pripra vu je -

me Mú zejné no vi ny a te ší me sa na Vás, na šich návštevní kov.

Dvojstra nu pripra vil Va sil Fe dič

VO VI HORLATSKOM MÚ ZEU V HUMENNOM



V dňoch 17 – 24. jú la 2005 sa v Expo zí cii ľu do vej archi tektú ry a bý va nia
/skanze ne/ Vi horlatské ho mú zea v Hu mennom ko nal pr vý roč ník medzi ná -
rodné ho vý tvar né ho ple né ru ma lia rov a rezbá rov INSI TA 2005. Spo lu s ce -
loštátnou sú ťa žou nepro fe sio nálnej tvor by – Vý tvar né spekt rum patria oba
pro jek ty, na kto rých sa hu menské mú zeum orga ni začne po die ľa, k tým,
kto ré pre sa hu jú hra ni ce re gió nu i Slo ven s ka.
Vďa ka dob rej spo lu prá ci Vi horlatské ho osve to vé ho stre diska a Vi horlatské -

ho mú zea v Hu mennom, ako hlavných orga ni zá to rov, po da ri lo sa úspešne
zrea li zo vať orga ni začné a ide o vé ciele pro jek tu a vytvo riť prí jemnú at mo sfé -
ru v prie be hu je ho se demdňo vé ho trva nia. Medzi ná rodné stretnu tie dva -
nástich auto rov insitnej tvor by obo ha ti li účast ní ci z Poľska, Ma ďar ska, Ta -
lianska a Slo ven s ka. Do má cich účastní kov predsta vo val vý ber insitných
tvorcov, úspešných auto rov ce loslo venských sú ťa ží a vý stav Vý tvar né spekt -
rum z Pre šov ské ho a Ko šic ké ho kra ja. Zahra ničný vý ber vy chádzal zo spo lu -
prá ce s kultúrny mi inšti tú cia mi v Poľsku a Ma ďar sku. Ta liansko bo lo zastú -
pe né vý znam ným orga ni zá to rom ob dob ných po du ja tí z re gió nu Piemont.
Cieľom ušľachti lej myšlienky pro jek tu INSI TA je pod po ra krea tívne ho rozví -
ja nia ume leckých a re me selných zručností, ako aj osobných vý po ve dí auto rov
insitnej a ľu do vej ume leckej tvor by. Medzi ná rodné kon tak ty sú časne otvá ra -
jú ši ro ký priestor pre vý me nu tvo ri vých ume leckých hodnôt. Dlho do bým zá -
me rom pri orga ni zo va ní tohto po du ja tia je zá ro veň usku točňo va nie kva li ta -
tívnej zme ny prostre dia skan ze nu prostredníctvom vy bu do va nia ple né ro vej
ga lé rie, čím by sa rozší ri la kultúrna po nu ka mesta a re gió nu. Už dnes sa
v zbierko vom fonde nášho mú zea na chádza ko lekcia vy še dvoch de sia tok au -
tor ských plastík a obra zov z dielne účastní kov vla ňajšie ho ple né ru.
Ve rí me, že pripra vo va ný II. roč ník pro jek tu – INSI TA 2006, kto rý sa usku -

toční v dňoch 9. – 17. jú la 2006 , na kto rý Vás srdečne po zý va me, bu de prí no -
som na ceste hľa da nia i za cho va nia ľudských hodnôt.                Ján Lu káč

6 MÁJ 2006

Re kordná návštevnosť
V ro ku 2005 na vští vi lo expo zí cie, vý sta vy a po du ja tia v do te rajšej

histó rii mú zea re kordných, viac ako tridsaťpäť ti síc návštevní kov.
Vzhľa dom k to mu, že pô so bí me mi mo hlavných ko mu ni kačných trás
a v podsta te z troch strán na še ak ti vi ty obmedzu je štátna hra ni ca, je to
pre nás viac než dob rý výsle dok. Po te ši teľný je pre dovšetkým fakt, že
ten to dô le ži tý uka zo va teľ na šej prá ce má rastú ci trend. Za posledné tri
ro ky sme do ká za li ročnú návštevnosť zvý šiť o de sať ti síc návštevní kov,
čo zna me ná viac ako tre ti no vý ná rast opro ti ro ku 2002.
Rozho du jú cu úlo hu v tom to pro ce se zohrá va zme na z po zí cie pa sívne ho

oča ká va nia návštevní ka a pre chod na je ho aktívne vyhľa dá va nie a oslo vo -
va nie. S tou to no vou po zí ciou mú zea sme rom k ve rejnosti ako zá kaz ní ko -
vi sú vi sí ce lý rad na šich akti vít. Jed nou z nich je v prie be hu zhru ba troch
ro kov pod stat né rozší re nie diapa zó nu na šich pro duktov, kde jednoznačne
pre fe ru je me nadre gio nálne, ce loslo venské a medzi ná rodné po du ja tia.
Spo me núť mož no Karpatskú krasli cu, Kultúrne mú zejné le to, rezbársko
– vý tvar ný ple nér INSI TA 2005. Ná vra ty ro dá kov predsta vu jú vo výstavnej
dra ma tur gii Vi horlatské ho mú zea ďalší no vý krok v pozná va ní umelcov
z nášho re gió nu. Sme spo luorga ni zá tormi ce loslo venskej vý sta vy Vý tvar né
spekt rum, kto rá bo la inšta lo va ná v na šich priesto roch . Z podne tu mú zea
na do bu dol pro jekt pod názvom Deň sv. Hu berta nadre gio nálnu úro veň
a je tu veľká perspektí va je ho zme ny na medzi ná rodné po du ja tie. Ča so vo
i obsa ho vo rozsiahly pro jekt Viano ce v mú zeu pre bie hal v ča se adventu.
V ro koch 2003 – 2005 sme pripra vi li 44 vý stav, z to ho 8 zo zahra ni čia,

kde sme vý razne pre fe ro va li mú zejné vý sta vy, to zna me ná vý sta vy, kde
hlavným no si te ľom informá cie je auten tic ký do klad, či už trojrozmerný
ale bo ploš ný. K už spo mí na ným rozsiahlejším a aj orga ni začne ná -
ročnejším pro jektom tre ba pri rá tať de siatky ďalších kultúrnych a spo lo -

I n s i  t a  2 0 0 5

čenských po du ja tí, kto ré spo lu vytvá ra jú prí le ži tosť na návšte vu mú zea.
Tak to sa mú zeum cieľa ve do me stá va miestom, otvo re nou scé nou, kde sa
takmer nepretrži te niečo de je. Na na šu po nu ku ve rejnosť za re ago va la
a v ro koch 2003 – 2005 k nám prišlo 98 ti síc návštevní kov. Medzi ni mi aj
de siatky osob nos tí po li tic ké ho, kultúrne ho a spo lo čenské ho ži vo ta
nielen zo Slo ven s ka. Va -
sil Fe dič

KALENDÁRIUM   KULTÚRNYCH PODUJATÍ 
Máj − december 2006

Prezident SR Ivan Gašparovič /uprostred/ v sprievode Vasila Fediča,
riaditeľa múzea  / vľavo / pri prehliadke umelecko − historickej  expozície

Časť exponátov získaných do zbierok múzea z plenéru INSITA 2005

V Ý S T A V Y

Dezider Milly − Mária Medvecká −
Výber z tvorby

21. 5. − 30. 6. 2006

„RUSNACI“ − HĽADANIE
STRATENÝCH DOMOVOV

− fotografie Lucie Nimcovej
21. 5. − 30. 6. 2006

Papier − história a súčasnosť
výroby ručne plaveného papiera

Eger, Maďarsko 
21. 5. − 30. 6. 2006

INSITA zo zbierok SNG
6. 7. − 18. 8. 2006

Juraj Kresila − výber z tvorby
24. 8. − 27. 9. 2006

Výtvarné spektrum 2006
1. 10. − 30. 10. 2006

Prvý prezident SR Michal Kováč
− výstava fotografií
2. 11. − 30. 11. 2006

Kanada − krajina známa i neznáma
2. 11. − 30. 11. 2006

Porcelánové bábiky z Maďarska
7. 12. 2006 − 6. 1. 2007

Ivan Gubík − autorská výstava
7. 12. 2006 − 6. 1. 2007

P O D U J A T I A

Medzinárodný deň múzeí
21. 5.2006, 12.00 − 18.00   

Kaštieľ v Humennom 
Expozícia ľudovej 

architektúry a bývania  VM

INSITA 2006
− rezbársky plenér

17. − 23. 7. 2006, 9.00 − 18.00
Expozícia ľudovej 

architektúry a bývania VM  

Medová nedeľa
23. 7. 2006, 14.00 − 18.00 .

Expozícia ľudovej 
architektúry a bývania VM

Kultúrne leto 
/Rómska nedeľa,  

koncertné popoludnie/
1. 7. − 31. 8. 2006

Kaštieľ v Humennom 
Expozícia ľudovej 

architektúry a bývania VM 

Deň sv. Huberta
27. 8. 2006, 9.00 − 17.00 

Kaštieľ v Humennom
Expozícia ľudovej 

architektúry a bývania VM 

Vianoce v múzeu
7. 12. 2006 −  6. 1. 2007 

Kaštieľ v Humennom
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K re meň je pod stat nou zložkou
mno hých vyvre tých a pre me -

ne ných hornín a čas to sa vy sky tu je
v usa de ných hor ni nách. V prí ro de
vzni ká najrozma ni tejší mi spô -
sobmi z ho rú cich i z po merne
chlad ných rozto kov. Kryšta li zu je
od najvyšších teplôt so pečnej
magmy až po oby čajné tep lo ty
dnešné ho zem ské ho po vr chu.

V prí ro de sa na chádza kryšta lický,
zrni tý ale bo ku so vý kre meň.
Kryštá ly kre me ňa ma jú pekný tvar
– sú to vlastne šesťhranné hra no ly
za kon če né dvo ma klenca mi, kto ré
nieke dy bý va jú v rovno vá he, nieke -
dy pre va žu je je den nad dru hým..
Vonkajší uhol hrán hra no lo vých
plôch je vždy 60°, pri čom ne zá le ží
na stup ni vý vo ja kryštá lu. Hra no lo -
vé plo chy bý va jú vo do rovne ry ho va -
né. To to ry ho va nie vzni ká opa ko va -
ním kombi načnej hra ny medzi drú -
za mi kryštá lu.
Špe ci fickým mi ne rá lom vonkajšie -

ho kar pat ské ho pa leoé nu sú tak zva -
né marma rošské dia man ty. Sú to
drob né kryštá li ky čí re ho kre me ňa,
do ko na le kryšta logra ficky obmedze -
né. Vysky tu jú sa na mno hých
miestach vý chodné ho Slo ven s ka –
od Uli ča až po Veľkú Po ľa nu– a to
v puk li nách pieskovcov
dukliansko–užských vrás. Vznik li
z cirku lu jú cich rozto kov.
Najčastejšie ich mož no nájsť na
lesných ces tách – zvážni ciach. Na
niekto rých miestach (lom v ob ci
Príslop) sa v puk li nách ro hovcov
idio morfných na šli až 0,5 cm veľké
kryštá li ky marma rošských
diamantov.
Mno hí kle notní ci sa ni mi nezriedka
sna ži li okla mať ve rejnosť, dô ka zom
čo ho sú rôzne nepresné ná zvy
niekto rých mi ne rá lov, ako napr.
marma rošské dia man ty. Ten to ná -
zov nevzni kol z ne zna los ti ale bo pre
po dobnosť s iný mi vzácny mi ka -
meňmi. Dia mant to tiž veľmi čas to
imi to va li drob ný mi kryštá likmi kre -
me ňa, kto ré ma jú mno ho sve to vých
ná le získ. V strednej Euró pe to bo li
tre ťo horné pieskovce a bridli ce kar -
pat ské ho fly šu v po hra ni čí Ru mun -
ska a Za karpatskej Ukra ji ny.
Marma rošské dia man ty sa po uží va li
ako po lodra ho ka my najmä do prste -
ňov. Dnes sú prí rodnou zaují ma -
vosťou Chrá ne nej kra jinnej ob las ti
Vý chodné Kar pa ty.

Ing. Vla di mír Thomka

Geo lo gic ká zbierka v mú zeu

Záujmo vá oblasť Vi horlatské ho
mú zea Hu menné (okre sy Hu -
menné, Sni na a Medzi la borce)
zahŕňa tri veľké sku pi ny geo lo gic -
kých pod lo ží – vá pen co vé hor ni ny,
fly šo vé hor ni ny a hor ni ny so -
pečné ho pô vo du.. Medzi
najstaršie patria Hu menské vr chy,
kto ré sú tvo re né pre važne vá -
penca mi a do lo mitmi, te da usa de -
ni na mi dru ho horné ho „tro pic ké -
ho“ mo ra. Dô ka zom to ho sú ska -
me ne li ny ty pic kých teplo milných
morských ži vo čí chov, napríklad
z oko lia ob cí Ja se nov ale bo Bre kov.
Koncom dru ho hôr a hlavne v tre -
ťo ho rách vznik li až niekoľko ti síc

metrov hlbo ké usa de ni ny mo -
ra Tethys, kto ré po vyvrásne ní
vytvo ri li zá klad Bu kovských
vrchov, La bo reckej a
Ondavskej vr cho vi ny a časti
Beskydské ho predho ria. V ich
stavbe prevlá da jú pieskovce,
ílovce a zle pence, kto rých
geofy zi kálne vlast nos ti sú
cha rak te ris tic ké pre tzv.
„karpatský flyš“. Medzi tý mi -
to usa de ni na mi vzni ka li
v mlad ších tre ťo ho rách so peč -
nou činnosťou Vi horlatské vr -
chy, kto ré tvo ria ande zi ty
a ich py roklasti ká. Je to na še
najmladšie so peč né po ho rie
s ty pic kou stra to vulka nickou
stav bou.
Celko ve sa v mú zeu na chádza
1 144 vzo riek zís ka ných

z týchto úze mí vlastným zbe rom
a 389 vzo riek z iných častí Slo ven -
s ka zís ka ných kú pou ale bo da rom.
Oso bitný vý znam ma jú vzácne
a oje di ne lé ná le zy „ne pra vých ska -
me ne lín“ /t.j. stôp po čin nos ti
orga nizmov/ z fly šo vej ob las ti,
z kto rých je za tiaľ 52 ku sov ur če -
ných do 25 dru hov a 56 ku sov ne -
urče ných, u kto rých je ale
predpoklad urče nia viace rých aj
vzácnych dru hov.
Medzi geo lo gic ké vzác nos ti zo
zbernej ob las ti mú zea mô že me za -
ra diť prieskumné štôlne v La do mí -
ro ve, kde sa ro bil výskum ortu ťo vej
mi ne ra li zá cie, prieskumný vrt na

ro pu a zemný plyn v Zbo ji /do -
siahnu tá hĺbka 5 002 m/,
štruktúrny vrt na Podskalke /hĺbka
1 808 m/, prieskum marma -
rošských diamantov v Uli či ale bo
obja ve nie no vej jasky ne v Bre ko ve.
Z od bor ných úspe chov mú zea je
mož no spo me núť ná lez no vých
dru hov pre ve du – morskej riasy
Ha li me dai des carpa ti cus z Riabej
ska ly a morské ho ko ra lu
Rhabdophylliopsis thomkai z Be -
ňa ti ny. Pri zbe re geolo gikcých vzo -
riek pra cov ní ci mú zea za tiaľ ne vy -
čerpa li všetky mož nos ti – je viace -
ro li te rárnych úda jov, kto ré sa ešte
ne po da ri lo potvrdiť ďalším ná le -
zom. Ide napríklad o lo ka li tu
veľkých lastúrni kov ro du Ino ce ra -
mus v No vej Sedli ci, kto rá už bo la
údajne zni če ná ťažbou ka me ňa na
vý stav bu ro din ných do mov, vý skyt
orga no génnych pieskovcov s nu -
mu litmi v Jablonke ale bo Hosto vi -
ciach a veľmi zaují ma vé sú aj
odtlačky žiaberných lú čov
morských červov v Ru ni ne /viď
obrá zok/. Mi mo riadne zaují ma vé
by bo lo aj nájde nie as poň ma lé ho
kúska me teo ri tu, kto rý spa dol 9.
jú na 1866 medzi obca mi Kňa hy ňa
a Stu ži ca na Ukra ji ne a obca mi
Zboj a No vá Sedli ca na Slo ven sku.
Me teo rit bol mi mo riadne veľký
/na šlo sa 1 500 kg úlomkov/
a v oko lí sa urči te na chádza ešte
množstvo drobnejších úlomkov.

Ing. Vla di mír Thomka

Reštau ro va nie erbov
V rám ci celko vej opra vy vonkajšej časti kaštie ľa pristú pi lo Vi -
horlatské mú zeum v Hu mennom k reštau ro va niu šty roch do -
bo vých erbov na chádza jú cich sa na prie če lí bu do vy. Ide o erby
vý znam ných pa novníckych ro dov, niekdajších ma ji te ľov kaštie -
ľa. V najvyššej časti prie če lia sa na chádza erb ro du Andrássy,
vpa vo do le erb ro du Van der Nath, vľa vo erb ro du Csá ky
a celkom do le je najstarší erb ro du Dru geth.

pro to ko lu, tak ako to ukla dá zá kon
o ochra ne pa miatko vé ho fon du č.
49/2002 Zbierky.

PhDr. Iva na Stra ko šo vá

Fi nančné prostriedky na reali zá -
ciu prác zís ka lo mú zeum z pro gra -
mu Obnovme si svoj dom Mi nis -
ter stva kultú ry SR. Reštau rá -
torské prá ce rea li zo val pra covný
tím aka de mic ké ho so chá ra Mar ti -
na Kutné ho z Barde jo va. Pred sa -
mot ný mi prá ca mi pre bie hal
reštau rá torský prieskum, na
zákla de kto ré ho bol zvo le ný opti -
málny po stup prác. Najprv bo lo
potrebné jed not li vé erby očistiť
od rôznych ná no sov a dru hot ných
pre ma lieb. Po tom sa ka men ná
hmo ta na pusti la /petri fi ko va la/,
aby zís ka la opäť potrebnú tvrdosť
a odolnosť. Nasle do va lo tme le nie
prasklín, bočných štrbín a doplne -

nie chý ba jú cich častí. Zá ve rečnú
eta pu predsta vo va lo re tu šo va nie
a zjedno te nie pô vodné ho jedno fa -
rebné ho ná te ru erbov.
Pre to že ide o fi nančne ná roč né

prá ce, celko vo bo li zreštau ro va né
iba tri erby. Na dru gethovskom ro -
do vom zna ku bo li vy ko na né iba
najnutnejšie prá ce, ako petri fi ká -
cia, tme le nie prasklín a podle pe nie
uvoľne ných častí . Je ho reštau ro va -
nie bu de ove ľa ná ročnejšie, vzhľa -
dom k poško de niu a zvetra niu
pieskovca, do kto ré ho bol pô vodne
erb vy te sa ný.
Prie beh a výsle dok reštau rá -
torských prác je zapra co va ný do zá -
ve rečnej sprá vy, reštau rá torské ho

Odtlačok žiaberných oblúkov
morských červov

Reštaurovanie erbu

„Dia  man t y“ 
na Slo ven sku
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VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM
Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
tel.: 057 / 775 3176, tel./fax: 057 775 2240
E−mail: muzeum.he@nextra.sk, www.muzeumhumenne.sk

NNÁÁVVŠŠTTEEVVNNÉÉ  HHOODDIINNYY
Počas sezóny (1.5. − 31.10)
Kaštieľ: Pondelok − Piatok 9.00 − 18.00 hod.

Sobota − Nedeľa 14.00 − 18.00 hod.

Skanzen: Pondelok − Nedeľa 9.00 − 18.00 hod.

Mimo sezóny (1.11 − 30.4)
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod

Z O B  N O  V Y
Vi horlatské mú zeum v Hu mennom ve nu je veľkú po zornosť aj za -

bezpe čo va niu mi mo rozpočto vých zdro jov, kto ré sme ru jú pre -
dovšetkým do ne vyhnutných opráv re ne sančné ho kaštie ľa a expo -
zí cie ľu do vej archi tektú ry a bý va nia. V ob do bí posledných troch
ro kov sa nám po da ri lo tak to získať viac ako tri mi li ó ny korún.

Tohto ročné Mú zejné no vi ny vy chádza jú vďa ka podpo re
cte ných sponzo rov: HAL DY PLUS, spol. s.r.o., Hu menné
a RHO DIA INDUSTRIAL YARNS,a.s., Hu menné.

Výmena okien na južnej strane kaštieľa

Modernizácia osvetlenia skanzenu

Oprava odkvapového systému

Program MDM 21. 5. 2006
v kaštieli

13.00 hod.  
Slávnostné otvorenie výstav

15.00 hod.  
Koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ v Humennom

18.00 hod.  
Skupina historického šermu VIKOMT Snina

13.00 − 18.00 hod.
Prehliadka expozícií a výstav :

Umelecko−historická expozícia
Prírodovedná expozícia

Z dejín Rómov na Slovensku
Z histórie mesta Humenné

„RUSNACI“ − HĽADANIE STRATENÝCH DOMOVOV 
− výstava fotografií z oblasti Stariny

PAPIER − HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ RUČNE
PLAVENÉHO PAPIERA − Eger (Maďarsko)

DEZIDER MILLY − MÁRIA MEDVECKÁ 
Výber z tvorby

v skanzene
13.30 − 15.00 hod. 

Svätá liturgia pravoslávnej cirkvi
v chráme sv. Michala Archanjela

13.00 − 18.00 hod. 
Prehliadka expozície ľudovej architektúry a bývania

Ukážky ľudovej umeleckej výroby

Rekreačné jazdenie na koňoch − Štefan Barančík

16.00 hod. 
Folklórny  súbor VIHORLAT  Snina

Folklórna skupina  STARINČANKA  Snina


