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 KUŠNÍR, Jozef a kol., 2015. 70 rokov Krajského múzea v Prešove. Prešov: Krajské 

múzeum Prešov. 159 s. ISBN 978-80-971844-2-1. 

 

V roku 2015 oslávilo Krajské múzeum v Prešove 70. 

rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti 

pracovníci múzea, pod vedením JUDr. Mgr. Jozefa 

Kušníra, zostavili publikáciu s názvom 70 rokov 

Krajského múzea v Prešove. A ako píše v úvode 

zostavovateľ, jej cieľom je „stručne priblížiť počiatky 

zbierkotvornej činnosti i múzejníctva v Prešove, 

charakterizovať minulosť, prítomnosť a výsledky 

odbornej činnosti Krajského múzea v Prešove 

a predstaviť jeho súčasné expozície i rozmanitý 

a hodnotný zbierkový fond“. 

Z hľadiska obsahu je text publikácie rozdelený do 

šiestich, chronologicky na seba nenadväzujúcich 

kapitol. Autorom prvej kapitoly s názvom Dejiny 

múzejníctva a Krajského múzea v Prešove je Jozef 

Kušnír. Svojím rozsahom je najväčšia a pojednáva 

o dejinách múzejníctva na východnom Slovensku, 

presnejšie na území Šariša, od 18. resp. 19. storočia do súčasnosti. Autor v jej úvode priblížil 

počiatky najstarších múzejných zbierok v Prešove, ktoré vznikali od roku 1773 na tunajšom 

Katolíckom gymnáziu a od polovice 19. storočia na Evanjelickom kolégiu zásluhou profesora, 

neskôr rektora Fridricha Augusta Hažlinského. Okrem zbierkotvornej činnosti na uvedených 

školách, autor venoval pozornosť aj súkromným zbierkam, či už miestnych príslušníkov 

šľachty, prešovských obchodníkov a pod. Istý priestor je tu tiež venovaný Židovskému múzeu, 

ktoré bolo zriadené v Prešove roku 1928 a bolo najstarším svojho druhu na území dnešného 

Slovenska. Počiatky samotného Krajského múzea v Prešove siahajú do roku skončenia druhej 

svetovej vojny, pričom autor relatívne podrobne zmapoval prvé roky jeho existencie. V prvej 

polovici 60. rokov 20. storočia sa prešovské múzeum premenovalo na Múzeum Slovenskej 

republiky rád a dobudovalo sa po inštitucionálnej, personálnej i expozičnej stránke. Vo svojej 

dobe tak začalo predstavovať modernú inštitúciu zbierkotvorného charakteru. Autor sa v tejto 

časti kapitoly bližšie zaoberal početnou publikačnou činnosťou zamestnancov múzea, pričom 

spomenul aj najzaujímavejšie výstavy inštalované doma a v zahraničí do konca 80. rokov 20. 

storočia. Ďalším medzníkom, ktorý autorovi poslúžil na vnútorné členenie prvej kapitoly sú 

udalosti z konca roku 1989. Z hľadiska obsahovej formy autor pokračuje v predkladaní 

informácií rovnakého typu, ako počas minulých období existencie múzea, no je podľa nášho 

názoru škoda, že bližšie nereflektoval, aký vplyv a či vôbec mali politické a spoločenské 

zmeny novembra '89 na jeho činnosť, charakter, prípadne zamestnaneckú štruktúru. 

Samostatnú stať v rámci prvej kapitoly tvoria dejiny múzejníctva v Sabinove, no vzhľadom na 

to, že tieto informácie sú už uvedené v texte skôr, ide o redundanciu. Naopak za veľmi skromne 

spracovanú považujeme stať venovanú zborníku Nové obzory, ktorý prešovské Krajské 
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múzeum vydávalo od roku 1959 do roku 1991, pričom spolu bolo publikovaných až 32 čísel. 

V závere prvej kapitoly sa ešte autor osobitne zaoberal reštaurátorskou činnosťou múzea, ktorá 

sa vo výraznejšej miere začala rozvíjať až v 90. rokoch 20. storočia po príchode reštaurátorky 

Márie Belejkaničovej. 

Druhá kapitola recenzovanej publikácie má názov Historické budovy v správe múzea a jej 

autorom je opäť Jozef Kušnír. Čitateľ sa tu môže oboznámiť s minulosťou vybraných 

historických budov, ktoré boli/sú v správe Krajského múzea v Prešove. Uvedenú kapitolu 

v tejto podobe však považujeme za zbytočnú, keďže už od roku 1997 bol viackrát publikovaný 

Sprievodca po historickom Prešove a autor tak iba reprodukuje už všeobecne známe 

informácie. 

Tretia kapitola má názov Múzejné expozície v súčasnosti. Na jej tvorbe sa podieľali viacerí 

autori a z hľadiska jej obsahu ide o stručný prehľad všetkých expozícií múzea, ktoré sú členené 

na viaceré samostatné tematické celky. Čitateľ má tak možnosť bližšie sa oboznámiť 

s aktuálnou historickou, hasičskou, etnografickou či prírodovednou expozíciou, ktorú dopĺňa 

expozícia Mestského múzea a galérie v Stropkove. 

Štvrtá (Zbierkový fond múzea) a piata (Zo zbierok múzea) kapitola knihy sa zaoberajú 

výlučne zbierkovým fondom prešovského múzea a tiež tomu najzaujímavejšiemu, čo sa v ňom 

nachádza. Samotný zbierkový fond tvorí v súčasnosti (rok 2015) 16 samostatných zbierok, 

ktoré pozostávajú z takmer 100-tisíc zbierkových predmetov prírodovedného, 

spoločenskovedného a technického charakteru. K zaujímavým predmetom nachádzajúcim sa 

vo fonde múzea možno zaradiť napr. meče z mladšej doby bronzovej, depot rímskych mincí, 

cechovú ručnú striekačku z 18. storočia a ďalšie. 

Posledná kapitola má názov Riaditelia múzea. V nej pripravili autori Jozef Kušnír 

a Blahoslav Lazorík pre čitateľa 11 pomerne stručných portrétov bývalých riaditeľov Krajského 

múzea v Prešove, pôsobiacich od roku 1951 do roku 2015 (posledný z uvedených riaditeľov A. 

Latta sa vzdal funkcie v januári 2016). Trochu zamrzí, že sa do publikácie nepodarilo začleniť 

prípadný rozhovor s ešte žijúcimi bývalými riaditeľmi múzea, prípadne ich vlastné spomienky 

na aktívne roky vo funkcii. 

Na záver je potrebné uviesť, že publikácia 70. rokov Krajského múzea v Prešove má výborne 

zvládnutú formálnu – vonkajšiu stránku, či už je to výberom fotografií alebo celkovou grafickou 

úpravou. Poteší tiež viazaná väzba, ktorá iba pridáva na výslednej kvalite knihy. A hoci vo 

výsledku ju nemožno označiť za vedeckú prácu, pre laického čitateľa vie byť veľmi 

zaujímavým čítaním. 

 

 Mgr. Martin Hajduk 

Autor je interným doktorandom na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 

v Prešove. Vo svojom výskume sa venuje témam, ktoré súvisia s dejinami východného 

Slovenska v 19. storočí a počas prvej polovice 20. storočia. 


