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Abstract
Culture, art, science and informatization are the determining factors of social development,
individual feeling of satisfaction, as well as personal happiness, and in today's consumer age it
is all the more necessary to focus on culture. An important component of culture is the
cultural identity of the individual. Culture represents a human way of organizing, carrying out
and developing an activity, which is materialized in the material and intangible results of
human activity, especially work, and at the same time builds a new ethic of work to deepen
the cohesion of society as a whole.
In our paper, we focused on a comparative analysis of monuments of folk architecture,
which form part of the cultural heritage in Slovakia through museums in nature with an
emphasis on their concentration through mapping in our territory.
Key words: culture, open - air museum, folk architecture
Abstrakt
Kultúra, umenie, veda aj informatizácia sú určujúcimi činiteľmi spoločenského vývoja,
individuálneho pocitu spokojnosti, ako aj osobného šťastia a v dnešnej konzumnej dobe o to
viac je potrebné sa na kultúru zamerať. Dôležitou zložkou kultúry je kultúrna identita jedinca.
Kultúra predstavuje ľudský spôsob organizácie, uskutočňovania a rozvoja činnosti, ktorý je
zhmotnený v materiálnych i nemateriálnych výsledkoch ľudskej činnosti, najmä práce
a zároveň buduje novú etiku práce na prehlbovanie súdržnosti celej spoločnosti.
V našom príspevku sme sa zamerali na komparatívnu analýzu pamiatok ľudovej
architektúry, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva na Slovensku prostredníctvom múzeí
v prírode s akcentom na ich koncentráciu pomocou zmapovania na našom území.
Kľúčové slová: kultúra, múzeum v prírode, ľudová architektúra
Úvod
Kultúru možno považovať za paradoxný výraz. Na jednej strane je to medzinárodný výraz,
rozšírený geograficky, horizontálne a vertikálne v spoločnosti, každý ho používa, každý aj
chápe, dokonca ak je potrebné, mnohí sa vieme vyjadriť k tomuto pojmu, pridať mu atribúty a
rozmery. Avšak na strane druhej tento pojem od svojho vzniku bojuje s úlohou jasne sa
vymedziť a definovať (Matúšiková 2013).
UNESCO definuje kultúru ako komplex špecifických, duchovných, materiálnych,
intelektuálnych a emocionálnych čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny. Môžeme ju taktiež
charakterizovať ako súbor zvykov, tradícií, vzťahov a umenia určitej krajiny alebo sociálnej
skupiny (UNESCO 2019).
Kultúra je súčasťou spoločnosti. Každá krajina má svoju kultúru, zvyky, tradície a
uznáva iné hodnoty, pomáha vytvárať komunity ľudí, na základe ich záujmov a preferencií
(Šambronská 2017).
Jednotlivé krajiny sú charakteristické aj osobitou ľudovou kultúrou. Tú tvoria hlavne
kroje, hudba, piesne a starodávne predmety typické pre daný kraj. V dnešnom tak rýchlo
napredujúcom rozvoji sa občas zabúda na dedičstvo našich predkov. Ľudová kultúra je podľa
Ondrejku (2008) súčasťou vedy, ktorá sa nazýva národopis alebo etnografia.
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Múzeá ľudovej architektúry a skanzeny na Slovensku
Časť kultúrneho dedičstva je sústredená v múzeách v prírode. V súčasnosti rozoznávame
viacero múzeí v prírode. Ako prvé vznikali múzeá ľudovej architektúry. Rozmach
archeologických výskumov a nález významných archeologických lokalít viedol na týchto
miestach k zakladaniu múzejných expozícií. Väčšina z nich je súčasťou múzeí ako ich
vysunuté expozície s expozíciou vystavených nálezov. Niektoré z odkrytých nálezov sú voľne
prístupné ako vojenské expozície na miestach významných bojov a banské múzeá, ktoré
sprístupňujú časť zachovaných banských diel.
Prvé múzeum v prírode na svete sprístupnil v roku 1891 Artur Hazelius v Štokholme, v časti
nazývanej Skansen (v preklade Hradby). V súčasnosti rozoznávame viacero typov múzeí
v prírode (Kačírek 2016).
Skanzen predstavuje múzeum ľudovej architektúry v prírode, v ktorom sú umiestnené
objekty, ktoré sú sprostredkované z pôvodného miesta, ich delenie je nasledovné:
1. Múzeá ľudovej architektúry
Múzeá v prírode sa zameriavajú na vedecky podloženú interpretáciu života ľudí v
minulosti formou zhromažďovania, odborného spracovania, dokumentácie, konzervácie a
sprístupňovania dokladov v historických súvislostiach vo voľnej prírode. Na Slovensku nie sú
skanzeny samostatné právne subjekty, ale sú súčasti iných múzeí. Múzeá v prírode prezentujú
tradičné staviteľstvo a architektúru. Časovo objekty pochádzajú prevažne z 19. a prvej
polovice 20. storočia, len výnimočne sú staršie (ak nepočítame cirkevné objekty a šľachtické
sídla). Uvádzame zoznam múzeí ľudovej architektúry:
a) Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre
b) Múzeum Slovenskej dediny v Martine
c) Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline
d) Múzeum Oravskej dediny v Zuberci-Brestovej
e) Múzea Kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke
f) Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch
g) Národopisná expozícia v Starej Ľubovni
h) Národopisná expozícia v prírode SNM-Múzea Ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
i) Expozíciu ľudovej architektúry a bývania ako súčasť Vihorlatského múzea
v Humennom
j) Múzeum včelárstva v lokalite Včelárska paseka pri obci Kráľová pri Senci
Skanzeny preberajú kompletné stavebné celky. Skanzeny okrem prezentácie tradičného
ľudového staviteľstva približujú aj spôsob 97 obživy (pestovanie poľnohospodárskych plodín
a chov dobytka), života obyvateľstva prostredníctvom inštalácie dobových interiérov, ako aj
prezentáciu ľudových zvykov a tradícií. Súčasťou múzeí v prírode sú tak vlastné zoo
expozície, ukážky pestovania tradičných plodín a animačné programy pre verejnosť – ukážky,
na čo sa používali vystavené predmety (napr. tkanie na krosnách) či predstavovanie
folklórnych tradícií regiónu (kalendárne zvykoslovie, vianočné a veľkonočné sviatky), či
tradičného spôsobu života (Kačírek 2016).
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2. Archeologické múzeá v prírode
Predstavujú skupinu múzeí, ktoré tu našli na základe archeologických vykopávok objavené zvyšky obydlí, opevnenia a rituálne miesto. Tieto lokality sú prevažne súčasťou
expozícií múzeí.
a) Havránok
b) Múzea mesta Bratislavy-Antická Gerulata v Rusovciach
c) Vojenskú pevnosť Kelemantia, dnes v katastri obce Iža
d) Voľne prístupná je archeologická lokalita Kostolec v Ducovom
e) Veľkomoravská lokalita sprístupnená ako múzeum v prírode - lokalita Bojná-Valy,
vysunutá expozícia Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej.
3. Banské múzeá v prírode
Banské múzeá v prírode sa nachádzajú na miestach, kde v minulosti prebiehala banská
činnosť. Väčšinou sa skladajú z dvoch častí – pozemnej a podzemnej. Na povrchu sa
nachádza expozícia približujúca históriu miestnej ťažby a prezentácia zachovaných
nehnuteľných a hnuteľných technických pamiatok. Podzemnú časť tvorí prehliadka časti
pôvodných banských štôlní s múzejnou prezentáciou banskej techniky.
a) Banské múzeum v Banskej Štiavnici
b) Banská expozícia v bani Starovšechsvätých (v blízkosti mesta Banská Štiavnica)
c) Banské múzeum Štôlňa Andrej v Kremnici
d) Hornonitriansky banský skanzen
4. Vojenské múzeá v prírode
Vojenské múzeá v prírode sa nachádzajú na miestach významných vojenských operácií,
prevažne spojené s 2. svetovou vojnou. Základom je prezentácia vojenskej techniky
používanej počas danej bojovej operácie. Môžeme sem zaradiť aj prezentáciu bunkrov
budovaných v rámci obrany československo-nemeckej hranice v 30. rokoch 20. storočia.
Bunkre majú v prenájme občianske združenia, ktoré tu vystavujú bojovú techniku z 30. a 40.
rokoch 20. storočia a pre návštevníkov pripravujú aj osobitné sprievodné podujatia.
5. Lesnícky skanzen
Ukážky využívania techniky pri ťažbe a správe lesa prezentuje na Slovensku zatiaľ
jedinečný Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, asi kilometer od obce Čierny Balog. Pre
verejnosť ho sprístupnili v roku 2003. Do tohto lesníckeho múzea v prírode sa je možné 109
dopraviť aj Čiernohronskou lesnou železničkou. Zriaďovateľom múzea sú Lesy SR so sídlom
v Banskej Bystrici. Skanzenom vedie náučný chodník s dĺžkou 3,3 km. Na 73 zastávkach
odkrýva tajomstvá lesa, druhovú skladbu lesov na Slovensku, históriu a osobnosti lesníctva,
prácu lesníkov, pestovanie, ochranu a význam lesa. Návštevníci tu tiež uvidia tzv. míľu –
spôsob výroby dreveného uhlia či zrubovú horáreň so zariadením. Pri umelo vybudovanom
vodopáde sa nachádza Symbolický lesnícky cintorín vybudovaný na pamiatku tým, ktorí
tragicky zahynuli v lese. Priestory dopĺňajú drevené sochy.
Analýza a koncentrácia múzeí v prírode
Na Slovensku sa nachádza desať múzeí ľudovej architektúry. Cieľom nášho príspevku je
analyzovať pamiatky ľudovej architektúry, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva na
Slovensku prostredníctvom múzeí v prírode a apelovať na ich koncentráciu pomocou
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zmapovania na našom území. Pre analýzu sme využili niekoľko vybraných metód – analýza
teoretických charakteristík a poznatkov z odborných, vedeckých, historických zdrojov.
Sekundárne dáta o návštevnosti vybraných múzeí sme % vyjadrili a využili pre zmapovanie
koncentrácie múzeí v prírode s rozdelením do troch regionálnych celkov. Ako ďalšiu z metód
sme využili komparáciu, kde sme hodnotili vybrané ukazovatele.
1. Skanzen ľudovej architektúry Horného Šariša: Nachádza sa v Bardejovských Kúpeľoch
4,8 km od Bardejova. Bol vybudovaný v roku 1965 a je to aj jeden z najstarších skanzenov na
Slovensku. Nachádza as tu 30 expozícií ľudovej architektúry slovenského a rusínskeho
obyvateľstva Horného Šariša a Severného Zemplína. Stavby pochádzajú hlavne z 19 a 20.
stor. a patria do okruhu drevených stavieb karpatského typu. Medzi expozície skanzénu
patria: obytné domy (Frička, Hrabové roztoky, Petrová, Malcov a Kračúnovce), hospodárske
stavby (4 sýpky, 2 stodoly, studňa, kováreň, sušiareň ovocia, chliev a včelín), technické
stavby (vodou poháňané zariadenie na vŕtanie drevených vodovodných potrubí, valcha na
výrobu súkna) a sakrálne stavby (drevený kostolík východného obradu zo Zboja,
gréckokatolícky drevený kostol z Mikulášovej, zvonica s bránkou z Nižného Orlíka, zvonica z
Nemcoviec a kaplnka sv. Jána Nepomuckého (Múzeum Bardejov 2017).

Obr. 1 - Skanzen ľudovej architektúry Horného Šariša
Zdroj: www.aktuality.sk

2. Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom: Je to samostatná expozícia
Vihorlatského múzea, ktorá sa nachádza v Humennom. Súbor objektov špecifikuje tradičnú
ľudovú architektúru a život obyvateľov východokarpatskej oblasti. Skanzen bol vybudovaný
v rokoch 1971-1982. Súbor stavieb tvoria historické stavby, ktoré boli prenesené z pôvodných
miest. Expozíciu tvoria obytné drevené domy, hospodárske stavby, kováreň, mlyn a kostol.
Domy sú vybavené dobovým nábytkom a v niektorých je inštalované aj zariadenie z dielne
remeselníkov (Múzeum Humenné 2018).
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Obr. 2 - Skanzen Humenné
Zdroj: www.slovenskycestovatel.sk

3. Múzeum slovenskej dediny v Martine: Je to najväčší, najstarší a najznámejší skanzen na
Slovensku, ktorý sa nachádza na strednom Slovensku v Martine. Prezentuje tradičné bývanie
a spôsob života na slovenskej dedine v 19. a na začiatku 20. storočia. Prvá časť expozície bola
sprístupnená pre návštevníkov v roku 1972. Skanzen predstavuje regióny Oravy, KysúcJavorníkov, Liptova a Turca. V expozícii sú prezentované všetky typy obydlí rôznych
sociálnych vrstiev, pričom niektoré domy sú súčasťou usadlostí s hospodárskymi budovami
(SNM 2008).

Obr. 3 - Múzeum slovenskej dediny v Martine
Zdroj: www.snm.sk

4. Múzeum liptovskej dediny v Pribyline: Nachádza sa v Račkovej doline na úpätí
Západných Tatier. Verejnosti je dostupné od roku 1991, takže je to najmladšie múzeum na
Slovensku. Zvláštnosťou tohto múzea sú ukážky bývania všetkých vrstiev dedinčanov od
chalúpok bezzemkov až po zemanské sídlo. Stredným bodom obce je priestranstvo pred
zámkom, kde sa konajú rôzne folklórne alebo historické podujatia pre verejnosť. Expozíciu
tvoria ukážky obydlí roľníkov a remeselníkov, zemanský dvor, zámok z obce Parížovce a
škola. Dominantou Pribylinej je gotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary. V Pribylinej
je aj chov pôvodných zvierat ako napríklad huculské kone alebo čierne karpatské ovce
(Liptovské múzeum 2020).
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Obr. 4 - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
Zdroj: www.muzeum.sk

6. Národopisná expozícia v prírode v Starej Ľubovni: Je to jeden z najmladších skanzenov
na Slovensku, ktorý je prístupný pre verejnosť od roku 1984. Tento skanzen je unikátny
svojou úžasnou polohou pod Zámockým vrchom so stredovekým hradom. Areál skanzenu
zobrazuje dedinské podhradie s 25 stavbami. Architektúra a vnútorne zariadenie skanzenu
charakterizuje materiálnu kultúru dedinčanov v 19. a na začiatku 20. storočia. Hlavným
bodom skanzenu je gréckokatolícky kostol z Matysovej. V skanzene sa okrem obytných
roľníckych domov nachádza kováreň, hájovňa, škola a mlyn (Hrad Ľubovňa 2020).

Obr. 5 - Skanzen v Starej Ľubovni
Zdroj: www.muzeum.sk

7. Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku: Je prístupné pre verejnosť od roku
1982. Nachádza sa tam viac ako 70 stavieb ľudovej architektúry z regiónu Svidníka. V
skanzene sa nachádzajú obytné domy, hospodárske stavby, technické a sakrálne pamiatky.
Stavby a objekty v skanzene pochádzajú zo severovýchodu Slovenska od ukrajinských hraníc
až po najzápadnejšie zoskupenie Rusínov na Slovensku. Ako uvádza Buczkowská a Mikos
Von Rohrscheidt (2009) v skanzene môžu návštevníci vidieť aj zrubové a kamenné studne,
pivnice, kováreň, stodoly, maštale, chlievy, sýpky, senníky, vodný mlyn a pílu. Hlavným
bodom skanzenu je drevený kostol z Novej Polianky.
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Obr. 6 - Skanzen vo Svidníku
Zdroj: www.archiv.svidnik.sk

8. Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke: Nachádza sa v obci Nová BystricaVychylovka. Skanzen je sprístupnený pre verejnosť od roku 1982 a patrí k najpriestrannejším
skanzenom na Slovensku. Jeho unikátnou súčasťou je úzkokoľajná železnica, ktorá prepája
jednotlivé časti areálu a je európskym technickým unikátom. Skanzen tvorí celkovo 34
stavieb. Výstavba skanzenu bola zahájená v roku 1974. V skanzene môžu návštevníci
navštíviť historickú železnicu, zrubový dom z Oščadnice, Mlyn a pílu z Kubiny alebo kaplnku
zo Zborova. Skanzen dokazuje život a kultúru obyvateľov Kysúc v druhej polovici 19. a prvej
polovici 20. storočia.

Obr. 7 - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke
Zdroj: www.turisticky.sk

9. Múzeum oravskej dediny v Zuberci-Brestová: Patrí k najznámejším a najviac
navštevovaným turistickým atrakciám západného Slovenska. Zuberec sa nachádza na
severovýchode Žilinského kraja na úpätí Roháčov a Západných Tatier. Je to jeden z
najkrajších skanzenov na Slovensku. Jeho výstavba bola zahájená v roku 1967 a pre verejnosť
je sprístupnený od roku 1975. Areál skanzenu je rozčlenený na niekoľko častí so špecifickým
usporiadaním a výstavbou: Dolnomoravský trh, Zamagurská ulica, Goralské kúpele, Kostol s
cintorínom a Mlynisko. Medzi objekty skanzenu patria: Zemanský dvor z Vyšného Kubína,
Remeselnícky dom s poschodovou komorou z Veličného, Mangeľ z Veličného, Kostol sv.
Alžbety zo Zábrežia, Dom richtára z Rabčíc, Mlyn z Novote a Dom obchodníka s plátnom zo
Štefanova. Areálom skanzenu preteká horská riečka Studená, ktorá je zdrojom vodnej energie
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technického zariadenia skanzenu. Stálou súčasťou expozície skanzenu sú ukážky ľudových
remesiel a zooexpozícia domácich zvierat (Dvořáček 2010).

Obr. 8 - Múzeum oravskej dediny
Zdroj: www.muzeum.zuberec.sk

9. Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre: Nachádza sa v areáli výstaviska
Agrokomplex. Múzeum žije hlavne v lete cez letnú poľnohospodársku výstavu. V múzeu
môžu návštevníci vidieť: ukážky mlátenia obilnín na historickej parnej alebo motorovej
mláťačke, premenu obilia na jemnú múku v mlyne, ochutnávku chleba v pekárni a proces
lisovania oleja z rôznych druhov semien a plodov. V historických včelínoch z rozličných
oblastí Slovenska je prezentovaná početná zbierka úľov rôznych typov a konštrukcie. V
múzeu si môžu návštevníci pozrieť aj mliečnicu z Čifár, početnú zbierku poľnohospodárskej
techniky, ktorá patrí medzi najviac významné zbierky v rámci Európy a úzkorozchodnú poľnú
železnicu (Únia múzeí v prírode na Slovensku 2008).

Obr. 9 - Slovenské poľnohospodárske múzeum
Zdroj: www.slovenskycestovatel.sk

10. Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici: Nachádza sa približne 1 km od centra
mesta, smerom na Levice. Rozprestiera sa v nádhernej doline pod tajchom Klinger na okraji
mesta. Svojím návštevníkom umožňuje už 40 rokov unikátny zážitok z expozície jedinečných
banských priestorov. Je to najstaršia a tematicky najširšia banícka expozícia na Slovensku,
ktorá ukazuje vývoj rudného baníctva od stredoveku do konca 20. storočia. Medzi
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najvzácnejšie exponáty múzea patria gápeľ na konský pohon a Kachelmanov vodnostĺpcový
ťažný stroj. Čakanie na vstup do podzemnej expozície si môžu návštevníci spríjemniť
prehliadkou povrchovej expozície. Atraktívnou je hlavne Geologická náučná expozícia, ktorá
znázorňuje geologický vývoj Slovenska a návštevníci môžu na geologickej mape a 70
stanovištiach nájsť horniny, ktoré pochádzajú z ich rodiska. Návštevníci múzea absolvujú
prehliadku múzea vystrojený prilbou, plášťom a lampou, čo je pre nich unikátnym zážitkom.

Obr. 10 - Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici
Zdroj: www.umbs.sk

11. Múzeum včelárstva vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci: Nachádza sa pri
ceste Senec-Sládkovičovo v obci Kráľová pri Senci. Od roku 1975 zhromažďuje materiály a
dokumenty, ktoré súviseli s vývojom včelárstva a jeho využívaním v rôznych oblastiach
života človeka. Skanzen je vybudovaný v areáli, ktorý obklopuje prekrásny anglický park
https://www.vcelarskapaseka.sk/. V expozícii môžu návštevníci vidieť jedinečné zbierky
úľov, ktoré sa používali už v sedemnástom storočí a debničkové úle rôzneho typu z 18.
storočia. V budove veľkého včelína môžu návštevníci vidieť medomety, lisy na medzistienky,
včelárske pomôcky a potreby z rôznych období vývoja slovenského včelárstva. V skanzene
majú návštevníci možnosť ubytovania, občerstvenia, stravovania a varenia, posedenia pri
táboráku, rybolovu alebo prác v záhrade. Lákadlom pre návštevníkov je aj ochutnávka a
predaj včelárskych produktov ako: med, medovina, peľ, propolis alebo včelí vosk (Dromedar
2008).

Obr. 11 - Múzeum včelárstva vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci
Zdroj: https://www.vcelarskapaseka.sk/

72

http://www.mladaveda.sk

Vol. 8 (2), pp. 62-80

12. Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline: Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej
doline v regióne Horehronie, cca 1 km od Čierneho Balogu. V nádhernom lesnom prostredí
Veporských vrchov môžu návštevníci vidieť rôzne exponáty, ktoré ich zoznámia s
lesníctvom. Chodník lesníckeho skanzenu je rozdelený na 3 časti. Návštevníci si dĺžku trasy,
po ktorej sa vyberú náučným chodníkom môžu vybrať. Trasa A je určená pre tých, ktorí sa
rozhodnú venovať lesníckemu skanzenu 2 hodiny. Keď pôjdete po ľavej strane Vydrovského
potoka, prejdete iba cez tie stanovištia, ktoré túto trasu tvoria a veľa sa môžete dočítať aj z
informačných panelov. Ak máte toho času menej, tak si môžete vybrať trasu B, ktorá je viac
pohodlná v prvej polovici. Najskôr pôjdete po asfaltovej, ústrednej dolinovej ceste a potom
vás čaká odbočka doprava, po ktorej nasledujú objekty a panely, ktoré sú venované skôr
poľovníctvu a zvieratám s poľovníckym posedom a medvedím brlohom. V skanzene sa
nachádzajú aj zvieratá a pocitový chodník, ktorý pozostáva z trávy, piesku, drevnej štiepky,
kameňa a vody. Chodenie naboso dodáva organizmu pocit rovnováhy, ktorí pôsobí na všetky
časti tela.

Obr. 12 - Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline
Zdroj: www.huculskamagistrala.sk

Analýza počtu návštevníkov vo vybraných skanzenoch na našom území
V tabuľke č.1 je znázornený celkový počet návštevníkov v skanzenoch za sledované obdobie
rokov 2012-2019. Pre ich porovnanie Stredné Slovensko ako turistická destinácie má najvyšší
počet návštevníkov v celkovom počte približne 2 mil., konkrétne Orava s počtom 656 468.
Najnižší podiel má Humenné na východnom Slovenku niečo cez 60 tisíc návštevníkov za
skúmané obdobie. Z čoho môžeme usúdiť že k dôležitým faktorom návštevnosti patrí
propagácia, pridaná hodnota miesta (lokality ako napr. Ľubovniansky hrad), dostupnosť a
celková infraštruktúra.
Čo sa týka sezónnosti nie sú v nej medzi skanzenmi príliš veľké rozdiely. Skanzeny
navštevuje najviac návštevníkov v letnom období júl - september a najmenej v zimnom
období. V letnom období návštevníkov láka viac chodiť do prírody a navštevovať skanzeny,
pretože je teplo a deti majú školské letné prázdniny a naopak, keď je zima, to návštevníkov
neláka chodiť do skanzenov, venujú sa iným turistickým aktivitám
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Počet návštevníkov v skanzenoch v rokoch 2012 - 2019
A.

Východné Slovensko

799 020

A.1

Šariš

152 968

A.2

Humenné

61 640

A.3

Stará Ľubovňa

501 155

A.4

Svidník

83 257

B.

Stredné Slovensko

1 915 102

B.1

Martin

313 888

B.2

Liptov

433 788

B.3

Kysuce

190 957

B.4

Orava

656 468

B.5

Banská Štiavnica

320 001

C.

Západné Slovensko

100 242

C.1

Nitra

100 242
Tab. 1 - Celkový počet návštevníkov v múzeách v prírode
Zdroj: vlastné spracovanie

Skúmali sme, či existuje štatisticky významný rozdiel medzi jednotlivými skanzenmi
v závislosti od počtu návštevníkov období rokov 2012 – 2019. Určili sme si poradie a zistili
sme, že ani v jednom so skúmaných múzeí v prírode nevnikla štatistická významnosť.
Výsledky sme vyjadrili aj graficky, kde rozptyl je väčší smerom hora, aritmetický priemer je
približne rovnaký (graf 1), čo nie je štatisticky významné.
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Graf 1 - Priemerný počet návštevníkov v rokoch 2012 – 2019
Zdroj: vlastné spracovanie v programe Statistica

Koncentrácia múzeí v prírode na Slovensku
V nasledujúcej časti sme sa zamerali na komparáciu múzeí v prírode a ich koncentráciu na
území Slovenska. Slovensko je krajina vyznačujúca sa pestrosťou reliéfu, teplôt, zrážok, pôd,
rastlinnej pokrývky i živočíšstva. Hovorí sa o nej ako o krajine vysočín, ale značné plochy
zaberajú hospodársky významné nížiny (41 % územia). Rozpätie nadmorských výšok je od 94
m (vyústenie rieky Bodrog zo SR v okrese Trebišov) až po 2 655 m (Gerlachovský štít vo
Vysokých Tatrách). Hlavnú os Slovenska tvoria Karpaty a kotliny lemované nížinami.
Z geomorfologických celkov sú najvýznamnejšie Tatry (Západné, Vysoké, Belianske), Nízke
Tatry, Veľká a Malá Fatra, oblasť Slovenského rudohoria, ako aj Podunajská
a Východoslovenská nížina. Krajina má bohaté zdroje minerálnych a termálnych vôd.
Nachádza sa tu 9 národných parkov, rozlohou najrozsiahlejší je Národný park Nízke Tatry
(728 km2). Zo 14 chránených krajinných oblastí je najväčšia CHKO Štiavnické vrchy (776
km2). Celé územie leží v mierne teplom klimatickom pásme.
Vďaka prírodným krásam, kultúrno-historickému bohatstvu a rozvinutému
kúpeľníctvu je Slovensko atraktívnou krajinou pre rozvoj turizmu. Známe sú slovenské hrady
a zámky, mestské pamiatkové rezervácie, historické centrá a ľudová architektúra. Ako aj
pamiatky svetového významu UNESCO. A práve takáto pestrosť sa podpísala pod kultúrne
ľudové bohatstvo, ktoré sa zachovalo na našom území práve v skanzenoch.
Ich koncentráciu a vzájomnú komparáciu prezentujú nasledujúce grafické znázornenia Múzeá
v prírode sú rozdelené do troch regionálnych celkov: západné, stredné a východné Slovensko.
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A. Východné Slovensko
Vo východnej časti nášho územia sa nachádzajú štyri múzeá ľudovej architektúry, každé
z nich zachytáva tematicky inú etnickú komunitu, ktorá tu žila alebo žije. Z vybraných
objektov, sú tu nádherné historické unikátne stavby. Medzi najzaujímavejšie objekty v
skanzenoch patria gréckokatolícky chrám z Mikulášovej, pravoslávny chrám zo Zboja
(Bardejovské kúpele), vodný mlyn zo Sulína, gréckokatolícky kostolík z Matysovej (Stará
Ľubovňa), Drevený kostol z Novej Polianky (Svidník) a Drevený kostolík z Novej Sedlice
(Humenné) (Múzeum Humenné 2016).
B. Stredné Slovensko
V regióne stredného Slovenska sa nachádza päť skanzenov, každý v nádhernom prírodnom
prostredí. Každý z týchto skanzenov reprezentuje inú kultúru a etnikum. Medzi
najzaujímavejšie atrakcie skanzenov patria: Gápel na konský pohon, Kachelmanov
vodnostĺpcový ťažný stroj, ktorý bol premiestnený zo šachty Lill v Hodruši, štôlňa
Bartolomej (Banská Štiavnica), najväčšia národopisná expozícia v prírode na Slovensku
(Martin), Goticko - renesančný kaštieľ z Parížoviec, ranogotický kostol Panny Márie z obce
Liptovská Mara, Považská lesná železnica (Pribylina), Lesná železnice vo Vychylovke,
Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy, mlyn na vodný pohon, plátennícky
mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarska pec, kostol sv. Alžbety Uhorskej s
funkčným barokovým organom (Zuberec) (Aktuality 2016).
C. Západné Slovensko
Na západnom Slovensku sa nachádzajú dve múzeá v prírode Slovenské poľnohospodárske
múzeum v Nitre a Včelárske múzeum vo Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci, kde medzi
najzaujímavejšie atraktivity múzeí patria: jedinečné zbierky úľov, klátov, dlabákov a košov,
debničkové úle, reliéfne a figurálne úle, medomety, lisy na medzistienky, včelárske pomôcky
a predmety z rôznych období vývoja včelárstva (Kráľová pri Senci), mliečnica, čistiareň osív,
výrobne oleja, mlyn, pekáreň, včelíny, pálenica, voštinársky zboj, zimná maštaľ, senníky,
expozícia školy, Hospodársky dvor a unikátna úzkokoľajová parná poľná železnica zo
Želiezoviec (Nitra).
Oblasť

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Počet

2

6

4

Kraj

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

Prešovský kraj

Počet

1

4

4

Kraj

Nitriansky kraj

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Počet

1

2

0

Tab. 2 - Počet múzeí v prírode na Slovensku
Zdroj: vlastné spracovanie

Najviac múzeí v prírode sa nachádza v Žilinskom a Prešovskom kraji (4) v Košickom kraji sa
nenachádza žiadne z múzeí v prírode.
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Graf 2 - Percentuálne zastúpenie skanzenov na Slovensku podľa krajov
Zdroj: vlastné spracovanie

Graf číslo 2 zobrazuje percentuálny podiel skanzenov na Slovensku podľa krajov. Z grafu
vyplýva že najvyšší percentuálny podiel skanzenov má Prešovský kraj (32%) a najnižší
percentuálny podiel skanzenov má Nitriansky a Bratislavský kraj (8%).
Na obrázku 13 je na mape grafický znázornená koncentrácia skanzenov, kde vidieť ich
pomer. Predpokladom tejto koncentrácie môže byť historický a etnický charakter, keďže tieto
oblasti sa nachádzajú v blízkosti hraníc, v minulosti tu žili viaceré etniká a zanechali po sebe
ľudové umenie v architektúre.

Obr. 13 - Koncentrácia skanzenov na Slovensku
Zdroj: vlastné spracovanie

Našou snahou pri písaní tohto príspevku bolo priblížiť charakteristiku pamiatok ľudovej
architektúry, koncentrovanú do múzeí v prírode na území Slovenska. Zámerom bolo poukázať
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na ich koncentráciu, ale aj návštevnosť počas daného obdobia. Na základe počtu návštevníkov
v skanzenoch v rokoch 2012 - 2019 sme zistili, že najviac návštevníkov malo Múzeum
oravskej dediny v Zuberci (656 468 návštevníkov), druhou najnavštevovanejšou bola
Národopisná expozícia v Starej Ľubovni (501 155 návštevníkov), tretím najnavštevovanejším
bolo Múzeum liptovskej dediny v Pribyline (433 788 návštevníkov). Počet návštevníkov vo
väčšine múzeí každým rokom narastal, čo znamená, že záujem turistov o návštevu skanzenov
rástol. Z hľadiska sezónnosti najviac návštevníkov navštevuje skanzeny v lete a najmenej v
zime. Väčšina skanzenov je otvorených celoročne s výnimkou skanzenu vo Svidníku,
Humennom a Starej Ľubovni, ktoré v zimnej sezóne sú otvorené len pre vopred ohlásené
skupiny. Avšak skanzeny majú odlišné otváracie hodiny v zimnej sezóne a odlišné v letnej
sezóne. Otváracie hodiny si skanzeny prispôsobujú podľa toho, aký o nich majú turisti
záujem. Na návštevnosť skanzenov majú vplyv aj jednotlivé dni, prázdniny a sviatky.
Z hľadiska výšky poplatkov vstupného majú najnižšie ceny Skanzen ľudovej architektúry
Horného Šariša v Bardejovských Kúpeľoch a Národopisná expozícia v Starej Ľubovni (2€),
najvyššie vstupné má Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici (8€).
Záver
Skanzeny a múzeá v prírode sú jedinečné svojou architektúrou a svojím poslaním prezentujú
návštevníkom, ako sa žilo v minulosti. Každý skanzen je niečím jedinečný a odlišný od
ostatných, pretože reprezentuje architektúru a kultúru svojho regiónu. V závere by sme chceli
poukázať na nové možnosti prezentovania sa múzeí v prírode, ktoré by mohli do budúcna
prilákať potencionálnych návštevníkov.
o Virtuálne prehliadky: v dnešnej dome samozrejmosťou pri prezentovaní priestoru.
Takáto prehliadka je spôsobom ako nechať nazrieť klientov do reálneho priestoru
a tým osloviť a preto má zmysel už aj ako samotná prehliadka. Virtuálnu prehliadku
už ponúkajú niektoré múzeá (v súčasnej dobe krízy sa to stáva realitou už aj na
Slovensku). Je potrebné navrhnúť kompetentným, aby boli na webových stránkach
skanzenov sprístupnené už aj virtuálne prehliadky exteriéru, ale aj interiérových
objektov.
o Tvorivé dielne a dobové remeslá ako súčasť kreatívneho cestovného ruchu
v kultúre: kultúra má najväčší podiel na vytvorení kreatívneho cestovného ruchu,
bolo vhodné realizovať kreatívne aktivity, tvorivé dielne a vyskúšať si dobové remeslá
priamo v skanzenoch, kde sa nachádzajú pôvodne domy, šopy, stodoly, dielne.
Tvorivé dielne a remeslá by ukázali návštevníkom, ako sa v minulosti vyrábali
a vytvárali rôzne predmety (hrnčiarstvo, výroba skla, výroba keramiky, výroba
rôznych náramkov a bižutérie, výroba medu, stolárstvo, výroba rôznych druhov
hračiek, čipkárstvo alebo vyšívanie).
o Kulinárstvo a gastronómia v skanzenoch: každý z regiónov Slovenská má svoje
špecifiká aj v oblasti gastronómie a jedál. V daných múzeách by sa mohli ponúkať
mieste farmárske výrobky od regionálnych výrobcov.
o Divadelné predstavenia a folklórne slávnosti spojené so životom v minulosti:
Folklór je jedným z duchovných hodnôt Slovenského národa a jeho tradícia by mohla
byť prezentovaná aj v múzeách. Divadelné predstavenia by zase odzrkadľovali
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tematiku života v minulosti, čo by priblížilo návštevníkom život v daných regiónoch
v minulosti a tradície.
o Oddychové zóny v duchu histórie: v dnešnej modernej dobe je potrebné na
prilákanie návštevníkov všetkých vekových kategórií a hlavne detskej populácie
vytvoriť oddychové zóny, ktoré by slúžili na hranie a oddych. Detské ihriská by mali
tématicky súvisieť so skanzenom, mali by sa tam nachádzať tradičné hračky (drevené,
prútené) ktoré boli súčasťou minulosti. V týchto oddychových zónach by mohol
pôsobiť aj animátor voľného času.
o Zooexpozícia v skanzenoch: niektoré skanzeny už túto možnosť využili a je to veľmi
hodnotným spestrením. Zooexpozícia v skanzenoch by bola pre návštevníkov určite
veľmi lákavá, čo by privítali viacerí návštevníci, obohatením by mohla byť jazda na
koni, kŕmenie zvierat a pod. aktivity, ktoré v minulosti súviseli s hospodárstvom na
dedine. Tieto aktivity by boli spoplatnené a koordinované so strany múzea v prírode.
Týmito návrhmi by sme chceli podporiť miestnych obyvateľov, výrobcov a remeselníkov
prezentovať sa v regióne, spestriť ponuku pre návštevníka, zvýšiť konkurenciu destinácie
a dosiahnuť aj zisk pre múzea v prírode, no v neposlednom rade ukázať návštevníkom to, ako
žili naši predkovia v minulosti na Slovensku.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
Mgr. Eva Benková, PhD.
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