Sklabinský hrad. Historické ruiny sa potrebujú nadýchnuť

Obnova hradu
a svetlo pre múzeum
Obnova kultúrnych pamiatok na celom Slovensku predstavuje širokospektrálny „balíček“
problémov, ktoré treba riešiť čo najskôr. Čas hrá v tomto prípade totiž azda najmarkantnejšie proti
nám. Nájdu sa však jednotlivcovi a organizácie, ktoré sa snažia zachrániť to, čo sa zachrániť ešte
dá. Dva príklady sme našli aj v Turci. V samotnom okresnom meste Martin a jeho blízkom okolí.
Pozrime sa najskôr teda k obciam Sklabiňa a Sklabinský Podzámok, ležiacim od sídelného centra
Turčianskej záhradky len desať kilometrov na východ.
Text: Matej Bórik a redakcia | Foto: autor a Igor Válek
Hľadajú možnosti obnovy

Tu sa na vyvýšenine medzi obomi
obcami priam oddávna, z pohľadu
súčasníka, koncentrovala moc medzi hradnými múrmi. Prvá zmienka o Sklabinskom hrade pochádza z roku 1222 a predpokladá sa,
že jeho výstavba je dielom magistra Donča. Od roku 1337 sa hrad
stal župným hradom a o niekoľko
desaťročí neskôr, presnejšie v roku
1404, ho nariadil opevniť uhorský
kráľ Žigmund Luxemburský. Dominantnou stavbou bola okrem hra-

du aj masívna obvodová hradba vymedzujúca neveľký areál pevnosti.
V priebehu 14. storočia Sklabiňu
spravovali kráľovskí kasteláni, ktorí
mali zároveň titul turčianskych županov. Rok 1434 bol pre Sklabinský
hrad nešťastným, pretože v dôsledku útoku husitov vyhorel. V rámci rekonštrukcie sa pevnosť rozšírila
o tzv. predhradie, s polygonálnymi
baštami, ktoré po obvode obopínali
horný hrad. Koncom 15. storočia bol
majiteľom hradu Ján Korvín, ktorý opevnenie predhradia ešte viac

zosilnil ďalšou baštou. Plochu hradného jadra ďalej rozšíril o vežu s
neskorogotickou kaplnkou. V roku
1540 Sklabiňa prechádza do rúk Révayovcov a ich panovanie trvalo nepretržite až do roku 1947. V tomto roku im všetky majetky v celkovej rozlohe viac ako 3 700 hektárov
skonfiškovali komunisti. Od počiatku svojho pôsobenia Révayovci venovali zdokonaleniu hradu značnú
pozornosť – pred bránou vyrástlo
opevnené predbránie a v jeho tesnej blízkosti aj polygonálna delová
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bašta. Na začiatku 17. storočia však
nad obranou prevládla potreba pohodlnejšieho bývania, a preto v roku
1610 dal Peter Révay zmeniť delovú
baštu a predbránie na kaštieľ. Funkciu vonkajšieho opevnenia prebral
nový okruh hradieb so vstupnou

Milana Miloša Ďuríka neskôr zrekonštruovali Južnú strážnu baštu pri
vstupe do areálu hradu. Po nástupe
normalizácie boli všetky aktivity zastavené. K oživeniu došlo až v 90.
rokoch 20. storočia, kedy Milan Miloš Ďurík znovu zorganizoval dobro-

Hradné múzeum. Svojou expozíciou láka a učí zároveň

starostlivosť o hrad. Činnosť združenia je, okrem iného, zameraná hlavne na obnovu a rekonštrukciu historických pamiatok, najmä zrúcanín hradov a angažuje sa i v oblasti cestovného ruchu. S dôrazom na
propagáciu a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok. Donjon, o. z., od roku 2000 rekonštruuje delostrelecké opevnenie v predhradí hradu Sklabiňa, vyčistilo pôvodnú kamennú studňu z roku 1630
do hĺbky až 30 metrov, od roku 2006
prevádzkuje súkromné Múzeum
hradu Sklabiňa a tiež chová pôvodné plemeno kôz, tzv. alpínske kozy.
V areáli hradu, aj napriek nesúhlasu zamestnancov pamiatkového
ústavu, vymurovali niekoľko kavern
a staticky zabezpečili budovu bývalej väznice aj mučiarne, stabilizovali
múr na hornom hrade, podmurovali nárožie kaplnky, vyplnili kavernu
v parkánovom opevnení, pripravili Severnú baštu pri vstupe na kompletnú rekonštrukciu – vyšpárovali
obvodovú stenu, odstránili sutinové
závaly, osadili drevené rámy na okná
a dvere, obmurovali okenné špalety
a to ešte ani zďaleka nie je všetko.
No o sedem rokov neskôr obec jednostranne vypovedala občianskemu
združeniu Donjon nájomnú zmluvu
– z dôvodu chovu kôz v areáli hradu,
ktorý nebol „ošetrený“ v nájomnej
zmluve a kvôli tomu, že prenechali prenájom areálu tretím osobám.
Donjon totiž ponúkol ubytovanie vo
veži na jeden víkend skautom.
Záujem umocňuje múzeum

Pohľad na nádvorie. Naznačuje možnosť správnosti zmien k lepšiemu

bránou zovretou dvojicou prízemných bášt. Postupom času sa všetky
funkcie sídla skoncentrovali v budove kaštieľa a pôvodný hrad od 18.
storočia začal chátrať. Kaštieľ v predhradí využívali Révayovci naďalej
ako letné sídlo a múzeum. Zánik
priniesol až požiar v roku 1944, ktorý založili nemeckí vojaci. Miestni
nadšenci zo Sklabine pod vedením

voľníkov, ktorí pomáhali pri udržiavaní areálu hradu Sklabiňa.
Prichádza Donjon

V roku 2000, po majetkovoprávnom vysporiadaní, keď sa hrad stal
majetkom obce Sklabinský Podzámok, dala obec celý areál do prenájmu novovzniknutému občianskemu
združeniu Donjon, ktoré prebralo

Návštevníci sa môžu prísť pozrieť do
novovytvorenej sekcie múzea, ktorého návštevu odporúčame najmä organizovaným skupinám, školám, letným táborom či skupinám turistov.
Múzeum vzniklo rekonštrukciou
časti delostreleckého opevnenia
z roku 1630. Rekonštrukciu realizovali v rokoch 2000 až 2006. Vtedy múzeum skolaudoval príslušný stavebný úrad, čím sa jeho prevádzka mohla začať. Návštevníci majú možnosť vidieť množstvo
archeologických nálezov, ktoré sú
primerane nasvietené a vystavené
vo vitrínach. V múzeu je aj niekoľko kamenných gotických a renesančných erbov. Súčasťou expozície sú podobizne majiteľov hradu, starožitný nábytok, staré drevené vozy a sane, fotografie hradu
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z obdobia pred vypálením, dobové zbrane a ďalšie exponáty. Táto
expozícia je jedinečná a svojho
druhu jediná v celom Žilinskom
kraji, pretože sa neviaže len na
históriu hradu, ale aj okolia či celého Uhorska. Prehliadka je doplnená o obšírny výklad k vystaveným exponátom a súvisiacim
historickým udalostiam. V prípade záujmu je možné zabezpečiť
pre návštevníkov aj organizovanú
prehliadku areálu hradu Sklabiňa s výkladom. V múzeu je možné zakúpiť si spomienkové predmety – pohľadnice a tiež aj magnetky. Turisti majú počas sezóny
aj jedinečnú príležitosť ochutnať
pravý domáci kozí syr, či už čerstvý, alebo údený.
Odrádza vysoká cena

Už v rokoch 1967 a 1968 sa pán Ďurík zo Sklabine pustil do rekonštrukcie hradu. Spolu s partiou nadšencov opravili južnú strážnu baštu pri
hradnej bráne, obmurovali chátrajúce steny a dali na ňu nový krov a šindle. Opäť sa ku záchrane hradu vrátil v polovici 90. rokov s partiou dobrovoľníkov. Začali s čistením areálu
hradu, odkryli niektoré múry a staticky zabezpečili tie, ktorým hrozilo

zrútenie. V roku 2000 sa do úpravy
okolia hradu pustili členovia združenia Donjon, ktorí čistili okolie od
náletových drevín, vyšpárovali steny niektorých hradieb a opravili časti hradnej kaplnky či hospodárskej
budovy. Ako sme už písali, po siedmich takpovediac úrodných rokoch
však združenie dostalo výpoveď nájomnej zmluvy. „Predkupné právo na
hrad získalo Ministerstvo kultúry SR,
ktoré však nereagovalo a hrad tak získal
nový majiteľ v spolupráci s obcou. Cieľom
bolo získať prostriedky na opravu z eurofondov, čo sa však nepodarilo a hrad postupne začal chátrať. Počas desiatich rokov až po súčasnosť sa v areáli nevykonali žiadne významné opravy, začali zarastať chodníky a objavovať sa náletové
dreviny. V súčasnosti je hrad na predaj
cez realitnú kanceláriu v sume 250 000
eur,“ hovorí Michal Svateník, predseda občianskeho združenia Donjon.
„Združenie Donjon, a rovnako aj viacerí nadšenci histórie a kultúry, prejavili
záujem o odkúpenie hradu, cena je však
príliš vysoká a vzhľadom na stav hradu
a areálu aj nereálna,“ vysvetľuje Svateník. Škoda, veď táto príjemná lokalita, len pár kilometrov od mesta Martin, je ako stvorená na rozvoj turizmu
a prilákanie nových návštevníkov.
Môžu sa tu opäť konať hradné sláv-

nosti či detské tábory a na to stačí tak
málo. Spojiť sa pre dobrú vec a hľadať riešenia, nie výhovorky. „Existuje
viacero možností, ako túto situáciu zvrátiť. Odkúpiť hrad a zabezpečiť jeho čiastočnú opravu možné je. Ide však o dlhodobý proces, ktorý môže trvať niekoľko rokov, boli by sme radi, ak by sa našiel jeden či viacerí investori, ktorí nám s tým
pomôžu, my sme rokovaniam otvorení,“
dodáva M. Svateník. Redakcia magazínu SLOVENSKO sa k jeho slovám
pridáva a investorom sľubuje, že veľmi radi pomôžeme aj s mediálnou
propagáciou.
Svetlo pre múzeum v Martine

Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na území celej
Slovenskej republiky, nenadarmo je
zapísané v Zozname národných kultúrnych pamiatok najvyššieho „rangu“. Má však už svoje roky, podobne
ako najbližšie okolie. Nie tak dávno
sa podarilo aspoň čiastočne vyriešiť
problém chátrajúcich schodov, ktoré
k nemu vedú, no dlhodobo aktuálne pomyselná topánka tlačí aj inde...
Ide totiž o jeho vonkajšie osvetlenie,
ktoré už zďaleka nespĺňa parametre dneška. Chcelo by sa povedať –
kto chce byť videný, musí byť dobre

Minulosť a prítomnosť. Pohľad cez zachované múry hradu na časť Turca
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Schody k svetlu. Za ním je unikátna národná kultúrna pamiatka

Priečelie. Architekt Harminc naň umiestnil osemnásť stĺpov

osvietený. Situácie sa iniciatívne ujalo Občianske združenie METRO pôsobiace v Turci. V spolupráci s miestnymi organizáciami pripravilo zbierku na obnovu osvetlenia fasády jedinečnej budovy spomínaného múzea.
Keď sa všetko podarí, po spustení
nového osvetlenia bude vidno budovu až od pešej zóny mesta tak, ako to
bolo plánované v historickom projekte z roku 1929. Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu SNM v Martine sú úzko spojené
s pôsobením významných osobností národných dejín konca 19. storočia – Andreja Kmeťa, Andreja Halašu, Jána Petrikovicha a či Karola
A. Medveckého. Predovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa bola v apríli 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej programovým cieľom bolo práve vytvorenie

národného múzea. Slovenské národné múzeum v Martine je najväčšou a najstaršou organizačnou zložkou SNM. Od roku 2004 tvorí SNM
v Martine šesť múzeí a spolu spravujú takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov. Aj to sú dôvody,
prečo podporiť zbierku, ktorú OZ
METRO nazvalo výstižne – Rozsvieť
múzeum. „Účelom zbierky je osvetliť fasádu hlavnej budovy SNM v Martine na
Malej hore. Múzeum uchováva najväčšiu zbierku ľudovej kultúry na Slovensku a zaslúži si, aby bolo viditeľnou dominantou mesta tak, ako sme zvyknutí
na podobné projekty v zahraničí,“ hovorí predseda OZ METRO a iniciátor
zbierky Matej Bórik.
Prispejte na zbierku

Dvojpodlažnú budovu, skvost funkcionalistickej architektúry na Slo-

vensku, navrhol významný architekt
Milan Michal Harminc, ktorý stavbu umiestnil na vyvýšenú terasu ako
dominantu mesta v osi ulice, vedenej priamočiaro z hlavného martinského námestia, odkiaľ je na budovu výborný výhľad. Monumentálny
ráz získala aj vďaka radu 18 priebežných kamenných stĺpov na hlavnom priečelí, ktoré v prízemí, vynechaním priečky, vytvárajú širokú
arkádu. Prístupový priestor k múzeu je preklenutý dlhým kamenným schodiskom, ktoré bolo rozdelené do desiatich úsekov s krajinárskymi úpravami. Tento priestor
pod múzeom bol pred dvoma rokmi upravený – vtedy odstránili staré tuje a iné dreviny, ktoré zakrývali výhľad na budovu. Priestor pod
múzeom aj schodisko sú vo večerných hodinách osvetlené, ale samotná fasáda budovy nie. Práve účelom
zbierky je získať financie na osvetlenie fasády, aby opäť vynikla monumentálnosť a dôležitosť budovy ako
dominanty mesta. Zbierka je rozdelená na štyri etapy v celkovej hodnote 11 000 eur s DPH. Náklady
potrebné na realizáciu sú vypočítané vrátane elektroprojektu, zemných prác, osadenia nového osvetlenia medzi stĺpmi a reflektory, ktoré
osvetlia fasádu. V rámci projektu je
riešené aj spínanie a elektrické napojenie vonkajšieho nasvietenia budovy, pretože pôvodná elektroinštalácia viac než štyridsať rokov nefunguje. V súčasnosti sú pred budovou
namontované štyri zastarané výbojkové svietidlá. Celá pôvodná sústava osvetlenia má byť demontovaná
a nové svietidlá sa napoja na jestvujúcu meranú spotrebu objektu – nevznikne teda nové odberné miesto.
Zbierka zahŕňa aj sumu na spotrebu elektriny, keďže v rozpočte múzea na toto nové osvetlenie financie
nie sú vyčlenené. „Podklady na zbierky sme pripravili v spolupráci s dodávateľmi osvetlenia Philips Slovakia a zhotoviteľom – spoločnosťou Elektromontáž
Martin. Vždy po vyzbieraní etapy zabezpečí OZ METRO jej realizáciu a odovzdanie do používania prostredníctvom
darovacej zmluvy,“ dopĺňa M. Bórik. Redakcia magazínu SLOVENSKO dopĺňa číslo transparentného
účtu: SK74 0900 0000 0051 3409
7218. Viac informácií o celom projekte získate aj na www.rozsvietmuzeum.sk n
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