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Historické a etnologické súvislosti 

 

 

Výskumná práca nášho tímu (KEM FiF UK):  

 

1.  dokumenty k dejinám nemocnice – archívy, múzeá 

     (historiografická línia) 

 

2.  spomienky a osobné príbehy ľudí – lekári, sestry 

     (etnologická línia) 

 

 

 



Čo je kultúrne dedičstvo? 

• Deklarácia o ochrane kultúrneho dedičstva (NR SR 2001): 

• „nenahraditeľné bohatstvo štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja 
spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, 
dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, 
iných národov, národnostných menšín,, etnických skupín 
a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska, 
...tvoria nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a celého 
ľudstva.“ 

• Hmotné doklady: archívne dokumenty, historické knižničné 
dokumenty a fondy, diela písomníctva, scénografie, 
kinematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby, zbierky 
múzeí a galérií, diela výtvarného, úžitkového a ľudového 
umenia, architektonické objekty, urbanistické súbory, 
archeologické lokality, objekty ľudového staviteľstva, pamiatky 
výroby, vedy a techniky, historické záhrady, parky a kultúrna 
krajina 

• Nehmotné hodnoty: jazykové a literárne prejavy, diela 
dramatického, hudobného a tanečného umenia, zvyky, tradície, 
historické udalosti, zemepisné, katastrálne a miestne názvy 



Národné kultúrne pamiatky 
Zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 

§ 2, bod 3: definovanie kultúrnej pamiatky 

Topoľčany – pamiatková zóna 

• Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 

• Radnica 

• R. k. fara 

• Meštiansky dom na Štefánikovom nám. 

• Bytový dom na Krušovskej ceste/Pribinovej ul. 

• Vily: Ul. Čsl. armády, Ul. Pod Kalváriou, Pílska 
ul., Hollého ul., Stummerova ul. 

• Budova súdu – dnes Tribečské múzeum 

• Kalvária 

• Cintorín: vybrané náhrobné kamene, kaplnka 

• Židovský cintorín: pomník a vybrané náhrobné 
kamene 

• Stará nemocnica – Stummerova  
 

• Zdroj: 
https://www.pamiatky.sk/po/po?Kraj=4&Okres=30&Obec=929&KatastralneUzemie=&Ulica=&Orie
ntacneCislo=&UnifikovanyNazovPO=&CUZText=&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5 

 



Topoľčianske pamiatky na pohľadniciach 

 



Topoľčianske pamiatky na pohľadniciach 

 



 
 

Stará – Stummerova nemocnica 
 
 



Čím sú známe Topoľčany? 

Pohľad obyvateľov Topoľčian na 
svoje mesto: 

 

• Pivo/pivovar – Topvar  

• Nábytok – závod Mier – dnes 
Decodom 

• Štvorcové námestie 

• Secesná radnica 

• Vilky na Stummerovej  

• Kaštieľ (vyhorel 1945)  

    s parkom 

• „žochári“ 

• Židovská komunita 

• Hokejisti (Miroslav Šatan,  

    Ľubomír Višňovský, Radoslav  

    Hecl) 



Pamätihodnosti 

• Zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 

• § 14 Obec, bod. 4: 

• „Obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom 
vedení evidencie pamätihodností obce. Do 
evidencie pamätihodností obce možno zaradiť 
okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj 
kombinované diela prírody a človeka, historické 
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne 
názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam 
obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce 
predloží obec na odborné a dokumentačné účely 
krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o 
nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému 
úradu.“ 
 

• Vhodný nástroj na formovanie lokálneho 
povedomia 

• Lokálne miesta pamäti 



Topoľčany – pamätihodnosti 
• ZMENY A DOPLNKY č. 5 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TOPOĽČANY v znení 

zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 z 15. 2. 2018: 

Miestne pamätihodnosti mesta Topoľčany: 

• 1. Kaplnka Karmelskej Panny Márie, baroková z r.1750 (pôvodne pohrebná) na 
Krušovskej ulici 38 s areálom zaniknutého cintorína, 

• 2. Socha sv. Jána Nepomuckého na križovatke Krušovskej a Pivovarníckej ulice,    

• 3. Božie muky na ul. Krušovskej, severne od centra mesta pred areálom pivovaru   

• 4. Kaplnka na Václavskej ul.,    

• 5. Budova školy (bývalá štátna ľudová škola) na Nám. A. Dubčeka,   

• 6. Budova školy na Hollého ul. (pôvodne štátna meštianska škola z r. 1903,   

• 7. Budova Strednej zdravotnej školy (kláštor s areálom – zaniknutý cintorín,   

• 8. Prícestný kríž pri starom cintoríne,   

• 9. Prícestný kríž na fasáde kostola,   

• 10. Budova židovskej synagógy (SOUO),   

• 11. Budova bývalej pošty z r. 1896 (tržnica),   

• 12.  Budova Červeného kríža, park A. Dubčeka, (funkcionalizmus),   

• 13. Vila na Ul. Čsl. armády (penzión),   

• 14. Mestský park (starý), 

• 15. Archeologická lokalita „Hrad“. 

• + návrh na doplnenie: Archeologická lokalita Strážny ostroh pri novom cintoríne, 
Miestne pamätihodnosti v mestskej časti Veľké Bedzany a Malé Bedzany 

 

http://samosprava.topolcany.sk/download_file_f.php?id=949918 



Miesto a ľudia 

 

Záujem ľudí o lokalitu a objekty je dôsledkom vzťahu, 

ktorý majú  k nemu vytvorený. Vzniká sa na základe: 

 

1. poznania hodnoty a významu miesta (kognitívny aspekt) 

- oboznámenie s históriou, pamiatkovými atď. („objektívnymi“) hodnotami 

a jedinečnosťou priestoru 

2. emocionálnej väzby k miestu (afektívny aspekt) 

 - prostredníctvom (pozitívneho) zážitku, prežitej udalosti, etapy života a pod.  

  

Vzťah ľudí k objektom a lokalite  je (okrem „objektívneho“  

pamiatkarského a i. ocenenia) súčasťou ich hodnoty 
 



 

 

 

 

 

 

DAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 

 

     



 


