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KNIŽNICE VÝCHODNÉHO SLOVENSKA V AGENDE PAMIATKOVÝCH 

ORGÁNOV (1872 – 1951) 

 
 

Henrieta Žažová 
 
 

V Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave je možné v spisoch 

štátneho aparátu v oblasti ochrany pamiatok sledovať úradnú agendu v súvislosti 

s knižnicami v troch líniách – spisy vypovedajúce o knižniciach v zmysle zbierok kníh, o 

knižniciach ako inštitúciách a o knižniciach vo význame budov, v ktorých sídlili, v prípade, 

ak išlo o pamiatkové objekty. V štúdií sa budeme zaoberať podrobnejšie knižnicami ako 

zbierkami kníh a okrajovo ako inštitúciami či pamiatkami.  

Výskum sme uskutočnili v zbierke mikrofilmov spisovej agendy Uhorskej 

pamiatkovej komisie (1872 – 1919) a vo fonde Pamiatkové orgány na Slovensku (1919 – 

1951). Knižnice tak sledujeme v období od zrodu prvej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatok 

v Uhorsku v roku 1872 do roku 1951, keď vzniklo špecializované štátne vedecké a výskumné 

pracovisko v odbore ochrany kultúrnych a prírodných pamiatok – Slovenský pamiatkový 

ústav. Kompetencie Uhorskej pamiatkovej komisie na Slovensku zanikli po vzniku 

Československa, keď bol v roku 1919 vytvorený Vládny komisariát na ochranu pamiatok na 

Slovensku, ktorý sa v roku 1922 pretransformoval na Štátny referát na ochranu pamiatok na 

Slovensku. Existoval do vyhlásenia samostatnej Slovenskej republiky v marci 1939. Potom 

jeho agendu a činnosť vykonával Referát ochrany pamiatok na Ministerstve školstva a 

národnej osvety (1939 – 1945), následne Odbor ochrany pamiatok pri Povereníctve školstva a 

osvety (1945 – 1948) a Národná kultúrna komisia na Slovensku (1946 – 1951). Štátny 

inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku fungoval v rokoch 1919 – 1951, ktorého časť 

spisov sa nachádza v Archíve Pamiatkového úradu SR.1 Teritoriálne sme náš záujem 

sústredili na oblasť východného Slovenska. 

Medzi dokumentmi Uhorskej pamiatkovej komisie (Műemlékek Országos Bizottsága) 

sa nachádza korešpondencia s Uhorským hlavným inšpektorátom pre múzeá a knižnice 

(Múzeumok es Könyvtárak Országos Főfelügyelősége). Väčšinou sa týka úpravy historických 

budov na muzeálne účely. V súvislosti s územím východného Slovenska možno 

                                                 
1 Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ed. Martina Orosová. Bratislava : 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2007, s. 26-34. ISBN 978-80-89175-16-1. 
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spomenúť budovanie kópie exilového tureckého domu Františka II. Rákociho v Košiciach,2 

obnovu bardejovskej radnice3 alebo kúpu Rákociho domu a paláca Klobušických na Hlavnej 

ulici v Prešove.4 Komisia riešila aj otázku (požiadavku) farára evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania a dvorského radcu Júliusa Tervaya z roku 1916, ktorý sa informoval 

ohľadom umiestnenia archívu a knižnice Gemerského seniorátu v kaplnke evanjelického 

kostola Štítniku.5    

Po vzniku Československa pripadol dozor nad verejnými knižnicami Ministerstvu 

školstva a národnej osvety v Prahe a jeho bratislavskému referátu. Dekrétom ministerstva č. 

14 704 z 12. mája 1919 bol po dohode s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska za 

štátneho inšpektora archívov a knižníc na Slovensku vymenovaný archivár a historik PhDr. 

Václav Chaloupecký (1882 – 1951), ktorý bol v akademickom roku 1937/1938 rektorom 

Univerzity Komenského. Jeho úlohou bolo „presvedčiť sa osobne o stave verejných archívov 

a knižníc na Slovensku, postarať sa o ich zabezpečenie a pripravovať takú organizáciu týchto 

ústavov, ktorá by vyhovovala potrebám správnym i vedeckým.“6 Inšpektor bol podriadený 

dvom ministerstvám – Ministerstvu školstva a národnej osvety v Prahe a do roku 1927 aj 

Ministerstvu s plnou mocou pre správu Slovenska. Do pôsobnosti inšpektora Chaloupeckého, 

ktorý v tejto funkcii zotrval do konca roku 1938, patrili iba vedecké knižnice.  

Štatút štátnej vedeckej knižnice v medzivojnovom období mala na Slovensku len 

Univerzitná knižnica v Bratislave a Štátna a mestská verejná knižnica v Košiciach, ktorá bola 

vybudovaná z historických fondov uhorskej Právnickej akadémie v Košiciach. K významným 

odborným knižniciam na Slovensku sa radila ešte knižnica Matice slovenskej v Martine.7 

Podľa správy inšpektora Chaloupeckého z roku 1920 [na Slovensku] „nie je ani jedna jediná 

knižnica, ktorá by aspoň približne vyhovovala vedeckým požiadavkám, a tak sa mohla stať 

oporou vedeckého bádania. A nie je to ani knižnica Komenského univerzity v Bratislave, na 

ktorú sa najčastejšie obracia vedecký svet so svojimi požiadavkami a bude sa obracať čím 

ďalej, tým viac.“8 Vo fondoch pamiatkových inštitúcií medzivojnového obdobia početnú 

                                                 
2 Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len Archív PÚ SR), zbierka mikrofilmov 

spisovej agendy Uhorskej pamiatkovej komisie 1872 – 1919 (ďalej len UPK), zv. 31, s. 728-730, spis č. 
303/1905; zv. 32, s. 831-836, spis č. 374/1905; zv. 53, s. 3753-3755, spis č. 1097/1910 a i. 

3 Archív PÚ SR, UPK, zv. 32, s. 829-830, spis č. 360/1905; zv. 73, s. 5250-5253, spis č. 340/1916 a i. 
4 Archív PÚ SR, UPK, zv. 46, s. 2658-2660, spis č.  609/1909; zv. 47, s. 2842-2844, spis č. 1030/1909; zv. 50, 

s. 3350-3354, spis č. 494/1910 a i. 
5 Archív PÚ SR, UPK, zv.73, s. 5209-5211, spis č. č. 197/1916. 
6 Oznam o štátnom inšpektori archivu a knižnic na Slovensku. In Úradné noviny, 31. 1. 1920, roč. 2, č. 1, s. 6.  
7 PLACHT, Otto – HAVELKA, František. Příručka školské a osvětové správy. Praha : Státní nakladatelství, 

1934, s. 1385, 1392, 1394. 
8 BABIČKA, Václav. Slovenské archivnictví v letech 1919 – 1939 z pohledu Ministerstva školství a národní 

osvěty v Praze. In Slovenská archivistika, 2005, roč. XL, č. 2, s. 4-5, 35. ISSN 0018-2575. 
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skupinu tvoria písomnosti súvisiace práve s budovaním knižničného fondu najstaršej 

a najväčšej vedeckej knižnice na Slovensku – Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Knižnica novovzniknutej Univerzity Komenského bola založená 10. októbra 1919. 

Tomuto kroku predchádzalo menovanie Jana Emlera (1877 – 1951), knihovníka pražskej 

Verejnej cisársko-kráľovskej univerzitnej knižnice 13. septembra za vládneho komisára 

Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorého poslaním bolo „bdieť nad správou tejto knižnice 

a pripravovať jej pretvorenie a vybudovanie po stránke osobnej a vecnej, aby mohla riadne 

plniť svoje poslanie ako knižnica novo zriadenej československej univerzity v Bratislave.“9 

Pôvodne navrhol Dr. Chaloupecký do tejto funkcie iného pracovníka univerzitnej knižnice 

v Prahe, Dr. Bořivoja Prusíka, ktorý post v Bratislave odmietol a navrhol svojho kolegu, 

vyštudovaného právnika Jana Emlera. Pred vládnym komisárom, od roku 1921 riaditeľom 

knižnice, stála neľahká úloha. V medzivojnovom období totiž nebol vydaný štatút knižnice, 

ktorý by formálne upravil jej úlohy, organizáciu a pod. Koncepciu formuloval sám Jan Emler, 

podľa ktorej mala knižnica dvojité poslanie: všeobecné – vzhľadom na objektívny vedecký 

cieľ a význam univerzity a špeciálne – vzhľadom na osobitnú národnú povahu a teritoriálnu 

polohu tejto univerzity. Od základov budoval knižnicu personálne, organizačne, priestorovo, 

viedol aktívnu akvizičnú politiku, pričom sa orientoval na vedecké a študijné potreby 

novozaloženej univerzity a potreby, ktoré sa vyvodzovali z jej národného poslania, pretože 

„história knihy je históriou intelektuálneho rastu ľudského pokolenia... stará kniha je 

skutočne časticou národných dejín – a že súc tak historickým dokladom, musí byť starostlivo 

zabezpečená a ochraňovaná.“10 V načrtnutej koncepcii rozvoja pokračoval aj Emlerov 

nástupca, Dr. Jozef Schützner, ktorý bol riaditeľom Univerzitnej knižnice v rokoch 1931 – 

1939.  

 Univerzitná knižnica pri svojom vzniku získala fondy bývalej mestskej, akademickej, 

jezuitskej knižnice a prírastky Alžbetínskej univerzity, teda knihy v maďarskom, nemeckom, 

latinskom a ďalších cudzích jazykoch, ale takmer žiadne slovanské a slovenské. Cieľom J. 

Emlera bolo čo najrýchlejšie vybudovať slovenské, české a slovanské oddelenie. 

Významným krokom k ich vybudovaniu bola kúpa knižnice Ľudovíta Vladimíra Riznera, 

zakladateľa slovenskej bibliografie v roku 1921. Zakúpená bola aj knižnica Adama a Sama 

Chalupkovcov z Hornej Lehoty a vďaka rozhodnutiu seniorátnej rady evanjelickej cirkvi 

v Bratislave sa podarilo získať ako depozit aj fond Ústavu reči a literatúry česko-slovenskej. 

                                                 
9 BABIČKA, Václav. Slovenské archivnictví v letech 1919 – 1939 z pohledu Ministerstva školství a národní 

osvěty v Praze. In Slovenská archivistika, 2005, roč. XL, č. 2, s. 35. ISSN 0018-2575. 
10 EMLER, Jan. Výročí lásky ku knize. In Z bratislavských knižníc. Zborník k 30. výročiu knižnice Slovenskej 

univerzity. Bratislava : Tatran, 1949, s. 6. 
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Dr. Václav Chaloupecký vyjednával v roku 1937 o kúpe knižnice rodiny Štefánikovej, ktorá 

obsahovala 1 372 kníh, rukopisy, slovenské tlače národných dejateľov – Jána Kollára, Jána 

Hollého, Bohuslava Tablica a ďalších, rodinnú korešpondenciu Štefánikovcov, školské knihy 

a poznámky Milana Rastislava Štefánika. Knižnica bola v tom čase uložená v 13 debnách 

v Nadlaku v Rumunsku a disponoval ňou príbuzný Štefánikovskej rodiny. Pochádzala 

z evanjelickej fary z Košarísk, kde sa nachádzala do roku 1922, keď ju Štefánikov brat Igor, 

evanjelický farár v Báčskej Polianke, odviezol do svojho pôsobiska. K súboru patrila aj 

rodinná korešpondencia, zošity zo Štefánikových študentských čias i ním narysované výkresy 

počas štúdia na pražskej Vysokej škole technickej. Chaloupecký pokladal knižnicu za 

pôvodnú, ale pred kúpou požiadal Univerzitnú knižnicu o posudok. O ďalších jednaniach 

spisy v archíve pamiatkového úradu mlčia.11 

Nachádza sa tu aj agenda súvisiaca s dekrétom Ministerstva školstva a národnej 

osvety z 19. marca 1919 o odovzdaní časti knižničných fondov štátnych škôl Univerzitnej 

knižnici. Do jej regálov tak pribudla napr. časť knižnice Štátneho československého reálneho 

gymnázia Dr. Vavra Šrobára v Levoči. Konkrétne bola požiadaná o odovzdanie všetkých diel 

spred roku 1708, nepotrebných kníh pre gymnázium a vzácnych výtlačkov vydaných po roku 

1708.12  

Výsadné postavenie Univerzitnej knižnice medzi slovenskými knižnicami 

dokumentuje aj prípad knižnice archívu bývalej Šarišskej župy v Prešove. Záujem o tento 

fond v roku 1927 prejavila Muzeálna slovenská spoločnosť v Turčianskom sv. Martine pre 

Slovenské národné múzeum. Inšpektorát žiadosti vyhovel, ale s prednostným právom výberu 

kníh pre Univerzitnú knižnicu.13 Táto mala predkupné právo aj pri dražbách, napr. dražbe 

kníh Východoslovenského múzea v roku 1923.14 

Veľmi dôležitým bol úspech Jana Emlera, ktorý dosiahol hneď po svojom nástupe 

vydaním výnosu Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska o odovzdávaní povinného 

výtlačku pre Univerzitnú knižnicu.15 Postaral sa aj o adaptáciu priestorov bývalého klariského 

kláštora na knižnicu a v druhej polovici 20. rokov aj o opravu budov a reštaurovanie 

odkrytých fresiek. Nástenné maľby boli objavené v rámci rekonštrukčných prác klariského 

                                                 
11 ŽAŽOVÁ, Henrieta. Knižnice v agende pamiatkových orgánov. In Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 56-57. 

ISSN 1335-4353. 
12 Archív PÚ SR, fond Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 (ďalej len PO), Levoča, šk. 56, č. spisu 

99/1919; 1501/1934 a 1611/1934. 
13 Archív PÚ SR, PO, Prešov, šk. 80, č. spisu 2682/1927 a 2868/1927. 
14 Archív PÚ SR, PO, Bratislava, šk. 24, inv. č. 253/IX/60, č. spisu 2025/1924. 
15 ČERNÁ, L. Marie. Emlerovo působení v Bratislavě. In Z bratislavských knižníc. Zborník k 30. výročiu 

knižnice Slovenskej univerzity. Bratislava : Tatran, 1949, s. 22-23.  
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kláštora počas prvej svetovej vojny riaditeľom knižnice Alžbetínskej univerzity Dr. Emilom 

Kumlikom.16 K tejto problematike sa v archíve nachádza bohatý spisový materiál.17 

Pri prezídiu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska existoval tlačový 

a spravodajský referát, ktorý svojim podriadeným zložkám zasielal články z denníkov 

a časopisov súvisiace s ich činnosťou. V roku 1924 zaslali referátu na ochranu pamiatok 

správu z Pressburger Zeitung o osudoch 60 000 zväzkov kníh bývalej Právnickej akadémie 

v Košiciach. Časť z nich mala získať Univerzitná knižnica v Bratislave, časť múzeum 

a beletria sa mala odovzdať verejnej knižnici.18 

Z hľadiska rozsahu najpočetnejšiu skupinu tvoria medzi spismi pamiatkových 

orgánov vo vzťahu ku knižniciam spisy o vývoze. Súvisí to priamo s poslaním Vládneho 

komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku. Podľa nariadenia Ministerstva s plnou 

mocou pre správu Slovenska č. 155 z roku 1919 „Komisariátu prináleží dozor nad 

prevádzaním predpisov na zabránenie vývozu pamiatok a nad obchodom so 

starožitnosťami.“19 Už druhý deň po vzniku Československa bolo vydané nariadenie 

československého Národného výboru č. 13 z roku 1918 Zbierky zákonov a nariadení, podľa 

ktorého „Všetky umelecké a historické pamiatky sú pod ochranou Národného výboru a jeho 

orgánov. Ich vývoz a odvlečenie je zakázané bez ohľadu na to, či sa nachádzajú vo verejnom 

alebo súkromnom majetku, vo vlastníctve fondov či  korporácii či inštitúcií, nachádzajú sa 

alebo sa nachádzali na území československého štátu alebo sem inventárne náležali. Za 

porušenie tohto nariadenia bude trestaný vývozca a aj ten, kto mu pomáha, pokutou 

primeranou cene vecí, ktoré mali byť zavlečené alebo vyvezené.“20 Podľa ďalších nariadení 

Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska verejné a súkromné zbierky bol oprávnený 

prehliadať len Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku a Štátny inšpektorát 

archívov a knižníc na Slovensku. Četníkom, finančnej stráži a železničným úradníkom 

a zamestnancom mali nariadiť, aby ihneď oznamovali pokusy o vývoz pamiatok a v prípade 

potreby sami zamedzili vývoz. Zbierky mohli byť z ich vtedajšieho miesta uloženia 

premiestnené inam len s predbežným súhlasom Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok.21 

                                                 
16 Archív PÚ SR, UPK, zv. 77, s. 5857, spis č. 237/1918. 
17 Porovnaj: HODAS, Karol – HYSKO, Peter. Štátny referát na ochranu pamiatok. Bratislava. Inventár, II. zv. 

Bratislava : Archív Pamiatkového ústavu, 1990 – 1992, s. 412-421. 
18 Archív PÚ SR, PO, Košice, šk. 47, č. spisu 119/1924. 
19 ŽAŽOVÁ, Henrieta. Knižnice v agende pamiatkových orgánov. In Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 59. ISSN 

1335-4353. 
20 OROSOVÁ, Martina. Legislatívna ochrana kultúrneho dedičstva v Československej republike v rokoch 1918 

– 1939. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2013, roč. 1, č. 2, s. 24. ISSN 1339-2204. 
21 ŽAŽOVÁ, Henrieta. Knižnice v agende pamiatkových orgánov. In Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 59. ISSN 

1335-4353. 
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V roku 1925 Ministerstvo obchodu uvoľnilo vývoz medirytín, drevorytín, sôch a pod., 

ale spomínaný zákon č. 13 z roku 1918 zostal naďalej v platnosti. Preto vydalo Ministerstvo 

školstva a národnej osvety výnos o pokynoch pamiatkovým úradom. Do ich kompetencie 

patrilo vydávanie potvrdení o tom, že pri vývoze nejde o pamiatku, ktorej vývoz je v zmysle 

nariadenia Národného výboru zakázaný. Ministerstvo financií reagovalo vyhláškou pre colné 

úrady, podľa ktorej „Pamiatkové úrady – ... za západné Slovensko bratislavský, za východné 

Slovensko a Podkarpatskú Rus Štátne východoslovenské múzeum v Košiciach – budú 

vývozcom predmetov, ktoré na prvý pohľad majú charakter umeleckej alebo historickej 

pamiatky, vydávať na zvláštnych tlačivách potvrdenia, že ide alebo neide o predmet, ktorého 

vývoz je zakázaný. Colné úrady budú od vývozcov požadovať tieto potvrdenia a bez nich 

nedovolia vývoz týchto predmetov.“ Hranicu medzi západným a východným Slovenskom 

tvorili hranice Košickej a Liptovskej župy.22  

Za účelom informovania úradov boli vydané obežníky, napr. župnému úradu vo veci 

revízie v obchodoch so starožitnosťami, vojenskému referátu bol odoslaný list o poučení 

vojenských orgánov, pohraničná stráž mala mať člena oboznámeného s problematikou 

vývozu umeleckých pamiatok. Ministerstvu obrany bola predložená žiadosť o pridelenie 

dvoch dôstojníkov, ktorí by kvalifikovane dozerali na vývoz pamiatok ako revízne zložky 

štátnej správy. Na „vojenskú revíziu vývozu pamiatok“ zo Slovenska bol pridelený len kapitán 

František Pospíšil, ktorý v spolupráci s referátom na ochranu pamiatok dozeral na činnosť 

orgánov verejnej služby – četníkov, colníkov, železničiarov a pod.  

V 30. rokoch pod vplyvom politických zmien v Európe dochádzalo k častejšiemu 

porušovaniu zákona o vývoze a agenda značne vzrástla. Na zvýšený vývoz v roku 1935 

upozornili aj colníci, preto Krajinský úrad aj železnice vydali nové obežníky. V roku 1938 

bolo vydané „opatrenie o ochrane umeleckých predmetov alebo pamiatkovo zvlášť 

hodnotných.“ Po vzniku autonómie 6. októbra 1938 sa vláda Slovenskej krajiny rozhodla 

problémy s vývozom pamiatok  riešiť pripravením nového zákona.23 Po odchode Dr. Václava 

Chaloupeckého do Čiech bol inšpektorom archívov a knižníc na Slovensku v rokoch 1939 – 

1951 významný slovenský historik Dr. Branislav Varsik (1904 – 1994).24 

V súvislosti s vyvážaním kníh z východného Slovenska možno uviesť prípady 

podozrenia na vývoz šľachtických knižníc. V roku 1924 Četnícka stanica v Barci oznámila, 
                                                 
22 PLACHT, Otto – HAVELKA, František. Příručka školské a osvětové správy. Praha : Státní nakladatelství, 

1934, s. 1644-1647. 
23 ŽAŽOVÁ, Henrieta. Knižnice v agende pamiatkových orgánov. In Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 59-60. 

ISSN 1335-4353. 
24 TIŠLIAR, Pavol. Aktivity Štátneho inšpektorátu archívov a knižníc na Slovensku pri budovaní archívnej 

organizácie (1919 – 1951). In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2013, roč. 1, č. 2, s. 45. ISSN 1339-2204. 
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že Alžbeta Hervayová, majiteľka kaštieľa v Barci, ktorá sa presťahovala do Maďarska, 

postupne začala rozpredávať zariadenie kaštieľa. V kaštieli sa nachádzala aj knižnica 

s približne 2 000 zväzkami. Túto chcela majiteľka spolu s obrazmi a starožitnosťami odviesť 

do Maďarska, čo jej četníci zakázali. Referát upozornil košické múzeum a Univerzitnú 

knižnicu s prednostným právom výberu kníh pred vydaním povolenia na vývoz.25 O niekoľko 

rokov neskôr reagoval inšpektor archívov a knižníc na Slovensku na podobný podnet 

zaslaním dotazníka o uložení a obsahu historických archívnych a knižničných zbierok. 

V roku 1937 bola napr. Margita Czobelová, majiteľka kaštieľa v Strážkach, obvinená 

z plánovaného vývozu rodinného archívu a knižnice Medňanských (Mednyánszky). Musela 

vyplniť dotazník, z ktorého vyplynulo, že nemá v úmysle vyviesť archív ani knižnicu.26  

V roku 1950 sa Povereníctvo školstva, vied a umení zaoberalo vydaním vývozného 

osvedčenia pre Jána Malíka z Dukoviec v okrese Svidník, ktorý pre svoju dcéru v Kanade 

dostal povolenie vyviesť knihu Slovensko vo fotografiách od Karola Plicku a Zlatú knihu 

kuchársku od Márie Dúbravskej, ako píše žiadateľ „dcéra ma požiadala o zaslanie uvedených 

kníh ako spomienku na rodnú zem. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o osobu národnosti 

slovenskej a ktorá túži po rodnej zemy, som v oddanosti otca a kladiem si povinnosťou tejto 

žiadosti vyhovieť.“ Žiadosť bola vybavená kladne.27 

Štátny inšpektor pre archívy a knižnice riešil aj prípady straty vzácnych exemplárov 

kníh, napr. kancionálu z knižnice kláštora piaristov v Podolínci. Profesor hudobnej vedy na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v akademickom roku 1931/1932 aj 

rektor, Dobroslav Orel, vypovedal o existencii zborníka náboženských kostolných piesní 

pravdepodobne z 15. storočia, na ktorý ho upozornil referent 9. horského pluku, nadporučík 

František Janda. Ten ho objavil v lete 1921 v archíve kláštora, z ktorého boli predmety 

neskôr preložené do predsiene v sakristii, kam malo prístup viacero osôb. Predstavený 

kláštora Félix Szepesi o rok neskôr zmätene vypovedal a zaprel existenciu kancionálu. 

Neskôr sa zistilo, že kláštorná knižnica, ktorá bola úradne zapečatená v roku 1920, bola 

zbavená pečatí. V objekte sa nachádzali súkromné byty, dielne vojenskej posádky a knižnica, 

vinníka preto nebolo možné zistiť. Provinciál rehole piaristov potom v roku 1933 žiadal o 

odovzdanie knižnice späť do správy kláštora. Inšpektorát archívov a knižníc súhlasil za 

podmienky jej celistvého zachovania a oznámenia akýchkoľvek zmien. Predstavený sa 

                                                 
25 Archív PÚ SR, PO, Barca, šk. 11, č. spisu 504/1937. 
26 Archív PÚ SR, PO, Strážky, šk. 92, č. spisu 78/1937 a 3078/1937. 
27 Archív PÚ SR, PO, Dukovce, šk. 32, č. spisu 124.996/1950 a 125.352/1950. 
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vyjadril, že nie je povinný dodržiavať inšpektorove požiadavky, pretože knižnicu považoval 

za súkromný majetok.28  

V období po skončení druhej svetovej vojny sa agenda týka takmer výlučne 

konfiškácie knižníc. Dňa 16. augusta 1945 vydalo Povereníctvo vnútra výnos č. 3706/1-II/1-

45 o ochrane pamiatok vo vidieckych kaštieľoch a zaistení ich zbierok do štátneho 

vlastníctva, ktorý bol adresovaný národným výborom a správnym komisiám. Vo výnose sa 

konštatovalo, že „v slovenských vidieckych kaštieľoch, ktoré ako majetok Nemcov, Maďarov 

a kolaborantov sú nateraz bez dozoru a dostatočného zabezpečenia, nachádzali sa mnohé 

cenné a historické pamiatky ... stali sa majetkom národným a štát ma eminentný záujem na 

ich zachovaní a prevzatí.“ Záchrana pamiatok začala tzv. zvozom do vopred určených 

objektov a inštitúcií, ale zachrániť sa podarilo len zlomok pôvodného zariadenia, 

umeleckých, muzeálnych, archívnych či knižničných fondov a zbierok.29 Napr. v roku 1947 

Okresná osvetová rada v Sobranciach upozornila na základe článku v denníku Demokrat na 

nález starých kníh v obciach Sobraneckého okresu zo 16. až 18. storočia. Našiel ich Ján 

Dudík, učiteľ v Rakovci nad Ondavou, nález však neohlásil. Podobne už zamlčal aj nález 

starých mincí.30    

Na Slovensku skonfiškovaný majetok na vidieku preberal Slovenský pozemkový fond 

zriadený pri Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Pre pracovníkov 

Povereníctva školstva a osvety bolo ťažké obhajovať kultúrne a historické hodnoty proti 

hospodárskym záujmom. Roky po vojne charakterizuje najmä boj medzi oboma 

povereníctvami o rozdelenie a užívanie skonfiškovaného majetku. Navyše v roku 1946 bola 

zriadená Národná kultúrna komisia pre Slovensko v Bratislave. Jej úlohou bola správa 

pamiatkových objektov s vysokou historickou a kultúrnou hodnotou, ktoré boli konfiškované 

z titulu kolaborantstva alebo nepriateľstva voči národu alebo ktoré boli už predtým 

opustené.31 Do apríla 1946 zaistila v konfiškovaných kaštieľoch 150 000 kníh, ktoré boli 

potom uskladnené v Slovenskom múzeu v Bratislave. Úrad predsedníctva Zboru povereníkov 

rozhodol, že sa majú roztriediť a prideliť vedeckým knižniciam. Akcia však zďaleka nebola 

                                                 
28 Archív PÚ SR, PO, Podolínec, šk. 75, č. spisu 1816/1922; 1382/1932; 363/1933; 2039/1933 a 783/1935. 
29 OROSOVÁ, Martina. Osudy rezidencií vyššej šľachty a ich zbierok po roku 1918 a po roku 1945. In 

FEDERMAYER, Federik et al. Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Martin : Almanach, 2012, 
s. 325. ISBN 978-80-970196-6-2.  

30 Archív PÚ SR, PO, Rakovec nad Ondavou, šk. 82, č. spisu 209.385/1947. 
31 OROSOVÁ, Martina. Osudy rezidencií vyššej šľachty a ich zbierok po roku 1918 a po roku 1945. In 

FEDERMAYER, Federik et al. Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Martin : Almanach, 2012, 
s. 326. ISBN 978-80-970196-6-2.  
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ukončená, očakával sa ešte prísun 300 000 – 350 000 kníh, medzi nimi aj zbierky kníh 

a starých tlačí z východného Slovenska.32  

Zaistenie kultúrnych pamiatok z kaštieľov východného Slovenska zverilo 

Povereníctvo školstva a národnej osvety Štátnemu východoslovenskému múzeu v Košiciach. 

Pri tejto záchrannej akcii bola narušená celistvosť historických knižničných zbierok. 

Odvezené knihy sa evidovali pod dohľadom vedúcej kancelárie kultúrnej komisie Oľgy 

Wagnerovej. Práce väčšinou vykonávali študenti za honorár 1 Kčs za 1 knihu. Súpis kníh 

v knižnici v kaštieli v Betliari vykonala osobne Oľga Wagnerová, ktorá v čase od 12. augusta 

do 10. septembra 1946 spísala 12 858 zväzkov, zošitov a máp! Pre krátkosť času nestihla 

pojať do súpisu knihy v ďalších miestnostiach kaštieľa v Betliari.33 

V agende Národnej kultúrnej komisie a Povereníctva školstva a osvety v Archíve 

Pamiatkového úradu SR sa nachádzajú aj hlásenia z miest a obcí, či knižničných inšpektorov 

Okresných osvetových rád o zaistení knižníc a odpovede ústredných orgánov na dotazy 

o datovaní, jazykovom a žánrovom zložení jednotlivých zhabaných knižničných fondoch. 

Napr. Národný výbor mesta Košice oznámil sústredenie a zapečatenie knižnice Spoločnosti 

jezuitov v Košiciach v budove výboru v roku 1946.34 O rok neskôr hlásil Miestny národný 

výbor v Prešove, že v miestnej knižnici uložil knihy a historické pamiatky z kaštieľov na 

okolí ako štátny depozit a dokonca už v novembri 1946 vyslovil povereníctvu poďakovanie 

za ich ponechanie v užívaní prešovských inštitúcií. Na žiadosť povereníctva mal národný 

výbor zaslať aspoň zoznamy predmetov a kníh. Hoci sa v odpovedi na žiadosť spomína 

zaslanie inventára, v súčasnosti nie je súčasťou archívnej jednotky.35  

Už v decembri 1945 strážmajster stanice Národnej bezpečnosti v Palíne v okrese 

Veľké Kapušany hlásil zapečatenie knižnice grófa Stáraiho (Sztáray) v kaštieli v obci Senné. 

Gróf bol zadržaný v Rusku a podľa sčítania jeho knižnica obsahovala 696 zväzkov kníh 

v rôznych jazykoch a žánru, napr. aj klasické diela Ciceróna, Senecu, Voltaira. V januári 

1946 hlásil Okresný národný výbor v Sabinove zaistenie predmetov vedeckého, umeleckého 

a pamiatkového charakteru z veľkostatku Júliusa Bujanoviča v Uzovciach a ich uloženie 

v Mestskom múzeu v Sabinove. Správca múzea povereníctvu napísal: „Soznam knih nemohli 

sme doteraz vyhotoviť, poneváč správa muzeumu nemá dreva a nemá čím kúriť a pre veľkú 

                                                 
32 OROSOVÁ, Martina. Identifikácia archívnych dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie pre správu 

štátneho kultúrneho majetku (1946 – 1951) a tvorba kontextovej časti fondu. Záverečná správa č. PÚ-
08/737-1/2884/ORO. Bratislava : Archív Pamiatkového úradu SR, 2007, s. 7-8 podľa Slovenský národný 
archív v Bratislave, fond Povereníctvo školstva – časť Pamiatky, šk. 602, Spisy dr. Güntherovej. 

33 Archív PÚ SR, PO, Betliar, šk. 13, č. spisu 175.526/1946. 
34 Archív PÚ SR, PO, Košice, šk. 47, č. spisu 161.164/1946. 
35 Archív PÚ SR, PO, Prešov, šk. 80, č. spisu 175.392/1946; 193.968/1947; 190.886/1947. 
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zimu nedá sa v miestnosti pracovať. Po oteplení počasia vyhotovíme presné soznami kních.“36 

Vo februári 1946 upozornilo Povereníctvo pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na 

zachovanú knižnicu a zariadenie v kaštieli v Slanci. Povereníctvo školstva a národnej osvety 

vzápätí požiadalo východoslovenské múzeum o zápisničné prebratie 3 000 – 4 000 kníh, 34 

olejomalieb, organu a ďalšieho pôvodného zariadenia. Potom sa mal vyhotoviť inventár kníh 

a kópia inventárnych záznamov zaslať povereníctvu.37 

 Knižničný inšpektor Okresnej osvetovej rady v Humennom Štefan Polačko vo svojej  

správe o stave ľudových knižníc v obvode Humenné za mesiac október 1946 uviedol, že 

knižnica Otílie Patayovej, rodenej Kazinczyovej v Bracovciach sa nachádza v miestnom 

kaštieli v uzamknutých skriniach. Žiadal o splnomocnenie previesť knižnicu do archívu 

knižničného inšpektorátu v Humennom. Ďalej uvádzal, že knižnica rodiny Lóňai (Lónyay) 

v Drahňove s 33 000 zväzkami bola postupne ničená miestnym obyvateľstvom. Riaditeľstvo 

miestnej ľudovej školy upozornilo úrady na tento stav. Slovenská národná knižnica prisľúbila 

vyslanie zástupcu, ale nestalo sa tak a do októbra 1946 z nej ostalo len asi 2 000 kníh. 

Na rozkaz profesora Jána Murína z Michaloviec boli knihy nakoniec uložené v archíve 

gymnázia v Michalovciach.38  Povereníctvo splnomocnilo inšpektora Polačku zaistiť knižnicu 

v Bracovciach. V januári nasledujúceho roka prevzal 1 815 kníh,39 ktoré boli spolu 

s patayovským archívom, knižnicami skonfiškovanými v Drahňove, Malčiciach 

a Pozdišovciach prevezené do Michaloviec. Povereníctvo splnomocnilo inšpektora 

uskutočniť jeho zámer uložiť knižnice v Humennom,40 kde sa malo zriadiť okresné 

zemplínske múzeum.41 V apríli 1947 zápisnične odovzdal profesor Murín knižnicu rodiny 

Stárai z Michaloviec – 10 000 zväzkov a rodiny Sirmai (Szirmay) z Pozdišoviec – 1 500 

zväzkov inšpektorovi Polačkovi.42 Ostali však uložené v kabinete michalovského gymnázia, 

ktoré v decembri žiadalo o ich odvoz z dôvodu nedostatku priestorov. Knižničný inšpektor 

v Michalovciach navrhol ich úschovu v úradnom archíve sudcu Antona Piovarníka. 

Povereníctvo s týmto dočasným uložením súhlasilo.43 V júni 1948 knižničný inšpektor 

v Michalovciach podal správu, podľa ktorej v gymnáziu boli síce stále deponované asi 3 vozy 

                                                 
36 Archív PÚ SR, PO, Uzovce, šk. 105, č. spisu 160.790/1946. 
37 Archív PÚ SR, PO, Slanec, šk. 88, č. spisu 161.897/1946. 
38 Archív PÚ SR, PO, Bracovce, šk. 16, č. spisu 174.521/1946. 
39 Medzi konfiškovanými predmetmi sa v zázname uvádza aj kuriózny predmet: „Z ďalších historických 

pamiatok nachádza sa tu lebka vodcu Tatárov Batíka z roku 1241 i s obrazom tejto lebky a štyri obrazy, 
olejomaľby rodinného charakteru.“ Archív PÚ SR, PO, Bracovce, šk. 16, č. spisu 191.386/1947. 

40 Archív PÚ SR, PO, Bracovce, šk. 16, č. spisu 191.386/1947. 
41 Archív PÚ SR, PO, Humenné, šk. 39, č. spisu 204.711/1947. 
42 Archív PÚ SR, PO, Pozdišovce, šk. 77, č. spisu 42/1947. 
43 Archív PÚ SR, PO, Pozdišovce, šk. 77, č. spisu 209.404/1947 a Michalovce, šk. 63, č. spisu 20/1948. 
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kníh, ale hodnotné tlače ešte pred zriadením knižničného inšpektorátu v Michalovciach 

odviezol knižničný inšpektor Polačko do Humenného.44  

Inšpektor Polačko žiadal v januári 1947 o splnomocnenie zaistiť knižnicu Júliusa 

Szemereho v kaštieli vo Vinnom.45 Prevzal 370 kníh a spolu so šľachtickými knižnicami 

z Bracoviec, Michaloviec, Pozdišoviec, Drahňova a Malčíc ju odviezol do Humenného.46 

V kaštieli v Humennom však 28. júna 1947 vypukol požiar. Časť historických predmetov sa 

zachránila. Poškodené boli aj historické knižničné zbierky z Bracoviec, Drahňova, 

Michaloviec, Vinného, Nižného Hrabovca aj Pozdišoviec.47 Podľa hlásenia 

východoslovenského múzea „pre úplný nedostatok vody, ktorý sa v Humennom pociťuje už 

niekoľko rokov a pre nedostatok hadíc, hasičstvo nemohlo vôbec zasiahnuť.“ Snažili sa 

vynášať aspoň cenné historické pamiatky.48  

Inšpektor Polačko v septembri 1947 napísal: „Podľa doterajšieho šetrenia Národnej 

bezpečnosti vznikol požiar samozapálením pri upratovaní Štátnej horárskej školy, keď 

upratovačky Žofia Baranová, Matilda Seneková a Pavlina Seneková, naložili do pece 

papiere, ktoré zapálili. Horiaci papier mohol vyletieť komínom na strechu, ktorá bola 

šindľová, preparovaná éterom a tak vznietla.“ V kaštieli boli aj po požiari uskladnené 

zachránené predmety a sídlila tu lesnícka škola. Povereníctvo pôdohospodárstva 

a pozemkovej reformy plánovalo v kaštieli zriadiť pôdohospodársky archív, knižnicu, 

múzeum a regionálne múzeum Zemplína.49 Pobočka Pôdohospodárskeho archívu 

v Humennom vznikla v septembri 1948.50 Správu o humenskej andrášiovskej knižnici 

v Humennom v októbri 1951 podal archivár a súčasne správca štátneho zámku v Humennom 

Otmar Gergelyi. Mala 6 203 zväzkov (pôvodne 25 00051), medzi ktorými bola 1 prvotlač 

a zistil, že knihy pôvodne patrili okrem A. Andrášiho (Andrássy) aj jeho príbuznému Petrovi 

Sapárimu (Szapáry). Okrem toho si množstvo kníh prisvojili Humenčania pri požiari.52  

Archivár Otmar Gergelyi (1919 – 1995) má významný podiel na sústreďovaní a 

prvotnom spracovaní šľachtických knižníc na východnom Slovensku. V rokoch 1948 – 1952 

bol pracovníkom Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Humennom a zároveň od 

                                                 
44 Archív PÚ SR, PO, Pozdišovce, šk. 77, č. spisu 306/1948. 
45 Archív PÚ SR, PO, Vinné, šk. 107, č. spisu 190.542/1947. 
46 Archív PÚ SR, PO, Vinné, šk. 107, č. spisu 49/1947 a 195.435/1947. 
47 Archív PÚ SR, PO, Humenné, šk. 39, č. spisu 201.808/1947 a Pozdišovce, šk. 77, č. spisu 389/1948. 
48 Archív PÚ SR, PO, Humenné, šk. 39, č. spisu 202.052/1947. 
49 Archív PÚ SR, PO, Humenné, šk. 39, č. spisu 202.052/1947. 
50 FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip. Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára 

z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, s. 17. ISBN 978-80-970666-1-1.   
51 FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip. Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára 

z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, s. 28-29. ISBN 978-80-970666-1-1.   
52 Archív PÚ SR, PO, Humenné, šk. 39, č. spisu 1680/1950 a 2142/1951. 
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januára 1950 aj správcom humenského kaštieľa. Starostlivosť o kaštieľ ako historický objekt 

náležal Národnej kultúrnej komisii pre Slovensko.53 Riaditeľ Pôdohospodárskeho archívu 

v Bratislave žiadal pre svojho prednostu v Humennom Otmara Gergelyiho v roku 1950 

o vydaj kníh z andrášiovskej knižnice, pretože „prednostný nárok na pridelenie kníh môže 

mať ten, kto uvedené knihy zachránil“ – spomínaný O. Gergelyi. V jeho publikovaných 

zápiskoch sú podrobne opísané aj problémy pri záchrane knižníc. Popri rodových archívoch 

totiž spravoval aj knižnicu rodiny Lóňai z Drahňova (500 zväzkov vedeckej literatúry a 190 

beletrie; konfiškát 500 inventárnych položiek), rodiny Véčei (Wécsey) zo Senného (452 

zväzkov vedeckej literatúry; konfiškát 451 inventárnych položiek), rodín Garai-Štepán-

Moškovic sústredených v Michalovciach (Garay-Stépán-Moskovitz; 1 121 zväzkov vedeckej 

literatúry a 1 758 beletrie; konfiškát spolu s knižnicou rodiny Stárai z Michaloviec 1 201 

inventárnych položiek), rodiny Andráši z Humenného a poslanca Košúta (Kossuth) 

z Viničiek (87 inventárnych položiek).54 Otmar Gergely našiel fragment knižnice bývalého 

poslanca Košuta v rákociovskom kaštieli v Borši. Cenná časť knižnice bola podľa vyjadrenia 

odborníkov východoslovenského múzea oddisponovaná pracovníkmi Povereníctva školstva 

a osvety a zvyšná časť bola bezcenná beletria. Inšpektor Polačko žiadal o uloženie týchto 

kníh v Humennom, kde sa malo zriadiť múzeum. V marci 1950 odviezol Pôdohospodársky 

archív asi 300 kníh – fragment Košutovskej knižnice.55  

 Pracovníci Okresných osvetových rád knižnice síce zaistili, ale nevedeli ako ďalej 

postupovať. Napr. osvetový inšpektor v Moldave nad Bodvou nechal v okrese zhabať 

maďarské knižnice jednotlivcov i spolkov, povereníctvu písal, že ďalšie sa nachádzajú vo 

vlastníctve škôl a obcí, no chýbali nariadenia o ich ďalšom osude.56 Podobne predseda 

národného výboru v Starom Smokovci v roku 1947 oznámil, že má v úschove asi 2 000 kníh 

po osobách maďarskej a nemeckej národnosti, a ďalej uvádzal: „Tieto knihy máme v úschove 

už dva roky a nevieme čo s nimi.“ Komisia poverila knižničného inšpektora v Spišskej Novej 

Vsi prehliadkou knižnice, ktorý nenašiel medzi knihami staršie vzácne tlače, išlo len o novšiu 

zábavnú literatúru.57 

Ešte aj v roku 1950 Povereníctvo školstva, vied a umení zaslalo kultúrnej komisii 

hlásenie poľnohospodárskej školy v Starej Ľubovni, že sa v jej priestoroch nachádza väčšie 

                                                 
53 FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip. Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára 

z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, s. 9-12. ISBN 978-80-970666-1-1.   
54 FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip. Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára 

z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, s.41, 43-44, 49-50. ISBN 978-80-970666-1-1.   
55 Archív PÚ SR, PO, Borša, šk. 16, č. spisu 172.520/1946; 172.523/1946; 1080/1951. 
56 Archív PÚ SR, PO, Moldava nad Bodvou, šk. 64, č. spisu 524/1948. 
57 Archív PÚ SR, PO, Starý Smokovec, šk. 91, č. spisu 6/1947 a 28/1947. 
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množstvo kníh v poľskom, francúzskom a španielskom jazyku, rovnako ako obrazy po 

grófovi Zamoyskom. Povereníctvo konštatovalo, že ide o skonfiškované zbierky, odporúčala 

obrátiť sa na Východoslovenské múzeum a knihy uložiť v štátnom kaštieli 

v Markušovciach.58  

Výberom konkrétnych úradných spisov týkajúcich sa knižníc východného Slovenska 

z pestrého archívneho materiálu v zbierke a fonde pamiatkových orgánov z rokov 1872 – 

1951 v Archíve Pamiatkového úradu SR sme sa snažili odpovedať na niektoré otázky 

ohľadom budovania vedeckých knižníc a záchrany historického knižničného dedičstva na 

Slovensku. Zachované historické dokumenty obsahujú doplňujúce údaje k dejinám knižníc na 

Slovensku a zaslúžia si pozornosť odborníkov na dejiny slovenských knižníc. 
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Summary 
Libraries of the Eastern Slovakia in the agenda of the monument institutions (1872 – 1951) 
 
The Archives of the Monument Boards of the Slovak Republic in Bratislava are the place where documents on 
the history of the library´s written heritage can be found. The official agenda enables us to follow the destiny of 
libraries in three terms: as collections of books, in content of institutions as well as buildings themselves – as 
historical monuments. We limited the study as for the given time, and it was carried out in the microfilm 
collection of records agenda of the Hungarian Commission for Monuments (1872 – 1919) and in the funds of 
the Monument institutes (1919 – 1951). Our interest was territorially focused on the area of the Eastern 
Slovakia. The large group of documents consists of the building-up funds of the Bratislava University Library 
from 1919 to 1939 and reconstruction of its spaces in the former monastery of the Order of Saint Clara. The 
records of the Office of the Inspector General of Archives and Libraries (1919 – 1951) contain mainly 
documents on the export of books. There is also interesting agenda about the concentrating and confiscation of 
libraries owned by noble families there. The Archives of the Monument Boards of the Slovak Republic also 
offers varied archival materials with supplementary data to the history of libraries in Slovakia.  
 

PhDr. Henrieta Žažová, PhD. 
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Obr. 1 
List s logom Uhorského hlavného inšpektorátu pre múzeá a knižnice. Archív PÚ SR, zbierka mikrofilmov 

spisovej agendy Uhorskej pamiatkovej komisie, zv. 50, s. 3351, spis č. 494/1910. 
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Obr. 2 
Knižnica Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, 1922. Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, 

sign. 15 948. 
 
 

 

 
 

Obr. 3 
Nádvorie Univerzitnej knižnice v Bratislave v bývalom kláštore klarisiek, 1928. Archív PÚ SR, Zbierka 

negatívov, sign. 18 648. 
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Obr. 4 
Námestie v Prešove, 1930. Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, sign. 79059. 

 
 

 

 
 

Obr. 5 
Kaštieľ v Humennom, do ktorého boli sústredené konfiškované archívy a knižnice z časti východného 

Slovenska, 1957. Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, sign. 5296. 
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Obr. 6 
Správa archivára Otmara Gergelyiho a správcu humenského kaštieľa o tunajšej knižnici z októbra 1951. Archív 

PÚ SR, fond Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951, Humenné, šk. 39, č. spisu 2142/1951. 
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Obr. 7 
Hrad v Starej Ľubovni, ktorého majiteľom do roku 1945 bol gróf Ján Zamoyski, 20. roky 20. storočia. Archív 

PÚ SR, Zbierka negatívov, sign. 194 894. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


