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Tlačová správa, 3. október 2017, Bratislava/Krásna Hôrka
Slovenské národné múzeum považuje za jednu zo svojich priorít profesionálnu a zodpovednú obnovu
hradu Krásna Hôrka, ktorý bol v roku 2012 ťažko poškodený požiarom. Za viac ako päť rokov od
požiaru bolo vykonané množstvo práce v záujme sanácie havarijného stavu objektu a jeho stabilizácie
a zabezpečenia, rovnako aj reštaurovania rozsiahleho zbierkového fondu hradného múzea. Zároveň
prebehol rozsiahly architektonicko-historický a archeologický výskum hradu, ktoré sú jedným
z najdôležitejších podkladov pre obnovu hradu.
Krásna Hôrka v súčasnosti stojí pred jedným z najdôležitejších rozhodnutí od požiaru v roku 2012.
Slovenskému národnému múzeu bola projektantom obnovy Ing. arch. Petrom Kucharovičom
predložená v mesiaci apríl 2017 architektonická štúdia, ktorú bolo, po dôkladnom posúdení
odbornou komisiou so zahraničnou účasťou, múzeum nútené zamietnuť a vrátiť na prepracovanie
projektantovi. Hodnotenia členov komisie sa zhodli v názore, že tento smer obnovy by neviedol
k požadovanému výsledku, najmä v oblasti zachovania pamiatkových hodnôt hradu, ktorý je jedným
z najautentickejšie zachovaných hradných komplexov na Slovensku. Zároveň štúdia
nekorešpondovala ani s výsledkami spomínaných výskumov a ani s potrebami dlhodobo udržateľnej
prevádzky hradu. Žiaľ, ani prepracovaná verzia štúdie nenaplnila očakávania múzea. Z tohto dôvodu
a s prihliadnutím na náročnosť komplexnej revitalizácie hradu, názorové rozpory medzi investorom
a projektantom vo veci pamiatkovej obnovy hradu, sa Slovenské národné múzeum po zrelej úvahe
rozhodlo odstúpiť od zmluvy s projektantom. Po odstúpení od zmluvy sa múzeum rozhodlo pre
riešenie situácie vlastnými personálnymi zdrojmi. Prostredie, z ktorého pracovný tím vyšiel, je
ideálnym predpokladom, aby dosiahnutý výsledok naplnil všetky očakávania v prípade tak významnej
kultúrnej pamiatky akou je hrad Krásna Hôrka a bol príkladom vzorovej obnovy pamiatky realizovanej
štátom. Dôležitým cieľom obnovy je v spolupráci s obcou Krásnohorské Podhradie aj revitalizácia
zázemia hradu a technickej infraštruktúry. Strategickým cieľom súvisiacim s obnovou je aj budúca
spolupráca s ďalšími partnermi na sprístupnení technického dedičstva spojeného s rodom Andrássy
v okolí hradu.
V mesiaci september 2017 bola ukončená ďalšia etapa reštaurovania neskorobarokových fresiek
v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie hradu Krásna Hôrka, ktorá bola postavená začiatkom 90. rokov
18. storočia. Fresky od maliara Fahrenschöna boli reštaurované pod vedením Mgr. art. Petra Koreňa.

Fresky budú po prvýkrát prezentované bez premalieb, ktoré viac ako stotridsať rokov zakrývali
pôvodnú jemnú farebnosť a elegantnú iluzívnu architektúru. Okrem figurálnych kompozícií klenby a
maľovanej architektúry bolo obnovené aj zlátenie detailov nástennej maľby.
Súčasťou inventáru kaplnky sú aj dve honosné ranobarokové mortuáriá zo 17. storočia, z ktorých
jedno sa v týchto dňoch mohlo vrátiť na svoje pôvodné miesto. Mortuáriá reštauroval akad. soch.
Árpád Mézes a historický výskum zabezpečila Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD. Počas reštaurovania sa
zistilo, že mortuárium s erbom rodu Andrássy no s nečitateľným kruhopisom, v skutočnosti patrí
Jánovi Pálffymu a pôvodne bolo umiestnené v Dóme sv. Martina v Bratislave, odkiaľ ho dal na Krásnu
Hôrku previesť gróf Emanuel I. Andrássy.
Slovenské národné múzeum a jeho Múzeum v Betliari sa zo všetkých síl snažia chrániť naše kultúrne
dedičstvo, zveľaďovať hodnoty našich predkov a stále sa viac otvárať smerom k verejnosti. Dôkazom
toho sú úspechy kaštieľa Betliar a mauzólea Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, ktoré tento
rok zatiaľ navštívilo rekordných 90 000 návštevníkov. Múzeum rozšírilo svoje depozitáre, reštauruje
zbierkové predmety a pripravuje študijné výstavy mapujúce jednotlivé obdobia dejín rodu Andrássy i
hradu Krásna Hôrka. Nasledujúcu výstavu sprístupnia v kaštieli Betliar 23. 11. 2017, jej základ budú
tvoriť opäť predmety z hradu Krásna Hôrka a venovaná bude kráľovnej Márii Terézii, ktorej 300.
výročie narodenia sme si pripomenuli v máji toho roku.

Mediálni partneri SNM

______________________________________________
SNM je vrcholná štátna inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Spravuje 18
špecializovaných múzeí, stovky objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok: Bojnický
zámok, kaštieľ v Betliari, hrad Červený Kameň, hrad Krásna Hôrka, Spišský hrad. Pod SNM
patrí aj sieť múzeí venovaných kultúre národnostných menšín, memoriálne múzeá, verejný
archív a vedecká knižnica.

