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MÚZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIOZÍT V HNÚŠTI

Toto vydanie obsahuje nasledujúce èlánky:

FORMÁLNE STRETNUTIE ÈLENOV PROJEKTU RENEWTOWN V LJUBLJANE 

Predstavíme nedávno ukonèenú hlavnú investíciu projektu ReNewTown, ktorá má za cie¾ predstavi� každodenný život ¾udí 
poèas socializmu v Hnúšti a okolí. Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti je iniciatíva Agentúry pre Rozvoj Gemera a 
jednou zo štyroch pilotných akcií, ktoré boli realizované v rámci projektu ReNewTown.

Formálne stretnutie v Ljubljane sa zameralo na vyhodnotenie investícií projektu ReNewTown. Zároveò to bola 
príležitos� vidie� vybrané príklady dobrej praxe  mestskej revitalizácie v Ljubljane a Novej Gorici ako aj stretnú� 
slovinských odborníkov.

Milí èitatelia, ve¾mi nás teší, že vydávame už ôsme èíslo bulletinu projektu ReNewTown.
Aktuálne vydanie predstaví k¾úèové fakty o projekte a jeho súèasnú realizáciu. ReNewTown vytvára platformu pre diskusiu 
o problémoch obnovenia miest, ktoré siahajú mimo prípadovej štúdie projektu. Zameriava sa na najzaujímavejšie príklady 
obnovenia miest v krajinách zapojených do projektu: Po¾sko, Slovinsko, Slovensko, Èeská republika a Nemecko.

Predstavíme tri databázy projektu ReNewTown: databázu dobrej praxe, databázu iniciatív a databázu odborníkov v 
oblasti obnovy mestských èastí postavených v období socializmu. Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je využi� 
skúsenosti a znalosti zo súvisiacich súèasných a minulých iniciatív za posledných 20 rokov a na základe toho rozšíri� 
znalosti a nástroje na podporu revitalizácie postsocialistických mestských èastí v mestách strednej Európy.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
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ÚSTAV GEOGRAFIE A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA PO¼SKEJ AKADÉMIE VIED 

Priblížime ÚSTAV GEOGRAFIE A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA PO¼SKEJ AKADÉMIE VIED, ktorý je vedúcim partnerom 
projektu ReNewTown a jedným z najdôležitejších centier výskumu v oblasti sociálno-ekonomickej a fyzickej geografie a 
územného rozvoja v Po¾sku.

PROJEKT RENEWTOWN A JEHO DATABÁZY V SKRATKE
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MÚZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIOZÍT

Staršia generácia odpovede na tieto otázky pozná, ale mladí ¾udia o tejto dobe ve¾a nevedia. To bol dôvod, preèo 
sa Agentúra pre Rozvoj Gemera v Hnúšti rozhodla prostredníctvom pilotnej akcie projektu zachova� minulos� pre 
budúce generácie.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
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Spomienky sú len jednou z vecí, 
ktoré nám z tejto doby zostali. 
Spomienky, ktoré sa presúvajú zo 
transferred from the older 
staršej generácie na mladšiu. Aká 
doba to naozaj bola? Aké knihy 
èítali? Aké jedlá jedli? S èím sa hrali 
deti? O èom sa uèili? Kto boli 
pionieri, ako vyzerala spartakiáda a

naèo slúžili bony?

Agentúra pre Rozvoj Gemera zorganizovala pre obyvate¾ov mesta Hnúš�a a regiónu Gemer-Malohont semináre, na 

ktorých sa úèastníci oboznámili so životom ¾udí, ktorí žili pred viac ako 23 rokmi. Prednášky a prezentácie obsahovali 

také témy ako každodenný život, kultúra, médiá, sviatky, socialistické symboly, vzdelávací systém, deti, vo¾noèasové 

aktivity mladých a dospelých v období socializmu.

Hlavným cie¾om pilotnej akcie projektu je zriadi� stálu výstavu každodenného života ¾udí poèas obdobia socializmu v 

Hnúšti a okolí. Výber mesta Hnúš�a pre úèely tohto projektu bol jasný, pretože mesto bolo poèas socializmu jedným z 

najprosperujúcejších priemyselných miest v regióne, avšak v súèasnosti zažíva recesiu. V meste  sa nachádza ve¾a 

starých a opustených socialistických budov, ktoré sa podobne ako socialistická podoba mesta  môžu použi� pre úèely 

tohto projektu.
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Múzeum sa nachádza v budove bývalého amfiteátra v Hnúšti, ktorá sa v posledných rokoch nepoužívala, bola 
the past few years and needed to be renovated. The walls of the rooms on the upper floor, where the museum zanedbaná a vyžadovala si renováciu. Steny sa v miestnostiach na poschodí, kde sa nachádza múzeum, 
stierkovali, vyèistili a vyma¾ovali. Na jar 2012 skupina dobrovo¾níkov spolu s odborníkmi zrenovovala interiér 
budovy a zaviedla sa nová elektroinštalácia a prívod vody. Múzeum bolo oficiálne otvorené 24. novembra 2012.

Priestory múzea sú umiestnené v troch miestnostiach. Je navrhnuté tak, aby 
znázoròovalo trojizbový byt z obdobia socializmu. Vo vstupnej hale je 
umiestnený staromódny kútik s telefónom a knihami. Kuchyòa je zariadená 
nielen  nábytkom, ale aj starými domácimi spotrebièmi, ako chladnièka, 
kávovar atï. Detská izba je plná hraèiek, detských èasopisov a kníh z obdobia 
socializmu. V obývacej izbe sa nachádza televízor s funkèným rádiom. Zároveò 
sa tu budú organizova� expozície na rôzne témy ako kultúra, dôležití ¾udia, 
školský systém atï. Byt je zariadený nábytkom, ktorý darovali miestni 
dobrovo¾níci. Múzeum obdržalo približne sto rôznych artefaktov z obdobia 
socializmu, najzaujímavejšími sú televízor, historické obrazy a hraèky. V 
budúcnosti Agentúra plánuje uskutoèni� prednášky o ¾udských právach a 
h i s t ó r i i  n á š h o  r e g i ó n u  p o è a s  o b d o b i a  s o c i a l i z m u .
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Formálne stretnutie v Ljubljane sa zameralo 

na vyhodnotenie investícií projektu 

ReNewTown. Zároveò to bola príležitos� 

vidie� vybrané príklady dobrej praxe v 

mestskej revitalizácie v Ljubljane a Novej 

Gorici ako aj stretnú� slovinských odborníkov. 

Trojdòové stretnutie zorganizovala 

Ekonomická Fakulta na Ljubljanskej 

univerzite (PP9). Myšlienkou formálnych 

stretnutí projektu ReNewTown je získa� 

odborné znalosti o mestskom obnovení v 

ïalších spolupracujúcich krajinách pozývaním 

miestnych a národných odborníkov z 

hos�ujúcej krajiny.

FORMÁLNE STRETNUTIE RENEWTOWN V LJUBLJANE
27-29 NOVEMBRA 2012
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Tentokrát sa vybrané témy zamerali na príklady dobrej praxe a iniciatívy zo Slovinska súvisiace s investíciami 
projektu ReNewTown: Festival ArtZona v Nowej Hute v Krakove (Po¾sko), Múzeum socialistických kuriozít v 
Hnúšti (Slovensko) a Centrum pre malé a stredné podniky v Prahe 11 (Èeská republika). Z príkladov miestnej 
dobrej praxe sa prezentovali tieto projekty:

Projekt prestavby bývalého vojenského väzenia na ubytovòu a galériu umenia Celica v Ljubljane predstavil 
architekt Janko Rožiè, ktorý sa zúèastòoval prestavby od jej zaèatia. Ubytovòa je súèas�ou bývalej vojenskej 
oblasti, ktorej súèasný názov je Metelkova a je pomenovaná po neïalekej  Metelkovej ulici. Je to vychýrená 
komunita alternatívnej kultúry v centre hlavného mesta zamerané na organizovanie spoloèenských a kultúrnych 
aktivít pre verejnos�. Metelkova sa môže pochváli� celonoènými akciami a je nepochybne najlepším cie¾om v 
noèných hodinách v Ljubljane a slúži miestnym obyvate¾om ako aj turistom.
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Prehliadka Múzea architektúry a dizajnu 
bola príležitos�ou navštívi� výstavu 
"Neukonèená modernizácia".  Výstava prezentuje 
poèetné architektonické projekty od turistických 
experimentov na pobreží Jadranu, koncepcií nových miest a 
výstavných hál na medzinárodných ve¾trhoch, až po 
neslávne známe verejné budovy a historické 
pamätníky vo všetkých republikách bývalej Juhoslávie. 
Výstava zaèína komunistickým prevratom v roku 1945
až po pád Juhoslovanskej socialistickej federatívnej republiky 
v roku   Po úspešnej prezentácii v Maribore sa výstava   1991.

„Neukonèená modernizácia/Medzi utópiou a pragmatizmom"
konala v Belehrade a Ljubljane.

Slovinská iniciatíva Co-working bola vytvorená Evou 

Perèiè z Inštitútu Memo (Memo Institut), ktorá sa 

zároveò aktívne zúèastòuje akcie Kino Šiška. Kino 

Šiška je centrom súèasnej mestskej tvorivosti a bolo 

postavené v roku 1961. Od renovácie v roku 2009 sa 

považuje za výborný príklad modernej architektúry. Je 

jedným z najväèších a technicky najmodernejších 

miest svojho druhu v Európe.
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ÚSTAV GEOGRAFIE A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA PO¼SKEJ
AKADÉMIE VIED - VEDÚCI PARTNER PROJEKTU RENEWTOWN

Ústav geografie a územného plánovania Po¾skej akadémie vied je vedúcim partnerom  

projektu ReNewTown. Bol založený v roku 1953 a je dôležitým centrom pre výskum  

v oblasti sociálno-ekonomickej a fyzickej geografie a územného rozvoja v Po¾sku.   

Silnou stránkou ústavu je medzinárodná vedecká spolupráca vrátane nedávnej 
úèasti zamestnancov na viac ako 50 vedeckých a praktických programoch a projektoch.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
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toho v poslednom desa�roèí zrealizovali približne 200 ïalších národných výskumných 
projektov. Zamestnanci ústavu vydávajú každoroène približne 400 odborných èlánkov.

jekt ReNewTown je usmeròovaný zamestnancami Katedry Urbánnej geografie a demogeografie: 
Magdalenou Watorskou-Dec, Grzegorzom Wêclawowiczom, Magdalenou Januszewskou-Stêpniak and Adamom 
Bierzyñskim. Katedra bola založená v roku 1956. Hlavný smer výskumu je stanovený v dohode sociálnej 
geografie miest a zameriava sa na pochopenie mechanizmov premeny miest a metropolitných oblastí v Po¾sku a 
strednej Európe. Zároveò sa vykonáva výskum širšieho územného rozvoja, dopravy a turizmu. 

Magdalena W¹torska-Dec
Koordinátorka a iniciátorka

projektu

ReNewTown

decmagda@twarda.pan.pl 

Magdalena Januszewska-
Stêpniak
Finanèná manažérka

projektu ReNewTown

m.janusz@twarda.pan.pl

Grzegorz Wêc³awowicz
Vedecký manažér 

projektu ReNewTown

g.wecla@twarda.pan.pl

Adam Bierzyñski
Komunikaèný manažér 

projektu ReNewTown

adamb@twarda.pan.pl
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Miesta dobrej praxe a iniciatív, ktoré sú zahrnuté v databázach projektu ReNewTown
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Koordinátor projektu: Magdalena W¹torska-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl , 

Webová stránka projektu: http://www.renewtown.eu/ 
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Projekt ReNewTown "Nové postsocialistické mesto
Konkurencieschopné a atraktívne" je financovaný 
pomocou Programu Stredná Európa a prebieha od 1
apríla 2011 do 31. marca 2014.

Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je využi� 
skúsenosti a znalosti zo súvisiacich minulých a 
súèasných iniciatív za posledných 20 rokov a na ich 
základe rozšíri� znalosti a nástroje na podporu 
revitalizácie postsocialistických mestských èastí v 
mestách strednej Európy. Jedným z k¾úèových 
výsledkov projektu (spolu so základnou myšlienkou)
je rozvoj troch databáz: databáza dobrej praxe, 
databáza iniciatívy a databáza odborníkov v oblasti 
obnovenia mestských èastí postavených poèas 
socializmu. Databázy dobrej praxe a iniciatív zahàòajú
132 prípadov z 13 krajín a 69 miest strednej Európy. 

DATABÁZY PROJEKTU RENEWTOWN

ZHRNUTIE PROJEKTU

Projekt ReNewTown zahàòa osem verejných inštitúcií z Èeskej republiky, Nemecka, Po¾ska, Slovenska a 
Slovinska. Má za následok štyri pilotné akcie realizované v Novej Hute v Krakove, Južnom Meste v Prahe, Velenje 
a Hnúšti. Vedúcim partnerom je Ústav geografie  a územného plánovania Po¾skej Akadémie Vied Stanislawa 
Leszczyckeho
Celkový rozpoèet:  1 514 061,60 Eur   
Financovanie ERDF: 1 271 020,36 Eur

KONTAKT
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