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1. História budovy 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín kúpil predmetnú nehnuteľnosť na základe 

obchodnej súťaže pred 80. rokmi. Stavba bola pôvodne postavená ako „Panský hotel“ v 19. storočí. Už 

vtedy poskytovala zázemie pre predstavenia ochotníckeho divadla a bohatý kultúrny život mesta. V roku 

1868 vznikol kultúrny spolok Meštianska beseda. Pre svoju divadelnú činnosť a  spoločenské zábavy 

využívala niekoľko nehnuteľností v meste. V nasledujúcich desaťročiach bolo najviac predstavení 

odohraných práve v dvorane Panského hotela, kde boli organizované tradičné bály. Po prvej svetovej 

vojne vznikla Hviezdoslavova beseda (1919), ktorej sídlo bolo v našej budove – už s novým názvom: 

Hotel Slávia. V sále bolo vybudované stále javisko a v medzivojnovom období došlo k výraznému nárastu 

činnosti ochotníckeho divadla Hviezdoslavovej besedy a rôznych školských krúžkov.  

V medzivojnovom období boli na prízemí nehnuteľnosti rôzne prevádzky, napríklad kino 

a vináreň. Na poschodí naďalej fungoval hotel s ubytovaním a spoločenskou sálou. V tom čase cirkevný 

zbor uvažoval o investícii do nehnuteľností. Prvotným plánom bola stavba viacbytového nájomného 

domu. V evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku však dochádzalo k vlne stavebnej činnosti tzv. zborových 

domov, kde sa mala realizovať cirkevná spolková činnosť. Nakoniec došlo ku skĺbeniu investičných 

a rozvojových plánov cirkevného zboru kúpou ústrednej nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí – 

Hotelu Slávia z vlastných zdrojov. Následne začala generálna rekonštrukcia priestorov na poschodí 

s plánom pokračovania v poskytovaní hotelových služieb a úpravy časti priestorov na vlastnú 

spoločenskú činnosť.  

Po zoštátnení budovy došlo k jej etablovaniu v prospech rozvoja systému štátnej kultúry a na 

Okresnú ľudovú knižnicu (od roku 1955). Od roku 1954 niesla inštitúcia názov Osvetový dom. Zároveň 

došlo k premiestneniu kina z prízemných priestorov do sály (Kino Dukla). Prestavba a rekonštrukčné 

práce začali už skôr, a to od roku 1952. Postupne došlo k realizáciám architektonických návrhov zmeny 

dispozície predovšetkým na celom poschodí. Umelecko-funkčné stvárnenie sály s balkónom, foyer, 

bočnej chodby pri sále, pokladne a vstupných schodísk je dodnes z väčšej časti zachované v pôvodnom 

stave. V roku 1960 došlo k vytvoreniu Okresného osvetového domu s celookresnou pôsobnosťou. 

Presun tejto inštitúcie z našich priestorov bol realizovaný až v roku 1968 do bývalého župného domu. 

Následne bol v našej nehnuteľnosti zriadený Mestský osvetový dom. Postupne dochádzalo aj ku 

označeniu Mestské kultúrne stredisko a jeho činnosť pozostávala z organizovania záujmovej činnosti 

a mimoškolskej výchovy. V spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami tu boli realizované divadelné 

predstavenia a umelecké súťaže. Pri plánovaní ďalšieho rozvoja malo dôjsť k rozšíreniu portfólia 

nehnuteľností mesta a okresu. V roku 1981 sa knižnica presťahovala z Mestského domu osvety  do jej 
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súčasného sídla. V časti uvoľnených priestorov bola inštalovaná stála expozícia - Izba revolučných 

tradícií. Od roku 1986 začala budova strácať dobový spoločenský význam, nakoľko bol na Námestí 

slobody odovzdaný do užívania nový objekt Mestského kultúrneho strediska. V kolektívnej pamäti sú 

horné priestory objektu z čias existencie ČSSR predovšetkým spájané s činnosťou kina a menej 

s činnosťou knižnice, osvetových činností, či súťaže Hviezdoslavov Kubín.  

V rámci reštitúcií bola nehnuteľnosť prinavrátená Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Dolný 

Kubín. Väčšia časť priestorov na prízemí bola stavebne upravená pre podmienky banky. Na základe 

platných zákonov musel  cirkevný zbor ponechať nájom sály a miestností na poschodí v  dobe trvania 

min. desať rokov v prospech Mesta Dolný Kubín, nakoľko tieto slúžili Odboru školstva. V tej dobe tam 

sídlilo centrum voľného času Domček, ako následný subjekt Okresného domu pionierov a mládeže. 

V diskurze pamätníkov je činnosť tejto organizácie spájaná s organizovaním krúžkov a diskoték. 

V dôsledku zmien vo financovaní mimoškolských aktivít bolo CVČ v roku 2013 zrušené. Na niekoľko 

rokov si celý priestor na poschodí prenajala ZUŠ Jánoš, ktorá ukončením nájmu odišla do novozískanej 

vlastnej budovy. Počas statickej záchrany a generálnej rekonštrukcie evanjelického a. v. kostola 

v Dolnom Kubíne bola sála pravidelne využívaná ako bohoslužobná miestnosť. 

 

2. Súčasné využívanie poschodia budovy 

Po odchode ZUŠ Jánoš došlo k výraznému útlmu využívania priestorov na poschodí. Odolávali 

sme ponukám na prenájom sály k výpredajom tovaru, vytvorenie „čínskeho“ obchodu a zriadenie 

diskotékového klubu. Postupne sa vďaka úsiliu cirkevno-zborových predstaviteľov podarilo výrazne 

zvýšiť frekvenciu krátkodobých prenájmov sály prevažne kultúrnymi podujatiami. Po vzájomnej dohode 

so ZUŠ Jánoš bola sála využívaná počas pracovných dní pre tanečný odbor. Po ukončení prác v chráme 

Božom bolo poschodie naďalej využívané na cirkevno-zborové akcie väčšieho charakteru: kresťanské 

koncerty, evanjelizácie, prednášky, priamy prenos niekoľkodňového podujatia SEM-fest, pásma pre deti 

a mládež počas vianočných a veľkonočných sviatkov, seniorálne stretnutia mužov, žien, sporadicky pre 

biblické hodiny, zasadnutia presbyterstva, spoločenské večery pre všetkých funkcionárov, brigádnikov, 

animátorov a rôzne podujatia v rámci LOS ECAV na Slovensku. Žiaľ pekne fungujúci systém zastavili 

všeobecné COVID obmedzenia. Situácia ani predtým nebola jednoduchá. Na Hviezdoslavovom námestí 

došlo počas ostatných pätnásť rokov  k výraznému poklesu turistickej a nákupnej mobility. Reakciou bol 

prebytok neobsadených nebytových priestorov na námestí za pomerne nízku cenu nájmu a výrazné 

zníženie pohybu obyvateľov mesta a okolia. Aj keď pred CORONA krízou došlo k miernemu zlepšeniu, 

na druhej strane výrazne stúpla fluktuácia nájomcov. V súčasnosti v našom objekte kvôli pandémii úplne 
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ukončili prevádzku Bufet pod Chočom, Reštaurácia Lucia a Požičovňa spoločenských šiat. ZUŠ Jánoš 

vzhľadom k rekonštrukčným prácam nemohla pokračovať v krátkodobých nájmoch. V prízemných 

priestoroch ukončila nájom Art AIR Center, s. r. o. 

Od novembra 2021 si miestnosti č. 11 a č. 12. (južné priečelie na poschodí) prenajala organizácia, 

ktorá chce vytvárať podujatia pre všetky vekové skupiny. Z rôznych dôvodov zamenila priestory na 

prízemí s plánom postupného využívania sály, resp. miestnosti č. 12. Od roku 2020 došlo k otvoreniu 

otázky etablovania poschodia so zámerom na zvýšenie zisku z prenájmov. Na základe prieskumu trhu 

v Dolnom Kubíne došlo na zasadnutí zborového presbyterstva a konventu ku schváleniu zámeru 

komerčnej ponuky priestorov na oslavy a slávnosti pre spoluobčanov. Návrh predložila a stvárnila 

zborová dozorkyňa Zuzana Kubačková. Na tomto základe bola naplánovaná I. etapa rekonštrukčných 

prác, ktorá pozostávala z generálnej rekonštrukcie západného krídla poschodia. Došlo k zmene 

dispozície a modernizácii sociálnych zariadení, prebudovaniu kancelárie na šatňu a vytvorenie 

presklenej kuchynky za zádverím. Realizácia prebiehala od pôstu 2021 do začiatku februára 2022 (ešte 

je potrebné vyriešiť technické vybavenie šatne, nábytok v kuchynke a inštaláciu infra-žiaričov). Počas 

tohto obdobia boli definované dispozičné a technické požiadavky na prestavbu miestnosti č. 5 na 

výdajňu stravy (kuchyňa) s komunikáciu RÚVZ. V najbližšom čase plánujeme zintenzívniť prípravu 

a realizáciu prác v miestnostiach č. 5 (s vybudovaním sociálneho zariadenia pre prevádzku a šatne), č. 6 

(polyfunkčná miestnosť s kapacitou 40 miest) a č. 7 (sklad). 

 

3. Otázka názvu budovy 

 V priebehu ostatných dvoch desaťročí sa niekoľkokrát otvárala diskusia k pomenovaniu našej 

nehnuteľnosti. Obchodné meno Hotel Slávia, resp. Slávia bolo zabudnuté a v novodobých podmienkach 

u väčšiny respondentov málo zaujímavé. Medzi občanmi dlho rezonoval názov „Domček“, ktorý bol 

„obchodnou značkou“ Mesta Dolný Kubín. Aj po zániku CVČ bolo často na plagátoch označenie budovy 

„bývalý Domček“. Bol to nielen cudzorodý prvok, ktorý sa spájal s aktivitami inej organizácie, ale 

predovšetkým nekonvenoval s habitom nehnuteľnosti. Interne došlo k vytvoreniu termínu „Cirkevný 

dom“. Do úvahy spadalo použitie mien celoslovensky známych dejateľov (J. Janoška. J. Matúška), ale 

k povahe nájmov vznikla obava pred morálnou devalváciou osobností.  

Nový impulz skrsol zo spolupráce farára Rastislava Stančeka a vtedajšieho riaditeľa ZUŠ P. M. 

Bohúňa Leonarda Vajduláka. V závere medzinárodného sympózia ku osobnosti Mikuláša Zmeškala 

pripravili dokument o koncepcii vybudovania zázemia pre vyučovanie a interpretáciu starej hudby 

v našej nehnuteľnosti s novým názvom „Zmeškalov dom hudby“. V našich priestoroch bola skutočne 
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rozvinutá bohatá koncertná činnosť a postupne sa budovala idea na širšie etablovanie nehnuteľnosti 

v kultúrnom spektre. Uvedené pomenovanie sa stretlo s veľkou pozitívnou odozvou v širokej verejnosti. 

Interne však naďalej zotrvávalo označenie budovy ako Cirkevný dom, aj keď bolo považované za 

dočasné. Z pohľadu identifikácie sa núkal termín „Evanjelický dom“, ale ten si zvolili členovia našej 

filiálky pre pomenovanie modlitebne s bytom v Tvrdošíne. Návrat k bežnému označovaniu cirkevno-

účelových objektov „Zborový dom“ sme pokladali v sekulárnom spektre mesta s konfesionálnou 

disproporciou za málo zrozumiteľný. 

Žiaľ, z rôznych dôvodov došlo časom k presunu celej hudobnej činnosti mimo Zmeškalov dom 

hudby. Napriek tomu sa ukázalo, že toto pomenovanie je pozitívne vnímané a  hlboko zakorenené 

v bežnej lexike spoluobčanov a verejnými i súkromnými inštitúciami nachádzajúcimi sa v meste Dolný 

Kubín. Názov sme ponechali aj z dôvodu marketingu smerom do Rakúska, kde je na základe stále 

prebiehajúcich výskumov život i dielo hudobného mecenáša a skladateľa Mikuláša Zmeškala dlhodobo 

známe. Z pohľadu historicko-kultúrnej hodnoty je jeho osobnosť ideálnym základom pre rôzne možné 

projekty financovania rôznorodej činnosti a stavebných či rekonštrukčných prác. Aj z tohto hľadiska sme 

v minulosti oslovili niekoľko osobností z politického spektra (europoslanca, zahraničných umelcov 

a organizátorov kultúrneho života). V tomto čase bola vyhotovená nová architektonická štúdia, v ktorej 

sú koncipované myšlienky polyfunkčnosti hudobného domu otvoreného do verejného priestoru. Návrh 

pozitívne vyriešil viaceré technické problémy so vstupmi a priestorom prístavbou smerom do námestia 

a využitím podkrovia. Náš potenciál bol tlmený nízkym portfóliom, obmedzeniami poskytovania 

finančných prostriedkov cirkevným inštitúciám, výhradne evidovaným kultúrnym pamiatkam, alebo 

podmienke totálneho ukončenia komerčnej činnosti v predmetnej nehnuteľnosti na päť až desať rokov.  

Napriek tomu môže v budúcnosti dôjsť k prijateľnej výzve, na ktorú sa chceme postupne 

pripraviť. Využitie budovy smerom ku kultúrnym a spoločenským akciám výrazne prispieva k budovaniu 

hodnôt v meste Dolný Kubín a jeho najbližšieho okolia. Okrem iného sa môžu interiéry schodísk, foyer 

a zadnej dlhej prepojovacej chodby využiť na krátkodobé a dlhodobé mini-expozície umenia. Vhodným 

ostáva návrat k pôvodnému výzoru severného priečelia budovy opätovnou inštaláciou štyroch veľkých 

okien na poschodí. Pre viaceré podujatia je vstup denného svetla do hlavnej sály viac ako žiadúci. 

 

4. Stručné informácie o šľachtickom rode Zmeškal 

Zmeškalovci pochádzajú z Tešínskeho Sliezska, kde sa spomínajú v 15. storočí. František I. daroval 

za zásluhy o prinavrátenie Oravy a hradu cisárskej korune v roku 1548 Václavovi Zmeškalovi  donáciu na 

dediny Leštiny, Osádku a Srňacie. Jeho synovia a následné potomstvo boli evanjelici a. v. Vetvy rodu sa 
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postupne rozšírili aj do ďalších oblastí Uhorska. Vzájomné vzťahy oravskej šľachty neboli jednoduché. 

Napriek tomu na začiatku 17. storočia funkciu oravského podžupana vykonával Jób (I.) Zmeškal. Od roku 

1622 zastupoval Alžbetu Czoborovú na rokovaniach župnej kongregácie či sedrii. Viacerí predstavitelia 

rodu sa stali podporovateľmi cirkevného života, vzdelávania a kultúry. Pre ilustráciu uvádzam výber 

niekoľkých osobností: 

Jób (I.) Zmeškal (1522-1632) sa zaslúžil o prestavbu vtedajšieho evanjelického a. v. kostola 

v Dolnom Kubíne (dnes rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej) v dvadsiatych rokoch 17. 

storočia. V interiéri kostola sa nachádza epitaf venovaný jeho manželke Anne Svätojánskej z roku 1622. 

Jób (II.) Zmeškal (1657-1732), podžupan Oravskej stolice, daroval na začiatku 18. storočia pozemok 

na stavbu dreveného artikulárneho kostola, fary, školy, hospodárskych budov a cintorína a aktívne sa 

zapojil do organizovania cirkevného života evanjelikov a. v. na Orave. 

Jób (V.) Zmeškal (1720-1778), druhý podžupan Oravskej župy, autor známej evanjelickej publikácie 

Škola Jóbova. 

Mikuláš Zmeškal (1759-1833) sa vypracoval na vysokého štátneho úradníka. Ako jediný z dnešného 

územia Slovenska bol priateľom Jozepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van 

Beethovena. Zároveň udržiaval úzke kontakty aj s inými významnými hudobníkmi, vydavateľmi, 

vedcami, politikmi, výrobcami nástrojov a literátmi. Sám komponoval a hral na violončelo. Vo svojom 

dome v centre Viedne usporadúval koncerty a celý život prispieval na rôzne pedagogické inštitúcie. 

Predstavuje najznámejšiu osobnosť rodu Zmeškal doma a v zahraničí. 

Ferdinand Zmeškal (1808-1870), poslanec Uhorského snemu, na ktorom v roku 1847 predniesol 

správu o hladomore na Orave a žiadal zrušiť poddanstvo. 

Alex Zmeškal (1815-1878) bol predseda Oravského ev. a. v. učiteľského bratstva na Orave 

a seniorálny dozorca (inšpektor) ECAV na Orave. 

Anna Johana Zmeškalová (1813-1880) bola maliarka, časť obrazov vlastní SNG. 

Johanna Ganczaughová, rodená Zmeškalová – darovala v roku 1833 finančný obnos na podporu 

chudobných rodičov, ktorých deti sa vzdelávali na leštinskej ev. a. v. škole. 

Etela Zmeškalová (1862-1934) predsedala stoličnému spolku Červeného kríža. 

 

5. Prečo Zmeškalov dom? 

- univerzálnosť - tretie slovo „hudby“ z pôvodného pomenovania absentuje z dôvodu prekročenia 

špecifického rámca zameraného len na hudobné umenie, 
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- viaceré historické osobnosti rodu Zmeškalovcov majú pri kvalitnom spracovaní potenciál 

marketingu v prostredí tvorby a interpretácie hudby, maliarskeho umenia, donorstva a histórie, 

- Mikuláš Zmeškal je známy v zahraničí, čo potencuje možnú medzinárodnú spoluprácu 

- život a dielo Mikuláša Zmeškala púta pozornosť v oblasti kultúrnej sféry 

- pôvod rodu Zmeškal a ich pôsobenie nielen na území dnešného Slovenska je vhodnou základňou 

pre cezhraničnú spoluprácu najmä na úrovni projektov s Poľskom, Českom a Rakúskom, 

- viaceré osobnosti rodu Zmeškal sa angažovali v politickej správe Oravskej župy a tým aj jej 

zázemia (Oravský hrad, neskôr Veličná a od 17. storočia Dolný Kubín), 

- pomenovanie Zmeškalov dom evokuje kultúrnu tradíciu, ktorú môžeme snúbiť s historicko-

kultúrnou hodnotou nehnuteľnosti, 

- zdôraznenie regionálnosti rodu je spojené s jedinečnosťou narácie bez straty orientácie na 

evanjelickú a. v. identitu, 

- poly-tematickosť východiskového materiálu pre vytvorenie ideových zámerov rôznorodých 

projektov, 

- načrtnutie geograficko-historickej línie miestnych evanjelikov: prestavba dobovo evanjelického 

dolnokubínskeho kostola v 17. storočí so súčasným pokračovaním náboženskej tradície  v 

predmetnej nehnuteľnosti a terajšom evanjelickom kostole s poukazom na prejav vytrvalosti 

počas náročných období v Leštinách (artikulárny kostol v Leštinách bol útočiskom 

dolnokubínskych evanjelikov v rokoch 1709 do roku 1781), 

- minimalizovanie napätia v spoločenskom diskurze pri pomenovaní nehnuteľnosti historicky 

duchovnou osobou v interakcii s rôznymi povahami prenájmov, 

- bonus ku genius loci a formovaniu verejného priestoru, 

- zúročenie pozitívnej spätnej väzby doterajšieho pomenovania, 

- zjednotenie názvu nehnuteľnosti v cirkevnom a verejnom priestore, 

- podpora pátosu historickej budovy. 

 

 

Kapitoly 1. až 4. som vypracoval na základe viacerých prameňov, kapitola č. 5 je autorská.  

Mgr. Rastislav Stanček, PhD. 

Dolný Kubín, február 2022. 

 

 




