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Životné jubileum je príležitosťou jubilantovi vyjadriť blahoželania toho
najlepšieho do ďalších rokov života a zároveň je však aj príležitosťou bilancie
jeho pracovných i osobných úspechov, či zamyslením sa nad doteraz nena
plnenými cieľmi alebo predstavami. V súčasnej dobe, kedy sa predlžovanie
ľudského veku stáva skutočnosťou a odchod do pracovného odpočinku zasa
vzdialenou budúcnosťou, oslava päťdesiatky sa javí ako termín priskorý na
takúto bilanciu. Môžeme ju však považovať za príležitosť na malé zamysle
nie a ohliadnutie sa do rokov nedávnych a priblížiť priebeh doterajšej profe
sijnej dráhy i osobnosti jubilanta.
Bratislavský rodák Peter Hyross po absolvovaní štúdia na FFUK odbor
história začal v roku 1984 pracovať v Slovenskom národnom múzeu ako od
borný pracovník. V roku 1991 sa v tomto múzeu stal riaditeľom Historického
múzea a v roku 1996 riaditeľom Múzea Červený Kameň. V roku 1997 sa stal
riaditeľom Mestského múzea v Bratislave.
Keď som pred vyše dvadsiatimi rokmi prišla pracovať do vtedy ešte
Historického ústavu Slovenského národného múzea, v oddelení numizma
tiky medzi trezormi sedel pohodový mladý muž. Tohto mladíka si kolegovia
v porevolučnej dobe vytypovali za riaditeľa a tomuto pracovnému postu zo
stal verný až do súčasnosti. Už 18 rokov v tejto funkcii zažíva jej príjemné
stránky a snaží sa prekonávať tie nepríjemné. Jeho prácu ako riaditeľa som
mala možnosť pozorovať zblízka už od jej začiatkov a bezprostredne počas
jeho pôsobenia v Múzeu mesta Bratislavy. Je asi jedným z mála riaditeľov
múzeí na Slovensku, ktorého okrem bežnej činnosti spojenej s vedením in
štitúcie sprevádza na jeho pracovnej ceste sťahovanie zbierok a úpravy či re
konštrukcie budov. Po začatí veľkého sťahovania zbierok na Bratislavskom
hrade s krátkym zastavením na Červenom Kameni, ktoré sa tiež nezaobišlo
bez presunov spojených s rekonštrukciou objektu netušil, že aj v Múzeu mes
ta Bratislavy ho čaká niekoľko rokov spojených s takouto činnosťou. V rámci
príprav na rekonštrukciu Apponyiho paláca a následne Starej radnice nasta
lo niekoľkoročné sťahovanie a presuny zbierkových predmetov i samotných
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zamestnancov. Vďaka tomu sa však postupne začali realizovať jeho predsta
vy o zlepšení situácie uloženia zbierkových predmetov, zariadenia reštaurá
torských dielní či zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov.
Rekonštrukciou spomínaných objektov i čiastočnými úpravami ďal
ších expozícií sa postupne začali realizovať aj jeho vízie o obnove všetkých
zastaralých expozícií múzea. Vedľa realizácie nových expozícií: Múzea
Arthura Fleischmanna, Múzea vinohradníctva a Múzea historických inte
riérov v Apponyho paláci sa uskutočnila repasácia Múzea J. N. Hummela,
úprava Múzea zbraní v Michalskej veži, rekonštrukcia Antickej Gerulaty
v Rusovciach a v súčasnosti prebiehajú práce na realizáciu novej expozície
Múzea farmácie.
Samostatnou kapitolou, ktorej venuje náležitú pozornosť je NKP hrad
Devín. Pokračujú tu práce na jeho obnove a ako dúfa, čo najskôr sa tu podarí
vybudovať aj nové zázemie pre zamestnancov.
Ďalšou oblasťou, ktorú jubilant považuje pre múzeum za dôležitú, je pre
zentácia na verejnosti. Okrem expozícií sú to výstavy a sprievodné podu
jatia. Srdcovou záležitosťou popri vlastných výstavách sú predovšetkým
výstavy v spolupráci s veľvyslanectvami či zahraničnými kultúrnymi cen
trami, ktoré prezentovali nielen ponuku týchto inštitúcií, ale ich prostred
níctvom predstavili aj múzeum v zahraničí. Jeho snahou je aj vybudovanie
systematického a pravidelného fungovania sprievodných a vzdelávacích
programov, ktoré pritiahnu do múzea široký okruh záujemcov.
Po stránke osobnej je Peter Hyross predovšetkým vzorným otcom pia
tich detí a rodina pre neho znamená najvyššiu hodnotu. Táto jeho otcovská
črta sa niekedy prejavuje aj pri riešení pracovných záležitostí. Ako riaditeľ
či kolega má snahu o zabezpečenie bezproblémovej činnosti múzea. Svojim
typickým, niekedy až exaltovaným postojom sa vie zapáliť pre nápady či rea
govať na prípadné nedostatky vo výsledkoch činnosti.
Na jubilanta čaká v najbližšom čase okrem úloh vyplývajúcich zo základ
ného poslania múzea aj vedenie viacerých náročných úloh spojených najmä
s realizáciou expozície v zrekonštruovanej Starej radnici.
Želáme mu pri plnení týchto úloh i v osobnom živote veľa elánu, zdravia
a úspechov.
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