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Sieť kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 

samosprávneho kraja 
 

      

      Trnavský samosprávny kraj  realizuje svoju pôsobnosť v oblasti kultúry, t. z. utvára 

podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa 

o ochranu pamiatkového fondu,  prostredníctvom 18 organizácií kultúry vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež prostredníctvom grantového systému Podpora kultúrnych 

a umeleckých aktivít,  ktorý bol vo forme Výzvy č. 1/2015 prijatý Zastupiteľstvom Trnavského 

samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho 

kraja č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a Dodatku 

č.1 a Dodatku č. 2.  

 

Organizácie kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja: 

 

1 divadlo 

Divadlo Jána Palárika v Trnave 

 

4 knižnice 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

Galantská knižnica v Galante 

Záhorská knižnica  v Senici 

 

6 múzeí 

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 

Vlastivedné múzeum v Galante 

Záhorské múzeum v Skalici 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 

Balneologické múzeum v Piešťanoch 

 

2 galérie 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

Galéria Jána Koniarka v Trnave 

 

4 osvetové strediská 

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 

Galantské osvetové stredisko v Galante 

Záhorské osvetové stredisko v Senici 

Trnavské osvetové stredisko v Trnave 

 

1 hvezdáreň a planetárium 

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci 

 

      Všetky kultúrne inštitúcie sú samostatnými právnickými osobami, hospodáriacimi ako 

príspevkové organizácie. 

 

 



Financovanie organizácií kultúry v roku 2015: 
 

Financovanie – bežné výdavky v roku 2015 

Bežné výdavky- 

dotácia zriaďovateľa 

4 533 598 € 

Bežné výdavky –  

Digitalizácia kultúrneho dedičstva – projekt štrukturálnych fondov 

 

1 503 494 € 

Bežné výdavky – kofinancovanie grantov  21 487 € 

Bežné výdavky – 

Grantový systém MK SR a kultúrne poukazy, Úrad vlády SR, MZV 

SR 

218 257 € 

Bežné výdavky - spolu 6 276 836 € 

 

Rozpočet bežných výdavkov pokrýval základné potreby organizácií – mzdy, odvody 

a nutné režijné výdavky. Náklady na odborné činnosti, ktoré vyplývajú zariadeniam priamo 

z príslušných právnych predpisov, ako je napr. ochrana zbierkových fondov v múzeách 

a galériách, dopĺňanie a rozširovanie knižničných fondov, budovanie informačných systémov, 

poskytovanie služieb občanom v oblasti kultúry sa realizovali vo veľkej miere z finančných 

prostriedkov rôznych grantov a grantových schém / Grantový systém MK SR,  Úradu vlády SR 

a Ministerstva zahraničných vecí SR/. 

            Úrad TTSK financoval organizovanie najvýznamnejších, tzv. nosných podujatí kultúry 

– festivalov, výstav, oslavy výročí štátnych sviatkov, výročí významných historických udalostí 

a výročí významných dejateľov našich dejín. a vydanie publikácie Poľovníctvo v TTSK. 

            Celý rok sa niesol v znamení 200. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších 

osobností slovenských dejín – Ľudovíta Štúra.  

   V organizáciách kultúry pracovalo v roku 2015 – 300,9 zamestnancov,  priemerná mzda 

bola 723,23 €. 

 

 

 

 

Porovnanie výšky pridelených príspevkov – bežných výdavkov na 

činnosť organizácií v rokoch 2002 - 2015 

r. 2002 2 480 946,7 € r. 2009 4 911 681 € 

r. 2003 2 646 916,3 € r. 2010 4 012 234 € 

r. 2004 2 832 083,6 € r. 2011 3 973 900 € 

r. 2005 2 971 320,5 € r. 2012 4 290 602 € 

r. 2006 3 292 637,6 € r. 2013 4 092 080 € 

r. 2007 3 950 308,7 € r. 2014 4 278 164 € 

r. 2008 4 187 811,2 € r. 2015 4 533 598 € 

 

 

 

 



Financovanie – kapitálové výdavky v roku 2015 

Kapitálové výdavky- 

dotácia zriaďovateľa 
68 825,00 € 

Kapitálové výdavky – 

z prostriedkov Oddelenia projektov EÚ 
32 453,00 € 

Kapitálové výdavky – 

Grantový systém MK SR 
36 125,91 € 

Kapitálové výdavky – 

Grantový systém MK SR  - kofinancovanie 
3 130,89 € 

Kapitálové výdavky – 

štrukturálne fondy Európskej Únie 
3 055 014,15 € 

Kapitálové výdavky – 

štrukturálne fondy Európskej Únie - kofinancovanie 
160 790,50 € 

Kapitálové  výdavky - spolu 3 356 339,45 € 

 

Porovnanie výšky pridelených kapitálových výdavkov pre odvetvie 

kultúry v r. 2002-2015 
r. 2002 1 030 272,90 € r. 2009 145 958,24 € 

r. 2003 623 647,35 € r. 2010   23 809,00 € 

r. 2004 409 612,96 € r. 2011 139 019 € 

r. 2005 179 512,71 € r. 2012 39 006 € 

r. 2006  324 868,88 € r. 2013 126 937 € 

r. 2007 325 698,73 € r. 2014 37 227,37 € 

r. 2008 650 268,87 € r. 2015 68 825,00 € 

 

Finančné prostriedky pridelené v rámci investícií pre odvetvie kultúry slúžia nielen na 

poskytovanie služieb v oblasti kultúry, ale sú zároveň vkladom do ochrany  kultúrneho 

dedičstva v Trnavskom samosprávnom kraji, čo má priamu súvislosť s rozvojom cestovného 

ruchu, turizmu a cezhraničnej spolupráce.  

    

 

Investičné akcie so štrukturálnych fondov Európskej únie 
 

V roku 2015 realizoval Trnavský samosprávny kraj v odvetví kultúry 6 projektov, 

v rámci ktorých vyčerpal 4 741 724,65 €.  

V múzeách a galériách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja 

sa v roku 2015 realizoval dopytovo orientovaný projekt v rámci OPIS 2 pod názvom 

„Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových 

a fondových inštitúcií TTSK“. V rámci projektu bolo do júla 2015 zdigitalizovaných 10 419 

vybraných zbierkových predmetov, zriadené digitalizačné pracovisko TTSK a vytvorená 

virtuálna galéria – múzeum (http://www.digitalizacia.trnava-vuc.sk/) pre návštevníkov. 

Celkové náklady projektu dosiahli sumu 1 503 494 €. 

Zároveň bolo v roku 2015 realizovaných 5 projektov z Regionálneho operačného 

programu, ktorého riadiacim orgánom bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR. 

 Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede – 

v rámci projektu bola rekonštruovaná výstavná sieň múzea a priľahlé parkové priestory 

múzea. Celkové náklady projektu dosiahli sumu 547 678 €. 

http://www.digitalizacia.trnava-vuc.sk/


 Rekonštrukcia a modernizácia Západoslovenského múzea v Trnave – v rámci 

projektu bola riešená výmena všetkých okien bývalého kláštora klarisiek z dôvodu 

zníženia tepelných strát, rekonštrukcia fasády a výstavba výťahu. Celkové náklady 

projektu dosiahli sumu 1 409 666 €. 

 Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy v Trnave – cieľom projektu bola záchrana 

Synagógy Status quo ante, ktorá v súčasnosti slúži ako galerijný priestor pre súčasné 

umenie Galérie Jána Koniarka v Trnave. V rámci projektu bola riešená bezbariérovosť, 

rekonštrukcia fasády, reštaurovanie zachovaných prvkov a výmena okien. Celkové 

náklady projektu dosiahli sumu 809 966 €. 

 Rekonštrukcia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave – v rámci projektu bola 

realizovaná rekonštrukcia fasády a zastrešenia objektu. Celkové náklady projektu 

dosiahli sumu 470 920,65 €. 

 Prestavba a dostavba Robotníckeho domu v Hlohovci – v rámci uvedeného projektu 

bola plánovaná rekonštrukcia výstavných priestorov Vlastivedného múzea v Hlohovci 

s cieľom rozšíriť služby pre návštevníkov o študovňu, knižnicu a zároveň bolo cieľom 

zvýšiť bezpečnosť zbierok. Z technických dôvodov nebolo možné projekt dokončiť 

a Trnavský samosprávny kraj odstúpil od zmluvy o nenávratný finančný príspevok zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nosné podujatia  

Trnavského samosprávneho kraja   

v roku 2015 v odvetví kultúry                                    
 

Názov podujatia Miesto konania Dátum Organizátor 

Týždeň slovenských 

knižníc 2015 

Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave 

23. marec 

2015, 14,00  

Trnavský samosprávny kraj, 

Knižnica J. Fándlyho v Trnave 

Deň Zeme  Galanta, Senica 22. apríl 2015, 

10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Galantské osvetové stredisko, 

Záhorské osvetové stredisko 

Kultúra ako fenomén 

Trnavského 

samosprávneho kraja - 

konferencia 

Zrkadlová sála DJP 

v Trnave 

23. apríl 2015, 

10,00 

Trnavský samosprávny kraj 

70. výročie ukončenia 2. 

svetovej vojny - výstava  

Západoslovenské 

múzeum v Trnave 

6. máj 2015, 

16,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Západoslovenské múzeum v 

Trnave 

Krajské oslavy Dňa 

víťazstva nad fašizmom 

Trnava 7. máj  

2015, 11,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Trnavské osvetové stredisko 

Žitnoostrovské pastelky – 

výtvarná súťaž pre deti 

Dunajská Streda 7. máj 2015, 

11,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Žitnoostrovské osvetové 

stredisko 

Odovzdávanie ocenení 

pracovníkom odvetvia 

kultúry 

Trnava 14. máj 2015, 

10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Trnavské osvetové stredisko  

9. župný folklórny festival Krakovany 27. - 28. jún 

2015, 18,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Trnavské osvetové stredisko 

Slávnosti spevu, hudby 

a tanca – Deň úcty k 

poľnohospodárom 

Červeník 2015 

Červeník 9. august 

2015, 15,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Trnavské osvetové stredisko 

Dožinkové slávnosti a deň 

ľudových tradícií – krajský 

folklórny festival 

v Galante 

Galanta 13. august 

2015, 17,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Galantské osvetové stredisko 

Prehliadka mužských 

folklórnych skupín – 

Spievajte s nami 

Madunice 23. august 

2015, 14,30 

Trnavský samosprávny kraj, 

Trnavské osvetové stredisko 

Krajské oslavy SNP 

v Trnave 

Trnava 28. august 

2015, 10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Trnavské osvetové stredisko 

Trienále plagátu Trnava 

2015 – medzinárodná 

súťažná prehliadka 

v plagátovej tvorbe 

Kopplova vila 

a Synagóga – 

centrum súčasného 

umenia 

3. september – 

november 

2015, 17,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Galéria Jána Koniarka v 

Trnave 

Deň obetí holokaustu 

a rasového násilia – 

krajské spomienkové 

podujatie 

Sereď 8. september 

2015, 10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Galantské osvetové stredisko 



Krajská výstava 

poľovníckych trofejí  

Vlastivedné múzeum 

v Hlohovci 

10. september 

2015, 16,30 

Trnavský samosprávny kraj, 

Západoslovenské múzeum 

v Trnave, obvodné poľovnícke 

komory 

110. rokov Domu kultúry 

a Záhorského múzea v 

Skalici 

Skalica 18. september 

2015, 16,30 

Trnavský samosprávny kraj, 

Záhorské múzeum v Skalici 

Slávnostné otvorenie novej 

expozície v Hlbokom pri 

príležitosti 200. výročia 

narodenia Ľudovíta Štúra 

Hlboké 27. september 

2015, 10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Záhorské múzeum v Skalici 

Konferencia 200. výr. 

narodenia Ľ. Štúra – odkaz 

európskeho velikána pre 

dnešok  a odovzdávanie 

župných ocenení 

významným osobnostiam 

TTSK 

Trnava 

 

1. október 

2015, 10,00 

Trnavský samosprávny kraj 

Videl som tancovať 

Jitterboogie – literárne 

pásmo k 88. výročiu 

narodenia Miroslava Válka 

Trnava 1.október 

2015, 10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave 

Poetické pásmo Ľudovít 

Štúr – milovník života 

slovenského   

Divadlo Jána 

Palárika v Trnave 

2. október 

2015, 10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Divadlo Jána Palárika 

v Trnave 

Literárny salón Trnava 

2015 

Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave 

14. október 

2015, 13,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave 

Vyhodnotenie Trienále 

plagátu 2015 

Divadlo Jána 

Palárika v Trnave 

15. október 

2015, 17,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Galéria Jána Koniarka v 

Trnave 

Energetici a umenie - 

výstava 

Úrad TTSK 21. október 

2015, 14,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Západoslovenské múzeum v 

Trnave 

XXIX. roč. celoslovenskej 

autorskej súťaže Literárna 

Senica L. Novomeského 

Senica 3.december 

2015, 14,00  

Trnavský samosprávny kraj, 

Záhorská knižnica v Senici 

Spomienka pri príležitosti 

145. výročia úmrtia Jána 

Palárika – pietny akt 

kladenia vencov 

Majcichov 5.december 

2015, 10,00 

Trnavský samosprávny kraj, 

Trnavské osvetové stredisko 

 

 

 

  



Vyhodnotenie aktivít TTSK k Roku Ľudovíta Štúra 2015  

 
 Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (28. október 1815 Uhrovec –      

12. január 1856 Modra), jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín,  jazykovedca, 

politika, pedagóga, publicistu, kodifikátora slovenskej spisovnej reči, bojovníka proti 

národnému a sociálnemu útlaku a vodcu generácie nazývanej štúrovci, vláda Slovenskej 

republiky vyhlásila rok 2015 za  Rok Ľudovíta Štúra. 

 

Trnavský samosprávny kraj  zrealizoval v roku 2015 celkovo 230  akcií,  ktorými si 

kultúrne organizácie a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK spolu s občanmi kraja 

dôstojne pripomenuli toto jubileum. 

Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK -  Divadlo Jána Palárika 

v Trnave, štyri knižnice, šesť múzeí, štyri osvetové strediská, Hvezdáreň a planetárium 

v Hlohovci a dve galérie zrealizovali počas roka 2015  58 podujatí  venovaných osobnosti   

Ľudovíta Štúra.  

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobností TTSK zrealizovali  172 akcií, ktorými 

priblížili a zdôraznili mladšej generácii  význam života  a diela Ľudovíta Štúra ako aj jeho 

najbližších spolupracovníkov a celej štúrovskej generácie pre slovenský národ. Prehľad 

jednotlivých podujatí zrealizovaných počas roku 2015 (Príloha č. 1). 

 

Úrad Trnavského samosprávneho kraja prostredníctvom Odboru kultúry Úradu TTSK a 

Odboru školstva a telesnej kultúry Úradu TTSK počas celého roka dôsledne sledoval 

a koordinoval organizáciu i priebeh podujatí v samosprávnom kraji. V mesačných intervaloch 

boli jednotlivé podujatia vyhodnocované a informácie o nich boli predkladané do Porady 

vedenia Úradu TTSK a prostredníctvom webovej stránky TTSK boli informácie o 

uskutočnených akciách zverejňované a tým dostupné aj širokej verejnosti. Články o 

podujatiach venovaných Ľudovítovi Štúrovi boli publikované  v periodiku  Rodný môj kraj.  

      

1. Vymenovanie a pôsobenie Koordinačného výboru Roka Ľudovíta Štúra 2015 

v Trnavskom samosprávnom kraji  

 

 Predseda TTSK Tibor Mikuš vymenoval vo februári 2015  Koordinačný výbor Roka 

Ľudovíta Štúra 2015 v Trnavskom samosprávnom kraji. Výbor pracoval v zložení: Štefan  

Murárik, PhDr. Ľubica Malá, PhDr. Jozef Hrdlička, Mgr. Jana Baranovičová, Mgr. Jozef Behul, 

PhDr. Stanislav Bajaník, Mgr. Rastislav Hargaš, akad. arch. Róbert Němeček, PhDr. Viera 

Drahošová, RNDr. Ľubica Krištofová, Ing. Juraj Štafa, PhD. Mgr. Miroslav Jäger. Členovia 

tohto výboru zásadným spôsobom prispievali svojimi pripomienkami a činnosťou k príprave 

podujatí.  

 

2. Kalendár podujatí organizovaných v Roku Ľudovíta Štúra 2015 v Trnavskom 

samosprávnom kraji  

 

V záujme zabezpečenia efektívnej koordinácie a prehľadu  o realizovaných podujatiach 

bol vypracovaný Kalendár podujatí organizovaných v Roku Ľudovíta Štúra 2015 v Trnavskom 

samosprávnom kraji. Kalendár bol počas roka  niekoľkokrát dopĺňaný o nové podujatia. Pre 

verejnosť bol dostupný na webovej stránke TTSK. 

 

 

 

 



3. Vyhotovenie Pamätnej medaily predsedu TTSK – Rok Ľudovíta Štúra 2015  

 

Na počesť jubilea pripravil Úrad TTSK vydanie Pamätnej medaily predsedu TTSK – 

Rok Ľudovíta Štúra 2015, ktorou predseda TTSK pri príležitosti Dňa TTSK 1. októbra 2015 

ocenil významné osobnosti regiónu a Slovenska (Príloha č. 2). 

 

4. Vyhotovenie  busty Ľudovíta Štúra 

 

 Úrad Trnavského samosprávneho kraja na základe pokynov predsedu TTSK  

v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave  zabezpečil autorské odliatie novej busty 

Ľudovíta Štúra pre potreby Trnavského samosprávneho kraja.  Vyhotovovateľom busty sa stal 

po riadnom výberovom konaní Mgr. art. Martin Pala.  

 Bustu slávnostne odhalili pred zasadnutím Zastupiteľstva TTSK dňa 7. októbra 2015 

predseda TTSK spolu s podpredsedami TTSK Zdenkom Čambalom a Józsefom Berényim. 

Ďalšiu kópiu zapožičal TTSK Domu Matice slovenskej v Galante a Galérii Jána Koniarka 

v Trnave. 

 

5. Otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe Jozefa  Miloslava  Hurbana v Hlbokom 
  

V rámci celoslovenských osláv Roka Ľudovíta Štúra 2015 sa dňa 27. septembra 2015 

uskutočnili v obci Hlboké oslavy, počas ktorých bola otvorená novozrekonštruovaná Pamätná 

izba J. M. Hurbana. Na príprave podujatia sa podieľali okrem hlavného organizátora 

Trnavského samosprávneho kraja aj Obec Hlboké, Záhorské múzeum v Skalici a Záhorské 

osvetové stredisko v Senici.  

 

6. Vedecká konferencia: 200. výročie narodenia  Ľudovíta Štúra – odkaz európskeho 

velikána pre dnešok  

 

 Dňa 1. októbra 2015 sa uskutočnila v rámci Dňa TTSK konferencia  200. výročie 

narodenia Ľudovíta Štúra - odkaz európskeho velikána pre dnešok.  Spoluorganizátormi 

konferencie boli Matica slovenská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 

Trnavská arcidiecéza, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave.   Záštitu nad podujatím prevzal Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej 

republiky. V úvode konferencie odzneli písomné pozdravy Mareka Maďariča, ministra kultúry 

SR a Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa. Prítomným  sa prihovorili hlavný organizátor Tibor 

Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku a Jozef Matúš, rektor Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. V hlavnej časti programu sa prostredníctvom prednášok prítomným 

prihovorili  Jaroslav Chovanec, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave s príspevkom: 

„Ľudovít Štúr a jeho odkaz dnešku“, Peter Horváth, Kultúrna rada TTSK s príspevkom: 

„Trnava v čase národného obrodenia“, Pavol Parenička, CSc., Fakulta humanitných vied 

Žilinskej univerzity: „Ľudovít Štúr a Trnava“, Adrián Lančarič, Trnavská arcidiecéza: 

„Nadkonfesionálny postoj Ľudovíta Štúra pri uzákonení spisovnej slovenčiny“,  Miroslav 

Jäger, Evanjelická fara Vrbové: „Štúrovci a mesto Vrbové“ a Milan Katuninec, Filozofická 

fakulta Trnavskej univerzity: „Snahy Andreja Radlinského nadviazať na pôsobenie 

Slovenského učeného tovarišstva založením Spolku svätého Vojtecha“ Na záver prijali 

prítomní komuniké.  

 

 



7. Oceňovanie významných osobností Pamätnou medailou vydanou pri príležitosti 

200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra 

Trnavský samosprávny kraj každý rok pri príležitosti Dňa TTSK udeľuje ocenenia 

významným osobnostiam a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kraja. Práve v tento deň, 1. 

októbra 2015 ocenil predseda TTSK Tibor Mikuš  aj osobnosti kraja Pamätnou medailou 

predsedu TTSK 2015  - Rok Ľudovíta Štúra.  Medzi ocenenými boli  predseda vlády Robert 

Fico,  Rudolf Schuster, prezident SR v rokoch 1999 - 2004  a Ivan Gašparovič, prezident SR 

v rokoch  2004 – 2014,   ktorý sa slávnosti osobne zúčastnil. Medzi ocenenými bol minister 

kultúry Marek Maďarič  a kardinál Ján Chryzostom Korec. Pamätnú medailu si prevzal 

arcibiskup Ján Orosch, biskup Miloš Klátik, farár Rastislav Hargaš, historik Milan Stanislav 

Ďurica, herci Juraj Sarvaš, Dušan Jamrich, Štefan Kvietik, Božidara Turzonovová, spisovateľ 

Viliam Turčány, maliar Ondrej Zimka,  dirigent Viliam Karmažín,  bývalý politik Viliam 

Oberhauser, národovec Stanislav Bajaník a ďalší. (1. 10. 2015) 

Trnavský samosprávny kraj, ktorého predstavitelia  a   občania  majú úprimný vzťah k 

rešpektovaniu  a rozvíjaniu  našich kultúrno-historických tradícií, prijali rozhodnutie vlády SR 

o vyhlásení roka 2015 za Rok Ľudovíta Štúra  s plným rešpektom a vážnosťou. Od začiatku 

roka 2015 bola vyvíjaná značná iniciatíva na využitie 200. výročia Štúrovho narodenia na 

zdôraznenie dejinnej podstaty  existencie  slovenského národa. Cez život a tvorbu Ľudovíta 

Štúra, ale aj  Hurbana, Hodžu a ďalších Štúrových spolupracovníkov a nasledovníkov bola 

zdôrazňovaná myšlienka národnej i občianskej spolupatričnosti, národnej jednoty, sociálnej 

spravodlivosti i kultúrneho a spoločenského pokroku. Cieľom veľkého množstva rozličných 

spomienkových stretnutí, divadelných predstavení, koncertov,  exkurzií, výstav, seminárov, 

konferencií či literárnych a výtvarných prác žiakov nebola len spomienka na minulosť, ale 

predovšetkým snaha o hľadanie historickej paralely so súčasnosťou. 

      

Trnavský samosprávny kraj v celej svojej  inštitucionálnej ako aj občianskej podobe 

úlohy i poslanie vyplývajúce z podstaty Roka Ľudovíta Štúra splnil na dôstojnej úrovni.  

 

 

  



Grantový systém  TTSK - Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 

 
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Trnavského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schválilo Výzvu č. 1/2015, ktorá 

upravuje podmienky poskytovania dotácií v grantovom systéme TTSK – Podpora kultúrnych 

a umeleckých aktivít.  

Výzva bola dotovaná čiastkou 25 000 €, z toho sumou 2 500 € disponoval predseda 

Trnavského samosprávneho kraja, t. z., že na prerozdelenie bola určená čiastka 22 500 €. 

Trnavský samosprávny kraj obdržal v rámci Výzvy č. 1/2015 Podpora kultúrnych 

a umeleckých  aktivít 206 projektov, z ktorých 93 bolo podporených.  

      

 Z programu na obnovu a ochranu pamiatok a pamätihodností TTSK bol podporený 

1 projekt v celkovej čiastke 1 000 €.  

 



Prehľad vývoja grantového systému Trnavského samosprávneho kraja 

Rok Počet  Počet 

Finančné  

prostriedky  

Rezerva predsedu 

10 % z Výzvy 

Rezerva predsedu 

z celkových  financií 

Pamiatky a 

pamätihodnosti 

  podaných  schválených schválené na  Počet Finančné Počet Finančné Počet Finančné 

  projektov projektov grantový systém projektov prostriedky projektov prostriedky projektov prostriedky 

2006 92 74 59 750 0 0 0 0 0 0 

2007 311 217 84 511 16 9 958 23 19 850 0 0 

2008 364 164 88 595 17 9 760 32 22 555 0 0 

2009 382 238 179 280 9 4 274 46 35 542 14 74 700 

2010 522 0 0 0 0 18 15 120 2 17 100 

2011 266 106 29 700 5 2 300 11 8 200 8 10 900 

2012 282 109 29 700 7 2 200 19 8 450 5 8 300 

2013 228 94 22 500 6 2 100 23 8 350 9 18 900 

2014 157 77 22 500 6 2 400 21 6 650 6 9 000 

2015 206 93 22 500 8 2 500 21 7 600 1 1 000 



 

 

DIVADLO JÁNA  PALÁRIKA V TRNAVE 
 

 

 

      Poslaním Divadla Jána Palárika v Trnave je zabezpečovať vznik a verejné šírenie 

divadelných diel so zameraním na tvorbu pre deti a mládež, ako aj dramatických diel určených 

najširšiemu okruhu divákov.  

 

Územná pôsobnosť:  Divadlo Jána Palárika v Trnave prezentuje svoju činnosť v sídle divadla 

a na území  celej Slovenskej republiky formou zájazdov. Poskytuje priestor na                                     

prezentáciu aj iným profesionálnym divadelným súborom. 
 

Personálna vybavenosť: 64 zamestnancov 

 

Priemerná mzda: 585,27 € 

 

Príspevok zriaďovateľa – bežné výdavky: 814 764,00 € 

800 000,00  € dotácia na bežné výdavky 

    5 000,00 € príspevok na zájazd – Báčsky Petrovec 

    1 164,00 € príspevok na dymostroj 

    6 000,00 € príspevok na opravu javiskovej techniky 

    2 600,00 € príspevok na zvukový kompresor a výstavu Ľ. Štúra      

 

Príspevok zriaďovateľa – kapitálové výdavky: 0 

 

Tržby a vlastné výnosy: 244 299 € 

223 038,00  € - vstupné za predstavenia 

    8 961,58  € - sponzorstvo – Slovenské elektrárne, Tatra banka, výves plagátov 

  12 299,42  €  -ostatné – bulletiny, abonentky, prenájmy 

 

Granty MK SR – bežné výdavky: 7 000 € 

7 000 €  - inscenácia Petra Kováčika - Boží vták   

 

Kofinancovanie zriaďovateľa – bežné výdavky: 845 € 

 

Kultúrne poukazy: 25 580 €                                                         
 
 

 

 

Činnosť Divadla Jána Palárika v Trnave za roky 2011 - 2013 

Rok Počet 

predstavení 

Počet premiér Počet repríz Návštevnosť Tržby v € 

2012 48 5 235 45 121 192 924 

2013 53 6 238 41 891 210 031 

2014 52 5 232 39 630 203 774 

2015 53 7 223 39 965 223 038 

 

 



 

 

Predstavenia Divadla Jána Palárika v Trnave  

 

Vlastné predstavenia za rok 2015 

Názov predstavenia Reprízy 

celkom 

Reprízy  

  2014 

Návštevnosť 

 

Tržby v  € 

Všetko o mužoch 116 3 500 3 326,00 

Vrátila sa raz v noci 90 4 802 4 903,00 

Zmierenie alebo ... 100 12 2 865 12 392,00 

Traja tučniaci 69 12 2 931 7 290,00 

Tri letušky v Paríži 64 15 3 243 26 335,00 

Meštiak šľachticom 30 5 807 4 374,00 

Jazyková ríša 32 7 412 1 558,00 

Voľakedy a dnes 41 4 218 902,00 

Zlatý kľúčik 40 15 3 392 12 828,00 

Bábka 21 4 142 662,00 

Herci sú unavení 23 5 832 4 561,00 

Opica a ženích 16 4 556 3 442,00 

Trnavská skupina 18 9 721 3 684,00 

Kamenný chodníček 26 16 3 627 26 363,00 

Mandragora 17 12 2 022 15 055,00 

Boží vták 13 13 1 739 9 044,00 

Čierna komédia 13 13 2 612 17 436,00 

Ostrov pokladov 14 14 2 922 16 076,00 

Ach tie ženy, ach tí muži 9 9 2 233 18 200,00 

Ľudoví Štúr 6 6 376 734,00 

Mlynárkin pytač 11 11 2 702 10 335,00 

Na gut, začíname 5 5 260 1 222,00 

Spolu 774 198 35 914 200 722,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cudzie predstavenia za rok 2015 

Hosťujúci súbor 

 

    Počet  

predstavení 

 Návštevnosť  Tržba v € 

 

Harry teater Banská Bystrica 
 

2 
 

338 
 

1 014,00 

 

ART Music Orchestra Červeník 
 

2 
 

495 
 

4 577,00 

 

DJGT Zvolen 
 

3 
 

501 
 

2 430,00 

 

Div. Happy Bratislava 
 

1 
 

70 
 

210,00 

 

Štúd. tanca a pohybu Alegria Trnava 
 

1 

 

258 
 

3 178,00 

 

SKD Martin 
 

1 
 

158 
 

1 188,00 

 

Div. Na hojdačke Žilina 
 

1 
 

70 
 

210,00 

 

Teatro Neline Bratislava 
 

1 

 

70 
 

210,00 

 

Bratislavské bábk. divadlo, Bratislava 
 

1 
 

241 
 

956,00 

 

Novgorodské div. Veľký Novgorod 

Rusko 

 

1 
 

71 
 

68,00 

 

Spišské div. Spišská  Nová Ves 
 

3 
 

715 
 

2 781,00 

 

Div. spolek Frída, ČR 
 

1 
 

42 
 

168,00 

 

Mestské divadlo Rožňava 
 

1 
 

231 
 

645,00 

 

Štúdio L+S Bratislava 
 

1 
 

257 
 

2 409,00 

 

DISK  Trnava 
 

1 
 

67 
 

134,00 

 

Div. Pod balkónom, B. Bystrica 
 

1 
 

211 
 

630,00 

 

Slovenské vojvod. Div. Báčsky 

Petrovec - Srbsko 

 

1 
 

146 
 

792,00 

 

SND Bratislava 
 

1 
 

64 
 

440,00 

 

Rizman, Grejtáková /koncert/ 
 

1 
 

46 
 

276,00 

Spolu 25 4 051 22 316,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

Rekapitulácia výkonov za rok 2015 
 

I. – XII. Spolu Veľká sála Štúdio Zájazdy 

Predstavenia 198 154 33 11 

Návštevnosť 35 914 30 805 1 789 3 320 

Tržba  200 722,00 180 460,00 6 562,00 13 700,00 

 
 

Predstavenia realizované v DJP formou prenájmov za rok 2015 

Predstavenie Počet Dátum Návštevnosť 

Pocta Dušanovi Nebylovi STKDN 

Trnava 

1 12. 2. 2015 250 

Manželské zločiny, Štúdio L+S 

Bratislava 

1 31. 3. 2015 250 

Všetko najlepšie, študenti UCM 

Trnava 

1 15. 5. 2015 250 

Absolventské predstavenie, STKDN 

Trnava 

1 22. 5. 2015 250 

Kým dohorí, absolventské predst. 

ZUŠ Trnava 

1 28. 5. 2015 250 

Koncert speváckeho zboru Bradlan 

Trnava 

1 5. 6. 2015 250 

Dotkni sa tanca, záverečné vystúp. 

žiakov ZUŠ Trnava 

 

1 

 

22. 6. 2015 

 

250 

Jediné prianie, Obč. združ. Macko-

Uško Trnava 

1 26. 6. 2015 70 

Siroty na doskách, Obč. združ. 

Macko-Uško Trnava 

 

1 

27. 6. 2015 70 

Galaprogram Trnavské dni 2015 1 19. 9. 2015 250 

Lúčnica, vystúpenie pre seniorov 

TTSK 

1 22. 10. 2015 250 

Lenka Filipová, Fak. soc. vied UCM 

Trnava  

1 30. 11. 2015 250 

Luskáčik, Štúdio tanca Alegria 

Trnava   

2 19. 12. 2015 500 

MISSIO, charitatívny koncert 

sólistov Opery SND Bratislava 

1 20. 12. 2015 250 

C E L K O M 15  3 390 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Rekapitulácia výkonov za rok 2015  

 

 

     I. – XII. 

 

Súbor DJP Cudzie  

predstavenia   

Predstavenia 

realizované 

v DJP formou 

prenájmov 

SPOLU 

 

Predstavenia 198 25 15 238 

Návštevnosť 35 914 4 051 3 390 43 355 

Tržba  200 722,00 22 316,00 0 223 038,00 

 

Zájazdové miesta za rok 2015 
 

 

Dátum 
 

Hodina 

 

Miesto 

 

Predstavenie 

 

21. 1. 2015 

 

18.30 

 

DJGT Zvolen 

 

Herci sú unavení 

 

6. 3. 2015 

 

19.00 

 

SKD Martin 

 

Kamenný chodníček 

 

16. 4. 2015 

 

19.00 

 

Kino Hviezda Trenčín  

 

Vrátila sa raz v noci 

 

24. 4. 2015 

 

18.00 

 

DK Čadca  

 

Kamenný chodníček 

 

13. 5. 2015 

 

21.30 

 

Štúdio A4 Bratislava 

 

Trnavská skupina 

 

9. 6. 2015 

 

21.00 

 

Zvolen, Zámocké hry 

 

Kamenný chodníček 

 

25. 6. 2015 

 

16.00 

 
Fest. Dotyky a spojenia Martin 

 

Trnavská skupina 

 

5. 9. 2015 

 

11.00 

 

Báčsky Petrovec, Srbsko 

 

Traja tučniaci 

 

5. 9. 2015 

 

20.00 

 

Báčsky Petrovec Srbsko 

 

Zmierenie alebo .... 

 

23. 10. 2015 

 

19.00 

 

Spišské divadlo, Sp. N.Ves 

 

Čierna komédia 

 

24. 10. 2015 

 

19.30 

 

Divadlo J.Z. Prešov 

 

Čierna komédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iné spoločenské a kultúrne akcie usporiadané v priestoroch DJP  

v roku 2015 

 
 

Január 2015 
 

06.01.2015 Trojkráľový koncert – koncert v podaní 25-členného Art Music Orchestra 

z Červeníka s hosťom večera-kňazom Jánom Sucháňom /prenájom veľká sála/ 

 

28.01.2015 Športovec roka - vyhlásenie výsledkov ankety Športovec roka - Športového  

gymnázia J. Herdu v Trnave /prenájom veľkej sály/ 

 

Február 2015 

 

12.02.2015  Pocta Dušanovi Nebylovi  –  tanečné predstavenie žiakov Súkromného tanečného 

konzervatória Dušana Nebylu v Trnave s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 

nedožitých 69. narodenín Dušana  Nebylu /prenájom veľkej sály/ 

 

14.02.2015 Chrám Matky Božej v Paríži – tanečné vystúpenie žiakov Štúdia tanca a pohybu 

Alegria z Trnavy  / prenájom veľkej sály/ 

 

17.02.2015 Zasadnutie Trnavskej regionálnej obchodnej a priemyselnej  komory  /prenájom 

Zrkadlovej sály/ 

 

20.02.2015 Koncert spirituálov  speváčky Nicole Taylor /USA/, ktorý sa konal pod záštitou 

predsedu TTSK. Koncertu sa osobne zúčastnil veľvyslanec USA na Slovensku 

/prenájom  Zrkadlovej sály/   

 

Marec 2015 

 

11.03.2015  Vansovej Lomnička – Únia žien Slovenska organizovala krajskú súťaž  v prednese 

poézie a prózy  žien /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

23.03.2015  Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2015 pod záštitou Slovenskej 

asociácie knižníc a za účasti predsedníčky asociácie, primátora Mesta Trnava, 

zástupcov MK SR  a TTSK. Pre účastníkov akcie DJP odohralo predstavenie 

Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča   /prenájom  Zrkadlovej sály/ 

 

25.03.2015  Odovzdávanie ocenení pedagogickým pracovníkom TTSK pri príležitosti Dňa 

učiteľov za prítomnosti predsedu TTSK Tibora Mikuša /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

26.03.2015 Výročná členská schôdza Matice Slovenskej /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

31.03.2015 Vo veľkej sále DJP odohralo Štúdio L+S z Bratislavy  divadelné predstavenie - 

Malé manželské zločiny pre pracovníkov Slovenskej sporiteľne. 

 

Apríl 2015 

 

01.04.2015 Slávnostné odovzdávanie Pamätnej medaily účastníkom národno-oslobodzova-

cieho boja v II. svetovej vojne pod záštitou predsedu TTSK,  hlavným 



 

 

organizátorom bol oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Trnave /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

  08.04.2015 Oceňovanie pracovníkov v oblasti zdravotníctva TTSK  /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

10.04.2015 Stretnutie členov Heraldického klubu venované cirkevnej heraldike, prítomný bol 

aj prezident Heraldického klubu Stanislav Bečica /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

15.-17.04.2015  Celoslovenská klavírna súťaž ZUŠ -  „Schneiderova Trnava“ /prenájom 

Zrkadlovej sály/ 

 

19.04.2015    Koncert študenta operného spevu Konzervatória  v Bratislave Juraja Purdeš   

/prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

26.04.2015 Otvárací  koncert 47. ročníka festivalu Trnavská hudobná jar  /prenájom Zrkadlovej 

sály/ 

 

29.04.2015 Konferencia „Kultúra ako fenomén TTSK“ pod záštitou ministra kultúry Mareka 

Maďariča. Konferenciu otvoril predseda TTSK Tibor Mikuš,  na konferencii  

vystúpil Mons. Ján Orosch, rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid, rektor 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Matúš a predseda Matice 

slovenskej Marián Tkáč /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

29.04.2015 Stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenie KDH na Slovensku. Pre prítom-

ných DJP odohralo divadelné predstavenie Boží vták.  

 

Máj 2015 

 

02.05.2015  Prezentácia novej knihy Michala Lošonského, ktorú organizoval Klub priateľov 

Trnavy /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

05.05.2015 Slávnostné zhromaždenie Hasičského a záchranného zboru v Trnave, na ktorom 

boli odovzdávané ocenenia pri príležitosti Dňa hasičov /prenájom Zrkadlovej sály 

a veľkej sály/ 

 

13.05.2015 Vedecká konferencia „Fórum vojnových veteránov“- záštitu nad konferenciou 

prevzal predseda vlády SR Robert Fico a minister obrany SR Martin Glvač. 

Hlavnými organizátormi bol TTSK a Únia vojnových veteránov /prenájom 

Zrkadlovej sály/ 

 

13.05.2015 Pod záštitou Českého centra sa uskutočnila Noc literatúry,  v Trnave bola hlavným 

organizátorom Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, herec Divadla Jána Palárika v 

Trnave Tomáš Mosný predniesol vybrané úryvky z  diel európskych autorov 

/prenájom Zrkadlovej sály/            

 

14.05.2015   Oceňovanie kultúrnych pracovníkov TTSK za účasti predsedu TTSK Tibora Mi- 

kuša /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

15.05.2015   Študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uviedli divadelné predstavenie 

„Všetko najlepšie“ od Raya Cooneyho /prenájom veľkej sály/ 



 

 

 

22.05.2015   Absolventské predstavenie žiakov Súkromného tanečného konzervatória Dušana 

Nebylu v Trnave /prenájom veľkej sály/ 

 

28.05.2015 Záverečné absolventské  predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ 

v Trnave pod názvom “Kým dohorí...“/prenájom veľkej sály/ 

 

30.05.2015 Spomienkový koncert Hommage á Eva Kostolányiová, v ktorom vystúpil Art 

Music Orchestra z Červeníka a spevácky zbor Lúčnica /prenájom veľkej sály/ 

 

Jún 2015 

 

05.06.2015 Koncert speváckeho zboru Bradlan pri príležitosti 85.výročia založenia spevokolu 

/prenájom veľkej sály/ 

 

22.06.2015 Záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru ZUŠ v Trnave pod názvom 

„Dotkni sa tanca“ /prenájom veľkej sály/ 

 

26.06.2015 Divadelné predstavenie „Jediné prianie“  pripravilo s deťmi z detských domovov 

Občianske združenie  „Macko-Uško“, ktoré pracuje pri detskom domove v Trnave 

/prenájom štúdia/ 

 

27.06.2015 Divadelné predstavenie „Siroty na doskách“ v produkcii Občianskeho združenia 

„Macko-Uško“ /prenájom štúdia/ 

                     

September 2015 
 

03.09.2015 Zasadnutie Kultúrnej rady TTSK / prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

18.09.2015 Úrad TTSK organizoval konferenciu História a súčasnosť dobrovoľných 

Hasičských zborov v TTSK pod záštitou ministra vnútra Roberta Kaliňáka a za 

prítomnosti predsedu TTSK Tibora Mikuša  /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

19.09.2015  Galaprogram Trnavské dni 2015 – kultúrny program s rodákmi z Trnavy 

pôsobiacimi v zahraničí, organizáciu zabezpečoval MsÚ Trnava /prenájom veľkej 

sály/ 
 

Október 2015 

 

01.10.2015    Deň  Trnavského samosprávneho kraja 

V  priestoroch Zrkadlovej sály sa uskutočnila konferencia „200. výročie narodenia 

Ľudovíta Štúra – odkaz európskeho velikána pre dnešok“. Záštitu nad podujatím 

prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič. Vo veľkej sále Divadla predseda 

TTSK Tibor Mikuš ocenil osobnosti a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 

Trnavského kraja. 

 

14.10.2015 Oceňovanie sociálnych pracovníkov TTSK za účasti predsedu TTSK Tibora 

Mikuša  /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 



 

 

14.10.2015  Literárny salón  Trnava 2015 – vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže 

autorov zo Slovenska a Slovákov žijúcich v zahraničí pod záštitou predsedu  TTSK 

Tibora Mikuša /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

15.10.2015  Odovzdávanie cien víťazom Trienále plagátu Trnava 2015 /prenájom Zrkadlovej 

sály/ 

 

22.10.2015 TTSK pre seniorov organizoval vystúpenie speváckeho zboru Lúčnica 

a Hudobného doprovodu Mucha Quartet pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

/prenájom veľkej sály/ 

 

November 2015 

 

06.11.2015   Novgorodské divadlo pre deti a mládež /Rusko/ v rámci festivalu „Kvety Ruska“ 

odohralo divadelné predstavenie pre deti predškolského veku „Maličké pocity“. 

Organizátorom medzinárodného festivalu bolo Ministerstvo kultúry Ruskej 

federácie. DJP spolupracovalo na projekte spolu s Ruským centrom vedy a kultúry 

v Bratislave /prenájom veľkej sály/ 

 

07.11.2015 Vincech – Trnavský spolok priateľov vína a Mesto Trnava usporiadali 13. ročník 

vinárskeho podujatia Deň vínnych pivníc v Trnave aj v priestoroch DJP /prenájom 

foyeru/ 
 

12.11.2015 Oceňovanie najlepších študentov TTSK pri príležitosti Dňa študentstva  /prenájom 

Zrkadlovej sály/ 

 

13.-15.11.2015  Divadelné inšpiratívne vystúpenia – prehliadku divadelnej tvorby pre deti 

a dospelých v podaní divadelných súborov zo Slovenska a Čiech  zorganizovalo 

Divadlo Jána Palárika v Trnave a Správa kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava /prenájom veľkej sály a štúdia/  

 

21.11.2015   Divadlo Jána Palárika sa zapojilo do 6. ročníka Noci otvorených divadiel. 

Divákom sa predstavil divadelný súbor DISK Trnava a mladá kapela Family Friend. 

Pre návštevníkov bola pripravená aj prehliadka divadla v sprievode účinkujúcich  

/prenájom veľkej sály, štúdia a foyeru/ 

 

24.11.2015   Klub priateľov Trnavy pripravil v priestoroch štúdia Divadla Jána Palárika 

literárno-hudobné pásmo z literárnych diel Štefana Kuzmu  

 

 

30.11.2015   Spoločenský večer pri príležitosti 4.výročia vzniku Fakulty sociálnych vied UCM 

v Trnave  vyvrcholil vianočným koncertom českej speváčky Lenky Filipovej / 

prenájom veľkej sály/  

 

December 2015 

 

02.12.2015   Slávnostné vyhodnotenie Olympijských festivalov Slovenska za rok 2015  za 

prítomnosti najvyšších predstaviteľov slovenského olympizmu: generálneho 

sekretára SOV Jozefa Libu, predsedu ústredného štábu OFS Antona Javorku, 



 

 

predsedníčky komisie SOV pre ženy a šport Márie Mračnovej /prenájom zrkadlovej 

sály/ 

 

04.12.2015   Vedecká konferencia „Poslanie a práca dobrovoľníkov v TTSK“,  na ktorej 

vystúpil s hlavným príhovorom predseda TTSK Tibor Mikuš a vyzdvihol význam 

dobrovoľníctva nielen ako nezištnú pomoc ostatným, ale aj ako významný nástroj 

pre skvalitnenie duševného zdravia jednotlivca /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

13.12.2015   Rada mládeže a Úrad TTSK vyhlasovali najaktívnejších dobrovoľníkov 

Trnavského kraja na podujatí Animátor roka 2015 /prenájom veľkej sály/ 

 

14.12.2015  Slávnostné vyhlasovanie najlepších športovcov kraja, pohár pre najlepšieho 

športovca si z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša prebral majster sveta v trape Erik 

Varga /prenájom veľkej sály/ 

 

16.12.2015  Slávnostné stretnutie pracovníkov knižníc Trnavského kraja, organizátorom bola  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

17.12.2015 Vianočný koncert žiakov ZUŠ v Trnave /prenájom Zrkadlovej sály/ 

 

19.12.2015  Tanečné predstavenie Luskáčik v prevedení žiakov Štúdia tanca a pohybu 

„Alegria“  z Trnavy /prenájom veľkej sály/ 

 

20.12.2015  Charitatívny koncert MISSIO pod záštitou prednostky Okresného úradu Marty 

Gubrickej, na ktorom vystúpili sólisti Opery SND v Bratislave: Jana Bernáthová, 

Daniel Čapkovič a Martin Malachovský /prenájom veľkej sály/ 

 

21.12.2015  Vianočný koncert s harfistom Jakubom Rizmanom a hobojistkou Zuzanou 

Grejtákovou, ktorý bol zo Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika prenášaný na 

veľkoplošnú obrazovku na Trojičnom námestí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Účasť DJP na festivaloch a prehliadkach 

 

 

 

1. Festival Palárikova Raková – 48.ročník súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných 

súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. DJP  ako hosť 

festivalu odohralo predstavenie Ferka Urbánka Kamenný chodníček. /24.4.2015 Čadca/ 

     

2. Festival Nová dráma Bratislava – v priestoroch Štúdia 12 v Bratislave DJP uviedlo 

predstavenie Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča  autorov Lukáša 

Brutovského a Mira Dacha. 

/13.05.2015 Bratislava/   

  

3. Zámocké hry zvolenské – DJP v rámci festivalu  vo Zvolene  09.06.2015 odohralo 

divadelné predstavenie Kamenný chodníček Ferka Urbánka. 

/09.06.2015 Zvolen/ 

                                    

4. Festival Dotyky a spojenia – na festival bolo DJP pozvané  s inscenáciou Trnavská 

skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča. 

/25.06.2015 Martin/ 

       

5. Petrovské divadelné dni – DJP sa v dňoch  04.-06.09.2015  zúčastnilo v Báčskom 

Petrovci  /Srbsko/ festivalu  slovenských divadiel. V Slovenskom vojvodinskom divadle  

uviedlo detské predstavenie Traja tučniaci  a slovenskú klasiku od Jána Palárika 

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. 

/04.-06.09.2015 Báčsky Petrovec/ 

     

6. Divadelný Spiš – na festivale sa DJP predstavilo s inscenáciou Čierna komédia od Petra 

Shaffera. 

/23.10.2015 Spišská Nová ves/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výstavy v priestoroch DJP Trnava v roku 2015 

 
JANUÁR - FEBRUÁR 2015  

Predsálie Zrkadlovej siene 

Dramatické stopy Ferka Urbánka 

Kurátorka výstavy Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková 

/Výstavu pripravil Divadelný ústav Bratislava/ 

 

MAREC – APRÍL 2015 

Predsálie Zrkadlovej siene 

Jozef Ciller: NA/ČO JE SCÉNOGRAFIA 

/Divadelný ústav Bratislava/ 

 

APRÍL - JÚN 2015 

Foyer štúdia 

ARCHITEKTÚRA TELA 

výstava fotografií študentov Fakulty masmediálnej komunikácie a Ateliéru komunikácie 

v médiu fotografie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

/V spolupráci s galériou FREE GALLERY/ 

 

MÁJ 2015 

Predsálie Zrkadlovej siene 

Fotografia & drevená plastika 

Výber z tvorby – Veronika Bahnová, Karol Belas, Cyril Grebečí, Ján Lukačovič 

/ Trnavské osvetové stredisko/ 

 

JÚN 2015 

Predsálie Zrkadlovej siene 

Výstava výtvarných prác žiakov  

/Špeciálna základná škola internátna v Trnave/ 

 

SEPTEMBER – OKTÓBER 2015 

Predsálie Zrkadlovej siene 

MOTÝLE SLOVENSKA II. 

Výstava fotografií piešťanského fotografa Romana Tibenského 

/Trnavské osvetové stredisko/ 

 

OKTÓBER 2015 

Predsálie Zrkadlovej siene 

František Tóth – perokresby Ľudovíta Štúra 

Výstava k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 

FOYER  

Výstava venovaná životu a dielu Ľ. Štúra 

 

NOVEMBER - DECEMBER 2015 

Víťaz Bienále divadelnej fotografie 2014 – MILO FABIAN 

/Divadelný ústav Bratislava/ 

  

 

 



 

 

Predstavenia /premiéry/ realizované v roku 2015:   
 

Peter Kováčik - Boží vták 

Premiéra: 28.02.2015 

 

Hlavná téma inscenácie rezonuje v diváckej odozve najmä u staršieho publika. 

Sústredené herecké výkony, sugestívna réžia sú hlavnými pozitívami tohto predstavenia. 

Divadlu sa podarilo v spolupráci s Ústavom pamäti národa vytvoriť aktuálne prepojenie medzi 

súčasnosťou a dokumentárnymi autentickými výpoveďami priamych účastníkov 

kolektivizácie. Divák tak cez dramatický príbeh Kováčikovej hry a reálne dobové výpovede  

dostáva plastický a plnohodnotný obraz našej nedávnej tragickej a boľavej histórie. 

 Režisér Viktor Kollár dostal za režijný prístup výročnú cenu Slovenského literárneho 

fondu. Inscenáciu reflektovala i doktorantka  Mária Kováčiková na Medzinárodnej divadelnej 

konferencii AMU Banskej Bystrici. Celkovo tak možno skonštatovať, že zámer ponúknuť 

reflexiu minulosti a tiež voviesť najmä mladých divákov do zložitého obdobia kolektivizácie 

bol splnený.  

 

Peter Shaffer - Čierna komédia 

Premiéra: 25.04.2015 

 

 Je málo inteligentne napísaných komédií. Medzi takto označené nesporne patrí Čierna 

komédia slávneho britského autora a scenáristu Petra  Shaffera. Je založená na jednoduchom 

a originálnom triku zámeny svetla a tmy. Tma je svetlom a svetlo sa počas priebehu hry stáva 

tmou a diváci vidia pohyby postáv v situáciách, keď sa protagonisti navzájom nevidia. Divák 

sleduje ich reakcie, ktoré oni navzájom neregistrujú. 

 Môžeme hovoriť o tom, že inscenácia je založená na sérii hereckých etud a gagov, ktoré 

sú korunované vždy vtipnou a prekvapivou pointou. Hereckému súboru sa túto neľahkú úlohu 

podarilo zvládnuť na vysokej profesionálnej úrovni, čo potvrdzuje aj divácka odozva. Tibor 

Vokoun ako herecký predstaviteľ staršej generácie sa v postave plukovníka Melketta prirodzene 

zohral s mladšou a najmladšou generáciu trnavského súboru, čím vzniklo herecky vyrovnané 

a dynamický naplnené predstavenie. 

 Čierna komédia je jedna z najznámejších hier P. Schaffera  a jednou z najúspešnejších 

komédií vôbec. Trnavská premiéra mala veľmi pozitívny ohlas a tak môžeme očakávať 

i dostatočnú bohatú divácku  odozvu v podobe častých repríz. 

 

Robert Louis Stevenson - Ostrov pokladov 

Premiéra: 21.06.2015 

 

 Dobrodružná tematika, príbeh plný fantázie to všetko sľubuje dramatizácia slávneho 

románu R. L. Stevensona Ostrov pokladov. Inscenáciu realizoval osvedčený tvorivý tím - 

režisér Viktor Kollár a dramaturg Martin Timko. Vzniklo tak predstavenie plné pohybu,  hudby 

a prekvapivých dejových zvratom určenej najmä diváckej kategórie mladého diváka 

stredoškolského veku. Herecký súbor divadla preukázal schopnosti zvládnuť synteticky 

divadelný žáner na vysokej profesionálnej úrovni, čo sa odrazilo najmä v diváckej odozve. Toto 

divácky moderné nápadité spracovanie určite zostane na repertoári divadla niekoľko najbližších 

sezón. 

 

 

 

 



 

 

Pavol Parenička – Ľudovít Štúr – milovník života slovenského 

Premiéra: 02.10.2015 

 

 Rok Ľudovíta Štúra 2015 bol hlavným podnetom na vznik scénického pásma, ktoré sme 

uviedli 02.10.32015 v štúdiu divadla. Pásmo napísal doc. Pavol Parenička, renomovaný 

odborník v oblasti slovenského jazyka spolupracujúci s Maticou slovenskou.  Pásmo režíroval 

Ladislav Kočan a vystupovali v ňom dvaja herci Barbora Bazsová a Tomáš Mosný. Na 

jednoduchej a striedmej scéne stôl a dve stoličky v pozadí s projekčným plátnom sa prezentuje 

spojitosť medzi osobným životom Ľudovíta Štúra a jeho životom politickým a verejným. Autor 

tak nezabúda na ľudskú stránku tohto nášho velikána. Toto pásmo bolo realizované najmä kvôli 

aktuálnemu výročiu 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra /1815/. Návštevy najmä 

gymnaziálnej mládeže splnili hlavne edukačný účel.  

 

Georges Feydeau - Ach tie ženy, ach tí muži 

Premiéra: 17.10.2015 

 

 Inscenácia Ach tie ženy, ach tí muži predstavuje dve jednoaktovky Georgesa Feydeau 

Nebožka  svokra a Nepobehuj tu nahá, ktoré boli do slovenčiny preložené pre túto inscenáciu 

L. Magerčiakovou. Spája ich téma manželských šarvátok v  neopakovateľnom prevedení tohto 

slávneho experta na humor, ktorý ani mužom ani ženám nič nedaruje. Skúsený režisér Juraj 

Bielik si tak dal neľahkú úlohu zrežírovať sériu vtipných výstupov v týchto dvoch slávnych 

jednoaktovkách. Potvrdil tak svoje remeselné schopnosti, pretože réžia komédie je práca ako 

s lekárskymi váhami - nemožno nič prehnať,  nemožno nič zabudnúť a poddimenzovať. 

 Súbor režisérovi vyšiel v ústrety vo všetkých požiadavkách a tak vzniklo predstavenie, 

kde sa harmonicky podarilo zladiť generáciu starších skúsených aktérov T. Kulíšková a V. 

Jedľovského  s nastupujúcou hereckou generáciou. Divácky ohlas je veľmi pozitívny o čom 

svedčí plné hľadisko na všetkých reprízovaných predstaveniach. 

 

Andrea Smreková/Ladislav Kočan – Mlynárkin pytač 

Premiéra: 29.11.2015 

 

 Divadlo nezabúda na najmladšieho detského diváka, a preto v sezóne 2015/2016 

zaradilo rozprávku o láske a spravodlivosti, v ktorej vystupujú čerti a čertice, mládenec 

v tajuplnom plášti a mlynárka. Hru pred trnavské divadlo napísala debutantka Andrea 

Smreková v spolupráci s režisérom Ladislavom Kočanom. Čertovská tematika, komické 

výstupy v pekle boli vždy vďačne prijímané detským publikom, čo je i prípad tejto 

rozprávkovej hry. 

 Kostýmy s čertovskými rožkami, s chvostami, a pekelnými rekvizitami sú zdrojom 

komiky a diváckeho záujmu. Kontaktné pesničky, ktorých texty napísal Janko Uličiansky spolu 

s hudbou Róberta Bodnára,  predstavujú element, ktorý spolu s choreografiou Václava Púčika 

a improvizačnými schopnosťami hercov a herečiek vybudovali základ, od  ktorého sa odvíja 

pozitívna divácka odozva a úspech u najmladšieho diváka. Divadlo tým, že nezabúda na túto 

divácku kategóriu, ktorá je návštevnícky najvďačnejšia, si buduje svoju budúcu divácku obec. 

Je predpokladom, že vďaka spomenutým prednostiam, ktoré predstavujú pesničky, 

choreografia a herecká improvizácia, sa vytvorilo predstavenie, ktoré zostane dlho na 

repertoári. 

 

 

 

 



 

 

Tomáš Vůjtek – [Na gut] začíname! 

Premiéra: 12.12.2015 

 

 Tematika tragédie židovského holokaustu a jeho cynický rozmer prezentovaný cez 

jedného z hlavných strojcov Adolfa Eichmanna je základnou témou hry T. Vůjtka - [Na gut] 

začíname! Je to hra dokumentárna, životopisná,  ale súčasne strhujúca a uhrančivá, ktorej aj 

napriek vážnej téme nechýba veľká dávka čierneho humoru. Hru uvádzame prvýkrát na 

Slovensku v našom štúdiu. Réžie tejto hry sa zhostil interný režisér Viktor Kollár. V úzkom 

obsadení piatich mladých hercov sa mu podarilo plasticky a s vyhraneným citom pre humorné 

situácie a nadsázku  interpretovať tento neľahký a divácky  kontroverzný text, ktorý sa týka 

i našich slovenských dejín v období vojnového konflikut počas druhej svetovej vojny. Hra 

zobrazuje a  reflektuje obdobie morálneho zlyhania snaží sa nič neprikrášľovať a pomocou 

kabaretnej nadsázky naopak zaostruje na osobné postoje, ťažké ľudské zlyhania, na ktoré by 

sme najradšej zabudli a zasunuli ich do nevedomia. Morálny apel hry je zameraný najmä na 

mladšiu generáciu a nenecháva ľahostajným ani tých skôr narodených. Divadlo tak plní touto 

inscenáciou úlohu morálneho seizmografa. 

 

7. Spolupráca s organizáciami 

 

Živá a vzájomne prospešná je spolupráca predovšetkým s organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,  z nich najmä s Trnavským osvetovým strediskom, 

Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a Galériou Jána Koniarka v Trnave. 

Pravidelné spolupracujeme a participujeme na niektorých podujatiach s MsÚ v Trnave, 

ktoré majú už niekoľkoročnú tradíciu /Trnavské dni, Divadelné inšpiratívne vystúpenia/. 

 Sústavná je spolupráca aj s organizáciami Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré patria 

medzi najčastejších návštevníkov na predstaveniach a podujatiach. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 



 

 

Knižnice 
 

 

      Poslaním knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji je získavať, spracovávať, 

ochraňovať a sprístupňovať knižničný fond a poskytovať knižnično-informačné služby. Všetky 

štyri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja majú regionálnu 

funkciu, sprístupňujú regionálnu bibliografiu a koordinujú bibliografickú činnosť v regióne 

svojej pôsobnosti. 

 

Územná pôsobnosť: všetky knižnice majú regionálnu pôsobnosť 

 

Personálna vybavenosť: v štyroch knižniciach pracovalo  80,45 pracovníkov 

 

Priemerná mzda: 718,65 € 

 

Príspevok zriaďovateľa – bežné výdavky : 1 174 061  € 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky: 0 € 

 

Tržby a vlastné výnosy: 55 717,37 € 

 

Granty MK SR – kapitálové výdavky: 7 825,91 € 

 

Galantská knižnica   

7 825,91 – modernizácia detského oddelenia  

 

Granty MK SR – bežné výdavky:  41 890 €    

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave     

12 000 €  Nákup knižničného fondu  

  4 200 €  Modernizácia technického vybavenia  

  1 050 €  odborný seminár Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka 

  1 000 €  Fórum humoristov 2015 

 

Galantská knižnica 

6 500 €  Nákup knižničného fondu    

 

Záhorská knižnica v Senici  

2 140  € Informatická výchova žiakov stredných škôl  

7 000 € Nákup knižného fondu     

 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

7 000 €   Nákup knižného fondu 

 

Kultúrne poukazy: 130 €    

 

130  € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave    

 

 

 



 

 

Iné granty:  

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

400 €   Mesto Trnava 

500 €   Združenie kníhkupcov a vydavateľov Slovenska    

160 €   Klub priateľov Trnavy  

200 €   Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  

 

Záhorská knižnica v Senici 

     80 €  COOP Jednota Senica 

1 300 €  PRO Senica (grant Mesta Senica) 

 

Galantská knižnica      

500,00 € Mesto Galanta 

325,06 € Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko)  

 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

200,00 €   Mesto Dunajská Streda 

763,73 €   Knižný dar z Nadácie Máraiho (Maďarsko) – 50 zväzkov kníh  

341,61 €   Knižný dar z Nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) – 27 zväzkov kníh 

 

Kofinancovanie zriaďovateľa – kapitálové výdavky: 411,89 € 

 

411,89 €  Galantská knižnica  

 

Kofinancovanie zriaďovateľa - bežné výdavky: 4 061,00 € 

 

2 441,00 €  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

   500,00 €  Galantská knižnica 

   500,00 €  Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

   620,00 €  Záhorská knižnica v Senici 

 

Štrukturálne fondy Európskej únie: 426 069,65 € 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

426 069,64 €  Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice 

 
Kofinancovanie zriaďovateľa – Štrukturálne fondy Európskej únie: 22 425,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave: 

 

je samostatný právnický subjekt, zabezpečuje základné a špecializované knižnično-informačné 

služby a ďalšie úlohy, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond. Poskytuje odborno-

metodickú pomoc pre regionálne knižnice v Trnavskom kraji a je poverená krajskou funkciou. 

Zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, Hlohovec 

a Piešťany pre 89 obecných knižníc (1 regionálna krajská, 4 mestské knižnice, 84 obecných 

knižníc). 

 

Záhorská knižnica v Senici: 
 

zabezpečuje základné knižničné a informačné služby, koordinačné, metodické a bibliografické 

úlohy  na území okresov Skalica a Senica a vykonáva metodickú pomoc pre 50 knižníc v týchto 

dvoch okresoch (1 regionálna, 4 mestské a 45 obecných knižníc). 

 

Galantská knižnica: 

 

zabezpečuje základné knižničné a informačné služby, koordinačné, metodické a bibliografické 

úlohy na území okresu Galanta a vykonáva metodickú pomoc pre 30 verejných knižníc v tomto 

okrese (1 regionálna, 2 mestské, 5 profesionálnych a 22 neprofesionálnych verejných knižníc). 

 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede: 

 

zabezpečuje základné knižničné a informačné služby, koordinačné, metodické a bibliografické 

úlohy na území okresu Dunajská Streda, vykonáva metodickú činnosť pre 65 verejných knižníc 

v okrese Dunajská Streda (1 regionálna, 2 mestské a 8 profesionálnych a 54 neprofesionálnych 

verejných knižníc). Knižnica zároveň plnila funkciu ústrednej knižnice pre kooperáciu 

spracovania záznamov maďarských periodík vydávaných na Slovensku, ako integrálnu súčasť 

predmetu slovenskej národnej bibliografie, ktorá bola v dôsledku plánovanej digitalizácie 

dočasne pozastavená. 

 

     Regionálne knižnice sú spoločensky a sociálne ukotvenými a etablovanými inštitúciami 

v regiónoch svojej pôsobnosti. Tým, že zabezpečujú informačné, vzdelávacie, kultúrne 

a sociálne funkcie pre miestne komunity, stali sa prirodzenými centrami týchto komunít. Ich 

verejná služba je dostupná pre všetkých členov spoločnosti a ponukou ich osobnostného 

rozvoja napomáhajú v konečnom dôsledku i rozvoju celej spoločnosti. Reflektovaním 

spoločenskej objednávky na informácie stimulujú občianske aktivity a podporujú spoločenskú 

integráciu všetkých občanov. Tieto snahy priestorovo, kvantitatívne a kvalitatívne podporuje 

i zriaďovateľ.  

 

     Knižničné fondy regionálnych knižníc tvorilo v roku 2015  471 314 knižničných jednotiek. 

Celkový prírastok knižničného fondu za rok 2015 bol 9 856 knižničných  jednotiek, čo je 

o 1 001 knižničných jednotiek menej ako v roku 2014.  

     Na nákup 4 regionálne knižnice vynaložili 79 341,24 €, t. j. o 1 717,97 € viac ako v roku 

2014.  Zdroje finančných prostriedkov na nákup knižničných fondov tvoril  príspevok 

zriaďovateľa, vlastné príjmy z knižničnej činnosti, granty a sponzorské dary. 

     Knižničný fond každej knižnice vyžaduje doplňovanie nových a vyraďovanie starých 

materiálov, aby si knižnica udržala vhodnú ponuku a prijateľnú úroveň aktuálnosti. Na základe 

medzinárodných a národných odporúčaní pre nákup knižničného fondu podľa Smerníc IFLA  

(Medzinárodná federácia knižničných inštitúcií) a metodického pokynu MK SR č. MK-



 

 

1669/2010-10/7472 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, je odporúčaný prírastok 

knižničných jednotiek na obyvateľa nadobudnutých za kalendárny rok pre naše regionálne 

knižnice 17 313 knižných jednotiek ( 103 878 € ), skutočnosť predstavuje 9 856 knižných 

jednotiek (79 341 €).   

 
     V roku 2015 zaregistrovali knižnice spolu 20 796 aktívnych používateľov. Spolu 

navštívilo knižnice v našom kraji 236 828 návštevníkov, ktorí si požičali 749 099 ks 

dokumentov.  

     V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, v Galantskej knižnici a v Žitnoostrovnej knižnici 

v Dunajskej Strede bol zaznamenaný pokles návštevnosti v porovnaní s  rokom 2014, ktorý je 

spôsobený stúpajúcim trendom virtuálnych návštevníkov a návštevníkov on-line katalógov, 

ktoré nie sú uvádzané ako ukazovateľ v prehľadoch návštevnosti. Počet virtuálnych 

návštevníkov knižníc však dosiahol počet   188 446.  Tento fakt má výrazný dopad na pokles 

fyzických návštev v  knižniciach.  

     Dosiahnuté ukazovatele v počtoch výpožičiek vykazujú stabilizovaný stav, s výnimkou 

Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a Žitnoostrovnej knižnice, kde bol zaznamenaný pokles.  

Objektívne možno zhodnotiť túto situáciu v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave ako dôsledok 

pozastavenia činnosti jednotlivých oddelení v hlavnej budove z dôvodu rekonštrukcie 

priestorov počas septembra až decembra 2015, čo spôsobilo výrazný pokles výpožičiek aj 

návštevníkov. V Žitnoostrovnej knižnici bol pokles výpožičiek spôsobený revíziou 

knižničného fondu, počas  revízie bola knižnica 3 mesiace pre verejnosť zatvorená. 

     Aj v roku 2015 pretrváva pokles v návštevnosti knižníc, kedy nižší počet fyzických 

návštevníkov je sprevádzaný stúpajúcim počtom virtuálnych návštevníkov. Táto situácia je 

v súlade s celosvetovým trendom získavať a zabezpečovať prísun informácií najmä 

prostredníctvom elektronických médií. 

     V Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede po predchádzajúcom výraznom náraste počtu 

výpožičiek a návštevníkov prišlo k stabilizácii týchto ukazovateľov na úroveň rokov 2012 

a 2013. Výrazný nárast v roku 2014 bol spôsobený zmenou metodiky vykazovania, ktorá súvisí 

so zmenou knižnično-informačného systému. 

      

     Knižnice realizovali rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktorými sledovali 

predovšetkým: 

- pripravovať programy na podporu čítania detí 

- napomáhať vzdelávaniu detí a mládeže podujatiami určenými pre základné a stredné školy 

- propagovať knižnicu a čítanie ako voľno-časovú aktivitu 

- zabezpečovať odbornú prípravu nekvalifikovaných pracovníkov obecných knižníc. 
      

      V roku 2015 sa spolu zrealizovalo  1 132  kultúrno-spoločenských podujatí. Prípravou 

a koncepciou podujatí sa regionálne knižnice zapojili do vládou SR vyhláseného Roka Ľudovíta 

Štúra 2015.  

     K najvýznamnejším podujatiam patrí: 

 

- Týždeň slovenských knižníc – 16. ročník podujatia všetkých regionálnych knižníc 

- XXIX. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského – Záhorská knižnica v Senici 

- Noc s Andersenom – 15. ročník medzinárodného projektu na podporu čítania – zapojili sa 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Galantská knižnica v Galante  a Žitnoostrovná knižnica 

v Dunajskej Strede 

- Kniha Záhoria – čitateľská anketa o najkrajšiu knihu Záhoria, ktorá vyšla v roku 2014 - 

Záhorská knižnica v Senici 



 

 

- Ľudovít Štúr a jeho odkaz v prítomnosti – odborná prednáška – Žitnoostrovná knižnica 

v Dunajskej Strede 

- Literárny salón Trnava  –    celoslovenská  literárna  súťaž  pre  začínajúcich   autorov – 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

- Celé Slovensko číta deťom – celoslovenský  projekt  v rámci 1. Týždňa čítania deťom  v SR 

– KJF v Trnave a Záhorská knižnica v Senici 

- Poetické pásmo k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra – Galantská knižnica 

- Literárno-hudobný večer - Vzlietli orli vysoko – Záhorská knižnica v Senici 

 

     Okrem spomenutých podujatí sa v regionálnych knižniciach konali besedy so spisovateľmi 

a tvorcami kníh, rôzne literárne súťaže a pásma pre deti, tvorivé dielne, prezentačné výstavy 

literatúry, odborné a vzdelávacie podujatia pre verejnosť. 

 

Umiestnenie knižníc: 

 

     Ani jedna knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK nemá účelovú budovu, t. z., že 

priestory knižníc nespĺňajú požadované štandardy. Žitnoostrovná knižnica je umiestnená  

navyše v nájomných priestoroch, a aj  napriek tomu, že plní funkciu mestskej knižnice, Mesto 

Dunajská Streda požaduje od knižnice platenie nájomného. 

     Budovy knižníc v Galante, Trnave a Senici prechádzajú postupnou a  systematickou 

rekonštrukciou (modernizácia knižničných oddelení, oprava fasády a okien a pod.) 

     V roku 2015 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy Knižnice Juraja Fándlyho 

v Trnave. Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli získané z Regionálneho operačného 

programu, opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Názov projektu - 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. V rámci 

rekonštrukcie sa uskutočnili tieto práce: 

Oprava obvodového plášťa (fasády):  164 566,20 € 

Oprava a výmena okien a dverí:  205 978,45 € 

Zavedenie RFID (rádiofrekvenčný systém ochrany fondu):  125 716,80 € 

Zakúpenie schodolezu:                                                                  4 500,00 € 

Spolu                                                                                          500 761,45 € 

 

Metodická činnosť: 

     Metodická a poradenská činnosť v regionálnych knižniciach TTSK a verejných knižniciach 

kraja bola zameraná na metodicko-inštruktážne návštevy obecných knižníc, pri ktorých sa 

kontrolujú evidencie a činnosť knižníc, zaškoľovanie nových knihovníkov, konzultácie iným 

knižniciam a obecným úradom, informovanie zriaďovateľov obecných knižníc o novinkách 

v oblasti legislatívy, konzultácie o zlučovaní školských a obecných knižníc, usmernenie pri 

revízii knižničného fondu, pomoc pri vypracovaní projektov do grantového programu MK SR. 

     Metodické pracoviská regionálnych knižníc v roku 2015 zrealizovali  91 metodicko-

inštruktážnych návštev a 547 konzultácií.  

 

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť: 

     Regionálne knižnice Trnavského kraja sa svojimi úlohami na úseku súbežnej regionálnej 

bibliografie stali neoddeliteľnou súčasťou systému Slovenskej národnej bibliografie. 

Získavaním, zhromažďovaním a uchovávaním knižničných aj neknižničných dokumentov 

vytvárajú rôznorodú a obsiahlu regionálnu databázu. 

     Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave spracováva súbežnú regionálnu bibliografiu za Trnavský 

kraj a okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.  



 

 

     V Záhorskej knižnici v Senici spracovávajú súbežnú regionálnu bibliografiu za okresy 

Senica a Skalica. 

     Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede vydáva a spracováva súbežnú regionálnu 

bibliografiu okresu Dunajská Streda. 

     Galantská knižnica vytvára súbežnú regionálnu bibliografiu za okres Galanta. 

     Bibliograficko-informačné oddelenia regionálnych knižníc majú celoslovenský status 

fungujúcich regionálnych a miestnych informačných stredísk. 

     Na požiadanie používateľov spracovali 27 854 faktografických, bibliografických 

a regionálnych informácií. Vypracovali 691 rešerší, ktoré boli poskytované aj elektronickou 

formou. 

 

Edičná činnosť: 

     Regionálne knižnice sa orientovali na vydávanie regionálnych bibliografií, výberových 

bibliografických letákov k pripravovaným podujatiam a metodických materiálov na pomoc 

pracovníkom obecných knižníc.  

     Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vydáva pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho 

kraja časopis - Knižničný spravodajca. Okrem odborných titulov Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave vydáva aj literárny časopis na podporu literárnej tvorby a čítania detí - Čaruška. 

V roku 2015 boli vydané aj zborníky - Literárny salón Trnava 2015 a Humor_zasináč.sk.  

     Galantská knižnica pokračuje vo vydávaní časopisu Pod lupou, v ktorom sa uverejňujú 

literárne práce detí základných škôl z galantského okresu a metodický časopis pre knihovníkov 

verejných knižníc okresu Galanta - Knihovnícky obzor. 

     Záhorská knižnica v Senici vydáva časopis pre knihovníkov verejných knižníc okresov 

Senica a Skalica Metodický list, Súbežnú regionálnu článkovú bibliografiu, Kalendárium 

regionálnych osobností a Bulletin víťazných prác 29. ročníka súťaže Literárna Senica L. 

Novomeského 2015. 

     Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede vydala Kalendár výročí osobností 

Dunajskostredského okresu 2015. 

     Regionálne knižnice vydali  v roku 2015  spolu 32 edičných titulov. 

 

Informačné technológie: 

     Od roku 2011 majú knižnice zavedený jednotný informačný systém Virtua, v rámci ktorého 

je zabezpečovaná akvizičná činnosť, výpožičný proces, tvorba databáz registrovaných 

používateľov, tvorba databáz regionálnej literatúry a elektronické spracovanie regionálnych 

článkov.  

     Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v uplynulom roku skvalitnila služby čitateľskej 

verejnosti zavedením systému automatickej správy knižničného fondu technológiou 

rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID). Finančné prostriedky v celkovej výške 125 716,00 € 

boli získané ako súčasť projektu podporeného z Regionálneho operačného programu s názvom 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.  

     Návštevnosť webových stránok knižníc mala aj v roku 2015 stúpajúcu tendenciu. 

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave bolo zaznamenaných 133 973 návštevníkov webovej 

stránky, v Galantskej knižnici 23 212 návštevníkov, v Záhorskej knižnici v Senici bola 

návštevnosť 25 660 virtuálnych návštevníkov a v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede 

5 601 návštevníkov. Celkový počet bol 188 446 návštevníkov webových stránok.  

     Ku skvalitneniu informovanosti návštevníkov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave prispelo 

aj zriadenie interaktívneho kiosku. 

 

 



 

 

Regionálne knižnice TTSK 2015 
 

 

 

Hlavné ukazovatele činnosti za roky 2013 – 2015  

 Počet výpožičiek Aktívni používatelia Prehľad návštevnosti 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013* 2014* 2015* 

KJF 386 516 364 215  305 316  13 312  12 701  11 805  147 882  135 250  113 589  

ZK 180 046 180 014  179 215  3 298  3 264  3 245  49 961  50 844  51 294  

GK 152 361 148 842  145 937  2 912  2 875  2 885  45 263  43 778  42 315  

ŽK 129 233 128 219  118 631  2 501  2 899  2 861  38 288  63 425  29 630  

Spolu 848 156  821 290  749 099  22 023  21 739  20 796  281 394  293 297  236 828  

* Prehľad návštevnosti: návštevníci knižnice – uvedené sú len fyzické osoby 
  

 virtuálni návštevníci (návštevníci web stránok a online katalógov): 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 133 973 

Záhorská knižnica v Senici   25 660  

Galantská knižnica v Galante  23 212  

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede      5 601  

Spolu:                                                                        188 446  

Personálne a materiálne zabezpečenie knižníc v roku 2015 

Názov organizácie Objekty 

v správe 

Objekty 

v nájme 

Počet 

pracovníkov 

Priemerná 

mzda 

(v €) 

Príspevok  

zriaďovateľa –  

bežné výdavky 

(v €) 

Príspevok 

zriaďovateľa – 

kap. výdavky 

(v €) 

Vlastné výnosy  

a tržby  

(v €) 

KJF v Trnave 1 3 37,4 730,35 506 441   22 425  34 191,44 

ZK 1 2 16,85 755,03 257 620   0 10 377,86 

GK 1 0 13,1 697,47 187 500  411,89 5 707,28 

ŽK 0 1 13,1  691,74 222 500  0 5 441,07  

Spolu 3 6 80,45 718,65  1 174 061  22 836,89  55 717,65  



 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za rok 2015 

 Počet knižničných jednotiek vo 

fondoch 

Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižných fondov a periodík v € 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

KJF 221 472  218 512  217 017  4 717  4 490  4 160  34 381 26 051,85 27 679,79 

ZK 82 836  82 765  82 806  1 655  2 006  2 115  14 711,95 18 622,18 20 410,40 

GK 67 716  70 117  69 652  1 579  2 401  1 755  12 497  14 284,83 12 465,90 

ŽK 100 262  102 222 101 839  2 053  1 960  1 826  12 559,91 18 664,41 18 785,15 

Spolu 472 286  473 616  471 314  10 004  10 857  9 856  74 149,86 77 623,27 79 341,24 

 

 

KJF - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

ZK  - Záhorská knižnica v Senici 

GK  - Galantská knižnica 

ŽK  - Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede 



 

 

Múzeá 
 

 

Úlohou múzeí v Trnavskom samosprávnom kraji  je na základe prieskumu a vedeckého 

výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať a odborne spravovať zbierkové 

predmety. 
 

Územná pôsobnosť: všetky múzeá majú regionálnu pôsobnosť 
  
Personálna vybavenosť: v šiestich múzeách pracuje spolu  95,5 pracovníkov 
 

Priemerná mzda: 686,3 €  
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky: 1 480 986 €  
 

Tržby a vlastné výnosy: 89 767,72 €  
 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:  43 105,05 €  

 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

 - 18 317,05 € obnova fasády depozitu 

 -   1 800,00 € akvizícia historických kníh a etnografických predmetov 

Balneologické múzeum v Piešťanoch 

 - 3 000,00 € nákup zbierkového predmetu – zlatý prsteň 

 - 4 995,00 € nákup historických fotografií a pohľadníc  

Záhorské múzeum v Skalici 

 - 2 200,00 € akvizícia súboru keramiky 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 

 - 12 793 € osobný automobil  

 

Financovanie z prostriedkov Oddelenia financovania projektov EÚ: 

               - 32 452,92 € rekonštrukcia Robotníckeho domu 

  

Grantový systém MK SR – bežné výdavky:  34 900,00 € 
 

 

Balneologické múzeum v Piešťanoch 

 - 1 000 € reštaurovanie textílií zo zbierky M. R. Štefánika  

 - 600 € výskum osídlenia jaskyne Veľká pec 

 - 2 000 € vydanie publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“ 

 - 3 000 € fotografické zmapovanie fungujúcich kúpeľov na Slovensku 

 - 1 100 € zborník Balneologický spravodajca 

 - 2 000 € realizácia výstavy Slovensko v srdci – Hommage Annie Girardot 

Vlastivedné múzeum v Galante 

 - 3 500 € reštaurovanie nábytku 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

 - 1 000 € reštaurovanie starých a vzácnych tlačí 

Záhorské múzeum v Skalici  

 - 8 500 € vytvorenie novej expozície J. M. Hurbana v Hlbokom 

 - 1 500 € reštaurovanie série keramiky 

 - 3 200 € časopis Záhorie 

 - 7 500 € vydanie publikácie Ľudová a nástrojová hudba na Záhorí 
 



 

 

 

Kofinancovanie zriaďovateľa – bežné výdavky: 3 508,00 €  

 - 964,00 € Balneologické múzeum v Piešťanoch  

 - 203,00 € Vlastivedné múzeum v Galante  

 - 59,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave  

 - 2 282,00 € Záhorské múzeum v Skalici    

 

Kultúrne poukazy: 1 463,00 € 

 

                - 263,00 € Balneologické múzeum v Piešťanoch 

                - 1 200,00 Západoslovenské múzeum v Trnave 

 

Grantový systém MK SR – kapitálové výdavky: 28 300,00 € 

 

Záhorské múzeum v Skalici  

 - 11 500,00 € vytvorenie novej expozície J. M. Hurbana v Hlbokom 

               - 800,00 € akvizícia mapy Nitrianskej stolice z roku 1736 

               - 3 000,00 €  

Balneologické múzeum v Piešťanoch 

 - 6 000,00 € kúpa zlatého rímskeho prsteňa 

Vlastivedné múzeum v Galante 

               - 3 000,00 € elektronický zabezpečovací systém 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

               - 3 000,00 € nákup trinokulárneho stereomikroskopu 

               - 1 000,00 € akvizícia sakrálnych obrazov 

 

Kofinancovanie – kapitálové výdavky: 2 719,00 €  

- 1 825,00 € Záhorské múzeum v Skalici 

- 380,00 € Balneologické múzeum v Piešťanoch   

- 264,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave 

- 250,00 € Vlastivedné múzeum v Galante 

 

Štrukturálne fondy Európskej únie: 1 859 476,8 € 

 
Západoslovenské múzeum v Trnave 

 - 1 339 182,7 € rekonštrukcia budovy múzea – bývalý kláštor klarisiek 

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 

 - 520 294,1 € rekonštrukcia a prestavba výstavnej siene 

 
Kofinancovanie zriaďovateľa: 97 867,20 € 

 - 70 483,30 €  Západoslovenské múzeum v Trnave   

 - 27 383,90 €  Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Západoslovenské múzeum v Trnave: 

 

Územná pôsobnosť: Vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji 

a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Múzeum je poverené vykonávať 

aj metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá v Trnavskom kraji a vlastníkov 

predmetov múzejnej hodnoty v rámci Trnavského kraja. 

 

Špecializácia:  vznik a história festivalu Dobrofest – krajská pôsobnosť 

 dejiny knižnej kultúry - krajská pôsobnosť 

 dejiny kampanológie - celoslovenská pôsobnosť 

 osobnosť M. Schneidra-Trnavského – celoslovenská pôsobnosť 

           bezstavovce v odbore paleontológie - celoslovenská pôsobnosť 

     osobnosť Antona Bernoláka – celoslovenská pôsobnosť   

   

 

Vlastivedné múzeum v Galante: 

 

Územná pôsobnosť: Vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okres Galanta  

 

Špecializácia: dokumentácia mlynárstva na Malom Dunaji a dolnom toku Váhu 

 

Záhorské múzeum v Skalici: 
 

Územná pôsobnosť: Vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okresy Skalica 

a Senica 

  

Špecializácia: dejiny kníhtlače v regióne Senica a Skalica 

                        história naftárstva – územie Záhoria 

             etnické a kultúrne vzťahy Záhoria so susednými regiónmi na historickom  

                        území Záhoria 

 
 

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede: 

 

Územná pôsobnosť:  Vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okres Dunajská  

Streda 

  

Špecializácia:  dokumentácia vývoja prírody a prírodných pomerov na území Žitného ostrova  

dokumentácia dejín poľnohospodárstva na juhozápadnom Slovensku 

 

 

 

Balneologické  múzeum v Piešťanoch: 

 

Územná pôsobnosť: Vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okres Piešťany  

 

Špecializácia: dokumentácia dejín kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenskej       

republiky  

 



 

 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci: 
 

Územná pôsobnosť: Vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okres Hlohovec. 

 

Špecializácia: dokumentácia entomofauny na juhozápadnom Slovensku, 

                        dokumentácia dejín farmaceutického priemyslu v Hlohovci 

                             dokumentácia pôsobenia rehole františkánov na Slovensku   

 
 

Umiestnenie múzeí:  

      Múzeá v Trnavskom samosprávnom kraji sú umiestnené prevažne v pamiatkovo 

chránených objektoch zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej 

republiky. Tieto objekty si vyžadujú pravidelnú a finančne nákladnú údržbu a aj prevádzka 

v nich je finančne náročná. Západoslovenské múzeum v Trnave, Záhorské múzeum v Skalici, 

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede sídlia v objektoch, ktoré zároveň spravujú. 

Balneologické múzeum v Piešťanoch sídli v priestoroch, v ktorých je nájomníkom (Mesto 

Piešťany, Slovenské liečebné kúpele, a.s.), podobne Vlastivedné múzeum v Hlohovci (Rehoľa 

františkánov). V týchto prípadoch by v budúcnosti bolo potrebné riešiť umiestnenie týchto 

organizácií vo vlastných priestoroch.  

V roku 2015 Trnavský samosprávny kraj realizoval projekty z prostriedkov 

štrukturálnych fondov EÚ, ktorých cieľom bolo zrekonštruovať a zmodernizovať objekty: 

výstavnej siene Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede, Robotníckeho domu 

Vlastivedného múzea v Hlohovci a Západoslovenského múzea v Trnave – bývalého kláštora 

klarisiek. Z výnimkou projektu obnovy a prestavby Robotníckeho domu Vlastivedného múzea 

v Hlohovci, ktorý z technických dôvodov nebol ukončený, boli zvyšné projekty zrealizované. 

Celkové náklady na realizáciu dosiahli sumu 1 957 344 €. 

 

Zbierkotvorná a odborná činnosť: 

 

      V múzeách Trnavského kraja sa k 31.12.2015 nachádzalo 453 808 ks zbierkových 

predmetov. Vzhľadom k tomu,  že ochrana kultúrneho dedičstva je pre zbierkotvorné 

organizácie prioritnou úlohou, v roku 2015 venovali múzeá veľkú pozornosť akvizícii. Múzeá 

získali 4 066 ks zbierkových predmetov za 27 957 €. 

Pracovníci múzeí v priebehu roka realizovali ošetrovanie zbierkového fondu, pravidelne 

uskutočňovali dezinfekciu, plynovanie, konzervovanie a reštaurovanie zbierok. 

      V roku 2015 múzeá skonzervovali, zreštaurovali a spreparovali 1 568 zbierkových 

predmetov v celkovej hodnote 9 412,33 €. 

Múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa v roku 2015 

zapojili do dopytovo orientovaného projektu Úradu Trnavského samosprávneho kraja 

„Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových 

inštitúcií TTSK, ktorý sa realizoval zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci projektu 

bolo do júna 2015 zdigitalizovaných 10 419 zbierkových predmetov.  

 

 

Expozície a výstavy: 

      V múzeách Trnavského samosprávneho kraja sú inštalované prevažne expozície 

a výstavy. Výstavy slúžia na krátkodobú prezentáciu zbierkového fondu.  

Záhorské múzeum v Skalici sprístupnilo v roku 2015 novú expozíciu venovanú 

Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a štúrovcom v Hlbokom pri príležitosti 200. výročia narodenia 



 

 

Ľudovíta Štúra. Zároveň múzeum v roku 2015 reinštalovalo svoju stálu expozíciu v Kultúrnom 

dome v Skalici. 

      Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pripravili v roku 

2015 pre svojich návštevníkov 96 výstav.  

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v roku 2015 tieto výstavy: Vilma 

Holická – Ozveny, Maroko raj geológov, Druhá svetové vojna a Trnava. Suprašliansky kódex, 

Bradlan – 85 rokov, Ľudovít Štúr a jeho doba, Poznáte hudobné nástroje a iné. Výstavná 

činnosť Západoslovenského múzea v Trnave bola čiastočne obmedzená v dôsledku realizácie 

projektu obnovy objektu múzea zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Záhorské múzeum v Skalici realizovalo viacero zaujímavých výstavných projektov. 

Medzi inými aj výstavy: Z najnovších prírastkov Záhorského múzea v Skalici, VI. stretnutie 

umelcov Záhoria, Minerály Slovenska a Čiech, JÚLIUS KORESZKA 1895 - 1958 zo 

súkromných zbierok pri príležitosti 120. výročia narodenia umelca, AH 2005 - 2015 výstava 

pri príležitosti životného jubilea Antona Hanzalíka, Františkáni v Skalici a iné.  

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede pripravilo v roku 2015 pre návštevníkov 

viacero príťažlivých výstavných projektov. Predovšetkým spoločnú výstavu mladých 

výtvarníkov z okresu Dunajská Streda: Marika Kovács – Moja kreatívna dielňa; Peter Cseh – 

keramika; Helena Tóthová – grafika a výstavu „Nádej - Reményhal“ maďarských umelcov 

z Győru (Borbély Károly, Borbély Gergő, Borbély Máté). 

Ďalšia výstavná činnosť múzea bola obmedzená z dôvodu prebiehajúceho projektu 

digitalizácie zbierkových predmetov múzeí a galérií TTSK a v dôsledku realizácie obnovy 

múzea zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Balneologické múzeum v Piešťanoch do svojej ponuky výstav pre návštevníkov 

zaradilo výstavy: Piešťany objektívom fotografa Vladimíra  Brnu, Stratené pralesy (výstava 

reprezentovala viac ako 800 exponátov fosílií zo Slovenska aj zahraničia), Vo vzduchu i na 

zemi - Letecký pluk v Piešťanoch v rokoch 1939 – 1944 (výstava pri príležitosti 70. výročia 

konca druhej svetovej vojny), Z tvorby Alfonsa Muchu / pri príležitosti vydania poštovej 

známky s motívom obrazu Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia/, výstava fotografií 

fotografky Kataríny Krajčovičovej Slovensko v srdci / Hommage Annie Girardot a iné. 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci upútalo pozornosť návštevníka v minulom roku 

predovšetkým výstavami: Dr. Emil Holub – Africký cestovateľ, MESS-TO Pohľad pod povrch 

mesta (výtvarné prace študentov SOŠ v Hlohovci), VIA NATURAE - Cestou prírody 

(prehliadka prác výtvarnej súťaže žiakov a študentov), Klenoty trinástej komnaty – depozit 18 

(umelecko-historické zbierky Vlastivedného múzea v Hlohovci), Vinohrady vo fotografii, 3. 

krajská výstava poľovníckych trofejí, Ex Libris – vodný svet, Štúrovci v grafike a známkovej 

tvorbe a iné. Činnosť múzea bola zároveň čiastočne obmedzená z dôvodu realizácie projektu 

zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Medzi realizovanými výstavami Vlastivedného múzea v Galante môžeme spomenúť: 

Hmotné pamiatky Maďarov v múzeách na Slovensku, Veľká noc - výber zo zbierkového fondu 

VM v Galante, Židovská komunita v galantskom regióne na dobových fotografiách, Výstava 

fotografií grófa Michala Esterházyho, Vianoce – výber zo zbierkového fondu VM v Galante, 

Kuffnerovský hospodársky komplex a iné. 

V roku 2015 navštívilo múzeá 99 878 návštevníkov, čo je pokles v návštevnosti o 13 

520 návštevníkov oproti roku 2014. Na pokles návštevnosti malo hlavný vplyv uzavretie 

objektov Vlastivedného múzea v Hlohovci, Západoslovenského múzea v Trnave 

a Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede z dôvodu rekonštrukcie objektov múzeí. Tržby 

zo vstupného za rok 2015 dosiahli 15 770,43 €, čo predstavuje mierny nárast o 1 267,33 € 

oproti roku 2014.  

 

 



 

 

Metodická činnosť:  

      Múzeá poskytovali v priebehu roka metodickú pomoc študentom a záujemcom pri 

vypracúvaní diplomových prác, stredoškolskej odbornej činnosti, pomoc pri  vypracúvaní 

vedeckých štúdií, organizovali semináre, vyučovacie hodiny a prezentácie, poskytovali pomoc 

obecným úradom pri spracovávaní dejín jednotlivých obcí, školám a pod.  

 

 

Vedecko-výskumná činnosť:  

        Pracovníci múzeí v roku 2015 pracovali na 70 vedecko-výskumných úlohách, výstupom 

ktorých boli recenzie, monografie, publikácie, drobné tlače, scenáre k výstavám, 

fotodokumentácia, prednášky, štúdie a pod.  

V roku 2015 realizovalo Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Balneologické múzeum 

v Piešťanoch a Záhorské múzeum v Skalici viacero záchranných archeologických výskumov 

v okresoch Trnavského samosprávneho kraja. Balneologické múzeum v Piešťanoch 

pokračovalo v spolupráci s Römisch-Germanisches Zentralmuseum v meste Mainz v Nemecku 

na spracovávaní archeologických nálezov z doby rímskej z Krakovian-Stráží.  

Záhorské múzeum v Skalici v roku 2015 pokračovalo vo vydávaní časopisu Záhorie. 

Zároveň v roku 2015  vydalo monografie: Prvá svetová vojna a Záhorie a Ľudová nástrojová 

hudba na Záhorí – jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení. Taktiež pripravilo odborný 

seminár pod názvom Ľudovít Štúr a štúrovci v súradniciach dejín Záhoria 

 

Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2015 vydalo zborník Balneologický 

spravodaj. 

 
 

Edičná činnosť:  

      Pracovníci múzeí v roku 2015 vydali 32 edičných titulov a vypublikovali 110 článkov 

a odborných príspevkov.  

Záhorské múzeum v Skalici v roku 2015 vydalo publikácie: Prvá svetová vojna 

a Záhorie a Ľudová nástrojová hudba na Záhorí – jej štýlové vrstvy a typy nástrojových 

zoskupení. Vlastivedné múzeum v Hlohovci v roku 2015 vydalo  publikáciu s názvom farnosť 

Horné Trhovište. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2015 vydalo dvojjazyčnú 

mutáciu publikácie Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží a zborník Balneologický 

spravodaj. Západoslovenské múzeum v Trnave vydalo v spolupráci s Trnavským 

samosprávnym krajom publikáciu Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji a katalóg k 

3. krajskej výstave poľovníckych trofejí 2015. 

K významným edičným titulom patrí Záhorským múzeom v Skalici vydávaný už 24. 

ročník vlastivedného časopisu Záhorie.  

Múzeá okrem rôznych publikácií v roku 2015 vydávali aj katalógy k výstavám, 

bulletiny a iné sprievodné materiály.  

 
 

Kultúrno – výchovná činnosť: 

      V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti usporiadali v roku 2015 pracovníci múzeí 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja celkovo 84 podujatí 

(prednášok, besied, vyučovacích hodín, prezentácií, výtvarných dielní a pod.). 

      K najnavštevovanejším podujatiam patrila Noc múzeí pri príležitosti Medzinárodného 

dňa múzeí a Deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva.  

V roku 2015 zamerali múzeá svoju činnosť na 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. 

Pri tejto príležitosti pripravili viacero výstav, prednášok, konferencií a iných podujatí. 

 



 

 

Elektronické spracovanie zbierok v roku 2015 

Názov organizácie celkový počet 

zbierkových 

predmetov 

organizácie 

počet prírastkov 

v el. evidencii 

(CEMUZ) za  

r. 2015 

celkový počet 

kusov elektronicky 

spracovaných zb. 

predmetov 

Západoslovenské múzeum v Trnave 168 547 2 075 71 033 

Záhorské múzeum v Skalici 61 713 728 16 082 

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 10 503 0 10 503 

Balneologické múzeum v Piešťanoch 60 708 1 040 11 165 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 127 841 100 8 495 

Vlastivedné múzeum v Galante  23 456 125 22 939 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok 

Názov zariadenia Periodicita revízií 

v rokoch 

Rok ukončenia 

revízie 

Západoslovenské múzeum v Trnave  7 2006, 2012 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci  7 2006, 2012 

Vlastivedné múzeum v Galante  4 2005, 2008, 2011, 

2015 

Záhorské múzeum v Skalici 6 2004, 2009, 2015 

Žitnoostrovné múzeum v D. Strede 3 2008, 2009, 2011, 

2013 

Balneologické múzeum v Piešťanoch  6 2005, 2010, 2016 
  

Západoslovenské múzeum v Trnave 

 Múzeum vykonáva revízie v sedemročných cykloch. V roku 2015 začalo múzeum 

čiastkové revízie zbierky muzikálií, etnografie, numizmatiky a zbraní. Zároveň boli ukončené 

čiastkové revízie zbierok keramiky, skla, techniky a zoológie. Ukončenie komplexnej revízie 

je naplánované na rok 2019. 

Záhorské múzeum v Skalici 

 Múzeum vykonáva revíziu svojho zbierkového fondu  v šesťročných cykloch. V roku 

2015 bola vykonaná čiastková revízia týchto fondov: Pamätná izba J. M. Hurbana, etnografia 

– odevy a expozície Záhorského múzea. Revíziou neboli zistené rozdiely oproti údajom 

uvádzaných v prvostupňovej evidencii. Komplexná revízia zbierkového fondu múzea bola 

ukončená v r. 2015. 

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 

 Múzeum vykonáva komplexnú revíziu zbierkového fondu v trojročných cykloch. 

Poslednú komplexnú revíziu zbierkového fondu uskutočnilo múzeu roku 2014. Vzhľadom 

k tomu, že múzeum vykonáva revíziu v trojročných cykloch, je ďalšia revízia plánovaná na rok 

2016. 

Balneologické múzeum v Piešťanoch 

 Múzeum vykonáva revíziu svojho zbierkového fondu  v šesťročných cykloch. 

Ukončenie úplnej revízie zbierkového fondu je naplánované na rok 2016. V roku 2015 bola 

vykonaná čiastková revízia zbierkového fondu balneológia 2. 

 

 

 



 

 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 

 Múzeum vzhľadom na obsiahlosť svojho zbierkového fondu vykonáva revíziu 

v pravidelných sedemročných cykloch. V roku 2012 ukončilo múzeum úplnú revíziu 

zbierkového fondu. Ukončenie nasledujúcej revízie zbierkového fondu múzea je naplánované 

na rok 2019. 

Vlastivedné múzeum v Galante 

Vlastivedné múzeum v Galante vykonáva komplexnú revíziu zbierkového fondu 

v štvorročných cykloch. V roku 2015 ukončilo múzeum revízny cyklus prostredníctvom 

čiastkovej revízie v zbierkovom fonde: etnológia. V rámci revízie neboli zistené žiadne úbytky 

a straty. 

 

 

Počet platiacich a neplatiacich návštevníkov v múzeách TTSK 

 2013 2014 2015 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

ZsM  4 244 15 265 4 791 10 206 3 976 8 828 

ZMS 657 15 567 852 21 758 658 25 398 

ŽM DS 1 552 7 948 1 974 10 026 1 335 2 000 

BalM 17 156 4 230 17 438 3 230 17 396 4 568 

VMH 22 670 1 109 22 002 1 201 25 668 1 540 

VMG 13 502 5 604 2 300 17 620 2 936 5 585 

Spolu 59 781 51 275 49 357 64 041 51 959 47 919 

 

ZsM - Západoslovenské múzeum v Trnave 

ZMS - Záhorské múzeum v Skalici 

ŽM DS - Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 

BalM - Balneologické múzeum v Piešťanoch 

VMH - Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
VMG - Vlastivedné múzeum v Galante 



 

 

Personálne a materiálne zabezpečenie múzeí v roku 2015 
Názov organizácie Objekt 

v správe 

Objekt 

v nájme 

Počet 

pracovníkov 

Priemerná 

mzda v € 

Príspevok 

zriaďovateľa – 

bežné výdavky v € 

Vlastné výnosy 

a tržby v € 

Tržby zo 

vstupného v € 

Príspevok zriaďovateľa – 

kapitálové výdavky v € 

ZsM  4 0 25 686,35 416 559 36 235,85 3 139,19 90 867,50 

ZMS 2 0 14 690 225 000 13 525,57 923 4 025 

ŽM DS 5 0 10,5 713 165 000 1 412,58 667,5 27 383,90 

BalM 1 2 10 726 165 043 15 946 3 662 8 375 

VMH 1 1 18 595,5 245 181 20 063,22 5 778,74 45 245,92 

VMG 4 2 18 707 264 203 2 584,5 1 600 250 

Spolu 17 5 95,5 686,3 1 480 986 89 767,72 15 770,43 176 238,40 

 

Akvizičná činnosť múzeí v TTSK za roky 2013 - 2015 
 Zbierkové predmety Akvizičná činnosť 

Počet v ks Skatalogizované v CEMUZ Prírastky  Finančné prostriedky v € 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ZsM 166 468 167 606 168 547 67 773 68 958 71 033 2 384 1 138 941 9 044,5 8 649 3 000 

ZMS 58 725 60 187 61 713 15 143 15 345 16 082 1 150 1 462 1 526 1 069 1 002,3 10 422 

ŽM DS 10 503 10 503 10 503 10 503 10 503 10 503 356 - - - - - 

BalM 59 274 60 708 61 748 9 751 10 125 11 165 930 1 434 1 040 2 870,92 270 14 375 

VMH 126 849 127 407 127 841 578 678 778 645 558 434 853 853 100 

VMG 23 140 23 331 23 456 22 623 22 814 22 939 570 191 125 - - 60 

Spolu 444 959 449 742 453 808 124 282 128 230 132 500 6 035 4 783 4 066 13 837,42 10 774,3 27 957 
 

Ochranná činnosť múzeí v TTSK za roky 2013 - 2015 – reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
 Počet zbierkových predmetov v ks Finančné prostriedky v € 

Vlastnými prostriedkami Dodávateľsky Vlastné Dodávateľsky  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ZsM 254 164 153 7 420 1 0 774,3 244,53 2 260 - 1 180 

ZMS 130 84 77 2 3 21 353 386 150 399 3 181 1 500 

ŽM DS 0 0 739 - - - - - - - - - 

BalM 66 1 560 84 42 57 44 250 360 865 1 686 5 350 1 067 

VMH 735 410 325 1 - - - 1 400 360 3 550 - - 

VMG 429 32 121 1 3 3 135 525,1 342,8 1 200 3 765 3 703 

Spolu 1 614 2 250 1 499 52 483 69 4 288 3 445,4 1 962,33 9 095 12 296 7 450 



 

 

 

Výstavná činnosť múzeí TTSK za roky 2013 - 2015 
 Expozície 

počet/nové 

Výstavy 

počet/vlastné 

Ostatná prezentačná 

činnosť 

Počet návštevníkov 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ZsM 16/0 16/0 16/0 34/24 36/24 27/23 20 27 15 19 509 14 997 12 804 

ZMS 7/1 7/1 7/2 14/14 12/12 21/13 11 14 17 16 224 22 931 26 056 

ŽM DS 17/0 17/0 17/0 9/9 16/16 11/8 7 7 11 9 500 12 000 3 335 

BalM 4/0 4/1 4/0 13/13 12/11 11/10 18 17 15 21 386 20 668 21 964 

VMH 8/1 8/0 8/0 18/18 18/18 14/14 10 10 18 23 779 23 203 25 668 

VMG 14/0 13/1 11/0 25/17 11/7 12/7 20 22 8 19 106 19 920 8 521 

Spolu 66/2 65/3 63/2 113/95 105/88 96/ 86 97 84 109 504 113 719 98 348 

 

Ostatné činnosti múzeí TTSK za rok 2015 
 Počet vedecko-výskumných úloh Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ZsM 9 12 12 15 23 14 26 39 35 

ZMS 32 21 24 4 3 10 40 56 33 

ŽM DS 8 8 8 16 4 - 1 6 3 

BalM 12 11 9 3 1 2 31 28 22 

VMH 10 10 10 4 2 1 22 20 24 

VMG 14 7 7 7 6 5 22 16 13 

Spolu 85 69 70 49 39 32 142 165 110 

 
 

ZsM - Západoslovenské múzeum v Trnave 

ZMS - Záhorské múzeum v Skalici 

ŽM DS - Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 

BalM - Balneologické múzeum v Piešťanoch 

VMH - Vlastivedné múzeum v Hlohovci 

VMG - Vlastivedné múzeum v Galante 
 



 

 

Galérie 

 

 
Základom činnosti galérií je na základe prieskumu a vedeckého výskumu 

zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať a odborne spravovať zbierkové predmety 

– umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia. Galérie tieto diela sprístupňujú 

verejnosti a využívajú vo verejnom záujme. 

V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobia dve regionálne galérie: Galéria Jána 

Koniarka v Trnave a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici. 

 

 

Územná pôsobnosť: galérie majú regionálnu pôsobnosť 

  

Personálna vybavenosť: v dvoch galériách pracuje spolu  21,2  pracovníkov 

 

Priemerná mzda: 821,14 € 

 

Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky: 426 619 € 

 

Tržby a vlastné výnosy:   5 501,55 € 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:  25 720,00 € 

 

Galéria Jána Koniarka v Trnave   

            - 2 400 € akvizícia obrazu J. Koreszku 

            - 2 500 € akvizícia obrazu kardinála Pázmánya 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

            - 20 820,00 € rekonštrukcia objektu 

 

Grantový systém MK SR – bežné výdavky: 60 324 €  

 

Galéria Jána Koniarka v Trnave 

 - 1 500 € výstava Jana Hýbalová Ovšáková - Zimomriavky  

 - 1 500 € výstava J. R. D.  

 - 27 000 € Trienále plagátu Trnava 2015 

 - 1 500 € ART LABORATÓRIUM 2015  

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

 - 2 000 € vydanie publikácie Albín Brunovský – grafické dielo  

 - 2 000 € vydanie publikácie M + M 

 - 2 900 € vydanie publikácie Štefan Komorný fotografia 

 - 2 000 € vydanie publikácie Karin Patúcová – Bernardína Lunterová: Medzi nami  

 - 2 000 € realizácia projektu ARS 51  

 - 424 € členstvo v ICOM  

 - 2 000 € zborník zo sympózia Sv. Cyril a Metod v umení  

 - 3 000 € zborník Tridsať rokov Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici  

 - 6 000 € vydanie publikácie Jozef Barinka: Socha a kresba 

 - 6 500 € vydanie publikácie Helena Bezáková: Divadelný kostým 

 

 



 

 

Kofinancovanie zriaďovateľa – bežné výdavky: 8 219,00 €  

  

               - 4 115,00  € Galéria Jána Koniarka    

               - 4 104,00 € Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici  

 
Grantový systém MK SR – kapitálové výdavky: 0 €  

 

Štrukturálne fondy Európskej únie: 769 467,70 € 

 
Galéria Jána Koniarka v Trnave 

 - 769 467,7€ rekonštrukcia Synagógy – centra súčasného umenia 

 
Kofinancovanie zriaďovateľa: 40 498,30 € 

 

 

 

 

 

Galéria J. Koniarka v Trnave. 

 
Územná pôsobnosť: Galéria J. Koniarka je regionálnou galériou, ktorá zabezpečuje 

komplexnú galerijnú dokumentáciu v regióne Trnavského samosprávneho kraja. Zabezpečuje 

koordinačnú, metodickú a odborno-poradenskú pôsobnosť pre ostatné galérie v územnom 

obvode kraja a pre vlastníkov predmetov galerijnej hodnoty. 

 

Špecializácia: Galéria orientuje zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na dokumentáciu 

a prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia s osobitným zreteľom na 

tvorbu umelcov pochádzajúcich z trnavského regiónu, alebo na tých, ktorí v tomto regióne 

pôsobili. Výskumné úlohy a dopĺňanie zbierkového fondu orientuje na osobnosť a dielo 

sochára Jána Koniarka. Galéria organizuje a zabezpečuje medzinárodnú súťaž plagátovej 

tvorby- Trienále plagátu Trnava. 

 
 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici. 
 

Územná pôsobnosť: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je regionálnou galériou, ktorá 

zabezpečuje komplexnú galerijnú dokumentáciu v okresoch Senica a Skalica. 

 

Špecializácia: Galéria orientuje zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na dokumentáciu 

a prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20.-21. storočia.  Osobitný  zreteľ kladie na 

výtvarné umenie späté s historickým regiónom Záhoria, výtvarné umenie výtvarníkov z Čiech 

a Moravy, ktorých tvorba je viazaná na región Záhoria a na výskum a prezentáciu výtvarného 

umenia poslucháčov vysokých a stredných umeleckých škôl formou periodického trienále 

Talenty s celoslovenskou pôsobnosťou. Vykonáva výskum a prezentáciu súčasného 

výtvarného umenia prihraničných regiónov Českej republiky a Rakúska.  

 

 

 

 

 



 

 

Zbierkotvorná a odborná činnosť: 

V galériách Trnavského samosprávneho kraja sa k 31.12.2015 nachádza 7 729 ks 

zbierkových predmetov. Akvizícia v roku 2015 predstavovala 22 ks diel.  

Galéria Jána Koniarka v Trnave rozšírila svoj zbierkový fond o 14 kusov diel darom od autorov, 

ktorí v galérii počas roka vystavovali. Svoj zbierkový fond obohatila o diela takých autorov 

ako: Jana Hýbalová Ovšáková, Filip Sabol, Andrea Kopecká, Marián Komáček, Drahomír 

Prihel, Martin Pala a ďalších.  Zbierkový fond Galérie Jána Koniarka v Trnave bol tiež 

obohatený o bronzový odliatok busty Ľudovíta Štúra od akad. soch. Martina Palu, ktorý dal 

vyhotoviť Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. 

Zároveň v rámci svojej akvizičnej politiky zakúpila galéria dva obrazy – portrét Perta 

Pázmanya a zátišie od Júliusa Koreszku, ktorými plánuje doplniť stálu expozíciu Klenoty 

domova.  

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici získala v roku 2015 do svojho fondu 6 

umeleckých diel. Z toho 5 fotografií od Drahotína Šulu a Štefana Komorného darom a 

bronzový odliatok sochy Rudolfa Uhra zakúpila galéria v rámci svojej akvizičnej politiky. 

Na získanie nových zbierkových predmetov vynaložili v roku 2015 galérie 5 290 €.  

Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa v roku 2015 

zapojili do dopytovo orientovaného projektu Úradu Trnavského samosprávneho kraja 

„Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových 

inštitúcií TTSK, ktorý sa realizuje zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci projektu 

bolo do júna 2015 zdigitalizovaných 10 419 zbierkových predmetov múzeí a galérií.  

 

 

Materiálno-technické zabezpečenie: 

V uplynulých rokoch boli v rámci zvýšenia ochrany zbierkových predmetov v  Galérii 

Jána Koniarka v Trnave a Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici nainštalované moderné 

EPS (elektronický požiarny systém) a  EZS (elektronický zabezpečovací systém). V roku 2008 

bol v Záhorskej galérii nainštalovaný bezdrôtový kamerový systém.  

Vďaka grantu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a príspevku Trnavského 

samosprávneho kraja sa Galérii Jána Koniarka v Trnave podarilo v roku 2010 realizovať 

rozšírenie EPS a EZS systému v depozitných a priľahlých priestoroch Kopplovej vily, čím sa 

dosiahlo úplne bezpečnostné a protipožiarne zabezpečenie objektu.   

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici realizovala v roku 2011 modernizáciu  

z kapitálového príspevku Trnavského samosprávneho kraja. Vďaka uvedeným investíciám sa 

v galériách výrazne zvýšila bezpečnosť zbierkových predmetov.  

 

Umiestnenie: 

Galérie sídlia v priestoroch a objektoch, ktoré sú vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja a v správe galérií.  

Koncom roka 2014 začala výmena okien na objekte Záhorskej galérie Jána Mudrocha 

v Senici, ktorá pokračovala v prvom polroku 2015. Z uvedeného dôvodu bola dočasne 

obmedzená výstavná činnosť galérie. 

V roku 2015 prebehla rekonštrukcia Synagógy – centra súčasného umenia 

z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci projektu bola zrekonštruovaná 

fasáda synagógy, zreštaurovaný interiér, boli vymenené okná, zriadený bezbariérový vstup 

a parková úprava okolia. Celkové náklady na obnovu synagógy dosiahli 809 966 €. 

 

Výstavná činnosť: 

Galérie v roku 2015 absolvovali náročný výstavný program s prezentáciou 

regionálnych, slovenských a zahraničných autorov.  



 

 

Medzi kľúčové podujatia Galérie J. Koniarka v roku 2015 patrili predovšetkým výstavy: 

Jana Hýbalová Ovšáková – Zimomriavky, Drahomír Prihel – Tajomné Záhrady, Monika 

a Bohuš Kubinský – IMAGINE, slovensko-rakúsky projekt Múry rozdeľujú – mosty spájajú 

a predovšetkým a predovšetkým medzinárodná súťažná prehliadka plagátovej tvorby Trienále 

plagátu Trnava 2015. 

V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici medzi najvýznamnejšie podujatia v roku 

2015 patrili výstavy: VI. stretnutie umelcov Záhoria k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie 

Jána Mudrocha v Senici, Pocta grafickému priateľstvu – Albín Brunovský Grafické dielo zo 

zbierky Ivana Panenku, ARS 51 Roman Šafránek / Petr Bulava, Štefan Komorný: Fotografia, 

Ján Chrena: Maľby a iné. 

Galérie v tomto roku usporiadali spolu 43  výstav výtvarného umenia, z toho Záhorská 

galéria v Senici usporiadala 28 výstav a Galéria Jána Koniarka v Trnave usporiadala 15 výstav.  

      V roku 2015 navštívilo galérie 14 517 návštevníkov, čo predstavuje pokles v 

návštevnosti o 20 % oproti roku 2014. Na poklese návštevnosti galérií v roku 2015 sa hlavnou 

mierou podieľala rekonštrukcia objektov oboch galérií, čo si vyžiadalo aj dočasné uzavretie 

priestorov. 

Tržby zo vstupného za rok 2015 dosiahli 4 884,99 €, čo predstavuje mierny pokles 

o 178,5 € oproti roku 2014.  

 

 

Metodická činnosť: 

Odbornú metodickú pomoc poskytli pracovníci galérií súkromným majiteľom 

a zberateľom výtvarných diel, študentom škôl pri diplomových prácach a pri vypracovávaní 

odborných posudkov.     

V priebehu roka 2015 zorganizovala Galéria Jána Koniarka v Trnave 103 tvorivých 

dielní pre MŠ, ZŠ a SŠ z Trnavy a okolia, ako aj špeciálne kreatívne dielne pre Detský domov 

v Trnave a blok letných tvorivých dielni. Galéria taktiež pripravila 67 sprievodných lektorských 

výkladov pre študujúcu mládež základných a stredných škôl, ako aj pre ostatných návštevníkov 

k aktuálnym výstavám a expozíciám.  

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici realizovala metodicko-poradenskú činnosť 

predovšetkým prostredníctvom odbornej kurátorskej prípravy výstav neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby a členstvom v porotách.  

 

Vedecko-výskumná činnosť: 

Galérie systematicky mapujú umeleckú scénu a výtvarné dianie na slovenskej scéne 

s osobitným zreteľom na región Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2015 realizovali 

pracovníci galérií výskumy prevažne k výstavám profesionálnej výtvarnej tvorby. Celkovo sa 

podieľali na  26 vedecko-výskumných úlohách.  

 

Edičná činnosť: 

Edičná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou výskumu v zbierkotvorných inštitúciách. 

V roku 2015 bolo vydaných spolu 9 publikácií a katalógov k výstavám.  

Záhorská galéria Jána Mudrocha vydala v roku 2015  zborník – Ženy výtvarníčky v 

slovenskom umení. Galéria ďalej vydala publikácie k výstavám: Štefan Komorný – Fotografie, 

Štefan Zajíček – Kresby 2009 – 2014, 20. členská výstava Fotoklubu Retina Senica, Katarína 

Vyskočilová-Piláriková – Môj farebný svet a ďalšie. 

Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v roku 2015 pre návštevníkov skladačky 

k jednotlivým výstavám v jednotnom vizuálnom štýle. Zároveň vydala katalóg finalistov 

medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava 2015.  



 

 

V rámci publikačnej činnosti odborných pracovníkov bolo uverejnených spolu 34 

príspevkov v odbornej a dennej tlači. 

 

Kultúrno- vzdelávacie aktivity: 

V súvislosti s budovaním, využívaním a sprístupňovaním zbierkových predmetov sa 

realizujú kultúrno-vzdelávacie aktivity. V roku 2015 sa kultúrno-edukatívna činnosť 

zameriavala na prehliadky stálych expozícií, na sprievodné výklady k prehliadkam aktuálnych 

výstav, tematické prednášky a besedy, v Galérii Jána Koniarka v Trnave zamerané 

predovšetkým na vysokoškolskú mládež a tvorivé dielne.  

V Záhorskej galérií Jána Mudrocha v Senici  sa počas roka 2015 konali: v spolupráci so 

Záhorskou knižnicou v Senici vyhodnotenie XXIX. ročníka autorskej súťaže Literárnej Senice 

Ladislava Novomeského, Medzinárodný poetický festival Po stranách Moravy 2015 a iné. 

V Galérii Jána Koniarka sa počas roka 2015 konali rôzne tvorivé aktivity pre deti 

a mládež všetkých vekových skupín a predovšetkým letné tvorivé dielne, záujem o ktoré z roka 

na rok stúpa.  

V priestoroch galérií sa počas roka 2015 uskutočnilo 72 podujatí, čo je nárast oproti 

roku 2014.  

 

Elektronické spracovanie zbierok v Galériách TTSK za rok 2015 

Názov organizácie Celkový počet 

zbierkových 

predmetov 

organizácie 

 

Počet prírastkov 

v elektronickej 

evidencii 

(CEDVU)  

za rok 2015 

Celkový počet 

elektronicky 

spracovaných 

zbierkových 

predmetov 

Galéria J. Koniarka 4 737 16 4 737 

Záhorská galéria J. 

Mudrocha 

3 175 6 2 992 

 
 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v galériách 

Názov zariadenia Periodicita revízií 

v rokoch 

Rok ukončenia 

revízie 

Galéria Jána Koniarska v Trnave  3 2008, 2010, 2011, 

2012, 2014 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v 

Senici  

3 2008, 2010, 2012, 

2014 

 

Galéria Jána Koniarka v Trnave 

Galéria Jána Koniarka v Trnave v súlade so zákonom vykonáva úplnú komplexnú 

odbornú revíziu zbierkového fondu v trojjročných cykloch. Poslednú úplnú revíziu vykonala 

v roku 2014 a ďalšia je naplánovaná na rok 2017. 

 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v súlade so zákonom vykonala komplexnú 

revíziu zbierkového fondu v roku 2014.  

Vzhľadom k tomu, že sa revízia uskutočňuje v trojročných intervaloch, uskutoční sa 

najbližšia revízia zbierkového fondu v roku 2017. 



 

 

Informačné a odborno-poradenské služby: 

Snahou galérií je prilákať čo najväčší počet návštevníkov zo širokého okruhu záujemcov 

o umenie a na druhej strane poskytovať informačné služby a odborno-poradenské služby 

v súlade so svojim poslaním a zameraním. Pre podporu návštevnosti boli zaradené vybrané dni 

s voľným vstupom pre verejnosť (v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií a Noc múzeí 

a galérií, Deň Trnavského samosprávneho kraja). Galéria J. Koniarka využíva na informovanie 

verejnosti o svojej činnosti internet s vlastnou webovou stránkou a obe galérie prispievajú aj do 

oficiálnej stránky slovenských múzeí a galérií www.muzeum.sk. V roku 2012 spustila Galéria 

Jána Koniarka v Trnave novú webovú stránku galérie a zároveň spravuje webovú stránku 

venovanú Trienále plagátu Trnava. 

Zároveň galérie prezentujú svoju činnosť prostredníctvom webovej stránky Úradu 

Trnavského samosprávneho kraja.  

 

Propagačná činnosť a finančné zabezpečenie činnosti galérií: 

Propagácia výstav a podujatí bola zabezpečená pomocou médií- na internete, na 

káblovej televízií, v regionálnych rádiách, v miestnych novinách, v informačných kanceláriách 

a na propagačných paneloch. Galérie zabezpečili pozvánky a plagáty ku všetkým vlastným 

výstavám a podujatiam.  

Galérie pre finančné zabezpečenie svojej činnosti podávali žiadosti na podporu 

projektov na Ministerstvo kultúry SR, žiadali príspevky z fondov Mesta Trnava a Pro Senica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeum.sk/


 

 

Personálne a materiálne zabezpečenie galérií v roku 2015 
Názov organizácie Objekt 

v správe 

Objekt 

v nájme 

Počet 

pracovníkov 

Priemerná  

mzda v € 

Prísp.  zriaďovateľa – 

bežné výdavky v € 

Vlastné výnosy 

a tržby v € 

Príspevok zriaďovateľa – 

kapitálové výdavky v € 

GJK v TT 2 0 11 790 244 115 4 935,55 45 398,3 

ZG v SE 1 0 10,2 852,28 182 504 566 25 500 

Spolu 3 0 21,2 821,14 426 619 5 501,55 70 898,3 
 

 

Akvizičná činnosť galérii v TTSK za roky 2013 - 2015 
 Zbierkové predmety Akvizičná činnosť 

Počet v ks Skatalogizované v CEDVU Prírastky  Finančné prostriedky v € 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

GJK 4 689 4 721 4 737 4 689 4 721 4 737 55 15 16 5 600 0 4 900 

ZG 3 162 3 169 3 175 2 986 2 986 2 992 34 7 6 10 638 11 275 1 390 

Spolu 7 851 7 890 7 912 7 675 7 707 7 729 89 22 22 16 238 11 275 5 290 

 

Ochranná činnosť galérii v TTSK za roky 2013 -  2015 – reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
 Počet zbierkových predmetov v ks Finančné prostriedky v € 

Vlastnými prostriedkami Dodávateľsky Vlastné Dodávateľsky 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

GJK - - - - 1 1 - - - - 500 1 204,58 

ZG - - - - - - - - - - - - 

Spolu - - - - 1 1 - 500 1 204,58 - - - 

 

Výstavná činnosť galérii TTSK za roky 2013 - 2015 
 Expozície 

počet/nové 

Výstavy 

počet/vlastné 

Podujatia a iné Počet návštevníkov Tržby zo vstupného v € 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

GJK 3/0 3/0 3/0 15/14 12/12 15/15 28 17 30 9 152 12 591 11 120 2 827,6 4 409,49 4 409,49 

ZG 1/0 1/0 1/0 32/24 35/30 28/27 45 29 42 6 546 5 452 3 397 728 654 475,5 

Spolu 4/0 4/0 4/0 47/38 47/42 43/42 73 46 72 15 698 18 043 14 517 3 555,6 5 063,49 4 884,99 

 



 

 

 

Počet platiacich a neplatiacich návštevníkov v galériách TTSK 

 2013 2014 2015 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

GJK  2 236 6 916 2 324 10 267 2 683 8 437 

ZG 3 911 2 635 1 689 3 763 1 677 1 720 

Spolu 6 147 9 551 4 013 14 030 4 360 10 157 

 

 

 

GJK - Galéria Jána Koniarka v Trnave 
ZG - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Osvetové strediská - všeobecné 
 

Osvetové strediská prostredníctvom osvetovej činnosti na základe dobrovoľnosti, záujmu 

a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti, k zvyšovaniu vzdelanostnej 

úrovne a utváraniu kultúrneho spôsobu života. 

      Úlohou osvetovej činnosti je zvyšovať všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň.  Túto 

úlohu zabezpečujú osvetové zariadenia, ktoré sa z hľadiska odborného zamerania delia na 

zariadenia so všeobecným zameraním a so špecializovaným zameraním, najmä hvezdáreň 

alebo planetárium.  

     V pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú 4 osvetové zariadenia so všeobecným 

zameraním a 1 hvezdáreň a planetárium. Osvetové strediská v rámci regiónov svojho pôsobenia 

zabezpečujú aktivity pre široký okruh záujemcov o tvorivú a osvetovú  činnosť.    

 

Personálna vybavenosť: v 4 osvetových strediskách pracuje spolu 32 pracovníkov 

 

Priemerná mzda: 807 €  

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky: 0 

 

Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky: 523 668 €  

 

Tržby a vlastné výnosy:   24 835,84 €   

 

Grantový systém MK SR – bežné výdavky:   34 950 € 

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici    

1 500 €  Senický fotorok 2015 

1 900 €  Senická divadelná jar                                                                                 

2 200 €  Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb 

1 400 €  AMFO 2015 

   400 €  Folklórna tvorivá dielňa 

                                                                              

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 

1 000 €  III. umelecké tvorivé dielne 

4 000 €  XVI. Žitnoostrovské pastelky 2015    

   800 €  XIV. Dunajskostredský divadelný festival  

1 000 €  Studňa Európy – IX. ročník 

2 200 €  Mládež spieva 2015 – 46. ročník 

2 200 €  Spev spája nás 2015 

1 400 €  XVIII. Výtvarné spektrum 2015  

2 300 €  X. Podunajské písmená 2015                                                                  

        

Galantské osvetové stredisko                          

   800 €  Galantská paleta 

1 000 €  Stretnutie vo farbách  

   500 €  Naša Vansovej Lomnička – 48. ročník                                                                                             

   400 €  Tvorivé dielne mladých moderátorov 

 

 

 



 

 

Trnavské osvetové stredisko       

2 000 €  Krakovany 2015 – krajský folklórny festival kultúry 

   500 €  Malí remeselníci – tvorivé prázdninové dielne 

2 200 €  Nositelia tradícií 

1 200 €  Šaffova ostroha – prehliadka folklórnych súborov   

1 700 €  Malá krajská scénická žatva 2015 

1 400 €  Hollého pamätník 2015 

   950 €  Cineama 2015 – XVIII. ročník  

 

Grantový systém ÚV SR:  6 680 € 

 

Galantské osvetové stredisko    

2 500 €  Kultúra nás spája - multikultúrny festival  

1 210 €  Tanečné tvorivé dielne 

   500 €  S úctou k človeku - Seminár a praktické ukážky občiansko-spoločenských obradov 

2 470 €  Týždeň židovskej kultúry 

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 

1 000 €  X. Medzinárodný deň Rómov 

 

Grantový systém MZV SR:  5 340 € 

 

Galantské osvetové stredisko                        

5 340 €  Holokaust v Seredi        

                

Kofinancovanie zriaďovateľa - bežné výdavky:  4 854 € 

 

1 098 €  Trnavské osvetové stredisko                 

1 070 €  Galantské osvetové stredisko                          

   837 €  Záhorské osvetové stredisko v Senici                         

1 849 €  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trnavské osvetové stredisko v Trnave. 

 
Územná pôsobnosť: V okresoch Trnava (45 obcí), Piešťany (27 obcí) a Hlohovec (24 obcí). 

Počet obyvateľov 238 088.  

 

Špecializácia: Osvetové zariadenie z hľadiska odborného zamerania vykonáva osvetovú 

činnosť so všeobecným zameraním. 

Trnavské svetové stredisko v zmysle § 6 ods. d) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej 

činnosti vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja.  

 

 

Galantské osvetové stredisko v Galante. 
 

Územná pôsobnosť: V okrese Galanta (36 obcí). Počet obyvateľov 93 628, z toho 40% 

maďarskej národnosti. 

Špecializácia: Osvetové zariadenie z hľadiska odborného zamerania vykonáva osvetovú 

činnosť so všeobecným zameraním. 

 

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici. 
 

Územná pôsobnosť: V okrese Senica (31 obcí) a Skalica (21 obcí). Počet obyvateľov 107 459. 

Špecializácia: Osvetové zariadenie z hľadiska odborného zamerania vykonáva osvetovú 

činnosť so všeobecným zameraním.  

 

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede. 

 

Územná pôsobnosť: V okrese Dunajská Streda (67 obcí). Počet obyvateľov 107 459. 

Špecializácia: Osvetové zariadenie z hľadiska odborného zamerania vykonáva osvetovú 

činnosť so všeobecným zameraním. 

 

     Osvetové zariadenia v Trnavskom kraji v roku 2015 zamerali svoju činnosť predovšetkým 

na rozvíjanie  spolupráce s kultúrnymi organizáciami pri realizácii kultúrno- spoločenských 

a osvetových aktivít, na metodickú pomoc obciam a kultúrnym inštitúciám,  ale aj 

jednotlivcom, súborom a kolektívom, ktorí sa venujú záujmovo-umeleckej činnosti. Okrem 

tradičných podujatí, ktoré boli  zamerané na vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času, 

v oblasti záujmovo - umeleckej činnosti spolupracovali na príprave podujatí organizovaných 

pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra  a  vládou SR vyhláseného Roka Ľudovíta 

Štúra 2015.  Ďalej pokračovali v organizovaní tradičných festivalov, prehliadok a postupových 

súťaží a venovali sa získavaniu informácií a databáz o kultúrno-osvetovej činnosti v Trnavskom 

kraji.  

 

Metodicko-organizačná činnosť: 

 

     Osvetové strediská poskytovali poradenské služby realizátorom osvetovej činnosti 

a participovali na plnení úloh rozvoja kultúrno-spoločenského života regiónu. Spolupracovali s 

organizáciami, ktoré sa podieľali na príprave  rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 

Pracovníci osvetových zariadení boli členmi prípravných výborov, ktoré riešili organizovanie 

väčších podujatí. Metodická a poradenská činnosť odborných pracovníkov bola zameraná na 



 

 

pomoc v obciach pri príprave podujatí k významným výročiam a na metodicko-inštruktážne 

návštevy súborov, škôl a klubov v oblasti záujmovo - umeleckej činnosti, prevencie 

kriminality, drogových závislostí, environmentálnej výchovy, prípravy podujatí k významným 

výročiam a iným.  

 

Oblasť voľnočasových aktivít: 

 

     Regionálne osvetové strediská organizovali v oblasti voľnočasových aktivít významné 

tradičné kultúrno-spoločenské podujatia v rámci svojich regiónov a mimoškolské vzdelávanie 

určené pre všetky vekové kategórie. 

 

Tradičné podujatia: 

 

     V priebehu roka 2015 bolo realizovaných 137 tradičných podujatí a festivalov 

s medzinárodnou účasťou.  

     K najvýznamnejším patrí: 

 

-  IX. župný festival kultúry Krakovany 2015 – krajský folklórny festival spevu a tanca 

spojený s otvorením výstavy,  ukážkami ľudových remesiel a prezentáciou detských tvorivých 

dielní  - Trnavské osvetové stredisko 

- Spievajte s nami – krajská prehliadka mužských speváckych folklórnych skupín 

v Maduniciach – Trnavské osvetové stredisko  

-  Slávnosti spevu, hudby a tanca – Deň úcty k poľnohospodárom, Červeník 2015 - Trnavské 

osvetové stredisko 

-   Deň Zeme - Záhorské osvetové stredisko a Galantské osvetové stredisko 

-  Slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom – 

otvorenie novorekonštruovanej Pamätnej izby pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015 - 

Záhorské osvetové stredisko 

-  Kultúra nás spája – multikultúrny festival tanca, hudby a spevu v Sládkovičove - Galantské 

osvetové stredisko 

-  Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií 2015 – folklórne slávnosti v Galante – 

Galantské osvetové stredisko 

- Žitnoostrovské  pastelky 2015 Dunajská Streda - XVI. ročník medzinárodnej súťaže 

výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení  - Žitnoostrovské osvetové  stredisko 

-  Odovzdávanie Pamätnej medaily predsedu TTSK a Pamätnej medaily predsedu TTSK 

– Rok Ľudovíta Štúra 2015 významným osobnostiam pri príležitosti Dňa župy 2015-  

Trnavské osvetové stredisko 

- Deň obetí holokaustu a rasového násilia – spomienkové podujatie v Seredi - Galantské 

osvetové stredisko 

- Krajské  oslavy 71. výročia SNP – Trnavské osvetové stredisko 

- Krajské oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom – Trnavské osvetové stredisko 

- Spomienka pri príležitosti 145. výročia úmrtia Jána Palárika – spomienkové oslavy 

v Majcichove - Trnavské osvetové stredisko 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

Vzdelávanie: 

 

     Osvetové strediská vytvárajú podmienky na permanentné vzdelávanie občanov, ktoré 

pokračuje aj po skončení školského vzdelávania. Strediská vychádzajú z neustálej   potreby   

vzdelávania a vzťahu človeka k voľnému času. Vzdelávanie sa realizuje na podnet vládou 

stanovených úloh. 

     V oblasti mimoškolského vzdelávania bola prioritou prevencia vzniku drogovej závislosti 

a sociálno-patologických javov, osveta v oblasti zdravého životného štýlu, environmentálna 

výchova, astronómia, občianske vzdelávanie, prosociálna výchova a iné. Spolu sa uskutočnilo 

189 vzdelávacích podujatí. 

 

Záujmová umelecká činnosť:  

 

      Krajské súťaže v jednotlivých žánroch záujmovo umeleckej činnosti organizované 

osvetovými strediskami sú významným spoločenským nástrojom schopným svojimi 

dôsledkami pozitívne ovplyvňovať spoločenské procesy. Záujmová umelecká činnosť je 

súčasťou národnej kultúry a zároveň vytvára predpoklady pre vznik „kultúry na úrovni kraja“. 

     Krajské podujatia ZUČ vyhlásené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Národným 

osvetovým centrom sú potrebným medzičlánkom zabezpečujúcim objektivitu postupu 

najlepších jednotlivcov a kolektívov reprezentujúcich Trnavský kraj na celoštátnych 

prehliadkach a súťažiach.  Okrem toho sú platformou, na ktorej sa každoročne zúročujú plody 

dlhodobého úsilia vzdelávacieho a školiteľského pôsobenia zo strany osvetových stredísk 

v Trnave, Galante, Senici a Dunajskej Strede. 

     V Trnavskom kraji sa v roku 2015 realizovalo 63 súťaží v oblasti záujmovo- umeleckej 

činnosti.  

     Dôležitou súčasťou podujatí bolo 211 hodnotiacich seminárov a doškoľovaní, ktoré boli 

pripravované v rámci poradenskej činnosti. Každý rok sa zvyšuje kvalita i kvantita medzi 

účastníkmi záujmovo- umeleckej činnosti.  

 

Oblasti krajských súťaží záujmovo - umeleckej činnosti  v roku 2015 vyhlásených 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Národným osvetovým centrom: 

 

ÚSEK HOVORENÉHO SLOVA 

Oblasť ochotníckeho divadla                             

1. Malá krajská scénická žatva - krajská súťaž ochotníckych divadelných súborov 

všetkých kategórií - Trnavské osvetové stredisko 

2. Senická divadelná jar - krajská súťaž  detskej dramatickej tvorivosti- Záhorské 

osvetové stredisko Seni 

Oblasť umeleckého prednesu  

3. Hollého pamätník - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie 

a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie - Trnavské 

osvetové stredisko 

 

ÚSEK FOLKLÓRU  

4. Šaffova ostroha – krajská súťažná prehliadka tanečníkov v ľudovom tanci -  

Trnavské osvetové stredisko 

5. Nositelia tradícií - krajská súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín - 

Trnavské osvetové stredisko 

6. Festival detských folklórnych súborov – Ve Skalici na rínečku - krajská súťažná 

prehliadka – Záhorské osvetové stredisko 



 

 

ÚSEK ZBOROVÉHO SPEVU 

          8.   Mládež spieva – XVI. ročník krajskej súťažnej prehliadky detských speváckych   

                zborov  – Žitnoostrovské osvetové  stredisko  

          9.   Spev spája nás - historicky prvý festival zborového spevu dospelých v TTSK –  

                Žitnoostrovské osvetové stredisko 

 

ÚSEK HUDBY 

Oblasť dychovej hudby 

    10.   Festival malých dychových hudieb - krajská prehliadka malých dychových 

                  hudieb  – Trnavské osvetové stredisko 

 

ÚSEK FOTOGRAFIE, FILMU,  VIDEA A AUDIA 

 11.  Amfo 2015 - krajská súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja 

        – Záhorské osvetové stredisko 

 12.  Cineama 2015 - krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby a video tvorby -     

       Trnavské osvetové stredisko 

 

ÚSEK NEPROFESIONÁLNEHO VÝTVARNÍCTVA 

 13.  Výtvarné spektrum XVIII. ročník - krajská súťaž neprofesionálnej výtvarnej  

        tvorby – Žitnoostrovské osvetové stredisko 

 

 

Edičná a propagačná činnosť: 

 

Nevyhnutnou súčasťou aktivít osvetových zariadení je edičná činnosť a medializácia 

vlastnej činnosti. K jednotlivým podujatiam, predovšetkým k postupovým súťažiam 

organizácie vydávali bulletiny, skladačky a katalógy. Galantské osvetové stredisko vydáva 

pravidelne časopis Obzor  o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti v okrese Galanta a v roku 

2015 vydalo tiež vzdelávací materiál k projektu Holokaust v Seredi. Žitnoostrovské osvetové 

stredisko pokračovalo v roku 2015 vo vydávaní časopisu Osvetár, tematického zborníka Studňa 

Európy a literárneho zborníka Podunajské písmená. Osvety spolu vydali 43 edičných titulov. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI OSVETOVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2014 
 

 Trnavské 

osvetové 

stredisko 

Galantské 

osvetové 

stredisko 

Žitnoostrovské 

osvetové 

stredisko 

Záhorské 

osvetové 

stredisko 

Spolu 

Záujmovo-

umelecká činnosť: 

postupové súťaže 
vyhlásené  

MK SR a Národným 

osvetovým centrom 

 4 obvodné 

7 okresné 

6 regionálne 
7 krajské 

 

 
24 spolu 

8 okresné 

 

 
 

 

 
8  spolu 

6 okresné 

      3 krajské 

 
 

 

 
9  spolu 

 5 obvodné 

2 okresné 

12 
regionálne 

3 krajské 

 
 

22 spolu 

 

 

 

 

 

 

63 

Záujmovo – 

umelecká činnosť: 
Postupové súťaže 

vyhlasované inými 

organizáciami 
 

1 medzinárodné 

 
 

 

 
1 spolu 

9 okresné 

2  krajské 
1  celoštátne 

1  medzinárodné 

 
13  spolu 

6 okresné 

1 celoštátne 
1 medzinárodne 

 

 
8 spolu 

3 regionálne 

 
 

 

 
3 spolu 

 

 

 

 

 

25 

Tradičné 

podujatia: 

festivaly 
remeslá 

výstavy 

semináre 

 

 

 
 

 

19 

 

 

 
 

 

31 

 

 

 
 

 

38 

 

 

 
 

 

49 

 

 

 

 

 

137 

Vzdelávacie 

podujatia 

 

 

42 

 

 

38 

 

 

31 

 

 

78 

 

 

189 

Edičná činnosť  
16 

 
8 

 
11 

 
8 

 

43 

Semináre 

a doškoľovania 

 

 

59 

 

 

68 

 

 

63 

 

 

21 

 

 

211 

 
 



 

 

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci 

 
 

    Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci je špecializované 

osvetové stredisko zamerané na popularizáciu a vzdelávanie mládeže a verejnosti v oblasti 

astronómie a príbuzných prírodných vied. Organizuje náučné podujatia spojené s pozorovaním 

úkazov vo vesmíre, ďalej organizuje rôzne exkurzie v spolupráci s astronomickými krúžkami 

a kabinetmi v kraji. 

 V pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je 1 hvezdáreň a planetárium.  

 

 

 

Personálna vybavenosť: 8 pracovníkov 

 

Priemerná mzda: 796,26 €  

 

Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky: 113 500 €  

 

Tržby a vlastné výnosy:  18 363 €  

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky: 0 

 

Grantový systém MK SR:  0 

 

Kofinancovanie zriaďovateľa:  0  

 

 

Územná pôsobnosť: plní vybrané odborné úlohy a programy celoštátneho výskumu 

v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou. 

Špecializácia: z hľadiska odborného zamerania vykonáva odborno-poradenskú a výskumnú 

činnosť v oblasti astronómie. 

 

Činnosť Hvezdárne a planetária je rozdelená do štyroch okruhov: 

1. Popularizačná činnosť 

2. Edičná činnosť 

3. Poradensko-vzdelávacia činnosť 

4. Odborno-pozorovateľská a výskumná činnosť 

 

Odborno-pozorovateľská činnosť: 

Hlavným pozorovacím programom hvezdárne je sledovanie premenných hviezd a 

pozorovanie slnka. 

V roku 2015 bolo uskutočnených 130 vizuálnych pozorovaní slnka i s kresbou 

slnečného povrchu a 110 vizuálnych pozorovaní protuberancií na Slnku. Na základe týchto 

pozorovaní bolo stanovené relatívne číslo slnečnej aktivity pre Hlohovec na 61,5. 

V hvezdárni aj v roku 2015 pokračovala registrácia slnečných erupcií pomocou SID 

monitora na frekvencii 20,27 kHz, 23,4 kHz a 22,1 kHz. Celkovo bolo zaregistrovaných 365 

dní a 289 erupcií. 

V roku 2010 bol do prevádzky spustený vertikálny  seizmograf, ktorý zaznamenáva 

zemetrasenie od 4 stupňa Richterovej stupnice a do vzdialenosti cca 500 km. Pomocou 



 

 

seizmografu bolo dňa 7.12.2015 zaznamenané zemetrasenie v Tadžikistane o sile 7,2 stupňa 

Richterovej stupnice. Celkovo bolo v roku 2015 zaznamenaných 117 väčších zemetrasení 

v Európe a vo svete. 

 V oblasti pozorovaní premenných hviezd hvezdáreň sledovala 5 hviezd počas 42 nocí 

v celkovej dĺžke 162 hodín. Premenné hviezdy boli sledované systémom CCD kamery SBIG-

ST 9 cez ďalekohľad Meade 250/2500 mm a bolo získaných 548 snímok. Výsledky pozorovaní 

boli spracované vlastnou výpočtovou technikou. Pri pozorovaní premenných hviezd 

spolupracovala hvezdáreň s Astronomickým inštitútom Odesskej univerzity, ktorej pracovník 

realizoval aj pracovnú návštevu v Hlohovci.  

 V oblasti pozorovaní zaujímavých astronomických úkazov na oblohe v roku 2015 bolo 

pozorované čiastočné zatmenie slnka (20.3.2015) a úplné zatmenie mesiaca (28.9.2015). 

 

Popularizačná činnosť: 

Činnosť hvezdárne je určená širokému okruhu záujemcov o astronómiu. V rámci 

popularizačných pozorovaní boli pozorované planéty, Mesiac, kométy, meteorické roje, 

hmloviny, hviezdokopy a galaxie. 

V roku 2015 sa uskutočnilo 319 exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 13 537 návštevníkov, 

čo je pokles o 869 návštevníkov oproti roku 2014. Exkurzie pozostávali z diafónového pásma, 

krátkeho filmu, orientácie na oblohe a diskusií. 

Na prilákanie návštevníkov zorganizovala hvezdáreň v priebehu roka 3 dni otvorených 

dverí, na ktorých sa zúčastnilo 372 návštevníkov, 3 astronomické dni, na ktorých sa zúčastnilo 

285 účastníkov a popularizačné pozorovania. Popularizačné pozorovania sa konali po skončení 

každej exkurzie. Bolo ich 190 a zúčastnilo sa na nich 6 070 návštevníkov.  

 

Edičná činnosť: 

Pracovníci hvezdárne a planetária vydávajú 3 druhy materiálov- metodické materiály, 

metodické listy a materiály od iných vydavateľov. Všetky materiály sú určené pre astronomické 

krúžky a astronomické kabinety v kraji, ako aj pre účastníkov exkurzií a pozorovateľov. Ide o 

materiály pri príležitosti zaujímavých úkazov na oblohe a cirkuláre pre pozorovateľov. V roku 

2015 hvezdáreň vydala 2 cirkuláre o Slnku a metodický materiál „Slnečné hodiny“. Hvezdáreň 

tiež zabezpečovala metodické materiály pre iných vydavateľov - Astronomická ročenka 

2016, časopis Kozmos, Astronomický kalendár 2016 a ďalšie. 

V oblasti pozorovateľskej činnosti boli vytvárané programy pre PC s astronomickou 

tematikou a na spracovanie dát a pozorovaní. 

V medzinárodnom astronomickom časopise „Astronomical Journal“ bol uverejnený 

odborný článok o rádiových vlnách vo fotosfére slnka, na ktorom sa podieľal aj pracovník 

Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Mgr. Vladimír Karlovský. 

 

Poradensko-vzdelávacia činnosť:  

Táto činnosť je určená pre vedúcich astronomických krúžkov, členov a iných 

záujemcov. Podujatia v roku 2015 boli zamerané na prehlbovanie získaných vedomostí 

a poskytovanie aktuálnych informácií. Dôležitou formou je spolupráca s astronomickými 

krúžkami v Trnavskom kraji. V roku 2015 sa evidovali 3 krúžky.  

Pracovníci hvezdárne a planetária uskutočnili 3 semináre – XVII. Csereho 

astronomické dni, Extrasolárne planéty a Stelárna astronómia, na ktorých sa zúčastnilo 189 

účastníkov.  

Hvezdáreň realizovala regionálnu a krajskú astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach a 

výtvarnú súťaž spojenú s výstavou Vesmír očami detí. Na súťažiach sa zúčastnilo 200 

účastníkov a 855 návštevníkov na výstave.  



 

 

Ďalej hvezdáreň pripravila astronomické praktikum Hlohovská astrofotografia - kurz 

fotografovania oblohy s počtom účastníkov 25. Zároveň hvezdáreň pripravila výstavu na tému 

Život a práca Milana Rastislava Štefánika, ktorú navštívilo 110 návštevníkov. 

V oblasti klubovej činnosti pracovali v roku 2015 v Hvezdárni a planetáriu Milana 

Rastislava Štefánika v Hlohovci astronomický klub a klub pozorovateľov premenných hviezd. 

 

 

Vyhodnotenie činnosti Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika 

v Hlohovci za roky 2011 až 2015 

 Počet 

podujatí 

Počet návštevníkov Náklady na realizáciu v € Tržby v € 

Spolu Platiaci Spolu Z toho 

TTSK 

Iné 

2011 595 25 258 15 838 16 120 12 800 3 320 17 620 

2012 567 24 597 14 502 16 210 12 900 3 310 19 219 

2013 586 24 996 13 846 16 800 13 200 3 600 18 808 

2014 569 22 603 13 256 15 200 11 200 4 000 19 206 

2015 535 22 278 13 537 14 700 10 800 3 900 18 363 

 

 



 

 

Personálne a materiálne zabezpečenie osvetových stredísk v roku 2015 

Názov organizácie Objekty 

v správe 

Objekty 

v nájme 

Počet 

pracovníkov 

Priemerná 

mzda 

Príspevok  

zriaďovateľa –  

bežné výdavky 

Príspevok 

zriaďovateľa – 

kap. výdavky 

Vlastné výnosy  

a tržby 

Trnavské osvetové stredisko 1 1 8 918 € 154 098  € 0 20 736 € 

Záhorské osvetové stredisko 

v Senici 
1 0 9 794 € 143 000 € 0 949,84 € 

Galantské osvetové stredisko  0 1 6,75 797 € 104 070 € 0 0 

Žitnoostrovské osvetové 

stredisko v Dunajskej Strede 
2 0 8 719 € 122 500 € 0 3 150 € 

Hvezdáreň a planetárium M. R. 

Štefánika v Hlohovci 
2 - 8 796,26 € 113 500 € 0 18 363 € 

Spolu 6 2 39,75 804,80 637 168 0 43 198,84 

 

 


