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• 18 ORGANIZÁCIÍ 
 
 

• 3.188  PODUJATÍ 
 
 

• 167.340  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 18 kultúry organizácií . Táto 
kompetencia vyplýva zo Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov.  Prostredníctvom týchto organizácií utvára  podmienky na tvorbu, 
prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu 
pamiatkového fondu. 
 

Organizácie kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 
 

1 divadlo 
Divadlo Jána Palárika v Trnave 

 
4 knižnice 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
Galantská knižnica v Galante 
Záhorská knižnica  v Senici 

 
6 múzeí 
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
Vlastivedné múzeum v Galante 
Záhorské múzeum v Skalici 
Západoslovenské múzeum v Trnave 
Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
Balneologické múzeum Imricha Wintera 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  
Záhorské osvetové stredisko v Senici 
Trnavské osvetové stredisko  

 
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 2018 

 
      

Bežné výdavky v roku 2018 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2018 5.829.881 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2018 5.900.909,9 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2018 

340.831,85 

 

Rozpočet bežných výdavkov pokrýval základné potreby organizácií – mzdy, 
odvody a nutné režijné výdavky, ako aj výdavky na odbornú činnosť, rozširovanie 
knižničných fondov, výstavy, naštudovania divadelných inscenácií, nákup zbierok, 
reštaurovanie atď. Príspevky kultúrnych organizácií boli počas roka 2018 navýšené 
o sumu 71.289 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na odstraňovanie porúch 
vzniknutých počas roka, valorizáciu v súlade s Memorandom o úprave platových 
pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme, 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, na hlavné podujatia Trnavského samosprávneho kraja a na financovanie 
grantov. 

Úrad TTSK financoval organizovanie najvýznamnejších podujatí kultúry – 
festivalov, výstav, oslavy výročí významných historických udalostí, výročí významných 
dejateľov našich dejín  a prostredníctvom organizácií kultúry sa zabezpečilo vydanie 
publikácií, napr. katalógu k výstave Young Slovak Contemporary Art, ktorá sa 
uskutočnila v St. Pőltene. 

 V organizáciách kultúry pracovalo v roku 2018 – 313,77  zamestnancov,  
priemerná mzda bola 926,98 €. 
 

Porovnanie výšky pridelených príspevkov – bežných výdavkov na činnosť 
organizácií v rokoch 2002 - 2018 

2002 2 480 946,7 2011 3 973 900 

2003 2 646 916,3 2012 4 290 602 

2004 2 832 083,6 2013 4 092 080 

2005 2 971 320,5 2014 4 278 164 

2006 3 292 637,6 2015 4 533 598 

2007 3 950 308,7 2016 5 429 646 

2008 4 187 811,2 2017 5 628 734* 

2009 4 911 681 2018 5.900.909,9* 

2010 4 012 234   

* údaj je aj s kofinancovaním BV 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 bol pre kultúrne organizácie 
schválený s nulovým čerpaním. Počas roka 2018 boli kapitálové príspevky kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK navýšené o sumu 728.148,35 €.  

Tieto zdroje pokryli rekonštrukciu fasády a okien Divadla Jána Palárika 
v Trnave, rekonštrukciu strechy Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave, 



zabezpečovacie systémy v Balneologickom múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch, 
rekonštrukciu Vlastivedného domu v Šamoríne – Žitnoostrovského múzea v Dunajskej 
strede, odvlhčenie knižnice Západoslovenského múzea v Trnave, rekonštrukciu 
Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci, odvlhčenie budovy Galery Nova 
Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede. 
 

 

Kapitálové výdavky v roku 2018 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2018 - 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2018 726.029,35 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2018 

81.730 

 

Porovnanie výšky pridelených kapitálových výdavkov pre odvetvie kultúry 
v r. 2002-2017 

2002 1 030 272,9 2011 139 019 

2003 623 647,35 2012 39 006 

2004 409 612,96 2013 126 937 

2005 179 512,71 2014 37 227,37 

2006 324 868,88 2015 68 825 

2007 325 698,73 2016 354 941 

2008 650 268,87 2017 1 383 461* 

2009 145 958,24 2018 726.029,35* 

2010 23 809   

* údaj je aj s kofinancovaním KV 

 

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.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADLÁ 

• DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V 
TRNAVE 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 5 REMIÉR 
 
 

• 228  PREDSTAVENÍ 
 
 

• 64.305  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIVADLÁ 
 
 

V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobí jedno divadlo Divadlo Jána Palárika 
v Trnave (ďalej len DJP). 

Poslaním DJP je zabezpečovať vznik a verejné šírenie divadelných diel so 
zameraním na tvorbu pre deti a mládež, ako aj dramatických diel určených najširšiemu 
okruhu divákov. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade so zákonom č. 103/2014 Z. z. 
o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Územná pôsobnosť: krajská 
  
Personálna vybavenosť: v divadle pracuje spolu  66  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 960,9 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  1.142.701 € 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  36.414 € 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  3.220 €  
 
Tržby a vlastné výnosy:  313.879 €   
  
Príspevok zriaďovateľa KV:  261.070 € 
 69.968,4 € rekonštrukcia okien budovy divadla 
 173.046,5 € rekonštrukcia fasády 
 18.055,92 € klampiarske prvky na fasáde 
   
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  - 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom KV: -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
   DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE 
 

      Hlavná budova 

 



Divadlo Jána Palárika v Trnave 

 
adresa sídla: Trojičné námestie 2 
tel.: 033/5511 353 
e-mail: divadlotrnava@zupa-tt.sk  
web: www.djp.sk  
https://www.facebook.com/djptrnava/  
https://www.instagram.com/djptrnava/  
zriaďovacia listina č. 1345. zo dňa 01.04.2002 
rok založenia organizácie: 1974 
riaditeľ:  do 30.6. 2018 Emil Nedielka 
  od 1.7. 2018 Mgr. art. Juraj Bielik, Art.D., poverený riadením 

od 1.9.2018 Mgr. art. Zuzana Šajgalíková 
 
Divadlo svoju činnosť zabezpečuje v súlade so zákonom č. 103/2014 Z. z. 

o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Divadelnú budovu dalo v roku 1831 postaviť mesto. Na jej priečelí je dodnes 

latinský nápis Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis (Tento 
dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). Budova Trnavského mestského 
divadla, ktorá je najstaršou zachovanou budovou tohto druhu na Slovensku, prešla 
viacerými vonkajšími a vnútornými prestavbami. Ako prvé profesionálne divadlo 
v Trnave pôsobilo v rokoch 1960 – 1965 Krajové divadlo Trnava. Po jeho zániku žilo 
divadlo v meste najmä zásluhou ochotníkov. V roku 1974 sa konštituovalo v meste 
profesionálne činoherné zájazdové Divadlo pre deti a mládež a špecializovalo sa na 
tvorbu pre detského a mládežníckeho diváka. V roku 1990  bolo premenované na 
Trnavské divadlo.  

Divadlo, ktoré sa na základe rozhodnutia svojho zriaďovateľa Krajského úradu 
v Trnave premenovalo od 1. 1. 2002 na Divadlo Jána Palárika v Trnave, má 
v súčasnosti vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých aj pre deti. Mnohé 
inscenované predlohy vznikajú priamo v divadle ako pôvodné scenáre, dramatizácie 
prozaických textov alebo podstatné úpravy hier. V roku 2003 bol otvorený nový hrací 
priestor - Divadelné štúdium a v starých klembových pivniciach pod divadlom boli 
vybudované nové priestory centrálnej šatne pre divákov. 
  Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). 

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.  
 
Špecializácia: Divadlo Jána Palárika v Trnave je kultúrna a umelecká ustanovizeň, 
právnická osoba – príspevková organizácia, ktorej hlavným predmetom činnosti je 
utváranie podmienok na vznik a šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre 
deti a mládež, ako aj dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov.  
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov DJP za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 768.975 768.975 768.975 100 

620 Odvody 249.729 249.729 249.729 100 

630 Tovary a služby 115.277 123.997 123.997 100 

640 Bežný transfer - - - - 

SPOLU 1.133.981 1.142.701 1.142.701 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov DJP za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 369.140 369.140 261.070 70,72 

HIM - - - - 

SPOLU 369.140 369.140 261.070 70,72 

* aj projektové dokumentácie 

 
Tržby a vlastné výnosy    113.879 € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov DJP z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Kopanec 16.100 11.000 3.220 BV 

2 MK SR Kultúrne poukazy - 18.714 - BV 

3 Nadácia 
Tatrabanka 

Neprebudený 6.700 6.700 - BV 

SPOLU BV 36.414 3.220  

SPOLU KV - -  

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe divadla 
 

Objekty v správe DJP za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

2 1 261.070 - - 



 

Objekty v nájme DJP za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 Garáže 148 - 

 

Priestorové podmienky DJP v m2 za rok 2018 
Celková 

výmera 

objektov 

(hlavná 

budova) 

Nezastav. 

plochy 

(nádvoria) 

Hlavná 

sála 

Zrkadlová 

sála, 

fajčiareň 

Javisko Admin. 

priestory 

Šatne, 

chodby 

Priestory 

určené 

pre 

verejnosť 

(kaviareň) 

Dielne 

2.196 131 155,12 200,32 196,14 715,94 620,48 12 165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČINNOSŤ DJP 
 
 

 
Premiéry 
 
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vláda tmy  
réžia: Matúš Bachynec 
premiéra:   24. 2. 2018 
Dej príbehu sa odohráva na dedine, kde sú ľudia 
ovládaní elementárnym pudom prežiť. Krutý svet 
vidieka, kde dravá túžba po majetku, intrigy 
a neudržateľná vášeň vyústia do zločinu. Vláda 
tmy odhaľuje najtemnejšie úskalia ľudskej duše 
a zároveň je hlbokou analýzou rozkladu 
tradičných poriadkov v dedinskom kolektíve, ale 
aj v súčasnom svete. 
Slovenská premiéra 

 
Cristina Clemente: Rodinný parlament 
réžia: Juraj Bielik 
premiéra 21. 4. 2018                                             
Autorka v slede vtipných a dynamických scén 
ukazuje rodinu, ktorá sa v dobrom úmysle 
o všetkom rozhodovať spoločne a transparentne 
ocitá vo víre volebných machinácií. Inteligentná 
komédia o tom, ako by mohla fungovať 
parlamentná demokracia v základnej jednotke spoločnosti.  
Slovenská premiéra 

 
Roland Schimmelpfennig: Na druhom brehu 
réžia: Viktor Kollár 
premiéra 16. 6. 2018 
Hra Rolanda Schimmelpfenniga je dramatickou 
básňou a podobenstvom o súcite a obetavosti. 
Na druhom brehu nie je len príbehom dvoch 
dedín zmietaných prírodnými živlami, či 
príbehom mocnej lásky ale aj metaforou na 
súčasné dianie vo svete. Má naša schopnosť 
pomáhať nejaké hranice? 
Slovenská premiéra 
 
Martin Kukučín: Neprebudený 
réžia: Peter Palik,  
premiéra 13.10.2018 
Dojemný osud slovenského outsidera hovorí 
o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej 
láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného 



hrdinu. Inscenáciu divadlo naštudovalo pri 
príležitosti 90 rokov od smrti autora Martina 
Kukučína. 
 
Andres Veiel a Gesine Schmidt: Kopanec 
réžia: Viktor Kollár 
premiéra: 30.11.2018 a 01.12.2018 
Hra dokumentuje skutočný prípad z obce 
Potzlow/bývalá NDR/, kedy traja 17- roční 
chlapci brutálne zavraždili svojho kamaráta. 
Pred nami sa odkrývajú príbehy ľudí, ktorí 
bojujú o prežitie, tackajú sa životom v stratených ilúziách, mizerných platoch 
a nefunkčných vzťahoch. 
 

 

Rekapitulácia výkonov 
 

Vlastné predstavenia DJP v roku 2018 
Názov predstavenia Reprízy celkom Návštevnosť Tržby v € 

Zmierenie 131 1.699 10.712 

Tri letušky v Paríži 96 2.153 23.769 

Ach tie ženy... 41 2.292 18.357 

Sluha dvoch pánov 37 2.616 30.197 

Timon Aténsky 17 664 3.510 

Ťapákovci 28 2.432 18.241 

Plastický obraz 11 196 1.518 

Veľký Gatsby 25 2.677 37.170 

Dimitrij Samozvanec 19 230 1.266 

Divný Janko 24 528 2.579 

Na Gut, začíname! 31 558 3.963 

Letné osy 16 339 1.876 

Palárik alebo Beskydov 13 263 1.509 

Ostrov pokladov 49 1.896 10.780 

Malý princ 42 2.806 16.354 

Modrý vták 18 3.030 17.932 

Mlynárkin pytač 52 3.017 11.360 

Vláda tmy 11 1.326 8.682 

Rodinný parlament 13 2.933 23.924,54 

Na druhom brehu 6 759 4.121 

Pred oponou Talkshow 6 533 834 

Noc divadiel – Od Čapka po 
Havla  

1 40 211 

Neprebudený 8 1.839 11.640 

Kopanec 5 284 779 

SPOLU 700 35.110 261.284,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cudzie predstavenia v roku 2018 
Hosťujúci súbor Počet predstavení Návštevnosť Tržby v € 

Trojkráľový koncert (AMO 
Červeník) 

1 251 2.197 

Besame mucho (RND 
Bratislava) 

4 1.008 17.680 

Obchod na korze (DJZ Prešov) 1 213 1.944 

Kontrabas (Slov. komor. divadlo 
Martin) 

1 49 327 

Grófka Marcia (Štátna opera B. 
Bystrica) 

1 244 3.643 

Myška nie je líška (Bratislavské 
bábkové divadlo) 

2 417 1.774 

Časostroj (STKDN, Trnava) 1 255 1.686 

Koncert swingového orchestra 
(Fats jazz band, BA) 

1 162 1.460 

Popoluška (STKDN Trnava) 2 417 1.042,5 

Kabaret normalizácia... (SND 
Bratislava) 

1 153 1.174 

Rusalka (Rusalka OZ, Trnava) 1 233 669 

Cisárove nové šaty (Nové 
divadlo Nítra) 

1 238 1.110 

Anna Franková (Nové divadlo 
Nítra) 

1 194 1.422 

Přes ploty (Slovácke divadlo 
Uherské Hradište) 

1 122 581 

Silné piesne Dorota Nvotová  1 51 510 

Kráska a netvor (Spišské 
divadlo, Spišská Nová Ves) 

2 491 2.632 

Lekárom proti svojej vôli 
(Spišské divadlo, Spišská N. 
Ves) 

1 237 2.097 

Popoluška (STK D. Nebylu, 
Trnava) 

2 484 2.892 

Cisárove nové šaty (Nové 
divadlo Nitra) 

2 469 2.175 

Neobyčajný príbeh obuvníka 
Jakuba (Divadlo pod balkónom, 
BB) 

2 472 2.796 

Zmierenie alebo 
dobrodružstvo...(Herci z Hrnca, 
Hrnčiarovce n/Parnou) 

1 66 177 

Smrteľníci (Yarmat, Dolné 
Orešany) 

1 27 42 

Ako sa Jano s drakom porátal 
(Animáre Silva, D. Orešany) 

1 18 28 

Požičajte mi tenora (Divadelný 
súbor Palárikovo) 

1 23 69 

SPOLU 33 6.294 5.0127,5 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zájazdové miesta za rok 2018 
Názov predstavenia Miesto Termín Návštevnosť 

Ach tie ženy, ach tí muži  MD POH Bratislava 6.4.2018 450 

Ťapákovci  - Zámocké hry 
Zvolenské (Budova) 

4.6.2018 330 

Rodinný parlament Lázeňské divadlo 
Luhačovice 

6.9.2018 300 

Rodinný parlament  SKD Martin 19.10.2018 240 

Rodinný parlament  SD Spišská Nová 
Ves 

20.10.2018 320 

[Na Gut] Začíname!  Slovácke divadlo 
Uherské Hradište 

26.12.2018 150 

 

Podujatia realizované formou prenájmov za rok 2018 
Názov podujatia Počet Termín  Organizátor  

Vyhlásenie športovca školy 2018 
1 30.1.2018 

Športové gymnázium 
Trnava 

Pocta Dušanovi Nebylovi  1 15.2.2018 STKDN Trnava 

Schneiderova súťaž 1 23.3.2018 ZUŠ Trnava 

Koncert THJ 1 28.3.2018 Bachova spoločnosť 

Konferencia HaZZ 1 4.5.2018 Ministerstvo vnútra SR 

Absolventské predstavenie – dramatický 
odbor 

1 16.5.2018 ZUŠ Trnava 

Absolventské predstavenie – tanečný 
odbor 

1 30.5.2018 ZUŠ Trnava 

Koncert ZUŠ – výročie založenia 1 4.6.2018 ZUŠ Trnava 

Spoločenský večer - Kalokagatia 
1 20.6.2018 

Kalokagatia na Slovensku 
o. z. 

Koncert Cantica /Z/Nova 1 20.10.2018 Cantica /Z/Nova 

Večer s Tirnaviou 1 3.11.2018 Tirnavia 

Vianočný koncert  1 18.12.2018 ZUŠ Trnava 

SPOLU 12   

 

Spoločenské podujatia v roku 2018* 
Názov podujatie Počet Termín spoluorganizátor  

Vansovej Lomnička Zrkadlová sála 14.3.2018 Únia žien 
Slovenska 

Súťaž tvorivosti mládeže 1 27.4.2018 TOS 

Oceňovanie pracovníkov kultúry 1 17.5.2018 TTSK 

Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov 1 24.5.2018 TTSK 

Krst knihy Simony Jurčovej 1 12.9.2018 Mesto Trnava 

Trnavské dni 2018 1 15.9.2018 Mesto Trnava 

Panteón Malého Ríma 1 14.9.2018 Mesto Trnava 

Festival Jána Smreka 1 18.9.2018 Mesto Trnava 

Oceňovanie sociálnych pracovníkov 1 16.10.2018 TTSK 

Deň TTSK 1 4.10.2018 TTSK 

Mesiac úcty k starším 1 23.10.2018 TTSK 

Oceňovanie najlepších študentov kraja 1 23.11.2018 TTSK 

Vyhlásenie športovca roka TTSK 1 10.12.2018 TTSK 

SPOLU 12   

*podujatia organizované zriaďovateľom, príp. podujatia organizované v spolupráci s inými 

organizáciami alebo združeniami 



Rekapitulácia realizovaných podujatí za rok 2018 
 Vlastné 

predstavenia 
Cudzie 

predstavenia 
Zájazdové 

predstavenia 
Spoločenské 

podujatia 
Podujatia 

realizované 
formou 

prenájmu 

SPOLU 

Počet 189 33 6 13 12 253 

Návštevnosť 33320 6294 1790 1540 2220 45.164 

Tržby 
/vstupné/ 

25.0301 50.127,5 10.983,54 0 0 311.412,04 

 

Rekapitulácia podujatí za roky 2015 - 2018 
 Vlastné 

predstavenia 
Cudzie 

predstavenia 
Zájazdové 

predstavenia 
Spoločenské 

podujatia 
Iné  SPOLU 

2015 187 25 11 14 10 2.262 

2016 191 33 7 16 14 2.277 

2017 181 28 7 15 14 2.262 

2018 189 33 6 13 12 2.271 

 

Štruktúra návštevnosti divadla 2018  
Počet predstavení Počet vstupeniek Počet divákov Návštevnosť v % 

Veľká sála 190 47.500 38.000 80 % 

Zrkadlová ála 1 70 55 79 % 

Štúdio 31 2.170 1.432 66 % 

Vstupná hala 
(foyer) 

- - - - 

Nádvorie (DOD, 
Noc divadiel) 

2 - 350 100 % 

SPOLU 224 49.740 39.837 81 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 

 
Výstavy 
 

Jaroslav Áč: Obrázky zo Slovenska  
(8.1.-31.1.2018) 
kurátor: Trnavské osvetové stredisko 
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: Plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Autorská výstava výtvarných diel. 
 
 
 
Jozef Sedlák: Transitus svetla 
(12.12.2017 – 30.4.2018) 
kurátor: PhDr. Klára Kubíková 
miesto realizácie: Foyer Štúdia 
výstup: Plagát 
počet návštevníkov: 1500 
 
Výstava symbolicky uzatvára projekt 3/20 
Katedry umeleckej komunikácie na FMK 
v Trnave. Výstavy  boli realizované pri 
príležitosti osláv 20. výročia Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. 
 

 

Ján Ladvenica: Univerzálny profesionál 
vo výtvarnom svete 
(1.2.-31.3.2018) 
kurátor: Divadelný ústav Bratislava 
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: Plagát 
počet návštevníkov: 550 
 
Výstava venovaná scénografovi, maliarovi, 
ilustrátorovi a kostýmovému výtvarníkovi 
Jánovi Ladvenicovi. 
 

 
 
 
 
 
 



Podolínec alebo samota v nás 
(28.2. – 27.3.2018) 
kurátor: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
miesto realizácie: Foyer Štúdia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 800 
 
Fotografická výstava študentov Ateliéru 
komunikácie v médiu fotografie na FMK 
UCM v Trnave. Išlo o sociálny projekt zo 
základnej osobitnej školy a internátu situovanej v Kláštore  
Redemtoristov v Podolínci. 

Ján Zavarský: Scénografická 
a plagátová tvorba prof. Jána 
Zavarského 
(apríl – jún 2018) 
kurátor: Divadelný ústav Bratislava 
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 450 
 
Výstava sa konala príležitosti 70.narodenín 
oceňovaného scénografa J. Zavarského. 
Výstava mapuje rozsiahlu tvorbu autora, návrhy scén pre slovenské a zahraničné 
divadlá 
a plagátovu tvorbu. 
 
Fotografia - ČHAVÓRE 
(9.5. – 23.5.2018) 
kurátor: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
miesto realizácie: Foyer Štúdia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 800 
 
Fotografie vznikli v rómskej obci Lomnička, 
počas tvorivej dielne študentov predmetu 
žurnalistická fotografia na Fakulte 
masmediálnej komunikácie. 
 
Klauzúrna výstava fotografií najstarších 
študentov kreatívno-experimentálneho 
fotografického ateliéru (KEFA) pod 
vedením Mgr. Bc. Lucie Škripcovej 
(26.5. - 30.11.2018)  
kurátor: FMK - Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave 
miesto realizácie: Foyer Štúdia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 800 

Ľubo Baran

Nikoleta Danišová

Nikola Hudáková

Mária Vencelová

Eva Jonisová

Lukáš Kala

Peter Lančarič

Kristína Mayerová

Klaudia Šútorová

Magdaléna Tomalová

Petra Cepková

Ľubo Hajdúčik

Jozef Sedlák

Podolínec alebo

o samote v nás

Výstava potrvá od 27.2. do 27.3.2018

Po – Pia: 9:00 –19:00 hod.

 

Lukáš Kala

www.akmf.skwww.djp.sk www.fmk.sk

Utorok 27.2.2017 o 16:30

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2

Vystavujúci  pedagógovia:

Vystavujúci  študenti:

Vás pozýva na výstavu autorov 

Petry Cepkovej, Ľuba Hajdučika, Jozefa Sedláka

a  študentov  FMK UCM v Trnave.



 
Výstava je súčasťou multimediálneho festivalu Lovely Experience. Vystavujúcimi boli 
študenti: Michaela Lehotská, Matej Kubeňák, Ester Sucháčová, Lucia Magalová, 
Michaela Stareková, Patrik Muszka a Katarína Cinová. 
 

Silvia Vargová: Výber z tvorby 
(10.9. – 30.10.2018) 
kurátor: Trnavské osvetové stredisko 
miesto realizácie: predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 400 
 
Výstava výtvarných diel.  

 
 
 
Štreit Jindřich a Lančarič Peter: Držme 
spolu   
(9.9.2018 – 29.9.2019) 
kurátor: Občianske združenie nádeje 
miesto realizácie: Vstupné Foyer divadla 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 400 
 
Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú 
silu a večnú nádej človeka. Autori svojimi 
fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, 
ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nezachytávajú 
skutočnosť zvonka, ale akoby z vnútra. 
Výťažok z výstavy bude prerozdelený 
pacientom v bdelej kóme. 

 
Čestmír Pechr: Divadelný plagát 
(8.11.2018 – 8.1.2019) 
kurátor: Divadelný ústav Bratislava 
miesto realizácie: predsálie Zrkadlovej 
siene 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 850 
 
Výber z tvorby grafika a scénografa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
50 rokov Pražskej jari 
(8.11.2018 – 8.1.2019) 
kurátor: Divadelný ústav Bratislava 
miesto realizácie: Foyer divadla 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
 
Prezentácia profesionálneho divadla 
šesťdesiatych a začiatok sedemdesiatych rokov. 

 
 

Kristína Mayerová: Tichý kríž  
(11.12.2018 – 15.1.2019)  
kurátor: Mgr. art Petra Cepková, ArtD. 
miesto realizácie: Foyer Štúdia  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 200 
 
Výstava sociálneho dokumentu absolventky 
Fakulty masmediálnej komunikácie UCM 
v Trnave. Výstavný projekt odborne pripravil 
Ateliér komunikácie v médiu fotografie na 
FMK UCM v Trnave pod vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka,  Mgr. art Petry Cepkovej, 
ArtD. a doktorandov Mgr. Petra Lančariča a Mgr. Jakuba Kovalíka. Projekt výstavy 
podporilo z dotačného systému mesto Trnava. Autorom grantového projektu bol doc. 
MgA. Jozef Sedlák.  
 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Trojkráľový koncert (5.1.2018) 
organizátor: ART Music Orchestra Červeník 
miesto realizácie: Veľká sála divadla 
výstup: Plagát, bulletin 
počet návštevníkov: 251 
 
Tradičný koncert na začiatku roka. Hosťom 
orchestra bola ľudová hudba Javorníček.  
 

 
 

 
Pocta Dušanovi Nebylovi (15.2.2018) 
organizátor: Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu v Trnave 
miesto realizácie: Veľká sála divadla 
výstup: plagát, pozvánka, bulletin 
počet návštevníkov: 250 
Tanečný koncert k nedožitým 72. narodeninám baletného majstra.  
 



 
Krst knihy prof. Danaja (13.3.2018) 
organizátor: Mestský úrad Trnava 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 100 
Krst knihy poviedok. 
 

 
 

 
 
 
Súťaž tvorivosti mládeže (27.4.2018) 
dátum realizácie: 27.4.2018 
organizátor: Trnavské osvetové stredisko 
miesto realizácie: Štúdio 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 30 
Malé javiskové formy žiakov základných škôl. 
 
 
 
Talkshow: Pred oponou a Koncert 
swingového orchestra FATS JAZZ BAND 
(máj 2018) 
dátum realizácie: máj 2018 
organizátor: Divadlo Jána Palárika v Trnave 
miesto realizácie: Veľká sála divadla 
výstup: plagát, pozvánka, skladačka, 
bulletin 
počet návštevníkov: 210 
Podujatie k významným výročiam 
pripomínaných v roku 2018 
 
 
Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre 
Martu (23.6.2018) 
organizátor: SND Bratislava 
miesto realizácie: Veľká sála divadla 
výstup: plagát, skladačka, bulletin 
počet návštevníkov: 153 
Podujatie k významným výročiam 
pripomínaných v roku 2018  
 
 
 
 
 
 



Trnavské dni 2018 (15.9.2018) 
organizátor: Mesto Trnava 
miesto realizácie: Veľká sála divadla 
výstup: bulletin, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 205 
Galavečer pre trnavských rodákov žijúcich 
v zahraničí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň otvorených dverí (29.9.2018) 
organizátor: Divadlo Jána Palárika v Trnave 
miesto realizácie: priestory divadla 
výstup: bulletin, plagát 
počet návštevníkov: 350 
Sprístupnenie priestorov divadla verejnosti 
prehliadkami zákulisia, návštevou otvorenej 
skúšky pripravovanej inscenácie, tvorivé 
dielne pre deti, Talkshow s novou riaditeľkou 
divadla a trnavským županom. 

 
 

 
Přes ploty (15.10.2018) 
organizátor: Slovácke divadlo Uherské 
Hradiště 
miesto realizácie: Veľká sála divadla 
výstup: bulletin, skladačka, plagát 
počet návštevníkov: 122 
Podujatie k významným výročiam 
pripomínaných v roku 2018. Divadelné 
predstavenie pri príležitosti 100. výročia 1. 
Československej republiky. 
 
 
 
 



Noc divadiel,  Cena slobody Antona 
Srholca (17.11.2018) 
organizátor: Divadlo Jána Palárika v Trnave 
miesto realizácie: Veľká sála, Foyer 
a Štúdio divadla 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 300 
Oceňovanie vybraných osobností Cenou 
Antona Srholca pri príležitosti Dňa boja za 
slobodu a demokraciu. 

 
 
Exkluzívny silvestrovský večer 
dátum realizácie: 31.12.2018 
organizátor: Divadlo Jána Palárika v Trnave 
miesto realizácie: Veľká sála a Foyer 
divadla  
výstup: bulletin, plagát 
počet návštevníkov: 250 
Divadlo pripravilo prvýkrát vo svojej histórii 
divadelný Silvester, na ktorom bol pre  
návštevníkov pripravený zaujímavý 
program, v divadelnom prostredí, 
v spoločnosti hercov. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KULTÚRNO – VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 
Prednášky a besedy 
 
/NA GUT/ Začíname! (14.3.2018)  
prednášajúci: režisér Viktor Kollár a herci 
Michal Jánoš a Tomáš Vravník 
miesto realizácie: Štúdio divadla 
výstup: bulletin  
počet návštevníkov: 80 
Beseda pre študentov UCM Trnava po 
odohraní divadelného predstavenia. 

 
 
 
Veľký Gatsby (24.5.2018) 
prednášajúci: režisér Viktor Kollár a herci 
Michal Jánoš, Marek Majeský, Silvia 
Soldánová a Petra Blesáková 
miesto realizácie: Veľká sála divadl 
výstup: bulletin  
počet návštevníkov: 230 
Beseda pre študentov z Gymnázia Prešov 
po odohraní divadelného predstavenia. 
 
 
Neprebudený (12.10.2018) 
prednášajúci: režisér Peter Palik, 
dramaturgička Lucia Mihálová a herci 
Michal Jánoš, Tomáš Vravník, Silvia 
Soldánová, Mária Jedľovská a Michal Blaho 
miesto realizácie: Veľká sála divadla 
výstup: bulletin  
počet návštevníkov: 85 
Beseda po verejnej generálke pre hostí, 
novinárov a divákov. 
 
 
Kopanec 
dátum realizácie: 30.11.2018 
prednášajúci: režisér Viktor Kollár, 
dramaturgička Lucia Mihálová a herci 
Martin Kochan, Tomáš Mosný, Daniela 
Gudabová a Tibor Vokoun 
miesto realizácie: Štúdio divadla 
výstup: bulletin  
počet návštevníkov: 89 



Beseda po verejnej generálke pre hostí, novinárov a divákov.  
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
Divadelné predstavenia odohrané v dopoludňajších hodinách sú určené pre 
žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl 
dátum realizácie: 2018  
miesto realizácie: Veľká sála a Štúdio divadla 
počet návštevníkov: 240 
Študentom sú ponúknuté divadelné predstavenia s výchovno-vzdelávacou 
problematikou. 
  
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 
Vianočný ateliér (2., 9. a 16.2.2018) 
organizátor: Divadlo J. Palárika v Trnave  
miesto realizácie: maliarska dielňa divadla 
výstup: plagát, pozvánky 
počet návštevníkov: 50 
Aktivity s tvorivou činnosťou pre rodičov 
s deťmi. 
 

 
 

 
Koncerty a festivaly 
 

 
Trojkráľový koncert (5.1.2018) 
organizátor: ART Music Orchestra 
z Červeníka 
miesto realizácie: Veľká sála   
výstup: plagát, bulletin 
počet návštevníkov: 230  
Tradičný koncert pripravovaný nazačiatku 
roka. Hosťom orchestra bola ľudová hudba 
Javorníček.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Otvárací koncert Trnavskej hudobnej 
jari  
 
dátum realizácie: 28.3.2018 
organizátor: Bachova spoločnosť v Trnave 
miesto realizácie: Zrkadlová sála   
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 80 
Koncert medzinárodného festivalu klasickej 
hudby je najstarším festivalom klasickej hudby v Trnave. Vznikol v bývalom 
Československu v roku 1969 a počas svojej existencie sa návštevníkom predstavili 
významní interpreti a hudobné telesá. 
 
 
Koncert Doroty Nvotovej  
dátum realizácie: 24.11.2018 
organizátor: Divadlo Jána Palárika v Trnave 
miesto realizácie: Zrkadlová sála   
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 80  
Hudobné vystúpenie interpretky Doroty 
Nvotovej. 
 

 
 
Koncerty Základnej umeleckej školy 
dátum realizácie: apríl, december 2018 
organizátor: Základná umelecká škola v Trnave 
miesto realizácie: Zrkadlová sála divadla  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
Koncerty žiakov Základnej umeleckej školy pre študentov a ostatnú verejnosť. 
 
 
Festival: Komédie 
dátum realizácie: 6.4.2018 
organizátor: Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko 
miesto realizácie: Mestské divadlo P. O. 
Hviezdoslava v Bratislave 
výstup: plagát, pozvánka, bulletin  
počet návštevníkov: 180 
Predstavenie komédie Ach tie ženy, ach tí 
muži.  
 
 
 
 
 
 



Festival: Zámocké hry Zvolenské 
dátum realizácie: 4.6.2018 
organizátor: Divadlo J. G. Tajovského vo 
Zvolene 
miesto realizácie: Divadlo J. G. Tajovského 
vo Zvolene 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 260 
Herci uviedli predstavenie Ťapákovci. 
 
 
 
Festival: Dni slovenskej kultúry 2018 
dátum realizácie: 6.9.2018 
organizátor: Kúpele Luhačovice 
miesto realizácie: Lázeňské divadlo 
Luhačovice 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
Uvedenie predstavenia Rodinný parlament. 
 
 
 

 
Festival: Divadelný Spiš 2018 
dátum realizácie: 20.10.2018 
organizátor: Spišské divadlo v Spišskej 
Novej Vsi 
miesto realizácie: Spišské divadlo  
výstup: plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 180 
Uvedenie predstavenia Rodinný parlament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

4 

Divadlo Yarmat  Spolupráca pri organizovaní 
kultúrnych podujatí a 
marketingová spolupráca 
 

Spišské divadlo v Spišskej 
Novej Vsi 

Mestské divadlo P. O. 
Hviezdoslava v Bratislave 

Divadlo J. G. Tajovského 
vo Zvolene 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

2 

Slovácke divadlo 
v Uherskom Hradišti (CZ) 

Spolupráca pri organizovaní 
kultúrnych podujatí a festivalov 

Kúpele Luhačovice (CZ) 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

3 

Stredné školy 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK 

Spolupráca pri organizovaní 
kultúrnych podujatí, festivalov 
a kreatívno-experimentálnych 
aktivít Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave 

Trnavská univerzita v 
Trnave 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Životnými cestami Jána Palárika, záujmové združenie právnických osôb – 

miest, obcí a organizácií, ktoré sú späté s osobou Jána Palárika (Palárikovo, 
Banská Štiavnica, Čadca, Trnava, Abrahám, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, 
Opoj, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane a Haulikov inštitút v Trnave) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPAGÁCIA 
 

 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.djp.sk   
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku – 2009, 

aktualizácia každodenná 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/djptrnava/ 
 
Istagram 
https://www.instagram.com/djptrnava/ 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 TASR a SITA, distribúcia tlačových správ 
 MTT, reportáže z premiér na pravidelnej báze 
 RTVS,  reportáže z premiér na pravidelnej báze 
 Trnavské rádio, Rádio Regina Západ, Rádio Devín a Rádio Slovensko,  reportáže 

a krátke správy o pripravovaných premiérach 
 MY Trnavské noviny, Trnavsko,  uverejňovanie tlačových správ, reportáži 

a rozhovorov o pripravovaných podujatiach 
 Webové portály, ktoré preberajú tlačové správy, trnavskyhlas.sk; trnava-live.sk; 

trnava24.sk;  
 
Výročné správy organizácie  
Výročné správy DJP nie sú zverejňované. 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/50 

 Počet oslovených ZŠ/150 

 Počet oslovených SŠ/200 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Zasielanie pozvánok, 

propagačného materiálu na podujatia, newsletter, telefonické oslovovanie 

s ponukou na divadelné predstavenia, koncerty a besedy 

https://www.facebook.com/djptrnava/
https://www.instagram.com/djptrnava/


 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Umožniť 

školám prispievať k rozšíreniu výchovno–vzdelávacích aktivít návštevou 

divadelných predstavení, koncertov a besied  

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, 
aktivity atď. 

jazyk bulletin pozvánky plagáty banner tlačová 
správa 

Premiéry divadelných 

predstavení 

SK 2.150 6.600 1.000 3 E 

Mesačné divadelné predstavenia SK - 7.400 1.120 - E 

Talkshow SK - E 400 - E 

Deň otvorených dverí SK - E 120 - E 

Noc divadiel SK - 80 15 - E 

Silvester v divadle SK - 250 32 - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
 
 webová stránka zameraná na cestovný ruch a turizmus 

http://cestovnyinformator.sk  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cestovnyinformator.sk/


EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Edičná činnosť 
 

Programové bulletiny k inscenáciám  
autor: designbar, s.r.o. 
vydavateľ: DJP 
tlač: ŠOPA PRINT Ladislav Takács, Valeur spol. s r.o. 
ISBN / ISSN - 
dátum/rok vydania: 2018 
jazyk: SK 
formát: bulletiny 
rozsah: 35 strán a 2.150 reprodukcií 
Bulletin vydávaný ku každej inscenácii odohranej v divadle.  
 

 

Programové skladačky 
autor: designbar, s.r.o. 
vydavateľ: DJP  
tlač: ŠOPA PRINT Ladislav Takács, Valeur spol. s r.o. 
ISBN / ISSN - 
dátum/rok vydania: 2018 
jazyk: SK 
formát: skladačky 
rozsah: 25 strán a 700 reprodukcií 
Programové skladačky s mesačným programom 
divadla. 

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
- 
V zahraničí  
- 
 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 Jana Opuldusová: Za zločinmi býva túžba po láske, erotike a majetku, In: Pravda, 

roč. XXVIII, číslo 46, str. 41, Kultúra, 24.02. - 25.02. 2018 
 Monika Hanigovská: Divadlo Jána Palárika s premiérou hry Vláda tmy: zakázaná 

bola osemnásť rokov, In: Pravda, roč. XXVIII, číslo 46, str. 41, Kultúra, 24.02. - 
25.02. 2018 



 Jana Opuldusová: Christina Clemente: Rodinný parlament, In: Pravda, roč. XXVIII, 
číslo 92, str. 41, Kultúra, 20.04. 2018 

 Jana Opuldusová: Roland Schimmelpfennig: Na druhom brehu, In: Pravda, roč. 
XXVIII, číslo 92, str. 41, Kultúra, 18.06. 2018 

 Martin Timko: Rodinný parlament alebo bezbolestný Mainstream, In: 
www.monitoringdivadiel.sk, 1.6.2018 

 Martina Ulmanová: Sex, vodka, choraly, In: www.monitoringdivadiel.sk, 17.4.2018 
 Miroslava Kuracinová: Divadlo Jána Palárika ukončilo sezónu podobenstvom 

o rozdelení sveta, In: Novinky z radnice, júl 2018, roč. XXIX, č. 6, strana 44 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Lucia Galdíková: Pricípy demokracie v praxi, In: Kód /2018, ročník 11, jún 2018, 

strana 43 
 Diana Pavlačková: Martin Kukučín: Neprebudený, In: Kód 9/2018, ročník 12, 

november 2018, strana 42  
 Lucia Galdíková: Andres Veil, Gesine Schmidt: Kopanec, In: Kód 2/2018, ročník 

13, strana 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monitoringdivadiel.sk/
http://www.monitoringdivadiel.sk/


 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE DIVADLA ZA ROK 2018 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov DJP za rok 2018 
Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda v € 

Priemerný 
vek 

66 64 67 19 10 10 33 963,15 47 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov DJP podľa pohlavia za rok 2018 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné SPOLU 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

Štatutár 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Ostatní riadiaci pracovníci 3 4 1 - - - - - - - 4 4 

Odborní pracovníci 10 7 - - - 3 - - - - 10 10 

Administratívny pracovníci  2 - - - 7 1 - - - 1 9 

Obslužní pracovníci 1  - - 11 4 7 8 1 - 20 12 

 

Štruktúra zamestnanosti DJP podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 14 19,44 17 23,61 31 43,06 

do 10 rokov 10 13,89 6 8,33 16 22,22 

do 15 rokov 1 1,39 1 1,39 2 2,78 

do 20 rokov 2 2,78 4 5,56 6 8,33 

nad 20 rokov 9 12,5 8 11,11 17 23,61 

SPOLU 36 50 36 50 72 100 

 
 
 
 
 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov DJP 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár - - 1 - - - 

Ostatní riadiaci pracovníci - 1 2 1 3 1 

Odborní pracovníci - 6 12 1 7 6 

Administratívny pracovníci - 1 - 2 3 2 

Obslužní pracovníci - 2 1 3 4 4 

 

Platové zaradenie zamestnancov DJP podľa vzdelania 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 

v platovej triede 
Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 12 2 2.245,36 

1.183,67 

11 23 1.133,13 

10 1 1.266,25 

8 1 631,47 

7 2 937,92 

VŠ I. stupňa 8 1 1.177,62 1.177,62 

SŠ s maturitou 11 2 1.155,42 

902,37 

8 4 888,64 

7 7 973,56 

6 3 961,07 

5 5 838,31 

4 1 798,03 

3 2 756,47 

5 1 491,27 

SŠ bez maturity 7 6 940,61 

777,95 

6 2 803,16 

5 2 863,32 

3 1 758,41 

2 4 602,56 

1 1 302,04 

Základné 3 1 762,81 762,81 

 
 
 



 

 

 

Počet zamestnancov DJP na základe špecifických kritérií za rok 2018 
Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 

rodičovskej dovolenke 

66 19 - 2 

 
Odborný rast a vzdelávanie  

 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov DJP za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

4 3 5 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) - - - 

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v DJP za roky 2016 - 2018 
2016 2017 2018 

príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

7 3 65 10 12 63 9 6 66 

 
Hlavné ukazovatele činnosť 
 

Rekapitulácia podujatí DJP za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

 počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Premiéry 5 9.388 7 9.880 5 7.141 

Vlastné predstavenia 191 35.636 181 36.767 189 33.320 

Cudzie predstavenia 33 7.056 28 5.906 33 6.294 

Zájazdy 7 3.084 7 2.707 6 1.790 

Spoločenské podujatia 16 1.590 15 1.560 13 13.540 

Podujatia formou prenájmu 13 2.140 13 2.040 12 2.220 

SPOLU 265 58.894 253 58.860 258 64.305 

 

 



 

 

 

 

Kultúrno – výchovná činnosť DJP za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

 počet návštevníci* počet návštevníci* počet návštevníci* 

Prednášky a besedy 9 - 6 - 4 - 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov 
a študentov 

172 - 198 - 196 - 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 8 - 4 - 5 - 

Koncerty a festivaly 9 - 5 - 8 - 

SPOLU 198 - 213 - 213 12.000 

  * v uvedenom období DJP nesledovalo návštevnosť podľa jednotlivých typov podujatí 
 

Edičná a publikačná činnosť DJP za roky 2016 - 2018 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

18 19 17 - - - 

 

 

Návštevnosť 
 

Počet návštevníkov DJP za roky 2016 - 2018 

2016 2017 2018 

Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci* 

58.894 - 58.860 - 52.305 12.000 

  * návštevníci kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných DJP (napr. Deň otvorených dverí atď.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIŽNICE 

• GALANTSKÁ KNIŽNICA 
 
 

• KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO 
V TRNAVE 

 
 

• ZÁHORSKÁ KNIŽNICA V SENICI 
 
 

• ŽITNOOSTROVSKÁ KNIŽNICA 
V DUNAJSKEJ STREDE 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 478.233  KNIŽNÝCH  
 JEDNOTIEK 

 
 

• 69.739  VÝPOŽIČIEK 
 
 

• 18.708  POUŽÍVATEĽOV 
 
 

• 1.058  PODUJATÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 v súlade so zákonom č. 126/2015  
Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 
Z. z. 

V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobia 4 regionálne galérie: Knižnica 
Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Galantská knižnica 
a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. 
 

Územná pôsobnosť: knižnice majú regionálnu pôsobnosť 
  

Personálna vybavenosť: v štyroch knižniciach pracuje spolu  77,67  pracovníkov 
 

Priemerná mzda: 919,39 € 
 

Príspevok zriaďovateľa BV:  1.480.552 € 
 226.514 €  Galantská knižnica 
 647.095 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
 356.422 €  Záhorská knižnica v Senici 
 250.521 €  Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
 

Finančné prostriedky získané z grantov BV:  137.657,02 € 
 12.159,74 €    Galantská knižnica 
 105.957,28 €  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
 13.900 €         Záhorská knižnica v Senici 
 5.640 €           Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
 

Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  5,046,65 € 
l 675 €  Galantská knižnica 
 3.434,65 €  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
 700 €  Záhorská knižnica v Senici 
 237 €  Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
 

Tržby a vlastné výnosy:    48.545,99 € 
 33.688,25 €  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
 5.961,26 €  Záhorská knižnica v Senici 
 4.786,46 €  Galantská knižnica 
 4.110,02 €  Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
 

Príspevok zriaďovateľa KV:   2.400 € 
 2.400 €  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – sanácia muriva,  
  projektová dokumentácia  



 

 

 

 

    
    GALANTSKÁ KNIŽNICA 
 

       

 



 

 

 

Galantská knižnica 

 
adresa: Mierové námestie č. 4, 924 01  Galanta 
tel. číslo:  031/780 29 20   
email: www.kniznica@galantskakniznica.sk  
webové sídlo: http://www.galantskakniznica.sk  
facebook: https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta  
rok založenia organizácie: 1951 
zriaďovacia listina č. 1354 zo dňa 1.4.2002 
riaditeľ: PhDr. Štefan Polák 
 

Galantská knižnica je kultúrnym zariadením Trnavského samosprávneho kraja. 
Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochrana 
univerzálneho knižničného fondu a poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-
informačných služieb širokej verejnosti, s dôrazom na rovnoprávny prístup 
k informáciám a informačným zdrojom pre rozličné cieľové skupiny.  
Najväčšou a najstaršou knižnicou na území mesta Galanta bola súkromná knižnica 
rodu Esterházyovcov založená začiatkom 19. storočia. Prvá knižnica prístupná 
všetkým obyvateľom mesta bola zriadená v roku 1909,  postupne sa vplyvom 
historických udalostí a následnej územno-správnej reorganizácie  vypracovala do 
súčasnej podoby a plní funkciu regionálnej knižnice. 
Pri plnení svojich úloh vychádza Galantská knižnica z doterajšieho spektra činností 
a zároveň zohľadňuje základné legislatívne dokumenty pre knižničný systém SR, 
interné smernice a Koncepciu rozvoja Galantskej knižnice. Určujúcim v tomto smere 
je zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý definuje postavenie regionálnej knižnice 
v rámci knižničného systému SR a zároveň stanovuje základný rozsah poskytovania 
knižnično-informačných služieb, a to: 

 v rámci funkcie mestskej knižnice najmä v oblasti utvárania a sprístupňovania 
univerzálneho knižničného fondu poskytovanie základných a špeciálnych 
knižnično-informačných služieb, organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít 

 v rámci funkcie regionálnej knižnice podľa vymedzenej územnej pôsobnosti najmä 
v oblasti bibliografickej a metodickej činnosti. 

 
V roku 2018 plnila Galantská knižnica všetky úlohy stanovené v pláne činnosti na rok 
2018, ktoré vychádzajú zo základného poslania univerzálnej verejnej knižnice. Týmto 
poslaním sa rozumie hlavne sústavná podpora vzdelávania a rozvoja kultúry 
v regióne, a to budovaním, uchovávaním a sprístupňovaním knižničného fondu 
Galantskej knižnice a sprístupňovaním externých informačných zdrojov.  
Úlohy v oblasti sprístupňovania fondu knižnice a externých informačných zdrojov 
zabezpečujú oddelenia úseku knižnično-informačných služieb spolu s pobočkami 
Galantskej knižnice. Sprístupňovanie fondu regionálnej literatúry zabezpečuje 
oddelenie bibliografie a informácií. Od r. 2011 Galantská knižnica využíva knižnično-
informačný systém VIRTUA, v  rámci ktorého je zabezpečená katalogizačná činnosť, 
výpožičný proces, tvorba databázy používateľov knižnice a tvorba databázy 
regionálnej literatúry.  
Svoju funkciu regionálnej knižnice zabezpečuje Galantská knižnica prostredníctvom 
dvoch oddelení. Úsek koordinácie a metodiky v roku 2018 plnil úlohu koordinačného, 
vzdelávacieho, štatistického a metodického strediska pre 27 verejných knižníc 
v okrese Galanta (1 regionálna, 2 mestské, 2 profesionálne a 22 neprofesionálnych 

http://www.kniznica@galantskakniznica.sk
http://www.galantskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta


 

 

 

verejných knižníc). V rámci neprofesionálnych verejných knižníc v okrese Galanta 
dlhodobo stagnuje Obecná knižnica v Dolnom Chotári a od druhej polovice roka 2016 
Obecná knižnica v Pustých Úľanoch (nemá priestory na prevádzku).  
Oddelenie bibliografie a informácií zabezpečuje v rámci galantského regiónu 
budovanie fondu regionálnej literatúry získavaním a spracúvaním materiálov 
regionálneho významu.  
Spektrum uvedených činností je doplnené organizovaním kultúrno-spoločenských 
a výchovno-vzdelávacích podujatí a rôznych aktivít, v rámci ktorých knižnica úzko 
spolupracuje s rôznymi kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími organizáciami 
a záujmovými združeniami.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GK za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 138.756 138.756 138.156 99,56 

620 Odvody   50.344   50.344    49.065 97,45 

630 Tovary a služby   37.414   38.089    38.883 102,08 

640 Bežný transfer - - - - 

SPOLU 226.514 227.189 227.189 100 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GK za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    4.786,46 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov GK z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Doplnenie 
knižničného 
fondu 

10.000 7.100 500 BV 

2 Fond na 
podporu 
umenia 

Doplnenie dets. 
oddelenia 3.325 3.000 175 BV 

3 Mesto 
Galanta 

Doplnenie kniž. 
fondu 

2.000 1.600 0 BV 

4 Bethlen 
Gábor 
Alapkezelo 
Budapest 
(MR) 

Doplnenie 
knižničného 
fondu 1.532,47 459,74 0 BV 

SPOLU BV 12.159,74 675  

SPOLU KV - -  

 

 



 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe GK za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 - - - - 

Objekty v nájme GK za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

          Priestorové podmienky GK za rok 2018 v m2   
Celková výmera objektov Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODUJATIA 
 

 
Kultúrno-výchovné 
 

Najvýznamnejšie podujatia knižnice 
 

Týždeň slovenských knižníc  
(13.-19.3.2017)  
V rámci Týždňa slovenských knižníc Galantská knižnica usporiadala besedu so 
spisovateľkou Kristínou Baluchovou. V klubovni sa konalo hravé podujatie pre malé 
deti a ich mamičky Ringató - Kolísanka. Okrem toho sa na detskom oddelení konali 
exkurzie pre deti základných a materských škôl, hlasné čítanie pre deti z tábora CVČ 
Spektrum Galanta. V rámci TSK mali všetci noví čitatelia ročné členské zdarma 
a knižnica vyhlásila amnestiu na upomienky a pokuty.    
Počet účastníkov: 151 
 
Noc s Andersenom  
(23.3.2017)    
Medzinárodné podujatie na podporu 
detského čítania je v Galantskej knižnici už 
tradične spojené s divadelným 
predstavením. Tento rok si divadelný súbor 
Materinky pripravil pre deti z galantských 
základných škôl adaptáciu detskej klasickej 
rozprávky Čert a Kača pod názvom Čerti a 
Kačena. Po predstavení sa deti presunuli 
do klubovne knižnice, kde bolo prichystané 
občerstvenie a pokračoval program v rámci 
Noci s Andersenom - rôzne súťaže, hlasné čítanie, tvorivé dielne, kde ukázali svoju 
detskú fantáziu a kreativitu. Záver večera bol už tradične venovaný detskej diskotéke.  
Počet účastníkov: divadelné predstavenie: 110  
Noc s Andersenom: 45   
                                                                                                
Vyhodnotenie časopisu Pod lupou / 
Nagyító allat    
(21.6.2018,  12.12.2018) 
Podujatie súvisí s vydávaním literárneho 
časopisu detí galantského regiónu. Na 
vyhodnotení sa stretli autori príspevkov, 
hodnotil sa obsah časopisu a odovzdali sa 
odmeny. Pri oboch stretnutiach sa o 
hudobný program postarali žiačky zo 
Základnej školy G. Dusíka v Galante.                                                                                        
Počet účastníkov: 95  

 



 

 

 

Historické medzníky slovenského 
národa 
(14.11.2018) 
V roku 2018 sme si pripomenuli 3 
významné medzníky česko-slovenskej 
histórie – 100. výročie založenia 
Československej republiky, 50. výročie 
česko-slovenského obrodného procesu – 
Pražská jar 1968 a 25. výročie 
samostatnosti Českej a Slovenskej 
republiky. Besedu viedol historik Daniel 
Libárik so študentmi Gymnázia Janka 
Matúšku v Galante.  
Počet účastníkov:  70      
                                                                                                          
Prednášky a besedy  
 

Beseda s Kristínou Baluchovou 
(15.3.2018) 
V rámci Týždňa slovenských knižníc sa 
konala beseda so spisovateľkou Kristínou 
Baluchovou.  
Počet účastníkov: 65 
 
 
 
 
Beseda so spisovateľmi (22.3.2018)     
Predstavenie literárnej tvorby spisovateľov – Zuzana Kuglerová, Dana  Janebová 
a Ondrej Kalamár (2 podujatia). 
Miesto konania: Pohoda seniorov Galanta 
                           Patria – Domov dôchodcov Galanta 
Účasť: 75 účastníkov                                                                                                            
 
Prednáška a beseda o esenciálnych olejoch  (12.2.2018) 
Zástupcovia firmy doTerra predstavili rôznorodú škálu esenciálnych olejov a ich účinky 
a vplyv na zdravie.   
Počet účastníkov: 16     
                                                         
Prednáška a beseda :  Detská tvrdohlavosť  (12.3.2018)   
S detskou psychologičkou Silviou Érsek o detskej tvrdohlavosti a prístupe rodičov. 
Počet účastníkov: 22 
 
Prednáška a beseda: Môj vlastný priestor   (04.4.2018)      
S detskou psychologičkou Annamáriou Nagy o efektívnom využití času (voľného) 
mamičiek v rámci starostlivosti o deti.                                                                                    
Počet účastníkov: 21 
 
Ženy rodu Esterházyovcov (24.5.2018) 
Beseda s regionálnou spisovateľkou Annou Jónásovou. 



 

 

 

Miesto konania: Gymnázium Janka Matúšku Galanta  
Počet účastníkov: 70    
 
Beseda: Coaching    (25.5.2018)      
Beseda s psychologičkou Dórou Paizs o tom ako správne a efektívne využiť čas rodiča 
strávený s dieťaťom.  (1. časť)                                                                                        
Počet účastníkov: 21 
 
Beseda: Coaching    (08.6.2018)      
Beseda s psychologičkou Dórou Paizs o tom 
ako správne a efektívne využiť čas rodiča 
strávený s dieťaťom.  (2. časť)                                                                                                       
Počet účastníkov: 15 
 
Sociálna práca v minulosti a dnes 
(26.9.2018)                                                                                                                      
Prednáška a beseda so sociálnym pracovníkom 
Petrom Brnulom o tom, ako sa vyvíjala sociálna 
práca na Slovensku a v zahraničí a akú má 
úlohu dnes.                                                                                                        Miesto 
konania: Čitáreň GK 
 Počet účastníkov: 30                             
 
Najväčšie tajomstvo tretej ríše (04.10.2018)  
Prednáška spojená s besedou so spisovateľom Milanom Zachom Kučerom.                                                                                                
Miesto konania: Bábková sála MsKS Galanta  
Počet účastníkov: 17     
 
Prednáška a beseda : Dentálna hygiena (19.10.2018)    
Prednáška spojená s besedou  o dentálnej hygiene a starostlivosti o chrup už od 
útleho veku s MUDr. Norbertom Busnyákom.         
Počet účastníkov: 20 
 
Prednáška a beseda: Manželka a/alebo matka (23.10.2018)    
S manželským poradcom Tamásom Süllom bola hlavnou témou úloha 
manželky/matky, jej postavenie v rodičovstve a partnerstve, resp. skĺbenie týchto 
dvoch poslaní.                                                                 
Počet účastníkov:31 
 
Beseda: Milujúca výchova (14.11.2018)     
S detskou psychologičkou Kristínou Mészáros o tom, ako nájsť správnu (strednú) 
cestu vo výchove detí. 
Počet účastníkov: 18 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Podujatia pre deti 
 
Ringató – Kolísanka 
1x týždenne okrem školských prázdnin a sviatkov   
(36 podujatí)  
Umelecký hudobno-hravý krúžok pre deti od 0-3 
rokov. Podujatie prebieha raz týždenne pod 
vedením pedagogičky Ivett Cséfalvay, ktorá 
v sprievode hudobného nástroja spieva piesne 
a riekanky, ktoré sa často opakujú a preto sú ľahko 
zapamätateľné. Ringató prebieha na základe 
metódy svetoznámeho muzikológa Zoltána 
Kodálya, ktorý svojou pedagogickou 
a zberateľskou činnosťou významne prispel 
k rozvoju hudobnej výchovy detí. Decembrové (adventné) Ringató sa konalo 
v zariadení Patria DD Galanta.                                                                                   
Počet účastníkov: 975 
V rámci programu Ringató sa uskutočnili odborné prednášky, besedy a pohybové             
cvičenia určené pre rodičov. Podujatia sa konali v klubovni na detskom oddelení GK:  
 

Pohybové cvičenie: Cvičenie s bábätkami (18.01.2018)  
Pohybové cvičenie, názorné ukážky cvikov a rady pre mamičky v podaní cvičiteľky 
Emőke Karácsony Molnár. 
Počet účastníkov: 9 
 
Tábor CVČ Spektrum Galanta (07.3., 18.7., 15.8. 2018) 
Zážitkové dni v rámci prázdnin pre deti z jarného a letného tábor CVČ Spektrum 
Galanta – hlasné čítanie, tvorivé dielne.    
Miesto konania: Klubovňa GK 
Počet účastníkov: 64                                                                                                                        
 
Zdravé zúbky (10.4.2018) 
Hravá prednáška a beseda o dentálnej hygiene a starostlivosti o chrup s MUDr. 
Máriou Hoffer pre deti z Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Galanta.   
Miesto konania: Klubovňa GK  
Počet účastníkov: 32    
 
Dobré ráno s rozprávkou (marec, júl, august 2018) 
Premietanie DVD rozprávok pre deti počas školských prázdnin. 
Miesto konania: Klubovňa GK   
Počet účastníkov: 28                                                                                                                                   
 
Hlasné čítanie 
počas školského roka 2018  7 podujatí 
Hlasné čítanie z vybranej knihy pre deti v GK, z Čitateľského krúžku ZŠ SNP Galanta, 
z pobočky ZŠ SNP Galanta a žiakov Špeciálnej základnej školy  v Galante. 
Miesto konania: Klubovňa GK         
Pobočka GK na ZŠ SNP Galanta 
Počet účastníkov: 118                                                                                                                         
 



 

 

 

Tvorivé dielne 
počas roka 2018  22 podujatí 
Detská kreativita na rôzne témy – jar, jeseň, zima, Veľká noc, Deň matiek, Halloween,                            
Vianoce a pod.    
Miesto konania: Klubovňa GK 
Počet účastníkov: 129                                                                                                                      
                                                                                                                   
Kreslenie na asfalt (1.6.2018) 
Zážitkový deň v rámci MDD pre deti zo Špeciálnej ZŠ Galanta. 
Miesto konania: Špeciálna ZŠ Galanta 
Počet účastníkov: 48 žiakov                                                                                                                   
                                                            
Informatické hodiny a exkurzie   (február, marec, apríl, máj, september, október, 
november, december 2018)   
33 podujatí  pre študentov SŠ, žiakov základných a materských škôl mesta Galanta 
a okresu Galanta a klientov DSS Galanta. Exkurzie sú spojené s hlasným čítaním.                                                                                                   
Miesto konania: všetky oddelenia Galantskej knižnice  
Počet účastníkov: 869                 
                                                                                      
Poznáš svoju knižnicu? (september, november 2018) 
Pobočka ZŠ SNP – exkurzie spojené s hlasným čítaním pre čitateľov školskej knižnice.                                                                
Miesto konania: pobočka GK na ZŠ SNP Galanta  
Počet účastníkov: 63                                                                                                         
 

Podujatia pre seniorov 
Hudobné popoludnie (12.10.2018) 
Hity 20. storočia v podaní Ivett Cséfalvay pre klientov Patria DD Galanta. 
Miesto konania: Patria – Domov dôchodcov Galanta 
Počet účastníkov: 40                                                                                                             
 
Besedy o spisovateľoch – Pohoda seniorov 2x mesačne okrem školských prázdnin 
(17 podujatí) 
Podujatia venované propagácii literatúry pre cieľovú skupinu seniorov prostredníctvom 
besied o rôznych dielach a ich autoroch pre klientov zariadenia Pohoda seniorov 
Galanta. 
Miesto konania: Pohoda seniorov Galanta 
Počet účastníkov: 176                                                                                                          
 
Perinbaba (21.11.2018) 
Bábkové predstavenie hry Perinbaba v podaní žiakov ZŠ D. Mészárosa s VJM Veľká 
Mača pre klientov Patria DD Galanta. 
Miesto konania: Patria – Domov dôchodcov Galanta 
Počet účastníkov: 45                                                          
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odborné 
 

 

Krajská porada bibliografov TTSK a BSK   
(16.5.2018)                                                                                                                      
Stretnutie   bibliografiek regionálnych 
knižníc  Trnavského  samosprávneho  kraja   
(Trnava, Galanta, Senica, Dunajská  Streda)  
a Bratislavského   samosprávneho   kraja       
(Bratislava, Pezinok), na ktorom sa 
vyhodnotila činnosť bibliografických 
pracovísk za rok 2017 a prerokoval sa plán 
aktivít na rok 2018.                                                                     
Miesto konania: Klubovňa 2 GK    
Počet účastníkov: 11   
 
 
Odborný seminár Spolku maďarských 
knihovníkov na Slovensku  (16.11.2018)  
Seminár patrí do vzdelávacieho cyklu 
Knižničného inštitútu (Könyvtári Intézet) 
v Budapešti pre maďarských knihovníkov 
Karpatskej kotliny. Jeho koordinátorom na 
Slovensku je Spolok maďarských 
knihovníkov na Slovensku so sídlom 
v Nových Zámkoch. Na jednotlivých 
podujatiach sa môžu účastníci oboznámiť 
s praxou, novinkami, problémami 
i riešeniami knihovníckej práce na 
teoretickej i praktickej úrovni. Stretnutia sa uskutočňujú štyrikrát ročne, dvakrát na jar 
a dvakrát na jeseň, vždy v inej knižnici na južnom Slovensku.                                                                           
Miesto konania: Klubovňa GK 
Počet účastníkov: 20       
                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

V rámci metodickej činnosti boli zabezpečované činnosti vyplývajúce zo zákona o 
knižniciach v oblasti poradenských a konzultačných činností pre pracovníkov 
mestských a obecných knižníc a ich zriaďovateľov v rámci galantského regiónu. 
V metodickej pôsobnosti Galantskej knižnice je 27 verejných knižníc – z toho 1 
regionálna knižnica, 2 mestské knižnice, 2 obecné knižnice s profesionálnymi 
zamestnancami a 22 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami. Hlavná 
pozornosť bola venovaná dodržiavaniu štandardov odbornej knižničnej činnosti 
v súlade s platnou legislatívou. Pracovníci knižníc a ich zriaďovatelia boli informovaní 
o možnostiach získať finančné prostriedky pre obecné knižnice v rámci dotačného 
systému Fondu na podporu umenia.  
  

Metodicko-inštruktážne návštevy  5 
V dôsledku dlhodobej práceneschopnosti metodičky bola metodická činnosť knižnice 
v roku 2018 obmedzená. 
                      

 Obecné knižnice 3 
Obecná knižnica Šoporňa – metodická návšteva za účelom propagácie 
grantového systému Fondu na podporu umenia, finančných prostriedkov na nákup 
kníh, k tvorbe podujatí, návštevnosti, KIS Karolinka  17.5.2018 
Obecná knižnica Abrahám – metodická návšteva za účelom propagácie 
grantového systému Fondu na podporu umenia 1.9.2018 
Obecná knižnica Trstice – metodická návšteva ohľadom prerokovania 
priestorových podmienok (knižnica sídli v priestoroch kultúrneho domu), 
problémov pri realizácii projektov z Fondu na podporu umenia, návštevnosti 
knižnice, ponuky podujatí, problémov pri chode knižnice 10.12.2018 
 

 Mestské knižnice 2 
Mestská knižnica Sereď – metodická návšteva za účelom ponuky spolupráce pri 
určitých typoch podujatí, ohľadom grantového systému Fondu na podporu umenia, 
priestorových podmienok knižnice, návštevnosti knižnice, finančných prostriedkov 
na nákup kníh, špecifických problémov pri chode knižnice a pod. 21.3.2018 
Mestská knižnica Sládkovičovo – metodická návšteva za účelom propagácie 
grantového systému Fondu na podporu umenia, priestorových podmienok 
(knižnica sídli v priestoroch Inovatechu), otváracích hodín (knižnica má skrátený 
otvárací čas), finančných prostriedkov, návštevnosti 21.3.2018 

       

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 52 
Konzultácie telefonické, mailové, osobné boli  poskytnuté pracovníkom obecných 
knižníc ohľadne správnosti vyplňovania štatistickej tabuľky Prehľad o činnosti knižnice 
za rok 2017 potrebnej pre sumarizáciu všetkých verejných  knižníc Trnavského kraja 
a  k vyplňovaniu štatistického formulára Ročný výkaz o činnosti knižnice za rok 2017 
KULT- 10-01 pre MK SR a k problémom, ktoré sa vyskytli pri chode knižnice či už 
telefonicky, mailom alebo osobnou návštevou, zároveň ohľadom využitia  dotačného  
systému  Fondu na podporu umenia a na akvizíciu kníh. 



 

 

 

 

Vzdelávanie  
Knižnica nerealizovala odborné vzdelávanie. 
 
Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 
Funkcia regionálnej knižnice – okres Galanta 
 Spracovanie štatistických údajov za 27 spravodajských jednotiek v rámci okresu 

Galanta – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2017 KULT (MK SR) 10-

01 
 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín za r. 2017 NM (ÚV SR) 01-01 
 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za r. 2017 KULT (MK SR) 4-01 

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2017 za GK 
 Spracovanie Rozboru činnosti Galantskej knižnice za rok 2017 
 Vypracovanie Plánu činnosti Galantskej knižnice na rok 2019 

 

Napĺňanie štandardov GK v rokoch 2016 - 2018 
Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2016 2017 2018 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,15 0,07 0,10 0,10 

Počet titulov periodík 50 – 100 106 99 89 

Priemerná suma na 1 KJ 10 11,81 10,35 11,35 

Počet PC s internetom pre verejnosť 4-7 7 5 5 

Počet študijných miest  35 – 45 19 19 19 

Počet prevádzkových hodín 40 –45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 14.022 13.682 13.443 

Počet výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 8 
9,46 9,34 9,09 

Vyššia úroveň 12 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 18 
18,69 18,52 18,18 

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 1,47 1,53 1,54 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok knihovníka) 

 
Počet obyvateľov sídla: Galanta 

Rok 2016: 15.109 

Rok 2017: 14.939   

Rok 2018: 15.081 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Galantská knižnica pôsobí na národnostne zmiešanom území k čomu je prispôsobený 
aj fond knižnice, v ktorom je maďarská literatúra zastúpená takmer 35 % z celkového 
počtu kníh, dokumentov a periodickej tlače.  
Knižnica má jedno detašované pracovisko – pobočku na ZŠ SNP, kde je evidovaných 
142 detských čitateľov.  
Domov dôchodcov Patria a Pohoda seniorov v Galante síce nie sú oficiálne pobočky,  
intenzívne však s nimi knižnica spolupracuje v oblasti výpožičiek zvukových kníh, 
konania besied a propagácie literatúry dostupnej v knižnici. 
Na nákup knižničného fondu vynaložila Galantská knižnica v roku 2018 celkovú sumu 
17 278,03 €. Z toho predstavuje 14 556,62 € nákup kníh a 2 721,41 € nákup 
periodickej tlače. Darom knižnica získala dokumenty v hodnote 2 977,88 €, z toho nám 
Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) v rámci medzinárodného projektu „Márai 
program“ poskytla knižný dar v počte 189 kníh v hodnote 1 728,93 €. Spolu je hodnota 
prírastku 20 255,91 € (kúpa + dary + periodická tlač). 
Celkovo pribudlo do fondu Galantskej knižnice 1 895 knižničných jednotiek - 1 521 
zväzkov kúpou a 374 zväzkov darom.  
Z hľadiska zamerania bolo zloženie prírastkov nasledovné - 15,94 % náučná literatúra 
pre dospelých, 39,63 % beletria pre dospelých, 37,68 % beletria pre deti a 6,75 % 
náučná literatúra pre deti. Keďže GK pôsobí na národnostne zmiešanom území, 
hodnotíme aj jazykové zloženie prírastkov zakúpenej literatúry - 59,47 % bolo v 
slovenskom jazyku, 36,47 % v maďarskom, 4,01 % v českom, 0,05 % v nemeckom 
jazyku. 
V roku 2018 sa z fondu Galantskej knižnice vyradilo 2 919 opotrebovaných, 
zastaraných a multiplicitných knižničných jednotiek v celkovej hodnote 6 461,02 €. 
K 31.12.2018 evidovala knižnica 71 857 knižničných jednotiek  vo svojom fonde. 
  

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Knižnično-informačné služby zabezpečuje Galantská knižnica prostredníctvom 
oddelení: 
 Oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 
 Oddelenie pre deti a mládež 
 Čitáreň - študovňa - internet 
 Úsek bibliografie a regionálnej literatúry 
 Pobočka ZŠ SNP Galanta 

 
Celkový počet registrovaných čitateľov je 2 743 a ich štruktúra je nasledovná:  
 čitatelia do 15 rokov  1.194 
 organizácie 95 
 iní čitatelia  1.297 
 čitatelia s výnimkami 33 
 zamestnanci 15 
 študenti  109 



 

 

 

V roku 2018 pribudlo do knižnice 384 nových čitateľov, z toho 160 detí, 215 dospelých 
a 9 ostatných typov čitateľov (študenti + organizácie). 
 
Celková návštevnosť GK bola 75 994 návštevníkov, toho 37 063 bolo fyzických 
návštev. Do virtuálnej návštevnosti bol zahrnutý on-line katalóg GK na KIS3G + FB 
Galantská knižnica Galanta + www.galantskakniznica.sk. Na týchto stránkach bolo 
uskutočnených 38 931 návštev. 
Galantská knižnica v roku 2018 zaznamenala mierny pokles výpožičiek, návštevnosti 
i čitateľov. Opäť sa však oproti minulému roku mierne zvýšil nárast detských čitateľov 
– o 34. Detské oddelenie od roku 2015 prešlo celkovou hĺbkovou premenou (nové 
knižničné regály, nový nábytok, zariadenie a zariadenie detskej klubovne). Tento rok 
bola modernizácia zavŕšená záverečnou fázou, ktorú finančne podporil FPU a v rámci 
projektu bolo zakúpených viac druhov interiérového vybavenia (kreslá, konferenčný 
stolík, výpožičný pult, sedacie vaky, PC stôl pre čitateľov) a dataprojektor, čím sa 
výrazne zmenil vzhľad detského oddelenia. Na celkovú rekonštrukciu sú kladné 
hodnotenia nielen zo strany detských čitateľov, ale aj ich rodičov, čo sa odzrkadľuje 
v návštevnosti a v zápise nových členov knižnice. 
V roku 2018 Galantská knižnica zrealizovala 137 114 výpožičiek dokumentov, z toho 
bolo 84 098 absenčných výpožičiek a 53 016 prezenčných výpožičiek.  
 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2018 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2018 
Skutočnosť  

2018 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 72.500 71.857 99,11 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. 4,85 4,82 99,38 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 95 89 93 

Prírastok kn. j. 1.500 1.895 126,33 

Úbytok kn. j. 500 2 919 583,80 

 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 139.000 137.114 98,64 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j. 300 248 82,66 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 53.000 53.016 100,03 

 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2.700 2.743 101,59 

z toho do 15 rokov osoba 900 1194 132,66 

Návštevníci návšteva 76.000 75.994 99,99 

- z toho  fyzickí návšteva 38.000 37.063 97,53 

- z toho virtuální návšteva 38.000 38.931 102,45 

 

Kolektívne podujatia podujatie 115 153 133,04 

v tom:  informačná príprava hodina 50 37 74 
Odborné podujatia, porady podujatie 14 14 100 

Metodické návštevy návšteva 5 5 100 

Edičná činnosť titul 11 13 118,18 

Rešerše titul 50 51 102 

 

 

 

 

 

http://www.galantskakniznica.sk/


 

 

 

Referenčné služby  
 
Galantská knižnica poskytuje referenčné služby prostredníctvom jednotlivých oddelení 
knižnično-informačných služieb. Ide hlavne o bibliograficko-informačné služby 
v oblasti konzultácií pri výbere literatúry, lokačné informácie z katalógov fondov 
knižnice a z fondov iných knižníc, dopĺňanie a spresňovanie bibliografických údajov.  
V roku 2018 poskytla knižnica celkovo 3 203 bibliografických informácií a 1 808 
faktografických informácií. Národná licencia EBSCO databáz bola zrušená od 
31.12.2016, vo februári 2018 ju nahradila služba GALE, nebola však využívaná. Z 
ostatných zdrojov bolo vypracovaných 51 rešerší s celkovým počtom 1170 záznamov, 
z toho 34 v čitárni (1006 záznamov) a 17 na oddelení regionálnej literatúry (164 
záznamov).  
V rámci služby MVS sme pre našich čitateľov vybavili 433 požiadaviek a z nášho fondu 
sme pre iné knižnice poskytli 51 dokumentov. 
Pre materské, základné a stredné školy sme poskytli 37 hodín informačnej výchovy a 
exkurzií s celkovým počtom 932 účastníkov. 
 

Regionálne služby  
 

Oddelenie bibliografie a informácií zabezpečuje v rámci galantského regiónu 
budovanie fondu regionálnej literatúry získavaním a spracúvaním materiálov 
regionálneho významu. Spracovanie fondu regionálnych dokumentov prebieha 
retrospektívne na oddelení doplňovania a spracovania fondov.  
Knižnica sa podieľala na tvorbe elektronickej databázy článkov v KIS VIRTUA, v roku 
2018 bolo spracovaných 1 713 článkov týkajúcich sa regiónu. V rámci výpožičných 
služieb pracovníci knižnice poskytli celkovo 761 výpožičiek rôznych druhov 
dokumentov, rešeršné služby s regionálnou tematikou (17 rešerší) a regionálne 
informácie (33 informácií). Edičná činnosť knižnice je spätá s regiónom - celkovo bolo 
vydaných 13 publikácií, z toho 2 ks neperiodických, 6 ks periodických, 5 ks 
bibliografických letákov. Do regionálneho fondu pribudlo 21 nových prírastkov a 26 
titulov periodík týkajúcich sa galantského regiónu. 
Na vyhľadávanie regionálnych informácií slúžia aj kartotéky:  
 Kartotéka rešerší (chronologická) 
 Kartotéka regionálnych novín a časopisov (názvová) 
 Kartotéka osobností okresu (menná, profesijná, geografická, chronologická)   
 Kartotéka regionálnych článkov 1981 – 1986 (systematická) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 

 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
  Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam 
partnerov 

Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných 
partnerstiev mimo 
TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

5 

Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči 

Na základe obojstrannej 
zmluvy  zabezpečujeme výmenné 
súbory zvukových dokumentov pre 
zrakovo a inak znevýhodnených 
čitateľov 

Parlamentná knižnica 
NR SR v Bratislave 

 Na základe štatútu Partnerskej 
knižnice sú dostupné rýchle 
a kvalitné informácie o legislatíve 
SR, parlamentných dokumentoch 
a zbierkach zákonov 

Slovenská národná 
knižnica Martin 

Participujeme na KIS3G (VIRTUA) 
a SNK rieši legislatívne otázky 
v rámci knihovníctva 

Fond na podporu 
umenia Bratislava 

Predkladanie finančných grantov 

Fond na podporu 
kultúry národnostných 
menšín Bratislava 

Predkladanie finančných grantov 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev 
(spoločná aktivita 
min. raz za 2 roky) 

- - - 

Počet partnerstiev 
so školskými 
zariadeniami 

- - - 

 

Partnerstvá s inštitúciami sú založené na spolupráci pri organizovaní činnosti knižnice.  
 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 
 

 
Webové sídlo organizácie 
 Adresa webového sídla organizácie http://www.galantskakniznica.sk  
 Rok vznik webového sídla: 2009, aktualizácia každodenná 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – v súlade s pravidlami 

 

Sociálne siete  
Facebook 
https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta 

 

Instagram 
- 

 

Iné 
- 

 

Využívanie médií  
Webová stránka Galantskej knižnice, FB, webové a FB stránky dotknutých organizácií. 
 
Výročné správy organizácie  
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/ROZBOR%20CINNOSTI%202017.pd
f 

Aktívna komunikácia so školami  
 

 Počet oslovených MŠ:  7 

 Počet oslovených ZŠ:   8 

 Počet oslovených SŠ:   2 

 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Komunikácia prebiehala formou 

osobného alebo telefonického rozhovoru so zástupcami daných škôl s ponukou 

možných podujatí, resp. zaslaním pozvánok na konkrétne podujatia     

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Komunikácia 

so školami je vyhovujúca, celoročne sa zúčastňujú na podujatiach, exkurziách 

a informačných prípravách. Kladne reagujú na ponúkané podujatia organizované 

knižnicou.  

V prípade záujmu školy o konkrétne podujatie knižnica vždy vyhovie ich požiadavke. 

 

 

 

 

 

 

http://www.galantskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/ROZBOR%20CINNOSTI%202017.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/ROZBOR%20CINNOSTI%202017.pdf


 

 

 

Tlačová propagácia podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovaného podujatia, aktivity  Pozvánky  Plagáty banner tlačová 
správa 

Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou - 5/E - - 

Beseda so spisovateľkami Z. Kuglerovou, D. 
Janebovou a O. Kalamárom 2x 

- 5/E - - 

Divadelné predstavenie pre deti Čerti a Kačena - 
Noc s Andersenom 

10/E - - - 

Beseda a prednáška o dentálnej hygiene s MUDr. 
Mária Hoffer 

10/E - - - 

Slávnostné vyhodnotenie literárneho časopisu Pod 
lupou/Nagyító alatt 2x 

10/E - - - 

Beseda a prednáška so sociálnym pracovníkom 
P.Brnulom 

10/E 5/E - - 

Prednáška a beseda so spisovateľom M.Z.Kučerom - 5/E - - 

Hudobné popoludnie s Ivett Cséfalvay v Patria – 
Domov dôchodcov v Galante 

- 5/E - - 

Historické medzníky slovenského národa – 
prednáška k významným výročiam v roku 2018 

10/E E - - 

Bábkové predstavenie Perinbaba – Patria-Domov 
dôchodcov v Galante 

- 5/E - - 

Ringató – Kolísanka (pravidelné podujatie) - 5/E - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 
Iné formy propagácie  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Periodické publikácie 
 

Kalendár výročí osobností okresu Galanta   
autor/zostavovateľ: Judita Kontárová 
rok vydania: 2018 
online dostupnosť:  http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/ 
 
Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici  
autor/zostavovateľ: Lenka Medovčíková 
rok vydania: 2018 
online dostupnosť:   
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/NOVINY%202018.pdf 
 
Pod lupou / Nagyító alatt: Literárny časopis detí galantského okresu / A 
Galántai járás gyermekirodalmi lapja 
autor/zostavovateľ: Lenka Medovčíková, Angelika Bíroová, Judita Kontárová 
ročník 10, č. 1 
rok vydania: 2018 
rozsah: 32 s., formát: A5 
online dostupnosť:   
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 
 
Pod lupou / Nagyító alat: Literárny časopis detí galantského okresu / A Galántai 
járás gyermekirodalmi lapja 
autor/zostavovateľ: Lenka Medovčíková, Angelika Bíroová, Judita Kontárová 
ročník 10, č. 2 
rok vydania: 2018 
rozsah: 24 s., formát: A5 
online dostupnosť:   
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 
 
Knihovnícky obzor  
autor/zostavovateľ: Lenka Medovčíková 
ročník 34, č. 1 
rok vydania: 2018 
rozsah: 20 s., formát: A5 
online dostupnosť:    
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/  
Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc okresu 
 
Knihovnícky obzor 
autor/zostavovateľ: Lenka Medovčíková 
ročník 34, č. 2 
rok vydania: 2018 
rozsah: 16 s., formát: A5 
online dostupnosť:    

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/NOVINY%202018.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/


 

 

 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/  
Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc okresu 
 

Neperiodické publikácie 
 

Okres Galanta v tlači: články z novín a časopisov 
autor/zostavovateľ:  Judita Kontárová 
ročník 15, č. 2/2001 
rok vydania: 2018 
rozsah: 115 s., 899 záznamov, formát A4 
 
Okres Galanta v tlači: články z novín a časopisov 
autor/zostavovateľ:  Judita Kontárová 
ročník 16, č. 1/2002 
rok vydania: 2018 
rozsah: 130 s. 925 záznamov, formát A4 
 
Anna Jónásová: bibliografický leták 
autor/zostavovateľ:  Judita Kontárová 
rok vydania: 2018 
rozsah: 4 s.  
 
Kristína Baluchová: bibliografický leták 
autor/zostavovateľ:  Judita Kontárová 
rok vydania: 2018 
rozsah: 6 s.  
skladačka 
 
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., vysokoškolský učiteľ, lektor a supervízor - 
bibliografický leták 
autor/zostavovateľ:  Judita Kontárová 
rok vydania: 2018 
rozsah: 2 s.  
 
Ako používať online katalóg: infoleták pre čitateľov 
autor/zostavovateľ:  Lenka Medovčíková 
rok vydania: 2018 
rozsah: 6 s.  
skladačka 
 
Čitáreň - študovňa - internet.  
autor/zostavovateľ: Alena Jamrisková 
rok vydania: 2018 
rozsah: 4 s.  
skladačka 
 

Metodické, propagačné a inštruktážne publikácie 
- 
 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/


 

 

 

 

    
   KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO  
   V TRNAVE 
 

       

 



 

 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 
adresa sídla: Rázusova 1, 918 20 Trnava 
telefónne číslo: +421 33/55 11 782 
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk  
webové sídlo: www.kniznicatrnava.sk  
Facebook: https://www.facebook.com/kniznicatrnava/  
Instagram: https://www.instagram.com/kniznicatrnava 
zriaďovacia listina č. 1351 zo dňa 1.04.2002 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ: Mgr. Lívia Koleková 
 

Je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom kraji. História knižnice sa spája 
s prvou verejnou čitárňou Martina Branislava Tamaškoviča z roku 1838 a verejnou 
mestskou knižnicou v Trnave založenou v roku 1886. Verejná knižnica vznikla po 
prijatí zákona o verejných knižniciach v roku 1919 a po dlhotrvajúcich prípravách bola 
otvorená v roku 1927. V budove bývalej Slovenskej poľnohospodárskej banky sídli od 
roku 1952. Krajskou knižnicou sa stala v roku 1997.  

Je samostatným právnickým subjektom, zabezpečuje knižnično-informačné 
služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond. V súlade s ustanoveniami 
zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach plní úlohy  regionálnej knižnice s krajskou 
pôsobnosťou. Zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch 
Trnava, Hlohovec a Piešťany pre 79 obecných knižníc, 4 mestské knižnice a 4 
regionálne knižnice. Utvára a  sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické 
databázy, spracúva súbežnú regionálnu bibliografiu dokumentov, zúčastňuje sa na 
tvorbe a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc a je pracoviskom 
medziknižničnej výpožičnej služby.  

Okrem uvedených funkcií plní aj úlohy mestskej knižnice pre mesto Trnava. Je 
najväčšou verejnou knižnicou v celom Trnavskom samosprávnom kraji.  Pri pohľade 
na vyhodnotenie základných ukazovateľov činnosti knižnice konštatujeme zlepšenie v 
porovnaní s rokom 2017. Potešiteľný je najmä nárast registrovaných čitateľov, z toho 
aj nárast zapísaných detí. Mierny pokles je ešte stále v počte výpožičiek, kde sa už 
roky prejavuje nedostatok v legislatíve, ktorý knižniciam neumožňuje požičiavať (až na 
malé výnimky) elektronické dokumenty mimo priestorov knižnice.   
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov KJF za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 376.000 376.000 368.620 98,03 

620 Odvody 132.000 132.000 130.719,96 99,03 

630 Tovary a služby 131.095 143.277 143.277 100 

640 Bežný transfer 2.000 2.000 2.165 108,25 

SPOLU 641.095 653.277 653.277 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov KJF za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 48.582 26.582 2.400 11,075 

HIM - - - - 

SPOLU 48.582 26.582  2.400 11,075 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    33.688,25 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov KJF z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU Doplňovanie KF 20.000 20.000 2.500 BV 

2 FPU Knižnica dokorán 18.693 17.500 934,65 BV 

3 FPU Zriadenie 
študovne RL  

50.000 50.000 2.747,25 
KV 

4 Mesto Trnava  Doplňovanie KF 3.000 2.000 - BV 

5 Mesto Trnava  Mozgový jogging 500 500 - BV 

6 MK SR Kultúrne poukazy  372 - BV 

7 UPSVaR Chránené dielne  
a Asistent 
nevidiaceho  

  15.585,28 - 
 

SPOLU BV 55.957,28 3.434,65  

SPOLU KV 50.000 2.747,25  

 

 

 

 



 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe KJF za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 - - - - 

 
 

Objekty v nájme KJF za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

3 

Pobočka Tulipán 186,25 160 

Pobočka Prednádražie 221,76 267 

Pobočka Hudobné oddelenie 114 237,36 

Pozn.: Knižnica neplatí za nájom, platí sa iba za prevádzkové náklady 

 

                               Priestorové podmienky KJF za rok 2018 v m2   
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy 

(nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory 
slúžiace 

verejnosti 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

2.020 1.044,5 1752 - - 35,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODUJATIA 
 
 

Kultúrno-výchovné 

 
Najvýznamnejšie podujatia knižnice 
 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE Týždňa 
slovenských knižníc 2018 (5.3. 2018)  
V roku 2018 pod mottom „Knižnice pre 
všetkých“ sa uskutočnil už 19. ročník tejto 
celoslovenskej aktivity. Hlavnými 
organizátormi boli Slovenská asociácia 
knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a 
knižníc.  
Slávnostný príhovor predniesol Marek 
Neštický, podpredseda TTSK. Hosťom sa 
prihovorila tiež Lívia Koleková, riaditeľka 
Knižnice JF v Trnave.  
Počet účastníkov: 60 
 

 

Noc s Andersenom (23.3. – 24.3. 2018) 
Podujatie sa konalo opäť na dvoch spacích 
miestach: v oddelení pre deti a v pobočke 
Tulipán na ZŠ, ul. M.  Gorkého v Trnave. 
Hostia: župan TTSK Jozef Viskupič, 
spisovateľky Miroslava Varáčková a Oľga 
Kohútiková, filatelista Ján Mička. Nechýbali 
ani torty na obidvoch spacích  miestach.  
Oddelenie pre deti - nocovalo sa už 18. raz. 
V programe boli besedy, tvorivá dielňa, 
nočné dobrodružstvo v knižničnej záhrade, 
súťaže  a rozhovory, chatovanie ...A ráno, 
samozrejme, spoločné raňajky a pamätné listy.   
Na pobočke Tulipán sa nocovalo ôsmy raz v spolupráci so ZŠ, ul. M. Gorkého. 
V programe boli čítania, tvorivá dielňa, divadielko, putovanie nočnou školou, súťaže, 
ap.   
Počet účastníkov: 148 detí a dospelých 
 

 

 



 

 

 

Noc literatúry (16.5. 2018)  
Celoeurópske podujatie, do ktorého bola 
knižnica zapojená piaty krát. Známe 
osobnosti čítali najnovšie európske texty 
významných súčasných autorov. Miestom 
čítania boli: Knižnica Juraja Fándlyho v 
Trnave, Rázusova ul. č. 1; Západoslovenské 
múzeum v Trnave,  Múzejné nám. 3; Kultúrne 
centrum Malý Berlín v Trnave, Štefánikova ul. 
č. 4, Západné krídlo radnice, Hlavná 1; 
Kaviareň-bar Rotunda Spiegelsaal, 
Kalinčiakova 14 
Počet účastníkov: 164  
 
 
Celé Slovensko číta deťom - 4. týždeň 
celoslovenskej kampane (4.6. – 8.6. 2018)  
Počasie sa vydarilo, všetky čítačky sa mohli 
uskutočniť v knižničnej záhrade. Na čítanie 
boli pozvaní hostia, ktorí zaujali deti aj svojím 
rozprávaním. Každé stretnutie sa končilo 
autogramiádou a spoločným fotením. Hostia, 
ktorí čítali: Ján Čápka, Oľga Kohútiková, 
Gabriela Spustová, Danuša Dragulová-
Faktorová, Xénia Faktorová.  
Miesto: knižničná záhrada, pobočka 
Prednádražie, pobočka Tulipán 
Počet účastníkov:8 pod./295   
 

Besedy 
 

Fórum humoristov (8.3., 4.5., 21.6., 3.- 5.8, 25.10., 29.11., 6.12. 2018) 
Cyklus stretnutí priaznivcov humoru. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
Poetka a jej historické romány (8.3. 2018) 
Stretnutie so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou. Hudba: Beata Kuracinová Vargová   
Počet účastníkov: 40  
 
Poetický večer s Beátou Kuracinovou Vargovou (4.5. 2018) 
Stretnutie s trnavskou autorkou pri príležitosti jej 70. narodenín. Účinkovali: Zlata 
Kazimírová, hudba: Hlboká plytčina.  
Počet účastníkov: 40   
 
Fórum Há (21.6. 2018) 
1. verejné komentované čítanie členov klubu Fórum humoristov. Hudba: Peter Bonzo 
Radványi.  
Počet účastníkov: 38   
 
 



 

 

 

Po stranách Moravy (3.8. – 5.8. 2018) 
Účasť na 7. letnom medzinárodnom poetickom festivale.  
Počet účastníkov: 40   
 
Radosci a starosci Bapky Blaškovej (25.10. 2018) 
Prezentácia knihy Janky Blaškovej. Hudba: Pavel Opatovský a Jozef Laci Pagáč. 
Počet účastníkov: 90  
 
Určite je to tak (29.11. 2018) 
Priaznivci humoru prišli podporiť trnavskú autorku Evu Jarábkovú a privítať jej 
najnovšiu knihu epigramov Možno je to tak. Hudba: Jana Andevská.  
Počet účastníkov: 56  
 
Mikulášske Fórum humoristov (6. 12. 2018) 
2. komentované čítanie z tvorby členov Fóra humoristov. Hudba: Peter Bonzo 
Radványi. 
Miesto: čitáreň, Hodonín, Moravská Nová Ves 
Počet účastníkov: 58  
 
Beseda s Mariánom Šidlíkom (31.5. 2018)   
Stretnutie širokej verejnosti s dlhoročným hlásateľom Slovenského rozhlasu, 
básnikom, prekladateľom a publicistom Mariánom Šidlíkom. Scenár a moderovanie: 
Martin Jurčo. Hudba: Ika Kraicová. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 25  
 
Dobrodružstvo jazykovedy (6.6. 2018) 
Beseda s jazykovedcom Jurajom Hladkým, pedagógom TU. Scenár a moderovanie: 
Martin Jurčo. Určené pre študentov SŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. 
Miesto: čitáreň 
Počet účastníkov: 60  
 
Literatúra bez bariér (6.9. 2018) 
100. výročie vzniku 1. Československej republiky a vzájomné nielen literárne 
prepojenia oboch národov. Hostia z Břeclavy: spisovateľ Michal Šefara a Martin 
Schweitzer, ktorý sa venuje slam poetry. Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci 
Pagáč. Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Miesto: knižničná záhrada 
Počet účastníkov: 44  
 
Súčasná slovenská literatúra. Cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Alexander Dubček – Rok dlhší ako storočie (20.9. 2018) 
Besedu so spisovateľom Ľubošom Juríkom moderoval Dado Nagy. Venované 50. 
výročiu čs. obrodného procesu. Určené pre študentov SŠ.  
Počet účastníkov: 60 



 

 

 

Zvláštne príbehy Kataríny Gillerovej (26.9. 2018)  
Beseda so súčasnou autorkou. 
Počet účastníkov: 20  
 
Staré časy v detektívke (4.10. 2018) 
Stretnutie s Jurajom Červenákom moderoval Dado Nagy.  
Počet účastníkov: 36  
 
Stretnutie s Oľgou Feldekovou (16. 10. 2018)  
Stretnutie čitateľov s obľúbenou autorkou a glosátorkou. Hudba: Katka Feldeková.  
Miesto: čitáreň 
Počet účastníkov: 65  
 
Atentát v Sarajeve (18.10. 2018)  
Prednáška českého reportéra a 
dokumentaristu Stanislava Motla v spolupráci s 
Českým spolkom v trnavskom regióne. 
Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín, Ministerstva 
zahraničných vecí ČR. 
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 57   
 
Javiskové osudy (22.11. 2018) 
Beseda s Karolom Mišovicom, autorom knihy o významných herečkách, ktoré majú 
spätosť aj s Trnavou. Moderovanie: Martin Jurčo. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
Počet účastníkov: 30 
 
Prezentácie 

 
Trnavské kontexty (22.2., 15.4. 2018)  
Cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať osobnosti, ktoré sú späté s 
Trnavou. V Trnave sa narodili, žijú v nej, alebo je Trnava zdrojom inšpirácie pre ich 
tvorbu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Poštárske zážitky (22.2. 2018) 
Prezentácia knižnej novinky regionálnej autorky Ľudmily Martinkovičovej. Účinkovali: 
Beáta Kuracinová Vargová, Margaréta Partelová, Klára Bartakovičová.  
Počet účastníkov: 40 
  
Viliam Turčány - jubileum 90 rokov (15.4. 2018) 
Spolupráca Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na príprave slávnostného programu 
k 90. výročiu narodenia významného básnika, literárneho vedca a prekladateľa 
Viliama Turčányho (pozvánky, výstava fotografií). 
Ďalší organizátori: obec Suchá nad Parnou, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj   
Miesto: Kultúrny dom Suchá nad Parnou 
Počet účastníkov: 150  
 



 

 

 

 
Trnavská poetika (13.3., 26.4. 6.6., 3.7., 13.12. 2018) 
Cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými básnikmi. Dramaturgia: Pavol Tomašovič 
a Štefan Kuzma. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Muž z mora (13.3. 2018)  
Prezentácia knižnej zbierky Miroslava Danaja. 
Hudba: The Breakers. 
Počet účastníkov: 90  
 
 
 
 
 
 
 
Trnavský nádych (26.4. 2018) 
Stretnutie so spisovateľom, držiteľom Ceny mesta Trnava Teofilom Klasom (Jozef 
Zavarský), spojené s prezentáciou jeho knihy Trnavský nádych. Hudba: Family 
Friend. 
Počet účastníkov: 40  
 
Trnavská poetika (6. 6. 2018) 
Tretie stretnutie. Hostia: Ján Tazberík a Erik Ondrejička. Hudba: Jana Andevská. 
Počet účastníkov: 60 
 
Trnavská poetika (3. 7. 2018) 
Hosťom štvrtého stretnutia priaznivcov poézie bola poetka Eva Luka, vlastným menom 
Eva Lukáčová. Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč. 
Počet účastníkov: 75  
 
Vianočná Trnavská poetika  (13.12. 2018) 
Spomínanie na všetky stretnutia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka. Hudba: Pavol 
Opatovský a Jozef Laci Pagáč. 
Miesto: Zrkadlová sála DJP, čitáreň, západné krídlo trnavskej radnice, knižničná 
záhrada 
Počet účastníkov: 60 
 
Prezentácia knihy za účasti tvorcov – spisovateľky Svetlany Majchrákovej, 
ilustrátorky Oksany Lukomskej a vydavateľky Danuše Dragulovej – Faktorovej 
(11. 12. 2018) 
Miesto: oddelenie pre deti 
Počet účastníkov: 56  
 
Trnava známa - neznáma (15.11. 2018) 
Krst výnimočnej knihy Trnava známa – neznáma.  Je to preklad diela slovenského 
polyhistora a učenca Mateja Bela. Kniha približuje čitateľovi dobové reálie a život 
v meste tak, ako ho zachytil Matej Bel. Hostia: prekladateľka Erika Juríková a riaditeľ 
vydavateľstva DAJAMA Daniel Kollár. Hudba: Kliment Ondrejka zo skupiny 
Prešporok.  



 

 

 

Miesto: čitáreň 
Počet účastníkov: 87   
 
PARS POETRY 2018 (16.11. 2018)  
Účastníci medzinárodného putovného festivalu poézie PARS POETRY 2018 v rámci 
svojho turné po Slovensku navštívili aj Trnavu. So svojou tvorbou sa predstavili autori 
z Bulharska, Poľska, Moldavska, Anglicka a Slovenska. Určené pre študentov SŠ.  
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 38 
  
Jubilanti v jubilejnom roku mesta  
Stretnutie troch jubilantov, významných 
osobností spoločenského a kultúrneho života 
Trnavy - Bohumila Chmelíka, Petra Horvátha a 
Branislava Matouška. Moderátorom bol Pavol 
Tomašovič.  
Miesto: čitáreň 
Počet účastníkov: 50 
 

Podujatia pre deti 
 

Jarné prázdniny v knižnici – ZAŽEŇ NUDU S NAMI – ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI 
5.3.2018 – Kufor plný vedomostí   
6.3.2018 – Vedomostný milionár   
7.3.2018 – S abecedou do sveta 
8.3.2018 – Nehádaj sa, hádaj s nami 
9.3.2018 – Literavedko  
Počet účastníkov: 175 
 
Kniha a ešte trochu viac   (12.2. 2018)   
Besedy s jubilujúcimi autormi, ktorých tvorba je určená pre deti. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
Malí kamaráti. Stretnutie so spisovateľkou a ilustrátorkou Danicou Pauličkovou.  
Počet účastníkov: 57 
 
Taký domček maľovaný (12.3. 2018) 
Stretnutie detí s regionálnou spisovateľkou Gabrielou Spustovou.  
Miesto: oddelenie pre deti 
Počet účastníkov: 68   
 
Deň ľudovej rozprávky (16. 3. 2018) 
Literárne hodiny o Pavlovi Dobšinskom. 
Miesto: oddelenie pre deti 
Počet účastníkov: 95  
 
V mieri žiť a tvoriť (28.3. 2018) 
Stretnutie detí s regionálnou ilustrátorkou Oksanou Lukomskou.  
Miesto: oddelenie pre deti 
Počet účastníkov: 52   
 



 

 

 

Dobruľka a dedko (10.4.2018) 
Stretnutie detí s regionálnou spisovateľkou Gabrielou Spustovou.  
Miesto: oddelenie pre deti 
Počet účastníkov: 58   
 
Mestečko pod hebkým machom (24.4.2018) 
Stretnutie detí s regionálnou spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou.  
Miesto: oddelenie pre deti 
Počet účastníkov: 76  
 
Les ukrytý v knihe – projekt vyhlásený Národným lesníckym centrom 
Deň s lesným pedagógom Michalom Slávikom.  
23. 4. – 28.4.2018 (oddelenie pre deti, pobočka Prednádražie, pobočka Tulipán) 
Spolu: 7 pod./263 účastníkov  
 
Maličkí a mamičky (9. – 11.5.2018)  
Spolupráca s materskými centrami.  
Májový kvet. Stretnutie s deťmi. Kvetinový rínek v rámci celomestského podujatia ku 
Dňu matiek.  
Počet účastníkov: 301  
 
Prázdninový superklub 2018. 26. ročník letných prázdninových aktivít na tému 
Kultúrne dedičstvo nielen mať, ale i do budúcnosti zachovať. Prázdninový superklub 
slávnostne otvoril župan TTSK Jozef Viskupič.  
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
4.7.2018 – spevák, spisovateľ Branislav Jobus  
11.7.2018 – lesný pedagóg Michal Slávik 
18.7.2018 – ekologička Silvia Karolyiová 
25.7.2018 – speleológ Alexander Lačný 
1.8.2018 – redaktor, cestovateľ, vydavateľ Daniel Kollár 
8.8.2018 – výlet do Nitry a Oponíc 
15.8.2018 – záchranári z Rescuers Slovakia 
22.8.2018 – regionálni autori pre deti Ján Čápka, Gabriela Spustová, Lenka 
Hrebenárová, Oľga Kohútiková a Beata Kuracinová. Ďalší hostia: podpredseda TTSK 
Marek Neštický.  
Miesto: oddelenie pre deti, knižničná záhrada, Nitra, Oponice 
Spolu: 8 pod./567 účastníkov 
 
Mariotovi dediči (17.9.2018)  
Stretnutie so spisovateľkou Marjou Holecyovou.  
Počet účastníkov: 60  
 
Marína a povaľači (28.9.2018) 
Stretnutie so spisovateľkou Andreou Gregušovou.  
Počet účastníkov: 100 
 
Rozprávky pre dievčatko (16.10.2018) 
Stretnutie so spisovateľkou Oľgou Feldekovou. Hudba: Katka Feldeková.  
Počet účastníkov: 100  
 



 

 

 

Lampiónový sprievod. Sprievod s večerníčkom Bambuľkom a Bambulienkou 
(12.11.2018) 
Počet účastníkov: 44   
Miesto: Trojičné námestie, Materské centrum, Okružná ul. 
Spolu: 345 účastníkov 
 
Bobuľa (10.12.2018 ) 
Stretnutie so spisovateľkou Margit Garajzski.  
Miesto: oddelenie pre deti, čitáreň, pobočka Tulipán, pobočka Prednádražie 
Počet účastníkov: 120/26  
 
Kino pre nevidiacich a slabozrakých  
(6.2.,10.4.,15.5.,12.6., 25.9.,23.10.,27.11.,18.12.2018) 
Premietanie filmov s audio komentárom. Spoluorganizuje: Slovenská knižnica pre 
nevidiacich M. Hrebendu v Levoči. Vstup len pre nevidiacich a slabozrakých. 
Miesto: herňa oddelenia pre deti 
Spolu: 8 pod./43 účastníkov 
 
Denný letný tábor (6.8. – 10.8.2018)  
Prázdninový týždeň plný zaujímavých aktivít pre 
deti. 1. ročník.  
Miesto: oddelenie pre deti, knižničná záhrada, 
pobočka Prednádražie, Tanečné štúdio Crazy 
Family, Galéria Jána Koniarka, Západoslovenské 
múzeum, Divadlo Jána Palárika, Nitra, Oponice  
Počet účastníkov: 27  
 
Jesenné prázdniny  (31.10.2018 - 2.11.2018) 
Prázdninové tvorivé dielne. 
Miesto: herňa oddelenia pre deti  
Počet účastníkov: 25 
 
Spolu to zvládneme (26.11.2018) 
Stretnutie tínedžerov s držiteľkou Panta Rhei Awards za mládežnícku knihu roka 
2017 Miroslavou Varáčkovou. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
Miesto: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán 
Počet účastníkov: 64 
 
Básne (13.12.2018)  
Básne Richarda Pietrassa a Germaina Droogenbroodta v predvianočnej Trnave. 
Spisovateľ Milan Richter predstaví hostí Slovenského centra PEN.  
Miesto: čitáreň 
Počet účastníkov: 60 
 
Vianočná burza kníh (14.12. – 21.12.2018) 
Miesto: čitáreň 
Počet účastníkov: 800 
 

 



 

 

 

 

Hudobno-slovné pásma 
  

The Piano Guys (22.1., 23.1., 24.1., 31.1.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o americkej hudobnej skupine, ktorá spája klasickú 
a modernú hudbu. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 43 
 
Patrícia Janečková (14.6., 26.6.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o najmladšej slovenskej opernej speváčke.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 45 
 
O čistote (17.1., 19.1.2018) 
Hudobno-slovné pásmo určené pre deti MŠ s maňuškou, hudobnými nástrojmi 
a pohybovými hrami. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 43 
 
Môj život s hudbou 4 (22.2.2018) 
Stretnutie s talentovanými klaviristkami Máriou Benovou a Zuzanou Reiffersovou 
spojené so štvorručnou hrou na klavíri.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 45 
 
Mikuláš Schneider-Trnavský (26.1., 20.2., 20.3., 22.3., 5. ., 17.4., 11.5., 22.5., 6.6., 
17.5., 15. 5., 22.5., 20.7., 11.12.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o slovenskom skladateľovi.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 178 
 
Čarovné slovíčka (1.2., 6.2.2018) 
Hudobno-slovné pásmo určené pre deti MŠ s maňuškou, hudobnými nástrojmi 
a pohybovými hrami.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 60 
 
Fašiangy (12.2., 15.2., 19.2., 27.2.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o tradíciách a zvykoch nášho ľudu.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 62 
 
Koncert klavírnej triedy Františky Bašovskej (22.6.2018) 
Vystúpenie žiakov pred rodičmi, starými rodičmi a priateľmi. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 45 
 
Simona Martausová (7.2., 8.2., 9. 2., 13.2., 14.2.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o folkovej a gospelovej speváčke. 



 

 

 

Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 76 
 
Ľudské telo a zdravie (13.3., 21.3., 23.3., 6.4., 10.4., 2.4., 19.4., 20.4., 26.4., 27.4., 
5.6.2018)     
Hudobno-slovné pásmo určené pre deti z MŠ s maňuškou, hudobnými nástrojmi 
a pohybovými hrami.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 231 
 
Antonio Vivaldi (14. - 15.3.2018) 
Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 340. výročia narodenia talianskeho huslistu 
a barokového skladateľa.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 113  
 
Ako sa rodí poslanie. (2.5.2018) 
Literárno-hudobné podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia Alfréda Wetzlera. 
Hostia: Milan Richter, Ivan Kamenec. Hudba: Jana Andevská a spevácky zbor pri TU 
Felicitas. 
Miesto: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
Počet účastníkov: 70 
 
Elán (12.4., 24.4.2018)  
Hudobno-slovné pásmo o slovenskej hudobnej skupine.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 28 
 
Vítanie jari (26.3., 28.3.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o jarných zvykoch a tradíciách.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 64 
 
Môj život s hudbou 5 (25.5.2018) 
Stretnutie s talentovaným hudobníkom Tomášom Köpplom, študentom kompozície 
a dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave, spojené s klavírnym koncertom.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 47 

 
Jean-Michel Jarre a Vangelis (19. - 20.9.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o priekopníkoch elektronickej hudby.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 51 
 
Giuseppe Verdi (17.10., 29.10.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o živote a tvorbe talianskeho hudobného skladateľa 19. 
storočia, predstaviteľa romantizmu a talianskej opery.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 32 
 

http://www.kniznicatrnava.sk/sk/fotogaleria/hudobno-slovne-pasmo-jean-michel-jarre-a-vangelis-19-9-2018/
http://www.kniznicatrnava.sk/sk/fotogaleria/hudobno-slovne-pasmo-jean-michel-jarre-a-vangelis-19-9-2018/


 

 

 

 
Môj život s hudbou 6 (25.10.2018) 
Stretnutie detí s hudobníkom, producentom a gitaristom Martinom Molnárom, 
študentom učiteľstva anglického jazyka a hudby na Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 32 
 
Folk na Slovensku (16.11., 19.11.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o jeho predstaviteľke na Slovensku Zuzane Homolovej.  
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 34 
 
Koledy, vinše, obyčaje (27.11., 29.11., 13.12., 17.12.2018) 
Hudobno-slovné pásmo o Vianociach.  
Miesto: hudobné oddelenie  
Počet účastníkov: 73 
 

Podujatia pre seniorov 
 

Mozgový jogging I. (8.2. – 19.4.2018) 
Mentálne a pohybové cvičenia v bežnom živote. Určené pre seniorov. Z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Počet účastníkov:  10  
 
Aktivita ako dominantný spôsob starnutia. Cyklus podujatí pre seniorov. Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
Pohladenie. (25.1.2018) 
Čítanie z tvorby Gabriely Spustovej s prvkami poetoterapie.  
Počet účastníkov: 20 
 
Knižnica – dom plný bohatstva (21.2.2018) 
Počet účastníkov: 25 
 
Spomienkovo so Slovenským rozhlasom (21.3.2018)   
Spomínanie s rozhlasovým redaktorom Martinom Jurčom.  
Počet účastníkov: 21 
 
Spomienkovo alebo Prsteň mojej starej mamy(25.4.2018) 
Ako zachovať rodinné príbehy pre svojich potomkov. Hosť: Gabriela Spustová. Počet 
účastníkov: 20 

 
Rozprávanie o starej Trnave (23.5.2018) 
Hosť: Simona Jurčová.  
Počet účastníkov: 24 
 
Záhradná literárna slávnosť s Veronikou 
Šikulovou (27.6.2018) 
Počet účastníkov: 35 
 



 

 

 

Trnava – staré mesto v priebehu času (26.9.2018) 
Stretnutie s pamiatkarkou Danielou Zacharovou.  
Počet účastníkov: 35 
 
Kresliť sa naučíme za dva dni (9. – 10.10.2018) 
Kurz kreslenia pre seniorov s využitím pravej mozgovej hemisféry. Lektorka: Mária 
Kelemenová.  
Počet účastníkov: 10 
 
Storočie spomienok (28.11.2018) 
Lektor: Eva Bajanová, prvá trénerka pamäti v slovenských knižniciach. 
Miesto: čitáreň, učebňa, knižničná záhrada, študovňa, hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 32 . 
  
POHLADENIE II. ARCHETYP ŽENY (7.3.2018) 
Čítanie z tvorby Gabriely Spustovej s prvkami poetoterapie. Podujatie bolo súčasťou 
projektu pre seniorov Aktivita ako dominantný spôsob starnutia. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Počet účastníkov: 17 
 
Tréning pamäti (8.3.2018) 
Určené pre seniorov. 
Počet účastníkov: 6 
 
Mozgový jogging II. (8.11. – 13.12.2018) 
Mentálne a pohybové cvičenia v bežnom živote. Určené pre seniorov. Z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Miesto: učebňa 
Počet účastníkov: 11 

 
Turnaje v scrabble – seniori versus tínedžeri (7.12.2018)  
Medzigeneračné prepojenie seniorov a mladých ľudí. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
Miesto: učebňa 
Počet účastníkov: 12  

 

Súťaže 
 

Hollého pamätník (5.4.2018) 
Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy žiakov Spojenej školy v Trnave. 
Miesto: oddelenie pre deti 
Počet účastníkov: 30 
 
Čítame s Osmijankom (január – apríl 2018) 
Knižnica pôsobí ako propagátor a koordinátor súťaže. Hlavným organizátorom je 
Osmijanko, n. o.  
Počet účastníkov: 18    
 
Súťaž v speve (25.4.2018) 
Špeciálna základná škola na Lomonosovovej ulici v Trnave a jej súťažiaci žiaci. 



 

 

 

Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 34  
 
 

Koncerty 
 

Novoročný koncert klavírnej triedy Františky Bašovskej (12.1.2018) 
Žiaci sa prezentovali hrou na klavíri a spevom pred rodičmi, starými rodičmi 
a priateľmi. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 45 
  
Adventný koncert (19.12.2018)  
Koncert komorného tria Musica Tirnaviensis. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 35 
   
Detská vianočná melódia (7.12.2018) 
Vianočný koncert nevidiaceho klaviristu Viktora Radošovského a žiakov ZŠ Angely 
Merici. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 70  
  
Vianočný koncert ZUŠ M. Sch.-Trnavského (14.12.2018)  
Koncert venovaný mentálne postihnutým ľuďom. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 70 
 

Výstavy 
 
Výstava prác žiakov Špeciálnej ZŠ (5. – 10.3.2018) 
Beethovenova ul. 27,  Trnava 
Výstava sa uskutočnila ako sprievodné podujatie TSK. 
čitáreň Knižnice JF v Trnave   
Počet účastníkov: 130 
 
Život a dielo Rudolfa Slobodu (19.4.2018) 
Výstava kníh a fotografií zo života autora pri príležitosti 80. výročia narodenia. 
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 67  
 
Kreslíme si hudobné obrázky na tému Frank Sinatra (15.6.2018)  
Vernisáž najkrajších výtvarných prác v spolupráci s Gymnáziom  
Jána Hollého v Trnave. 
Miesto: hudobné oddelenie 
Počet účastníkov: 45   
 
  
Život a dielo Štefana Žáryho (11.12.2018)   
Výstava kníh a fotografií zo života básnika pri príležitosti 100. výročia narodenia. 



 

 

 

Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 50 
 

Ostatné 
 

Svet medzi riadkami (25.1.2018)   
Ako s ľahkosťou čítať knihy. Interaktívny workshop. Lektor: Mário Buchel. Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 32 
 
Nová maturita z angličtiny (21.2.2018)  
Tipy a stratégie k vypracovávaniu písomných maturitných testov z anglického jazyka 
a ako sa pripraviť k písomnej i ústnej maturitnej odpovedi z anglického jazyka. 
Prednášateľka: Jana Bérešová. Určené pre maturantov. 
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 168  
 
Ako rešeršovať? ( 6.3.2018)  
Prezentácia pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť, ako urobiť rešerš. 
Miesto: učebňa 
Počet účastníkov: 3 
 
Konzultačný deň (7.3.2018) 
Určené pre všetkých, ktorí potrebujú pomôcť pri práci s počítačom. 
Miesto: študovňa  
Počet účastníkov: 5 
 
Zabite Edvarda Beneša (10.5.2018) 
Prednáška českého reportéra a dokumentaristu 
Stanislava Motla v spolupráci s Českým spolkom v 
trnavskom regióne. Podujatie bolo realizované s 
finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín Ministerstva zahraničných 
vecí ČR. 
Miesto: čitáreň  
Podujatie: 38 účastníkov  
 
Úskalia demokracie (31.5.2018) 
Debata o priamej demokracii, o politickom riadení štátu, o vzťahu politiky a občana. 
Hostia: Milan Katuninec, Tomáš Zálešák. Moderovanie: Pavol Tomašovič. Určené 
pre študentov SŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 47  
 
Od slov k myšlienkam (19.4.2018) 
Interaktívny workshop pod vedením lektora Mária Buchela. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 25 



 

 

 

 
Burza kníh (25.6. – 29.6.2018) 
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc v Trnave.  
Miesto: čitáreň  
Počet účastníkov: 1000  
 
 Psychosomatika (13.9.2018)  
 Prednáška terapeutky a spisovateľky Antonie Krzemieňovej. 
 Miesto: čitáreň 
 Počet účastníkov: 41 
 

Odborné 
 

Semináre a porady 
 

Seminár: Príprava a realizácia projektov podporovaných Fondom na podporu 
umenia (15.1.2018) 
KJF spoluorganizátor, hlavný organizátor Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne  
Miesto: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne  
Počet účastníkov: 25  
  

 
Krajská porada bibliografov TTSK a BSK (16.5.2018)  
Miesto: Galantská knižnica, Galanta 
Obsahom porady bolo zhodnotenie činnosti bibliografických pracovísk za rok 2017, 
informácie a postupy pri používaní nových katalogizačných pravidiel RDA. 
Počet účastníkov: 12  
 

Seminár: Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici (24.5.2018) 
Miesto: Aula Pazmaneum Trnavskej univerzity 
Seminár venovaný problematike etiky a firemnej kultúry, tímovej práci v knižnici. 
Lektorkou bola PhDr. Zuzana Ocharovichová. Časť seminára sa zaoberala 
problematikou návštevníkov knižnice, a to z pohľadu čitateľskej gramotnosti 
a čitateľských kompetencií, typológie čitateľov a účinkom čítania. 
Počet účastníkov: 40  
 
Seminár: Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici (31.5.2018) 
Miesto: Aula Pazmaneum Trnavskej univerzity  
Druhá časť odborného seminára pre pracovníkov knižníc. Lektorkou bola Mgr. Ivica 
Osvaldová, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti psychológie a práce s klientom. 
Odborný seminár bol súčasťou projektu Knižnica dokorán, ktorý z verejných zdrojov 
podporil a hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.  
Počet účastníkov: 44  
                 
Seminár: Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici (7.6.2018) 
Miesto: Aula Pazmaneum Trnavskej univerzity 



 

 

 

Posledná časť trojdňového seminára. Lektorkou bola opäť Mgr. Ivica Osvaldová, ktorá 
tentokrát upriamila pozornosť na problematiku stresu a stratégií na jeho zvládanie, 
stresmanažment a syndróm vyhorenia u pracovníkov knižníc.  
Počet účastníkov: 41  
                            
Seminár: Spracovanie regionálnych dokumentov v KIS MASK (17.10.2018) 
Miesto: KJF v Trnave 
Tematický odborný seminár pre regionálnych pracovníkov knižníc.  
Počet účastníkov: 20  

 
Porada knihovníkov verejných knižníc okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava 
(13.11.2018) 
Miesto: študovňa KJF v Trnave  
Pravidelná porada bola venovaná možnostiam získania mimorozpočtových  zdrojov 
pre potreby verejných knižníc a prezentácii knižničného systému BibLib. Lektormi boli 
Mgr. Ivana Gálusová a Mgr. Pavol Špáni.  
Počet účastníkov: 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 

Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 

 

Metodickú a konzultačno-poradenskú činnosť knižnica v roku 2018 vykonávala pre 3 

regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja, 79 obecných a 4 mestské 

knižnice v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany. 

 

Metodicko-inštruktážne návštevy - 35 

 Obecné knižnice 22  
Obecná knižnica Bučany – inštrukcia o vedení knižnice 4.10.2018 
Obecná knižnica Červeník - inštrukcia o vedení knižnice 25.10.2018, 12.11.2018 
Obecná knižnica Dechtice – inštrukcia o vedení knižnice 17.10.2018, 22.10.2018 
Obecná knižnica Dolné Zelenice – inštrukcia o vedení knižnice 20.11.2018 
Obecná knižnica Drahovce – inštrukcia o vedení knižnice 25.10.2018 
Obecná knižnica Chtelnica - inštrukcia o vedení knižnice 27.11.2018, 4.12.2018 
Obecná knižnica Jaslovské Bohunice - inštrukcia o vedení knižnice 23.11.2018 
Madunice - inštrukcia o vedení knižnice 23.11.2018 
Obecná knižnica Malženice - inštrukcia o vedení knižnice 4.10.2018 
Obecná knižnica Pečeňady - inštrukcia o vedení knižnice 27.11.2018 
Obecná knižnica Radošovce - inštrukcia o vedení knižnice 23.11.2018 
Obecná knižnica Ratkovce - inštrukcia o vedení knižnice 4.10.2018 
Obecná knižnica Trakovice - inštrukcia o vedení knižnice 4.10.2018 
Obecná knižnica Zavar – preškolenie knihovníka 26.2.2018, 9.10.2018, 
12.11.2018 
Obecná knižnica Žlkovce – preškolenie knihovníka 27.2.2018, 12.4.2018, 
4.10.2018 
 

 Mestské knižnice 7  
Mestská knižnica Hlohovec - inštrukcia o vedení knižnice 7.2.2018, 12.2.2018, 
11.6.2018 

 Mestská knižnica Vrbové - inštrukcia o vedení knižnice 27.11.2018 
Mestská knižnica Piešťany- inštrukcia o vedení knižnice 29.11.2018 

 Mestská knižnica Leopoldov – zaškolenie novej pracovníčky, pomoc pri revízii 
fondu 23.11.2018, 3.12.2018 
 

 Regionálne knižnice 6 
Záhorská knižnica v Senici - inštrukcia o odbornej evidencii 8.1. 2018, 6.3. 2018 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede - inštrukcia o odbornej evidencii 17.5. 
2018, 13.9. 2018 
Galantská knižnica - inštrukcia o odbornej evidencii 16.5. 2018, 14.6. 2018 

 

Metodické konzultácie /102/ a poradenská činnosť/137/ 
Metodické    návštevy   prebiehali  najmä   prostredníctvom  e-mailovej     a    telefonickej 
komunikácie.  Väčšia    časť   sa  uskutočnila v prvej polovici roka, najmä pri 
štatistickom zisťovaní,  kedy   knižnice    konzultovali   údaje   k   vyplneniu  štatistiky,  
k evidencii dokumentov,  k podávaniu  projektov  do  FPU  a  pod.  Konzultácie  boli     
poskytnuté pracovníkom knižníc.  



 

 

 

 
  

Vzdelávanie individuálne 
 Zaškolenie pracovníka obecnej knižnice Chtelnica v oblasti odborných 

knihovníckych činností v súlade s platnou legislatívou.  
 

 Zaškolenie pracovníka obecnej knižnice Ratkovce v oblasti odborných 
knihovníckych činností v súlade s platnou legislatívou. 

 

Vzdelávanie kolektívne 
 Trojdňový odborný seminár „Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici“   

 (24.5 .2018;  31.5. 2018;  7.6. 2018)   v  aule Pazmaneum Trnavskej univerzity, 
hlavný  
 organizátor: KJF v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity a 
Krajskou  
 pobočkou SSKK v Trnave) - 50 účastníkov 
 

 Odborné podujatie „Príprava a realizácia projektov podporovaných Fondom na 
podporu umenia“. Hlavný organizátor Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne (15.1. 2018 vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne) – 80 
účastníkov 

 Porada knihovníkov verejných knižníc okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany, 
prezentácie knižničného systému BibLib - systém pre malé knižnice a súborného 
katalógu InfoGate (Trnava, 13.11. 2018) 

 
 Preškolenie všetkých pracovníkov KJF v Trnave v oblasti ochrany osobných 

údajov (25. 1., 29 1., 5.2. 2018) 
 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 

Funkcia regionálnej knižnice – okresy Hlohovec, Piešťany a Trnava  
 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec, 

Piešťany a Trnava. 
 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2017 KULT MK SR (10-01) za KJF 

v Trnave.  
 Súčinnosť pri zabezpečovaní spracovania ročných výkazov jednotlivých 

spravodajských jednotiek v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava podľa 
usmernení SNK v Martine. 

 
Funkcia regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou – TTSK 
 Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc (ďalej len „RK“) a   regionálnej    

knižnice   
             ukazovatele činnosti za rok 2017. 
 Vypracovanie prehľadu činnosti RKK a RK v TTSK „Regionálne knižnice TTSK 

v roku 2017“. 
 Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov v spolupráci 

s metodickými  oddeleniami regionálnych knižníc.  



 

 

 

 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov „Verejné 
knižnice TTSK v roku 2017“. 

 Konzultácie a metodické usmernenia pre metodičky regionálnych knižníc 
v súvislosti so spracovaním vyhodnotenia činnosti jednotlivých regionálnych 
knižníc a verejných knižníc v ich metodickej pôsobnosti.  

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie dotazníka Benchmarkingu knižníc za KJF v Trnave   za   rok  2017 

spolu s doplňujúcimi údajmi.  
 Vyhodnotenie základných ukazovateľov činnosti KJF v Trnave v rámci 

benchmarkingu s vybranými krajskými knižnicami v roku 2017. 
 Spracovanie prehľadnej tabuľky o plnení štandardov a porovnanie 

s predchádzajúcim rokom pre všetky knižnice, v ktorých bola uskutočnená 
metodicko-inštruktážna návšteva. 

 Prieskum spokojnosti - tvorba dotazníka, rozmnoženie a distribúcia na jednotlivé 
oddelenia. Prieskum prebiehal od 3. 4. 2018 do 30.9. 2018 formou vyplnenia 
tlačeného dotazníka, ktorý bol prístupný vo všetkých verejných priestoroch KJF 
v Trnave a pobočkách knižnice, alebo elektronického dotazníka prístupného 
širokej verejnosti prostredníctvom webovej stránky knižnice. 

 Vyhodnocovanie prieskumu spokojnosti: dotazníkového prieskumu spokojnosti 
knižnice sa zúčastnilo 284 respondentov (231 respondentov vyplnilo dotazník 
v tlačenej forme a odovzdalo do schránok, 53 vyplnilo dotazník v elektronickej 
verzii). Schránok na tlačené odpovede bolo vytvorených 9.  

 

Napĺňanie štandardov KJF v rokoch 2016 - 2018 
Štandardy 60.001 – 100.000 obyv. ukazovateľ 2016 2017 2018 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,13 0,04 0,06 0,07 

Počet titulov periodík 200 – 300 228 227 215 

Priemerná suma na 1 KJ 10 10,72 11 10,9 

Počet PC s internetom pre verejnosť 12 – 20 12 12 12 

Počet študijných miest  80 – 120 175 145 149 

Počet prevádzkových hodín 54 – 58 54 54 54 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 9.541 10.652,0 9.840,7 

Počet 
výpožičiek na 
1 obyvateľa 

Základná úroveň 5 4,2 4,1 4,1 

Vyššia úroveň 8 

%používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 13 15,9 15,4 16,3 

Vyššia úroveň 18 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 0,96 0,97 0,94 

Vyššia úroveň 2 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok knihovníka) 

 
Počet obyvateľov sídla: Trnava 

Rok 2016: 65.536 

Rok 2017: 65.425   
Rok 2018: 63.924   
 
 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

 

Knižničný fond  
 

Počas roka knižnica doplňovala knižničný fond pravidelným nákupom. Mesačne sa 
realizoval nákup nových kníh v priemere za 3635,10 Eur. Výber knižničných 
dokumentov bol realizovaný v súlade s podkladmi akvizičnej komisie, ktorá priebežne 
zaznamenávala  požiadavky  čitateľov a sledovala ponuky nových knižných titulov 
z vydavateľstiev. Žiadané tituly  dokumentov sa nakupovali cez internetových 
predajcov a tiež priamym odberom od dodávateľov (Ikar, Albatros, Slovart, Sprinton, 
Pemic, Martinus, Ivan Lazík, Marenčin ai.) s využívaním všetkých ponúkaných zliav. 
Celkový prírastok vo fonde bol  6046 knižničných jednotiek, čo bolo o 413 knižných 
jednotiek viac ako v roku 2017. Kúpou knižnica získala  4715 kn. j. v hodnote 43621,24 
Eur, čo z celkového prírastku predstavuje 78 %.  Oproti minulému roku bolo kúpou 
získaných o 700 kníh viac a o 6343,39 Eur viac. Týmto pravidelným nákupom sa 
obohatil  knižničný fond o najžiadanejšie tituly knižných noviniek z trhu. Prírastok tvorilo 
aj 1201 darovaných kníh od inštitúcií a súkromných osôb, čo je 20% z celkového 
prírastku  a 130 náhrad za stratené dokumenty (2% z celkového prírastku). Knižné 
dary sa získali od viacerých jednotlivcov a od inštitúcií (napr.: Slovenský historický 
ústav v Bratislave, Ústav pamäti národa, SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave, 
Univerzita Palackého v Olomouci ai.). Celoročne sa  dopĺňal aj fond regionálnej 
literatúry, kde pribudlo 77 dokumentov, ktoré knižnica okrem nákupu získavala darmi 
od VÚC TTSK, od Mesta Trnava, obecných úradov a viacerých jednotlivcov. Do 
jednotlivých výpožičných oddelení bolo preradených 502 knižničných jednotiek 
z pobočky Vodáreň podľa výberu členov akvizičnej komisie (dôvodom bolo ukončenie 
činnosti pobočky). S fyzickým preraďovaním súviselo prepisovanie a vymazávanie 
lokácií i holdingov na záznamoch v KIS Virtua. 
Pokračovalo sa v budovaní článkovej regionálnej databázy analytickým 
spracovávaním regionálnych periodických a neperiodických dokumentov, ako aj vo 
vymazávaní prázdnych duplicitných holdingov na záznamoch. Do článkovej databázy 
pribudlo 6259 záznamov. Súčasťou spracovania tejto databázy bola aj aktualizácia  
autorít, vymazávanie duplicít, dopĺňanie informácií.  
Pokračovalo sa vo vyraďovaní opotrebovaných, zastaraných a multiplicitných 
knižničných jednotiek podľa návrhov z výpožičných oddelení. Úbytok bol 5049 
knižničných jednotiek.  Zoznamy vyradených kníh boli pravidelne vystavované na  
webovej strane a na portále Infolib. 
Používatelia mali k dispozícii 215 titulov periodík, ktoré sa denne evidovali v KIS 
Virtua. V roku 2018 sa zakúpil on-line prístup k titulu: „Ošetrovateľstvo a pôrodná 
asistencia“ a cez onlinezakony.sk prístup do Zbierky zákonov a medzinárodných 
zmlúv, Judikatúry Najvyššieho súdu a Ústavného súdu SR, Finančného spravodajcu 
a do Vzorov zmlúv a komentárov zákonov a ich archívov. Do celoštátneho Súborného 
katalógu periodík boli zaslané aktuálne údaje o periodikách v našej knižnici. Zoznam 
a aktualizácia odoberaných periodík bola pripravovaná aj pre webovú stránku. Na web 
KJF bol pravidelne zverejňovaný aj zoznam nových kníh.  
Pokračovali kontroly zakúpených kníh, defektné dokumenty sa reklamovali 
u dodávateľov. Všetky zaevidované knižničné jednotky boli označované vlastníckymi 



 

 

 

pečiatkami, prírastkovými číslami, signatúrami, čipmi a čiarovými kódmi. Primeraná 
pozornosť bola venovaná ochrane fondu aj balením kníh do ochrannej fólie.  
Knižnica vypracovala vnútornú smernicu KJF o spôsobe vedenia odbornej evidencie 
knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu. Súčasťou 
smernice bol aj plán revízií na roky 2019-2028. Zostavil a vytlačil sa zoznam prírastkov 
a úbytkov za r. 2017. Knižnica organizovala burzy kníh v priestoroch čitárne.  
Na vrátenie požičaných kníh slúžia pre čitateľskú verejnosť dva biblioboxy, ktoré 
knižnica  prevádzkuje od r. 2012. V roku 2018 bol počet vrátených kníh do knižnice 
cez biblioboxy 14 308 (z toho 13 195 – KJF, 1113 – MAX).   
 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
        

Čitatelia a návštevníci 
V roku 2018 registrovala knižnica spolu 10 399 čitateľov, v porovnaní s rokom 2017 je 
to o 334 viac. Detí je 2 689, čo je o 207 viac ako v roku 2017. Za čitateľa knižnica 
získala 28,55 % detí z celkového počtu detí Trnavy (0-15 rokov – 9 417 k 31.12. 2018).  

Počet návštevníkov knižnice možno rozdeliť na návštevníkov: 
a) analógových služieb, teda tých, ktorí fyzicky navštívili knižnicu a uskutočnili 

aspoň jednu transakciu – absenčnú,  prezenčnú alebo využili inú službu  
b) kultúrnych a vzdelávacích podujatí  
c) virtuálnych, t. j. návštevníci webovej stránky, návštevníci facebooku 

                                         
Celkový počet návštevníkov v prvom polroku je 346 371, čo je o 31 471 viac ako v roku 
2017. 
Fyzicky knižnicu navštívilo 125 018 návštevníkov, čo  je viac o 3 315 ako v roku 2017. 
Z toho bolo 17 758 návštevníkov podujatí ( o 1215 viac ako v r. 2017). 
Vzrástol počet virtuálnych návštevníkov: spolu 221 353, z toho návštevníkov webovej 
stránky bolo 94 139 a návštevníkov na sociálnej sieti (FB) bolo 127 214.  
 

Výpožičné služby 
V roku 2018 knižnica realizovala 262 264 výpožičiek, čo je 94,3 % z plánovaného 
ročného počtu. Ak porovnávame výsledky za  rok 2017, konštatujeme, že v porovnaní 
s predošlými rokmi sa zmierňuje pokles výpožičiek, oproti roku 2017 o 2287 výpožičiek 
menej. Pokles výpožičiek sa výrazne zmiernil, napriek tomu, že útvar referenčných 
služieb (študovne, verejný internet) bol zatvorený v auguste a septembri z dôvodu 
rekonštrukcie regionálnej študovne. Hudobné oddelenie bolo zatvorené celý júl 
z dôvodu renovácie podlahy. Tiež oddelenie odbornej literatúry bolo zatvorené 2 dni 
kvôli rekonštrukčným prácam vstupných priestorov do oddelenia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti KJF za rok 2018 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2018 
Skutočnosť  

2018 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 220.000 217.731 98,9 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,33 94,3 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 250 215 90,8 

Prírastok kn. j. 5.000 6.046 120,9 

Úbytok kn. j. 5.000 5.049 100,9 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 280.000 264.017 94,3 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.  3.886  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j.  55.568  

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 10.000 10.399 104 

z toho do 15 rokov osoba 2.500 2.689 107,6 

Návštevníci návšteva 200.000 34.6371 173,2 

- z toho  fyzickí návšteva  125.018  

- z toho virtuální návšteva  221.353  

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 600 655 109,2 

v tom:  informačná príprava hodina 150 153 102 
Odborné podujatia, porady podujatie 5 12 240 

Metodické návštevy návšteva 35 35  

Edičná činnosť titul 12 14  

Rešerše titul  246  

 
Referenčné služby  

 
Tieto služby poskytuje knižnica predovšetkým prostredníctvom útvaru referenčných 

služieb, ktorý zodpovedá za prevádzku študovní a učebne vrátane budovania  

a ochrany ich fondov, propagácie a sprístupňovania regionálneho knižničného fondu. 

Pracovníci útvaru poskytujú konzultačné a rešeršné služby a podávajú faktografické 

a bibliografické informácie. Útvar organizuje informačnú výchovu používateľov 

zameranú na informácie o fondoch, o regionálnych informáciách, o  informačných 

zdrojoch a možnostiach knižnice. Na tomto pracovisku sa prevádzkuje bezplatný 

internet pre používateľov knižnice. V roku 2018 sa prostredníctvom tohto pracoviska 

návštevníkom a používateľom poskytlo celkovo 10 429 bibliografických informácií, 209 

faktografických informácií. V službe Spýtajte sa knižnice bolo zodpovedaných 55 

otázok. Ďalších 111 žiadostí o informáciu bolo zodpovedaných prostredníctvom e-

mailovej komunikácie s používateľmi. Celkovo pracovníci zodpovedali na 166 otázok.  

K 31. 12. 2018 bolo vypracovaných 246 rešerší s počtom záznamov 10 697. 

V národnej multiodborovej databáze InfoTrac od vydavateľstva GALE bolo 

zaznamenaných 575 prístupov. 

Knižnica vyšla v ústrety záujemcom o zhotovenie vlastnej rešerše zverejnením 

podrobného návodu ako postupovať pri vypracovávaní rešerše na webovej stránke. 

Následný klesajúci počet žiadateľov o vypracovanie rešerše súvisí s pomerne vysokou 

informačnou gramotnosťou mladých ľudí, ktorí si elektronickú rešerš vypracujú aj 



 

 

 

samostatne. Pre seniorov sa uskutočnilo 14 školení zameraných na základy práce 

s počítačom, s internetom a elektronickou komunikáciou. Školení sa zúčastnilo 72 

seniorov. Cyklus školení pre seniorov Tréningy pamäti sa zúčastnilo 207 záujemcov 

na 20 stretnutiach. V rámci stretnutí Aktivita ako dominantný spôsob starnutia bolo 

zorganizovaných 10 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 270 účastníkov. 67 záujemcov  

sa zúčastnilo  na 6 kolektívnych podujatiach organizovaných prevažne pre staršiu 

populáciu. 

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) bolo vybavených 396 požiadaviek 

čitateľov,  iným knižniciam sa z fondu poskytlo 174 dokumentov. 

V oblasti zvyšovania informačnej gramotnosti čitateľov sa uskutočnilo 26 hodín, na 

ktorých sa zúčastnilo 634 študentov. Okrem HIP pre SŠ v rámci svojho štúdia prejavili 

záujem o činnosť knižnice aj študenti trnavských VŠ (UCM, TU), ktorým boli 

poskytnuté konzultácie pri on-line vyhľadávaní nielen v katalógu našej knižnice, ale 

i v katalógoch iných knižníc a taktiež poradenstvo pri vypracovávaní rešerší. Knižnica 

poskytuje konzultácie pre návštevníkov verejného internetu. Skenovanie dokumentov 

z fondu knižnice využilo 123 návštevníkov. 

 
Regionálne služby  

 

Z fondu útvaru regionálnych služieb v roku 2018 sa prezenčne vypožičalo 2 474 kníh 

a 4 357 periodík, z toho 1 445 výpožičiek regionálnych kníh a 1 630 periodík. Celkový 

počet prezenčných výpožičiek  bol 9 906. 

Útvar regionálnych služieb v roku 2018 navštívilo a služby využilo spolu 5 837 

návštevníkov, z toho študovne navštívilo 1 543 čitateľov, 530 študovalo regionálne 

dokumenty, jednorazových čitateľov bolo 67, tzv. neregistrovaných bolo 64, podujatí 

sa zúčastnilo 1 301 návštevníkov, služby verejného internetu využilo 2 210 záujemcov 

a o skenovacie služby prejavilo záujem 122 návštevníkov. 

Kultúrnym inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré sídlia v meste Trnava 

(Divadlo Jána Palárika a Západoslovenské múzeum) sme poskytli 618 regionálnych 

adresných informácií (ARI) a 984 kópií záznamov článkov z regionálnej a celoštátnej 

tlače, ktoré o nich písali. V rámci služby ARI bolo spracovaných 252 záznamov a 364 

kópií záznamov článkov z regionálnej a celoštátnej tlače o KJF Trnava. 

Z celkového počtu prírastkov knižnice do fondu regionálnej literatúry pribudlo 86 

titulov. Do článkovej regionálnej databázy v KIS Virtua bolo spracovaných 6 259 

záznamov  regionálnych článkov z periodík a  regionálnych statí zo zborníkov 

a z monografií. 

 

Koordinácia krajskej bibliografickej činnosti 
 

 Dňa 16. 5. 2018 knižnica uskutočnila krajskú poradu bibliografických pracovníkov 

TTSK v Galantskej knižnici, na ktorej koordinátorky zo SNK informovali o priebehu 

aplikácie nových katalogizačných pravidiel RDA do praxe knižníc na Slovensku 

a o činnosti bibliografických pracovísk za minulý rok.  



 

 

 

 Pre  SNK v Martine knižnica skompletizovala podklady  regionálnych knižníc TTSK 

pre Evidenčný súpis plánovaných bibliografických prác na rok 2019. 

 Knižnica spracovala údaje pre  ročný výkaz o neperiodických publikáciách  za rok 

2017 KULT 4-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 

 

Partnerstvá 
 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 

Menný zoznam 

partnerov 

Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 

národných 

partnerstiev mimo 

TTSK (spoločná 

aktivita min. raz za 3 

roky) 

20 Slovenská knižnica pre 

nevidiacich Mateja 

Hrebendu v Levoči  

Požičiavanie zvukových kníh 

Parlamentná knižnica 

Národnej rady SR 

Informačné materiály 

Úrad priemyselného 

vlastníctva SR 

Informačné materiály  

Český spolok 

v trnavskom regióne 

Organizovanie besied s českými 

autormi 

Spolok slovenských 

knihovníkov a knižníc 

Noc s Andersenom, Týždeň 

slovenských knižníc, prezentácie 

našich zamestnancov 

Slovenská asociácia 

knižníc  

Noc s Andersenom, Týždeň 

slovenských knižníc,  prezentácie  

zamestnancov  

Univerzitná knižnica 

Trnavskej univerzity 

Organizácia odborných seminárov 

a workshopov 

České centrum Noc literatúry 

Kultúrne centrum Malý 

Berlín 

Noc literatúry 

Mesto Trnava Noc literatúry 

Kaviareň Rotunda 

Spiegelsaal 

Noc literatúry 

Klub priateľov Trnavy 

a Krajská odbočka SSS 

Spolupráca na podujatiach 

Materské centrum 

Trnava 

čítačky pre maličkých a mamičky 

Slovenský rozhlas 

Bratislava 

Propagovanie podujatí 

MTT Propagovanie podujatí 

Lesnícke centrum 

Zvolen 

Les ukrytý v knihe 

Linka detskej istoty Čítajme si... Celoslovenský 

maratón v čítaní 

Celé Slovensko číta 

deťom, o.z. 

Podujatia na podporu čítania 

Osmijanko n.o. 

Bratislava 

Celoslovenská súťaž literárnych 

diel pre deti 

Krajské stredisko Únie 

nevidiacich a 

slabozrakých 

Slovenska v Trnave 

Biela pastelka 



 

 

 

Počet aktívnych 

nadnárodných 

partnerstiev (spoločná 

aktivita min. raz za 2 

roky) 

2 Městská knihovna 

Břeclav 

2 českí autori na podujatí 

Svaz knihovniků 

a informačních 

pracovníků ČR 

Noc s Andersenm 

Počet partnerstiev so 

školskými 

zariadeniami 

3 Gymnázium Jána 

Hollého v Trnave 

Výtvarná súťaž na určitú hudobnú 

tému – Kreslíme hudobné obrázky 

ZUŠ M. Sch.-

Trnavského 

Koncerty žiakov Ukážeme, čo 

sme sa naučili 

Špeciálna škola 

internátna Trnava 

 Školské kolo Hollého pamätník,   

 Súťaž v speve – Spevom k srdcu 

 

Spolupráca s partnermi knižnice je založená na spolupráci pri organizovaní 
podujatí knižnice a s organizáciami, ktoré poskytujú pre knižnicu návštevníkov.   

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 Slovenská asociácia knižníc 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 
 
Webové sídlo organizácie 

 Adresa webového sídla organizácie  – www.kniznicatrnava.sk 
 Rok vzniku webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie 2014,  redizajn v r. 

2013. 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade. 

 

Sociálne siete  
 

Facebook 
https://www.facebook.com/kniznicatrnava/ 
 

Instagram 
 

 

Youtube  
 

 

Využívanie médií  
 
 MTT, RTVS, SITA, TASR, TV Vega, Západoslovenská televízia, MY – Trnavské 

noviny, Trnavský hlas, Trnava live, Trnava dnes, Trnava 24, Trnavsko, Trnavské 
echo, Kam do mesta Trnava, Trnava - web, Kraj zážitkov, tipy – TTSK, 
komunikácia TTSK, Literárny týždenník, Literárne informačné centrum, Trnavský 
literárny almanach 

 Zasielanie pozvánok na podujatia, ich zverejňovanie, uverejňovanie 
príležitostných príspevkov o činnosti knižnice. 

 

 

Výročné správy organizácie  
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/2018/vyhodnotenie_KJFTT_2017.pdf  

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 

Zo strany knižnice je ponuka návštevy podujatí najčastejšie formou telefonickou, 

elektronickou, prostredníctvom osobnej návštevy, prostredníctvom webovej stránky, 

facebooku, plagátmi a ponukovými listami zasielanými do škôl.  

 

 Počet oslovených MŠ 28 

 Počet oslovených ZŠ 28 

 Počet oslovených SŠ 17 

 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Spätná väzba zo strany škôl  je 

na dobrej úrovni: Uskutočňuje sa zväčša telefonicky, prípadne osobne návštevou 

http://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/kniznicatrnava/
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/2018/vyhodnotenie_KJFTT_2017.pdf


 

 

 

v knižnici a následne dohodnutím termínu a konkrétneho podujatia, o ktoré má 

škola záujem. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Okrem 

Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku sa všetky SŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Trnava i súkromné školy zúčastňujú na 

podujatiach a na hodinách informatickej prípravy.  

Tlačová propagácia podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovaného podujatia, aktivity  Pozvánky  Plagáty banner tlačová 
správa 

Týždeň slovenských knižníc 2018 250/E 30 - E 

Noc s Andersenom 10 8 - E 

Noc literatúry 40/E 8 - E 

Les ukrytý v knihe - 11 - - 

Celé Slovensko číta deťom - 11 - - 

Trnavské kontexty 80/E 16 1 - 

Trnavská poetika 200/E 40 1 - 

Fórum humoristov 200/E 48 1 - 

Súčasná slovenská literatúra  120/E 32 1 - 

Aktivita ako dominantný spôsob starnutia - 80 1 - 

Mozgový jogging - 24 1 - 

Kniha a ešte trochu viac - 40 1 - 

Prázdninový superklub 2018 200 10 1 - 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých - 56 - - 

Svet medzi riadkami 20/E 8 1 - 

Zabite Edvarda Beneša 50/E 8 - - 

Úskalia demokracie - 8 1 - 

Básnik Marián Šidlík 30/E 8 1 - 

Dobrodružstvo jazykovedy - 8 1 - 

Literatúra bez bariér 50/E 8 1 - 

Psychosomatika 30/E 8 - - 

Atentát v Sarajeve 50/E 8 - - 

Jubilanti v jubilejnom roku mesta 70/E 8 - - 

Trnava známa neznáma 70/E 8 - - 

Javiskové osudy 50/E 8 1 - 

Spolu to zvládneme - 8 1 - 

Turnaj v scrabble - 8 1 - 

Kreslenie pravou mozgovou hemisférou - 8 1 - 

Všetky ostatné podujatia - 450 - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

Iné formy propagácie  
 

 Knižnica – dom plný bohatstva. Prezentácia Knižnice JF v Trnave pre klientov 

DSS na Vansovej ul. V Trnave. 13.3. 2018. J. Brliťová                         

 Rytier a pevec Viliam Turčány - fotoprezentácia. KD Suchá nad Parnou,  4 

panely. Kultúrny dom Suchá nad Parnou, 15.4. 2018,  J. Brliťová, D. Brilský 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva - Dni otvorených dverí v Knižnici Juraja 

Fándlyho v Trnave – komentovaná prehliadka budovy a prezentácia Michal Milan 

Harminc, architekt a staviteľ budovy. September 2018. J. Brliťová, Z. Vozárová 

 



 

 

 

 Myšlienkové mapy. Prednáška a prezentácia na podujatí Starajme sa o svoj 

mozog. Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre. 28.9. 2018. J. Brliťová 

 16 rokov Noci s Andersenom v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Prednáška 

a PPT prezentácia. Konferencia Knižnice 2018 Bratislava. 2. - 3. 10 2018. V. 

Chorvatovičová, L. Koleková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 

Periodické publikácie 
 

Knižničný spravodajca č. 1/2018  
autor/zostavovateľ: Ivana Gálusová 
ISSN:- 
rok vydania: 2018 
rozsah: A5 formát, 20 strán 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk  
 
Odborná publikácia pre verejné knižnice v Trnavskom 

samosprávnom kraji, ktorá prináša analýzy činnosti verejných 

knižníc, informácie o podujatiach verejných knižníc v kraji, 

správy o odbornom vzdelávaní knihovníkov a novinky z oblasti 

knižničnej činnosti. 

 

Knižničný spravodajca č. 2/2018 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
ISSN:- 
rok vydania: 2018 
rozsah: A5 formát, 20 strán 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk  
 
Odborná publikácia pre verejné knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá 
prináša analýzy činnosti verejných knižníc, informácie o podujatiach verejných 
knižníc v kraji, správy o odbornom vzdelávaní knihovníkov a novinky z oblasti 
knižničnej činnosti. 
 
Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 1/2018  
Autor/zostavovateľ: Emília Dolníková 
ISSN: 1339-5041 
rok vydania: 2018 
rozsah: A5 formát, 20 strán 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk  
 
Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 2/2018  
Autor/zostavovateľ: Emília Dolníková 
ISSN: 1339-5041 
rok vydania: 2018 
rozsah: A5 formát, 20 strán 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 
Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  

 

 

 

 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/


 

 

 

Neperiodické publikácie 
 

Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 
autor/zostavovateľ: Benjamína Jakubáčová 
ISBN: 978-80-8895-61-5 
rok vydania: 2018 
miesto vydania: Trnava 
dostupné  na: http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/zasinac18.pdf  (vo                                  
formáte PDF, 861 KB) 
 
Zborník sumarizujúci cyklus podujatí organizovaných knižnicou v rámci Fóra 

humoristov. 

 

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2017 
autor/zostavovateľ: Ivana Gálusová 
ISBN: - 
rok vydania: 2018 
rozsah: A4 formát, 21 s. 
miesto vydania: Trnava 
dostupné  na: http://www.kniznicatrnava.sk 
                                  
Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2017 
autor/zostavovateľ: Ivana Gálusová 
ISBN: - 
rok vydania: 2018 
rozsah: A4 formát, 21 s. 
miesto vydania: Trnava 
dostupné  na: http://www.kniznicatrnava.sk 
                                  
Čítanie mládeže v Trnavskom samosprávnom kraji. Interpretácia  výsledkov 
výskumu čítania mládeže vo veku 13-17 rokov 
autor/zostavovateľ: Ivana Gálusová, Miriam Danková, Adam Navrátil 
ISBN: 978-80-88695-63-9 
rok vydania: 2018 
rozsah: A4 formát, 64 s. 
miesto vydania: Trnava 
dostupné  na: http://www.kniznicatrnava.sk 

 
Metodické, propagačné a inštruktážne publikácie 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Navigátor.  

autor/zostavovateľ:  
ISBN: 978-80-88695-59-2 
rok vydania: 2018 
rozsah: 12 s. 
miesto vydania: Trnava 

 
The Library of Juraj Fándly in Trnava. 
Navigator.  

http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/zasinac18.pdf
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/


 

 

 

autor/zostavovateľ:  
ISBN: 978-80-88695-59-2 
rok vydania: 2018 
rozsah: 12 s. 
miesto vydania: Trnava 
Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 
Týždeň slovenských knižníc. 19. ročník. 5. – 10. marec 2018 

programová skladačka  
rok vydania: 2018 
rozsah: 6 s. 
miesto vydania: Trnava 
 
Prázdninový superklub 2018 
záložka  
rok vydania: 2018 
rozsah: 2 s. 
miesto vydania: Trnava 
 
Zvláštne príbehy  Kataríny Gillerovej. Stretnutie so súčasnou slovenskou 
autorkou                               
bibliografická záložka  
rok vydania: 2018 
rozsah: 2 s. 
miesto vydania: Trnava 
 
Marína a povaľači. Stretnutie detí so spisovateľkou Andreou Gregušovou 
bibliografická záložka  
rok vydania: 2018 
rozsah: 2 s. 
miesto vydania: Trnava 
                        
Rytier a pevec Viliam Turčány    
bibliografický leták pri príležitosti jubilea autora  
zostavila: Iveta Šimčíková 
rok vydania: 2018 
rozsah: 2 s. 
miesto vydania: Trnava 
                         

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

    
    ZÁHORSKÁ KNIŽNICA V SENICI 
 

       

 



 

 

 

Záhorská knižnica v Senici 

 
adresa sídla: Vajanského 28, 905 01  Senica 
telefónne číslo: +421 34 65 12 604 
e-mail: zahorskakniznica@zupa-tt.sk, 

kniznica@zahorskakniznica.eu  
web: www.zahorskakniznica.eu  
https://facebook.com/Záhorská-knižnica  
zriaďovacia listina č. 1353 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ: Mgr. Katarína Soukupová 

pobočka Čáčov 

Záhorská knižnica v Senici je 
v zmysle zákona o knižniciach           
č. 126/2015 Z. z. a svojej zriaďovacej 
listiny verejnou, regionálnou, kultúr-
nou, informačnou a vzdelávacou 
inštitúciou v oblasti knižničnej, info-
rmačnej, bibliografickej, metodickej 
a štatistickej činnosti. 
Počiatky knihovníctva v Senici sa 
datujú k roku 1870. Knižnica sa 
začala formovať v roku 1935, kedy 
sa zlúčili obecná knižnica a knižnice 
spolkov a združení v meste Senica 
a súčasnú podobu má od roku 1973.      
Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru používateľov, čo ovplyvňuje 
jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a spektrum poskytovaných 
knižnično-informačných služieb pre občanov okresov Senica a Skalica. Zároveň je 
i mestskou knižnicou, svoju pobočku má otvorenú aj v miestnej časti Senica – Čáčov. 
Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na 
všetkých druhoch nosičov, podporuje nezávislosť rozhodovania a duševný rozvoj, 
uspokojuje kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby občanov, 
vytvára informačnú a vedomostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie, 
poskytuje príležitosti na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času, zabezpečuje 
rovnosť prístupu k informáciám pre marginalizované skupiny obyvateľov, zabezpečuje 
uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. 
Knižnica je etablovaná v regióne ako moderné multifunkčné knižnično-informačné 
a komunitné centrum. Kvantitatívny a kvalitatívny nárast aktivít odborných 
zamestnancov knižnice, edičných titulov, odborných a kultúrno-vzdelávacích aktivít je 
výsledkom nepretržitej snahy o zvyšovanie úrovne a výkonov v knihovníckej, 
bibliografickej a kultúrno-spoločenskej činnosti. 
Knižničný fond predstavuje takmer 90 000 dokumentov v klasickej a elektronickej 
podobe. Spracováva knižničné jednotky všetkých typov a žánrov, v oblasti regionálnej 
bibliografie sa sústreďuje na knižnično-informačné dokumenty regionálneho 
charakteru s dôrazom na zachytenie celej knižnej produkcie regiónu, či už periodickej 
alebo neperiodickej. Dokumenty knižnica získava darmi a nákupom. Ročne 
vypracováva Kalendárium jubilujúcich osobností Záhoria, vydáva bibliografické letáky, 
priebežne buduje súbor autorít regionálneho významu. Z dostupných dokumentov 
vytvára širokospektrálnu databázu informácií o regióne Záhoria. 

mailto:zahorskakniznica@zupa-tt.sk
mailto:kniznica@zahorskakniznica.eu
http://www.zahorskakniznica.eu/
https://facebook.com/Záhorská-knižnica


 

 

 

Vo výpožičnom procese knižnica využíva od novembra 2009 knižnično-informačný 
systém VIRTUA, v databáze má spracovaných viac ako 100-tisíc záznamov. ZK 
eviduje viac ako 3.000 registrovaných používateľov, ktorý ju počas uplynulého roka 
navštívili takmer 50-tisíc krát. Vrámci návštev si vypožičali do 180 tisíc titulov kníh 
a iných dokumentov. Používatelia môžu využívať 102 titulov periodík rôzneho žánru. 
Týždenne knižnica slúži svojim používateľom 50 hodín. Čitateľom knižnice sa môže 
stať každý občan SR na základe vyplnenej prihlášky a zaplatenia ročného zápisného. 
Aplikáciou najnovších informačných technológií do knižničnej praxe ponúka 
používateľom možnosť komfortného využívania knižnično-informačných služieb, 
vrátane vzdialeného prístupu k informačným zdrojom. Informačnú a vzdelávaciu 
funkciu plní knižnica najmä poskytovaním referenčných služieb, absenčných 
a prezenčných výpožičiek dokumentov, medziknižničnej výpožičnej služby, 
spracovaním rešerší z elektronických bibliografických a plnotextových databáz, 
poskytovaním vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom, budovaním 
špecializovaných databáz a poskytovaním adresných informácií. 
Záhorská knižnica v Senici metodicky usmerňuje štyri mestské a štyridsaťpäť 
verejných knižníc okresov Senica a Skalica. Prostredníctvom Metodického 
spravodajcu a spoločných porád prenáša úlohy verejného knihovníctva do všetkých 
knižníc, spolupracuje s mestskými a obecnými úradmi a pomáha im pri orientácii 
v problematike knihovníctva. Sleduje odbornú prax a postupy knižníc, dodržiavanie 
knihovníckej etiky a rutinných knihovníckych postupov. Štatisticky spracováva údaje 
celého regiónu. 
Knižnica má nezastupiteľnú úlohu i pri organizovaní literárnych večerov, prezentácii 
novo vydaných kníh, spomienkových stretnutí či literárnych súťaží, napríklad 
celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského, ktorá mala 
v roku 2018 už svoj XXXII. ročník, alebo X. ročníka stále populárnejšej čitateľskej 
ankety Kniha Záhoria. V lete realizuje v spolupráci s obcou Smrdáky, Liečebnými 
kúpeľmi Smrdáky, Městskou knihovnou Hodonín a Klubom priateľov poézie 
Medzinárodný letný festival poézie v Hodoníne a Moravskej Novej Vsi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov ZK za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 202.883 202.883 185.865,1 91,61 

620 Odvody 75.353 75.353 67.393,82 89,44 

630 Tovary a služby 75.376 76.076 81.219,98 106,76 

640 Bežný transfer 2.810 2.810 858,61 30,56 

SPOLU 356.422 357.122 335.337,51 93,9 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZK za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    7.822,91 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZK z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Nákup 
knižničného 
fondu 

9.500 9.500 500 BV 

2 Fond na 
podporu 
umenia 

Literárna Senica, 
32. roč.   3.800 3.800 200 BV 

3 Mesto Senica Dni detskej knihy 400 300 0 BV 

4 Mesto Senica Sociálna 
prevencia v ZK 

400 300 0 BV 

SPOLU BV 13.900 700  

SPOLU KV - -  

 

 

 

 

 



 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ZK za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 - - - - 

*Kapitálové výdavky na rekonštrukciu fasády budovy kaštieľa 

 

Objekty v nájme ZK za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

3 

nebytové priestory ZUŠ Senica – 
výpožičné priestory 

90,91 909,10 

garáž, Vajanského 19 15,5 výpožička 

Pobočka Čáčov 70 výpožička 

Pozn.: Knižnica neplatí za nájom, platí sa iba za prevádzkové náklady 

 

                               Priestorové podmienky ZK za rok 2018 v m2   
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy 

(nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory 
slúžiace 

verejnosti 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 
 
 

1.615 433 584 60 95 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODUJATIA 
 

 
Kultúrno-výchovné 

 
Najvýznamnejšie podujatia knižnice 
 

Týždeň slovenských knižníc (5. – 9.3.2018) 
Podujatie určené na propagáciu knižníc 
a podporu čítania pozostávalo z viacerých 
podujatí: predajnej výstavy kníh s pedagogickou 
a inou tematikou pražského vydavateľstva 
PORTÁL Slovakia na Slovensku,  súťaže pre 
žiakov, výstavy Martina Kellenberga, čítania pod 
názvom „Babička, prečítaj mi knižku!“  
Počet účastníkov: 500 
 
Dni kroja  (11.5.2018) 
V spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici bola slávnostne otvorená 
výstava Ľudový odev na Záhorí a uvedená kniha etnológa PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. 
– Tradičný odev Záhoria. Vydarené podujatie Dni kroja v spoločenskej sále Domu 
kultúry v Senici za zvukov ľudovej hudby súboru Skalica vyvrcholilo autogramiádou 
a predajom kníh z produkcie Záhorského múzea v Skalici, vrátane novinky uvedenej 
práve do spoločnosti. 
Počet účastníkov: 350 
 
Dni detskej knihy (30.5.– 7.6.2018) 
Dni detskej knihy sú každoročným tradičným podujatím už od roku 2004. Ich ambíciou 
je posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože pre rozvoj osobnosti dieťaťa 
i mladého človeka má kniha neodmysliteľný význam. Záhorská knižnica sa po ročnej 
prestávke opäť zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na 
Slovensku, ktorý odštartovala prednostka mesta JUDr. Katarína Vrlová, potom sa 
striedali v čítaní žiaci.  
Súčasťou Dní knihy bol aj kreatívny seminár zameraný na tvorivé písanie umeleckých 
textov pre študentov stredných škôl, dramatizované čítanie rozprávky a besedy so 
spisovateľmi.    
Počet účastníkov: 500 

 
Po stopách Moravy 2018 (3. – 5.8.2018) 
VII. ročník letného poetického festivalu 
v Hodoníne 
V Hodoníne a v Moravskej Novej Vsi sa 
uskutočnili aktivity multižánrového festivalu Po 
stranách Moravy 2018 - stretnutia básnikov, 
prozaikov, prekladateľov, hudobníkov 
a výtvarníkov, na spoločnú vlnu naladili takmer 4 
desiatky ľudí z piatich krajín – z Českej republiky, 
Slovenskej republiky, Poľska, Bulharska a po prvý 
raz i z Rumunska (Duta Mircea Dan). Organizátormi festivalu boli občianske združenie 



 

 

 

(literárny spolok) PSM (Po stranách Moravy CZ a SK) a partnermi Městskou knihovnou 
Hodonín, Galerii výtvarných umění (GVU) Hodonín, Farním úřadem Cirkvi 
československé husitské Hodonín (CČSH), Jihomoravskou komunitní nadací 
Hodonín, Záhorskou knižnicou Senica a Obcou Smrdáky. Ťažiskom podujatia boli 
autorské čítania, výmeny názorov a skúseností na už osvedčených i na netradičných 
miestach.  
Počet účastníkov: 70 
 
170. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov (12.10.2018)  
Sériou spomienkových podujatí si organizátori: Mesto Senica, Záhorská galéria J. 
Mudrocha, Záhorské osvetové stredisko a Záhorská knižnica pripomenuli 170. výročie 
Slovenského povstania meruôsmych rokov. Vo vestibule Domu kultúry bola otvorená 
výstava Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení, potom 
nasledovala slávnostná akadémia s prednáškou a prezentáciou o popravenom 
richtárovi Martinovi Bartoňovi. Vyvrcholením spomienky bolo odhalenie Pomníka 
popravených 1848, na ktorého rekonštrukciu prispel aj Trnavský samosprávny kraj, 
a kladenie vencov.  Prestrihnutím pásky bol celý areál Pomníka popravených v novom 
vzhľade symbolicky sprístupnený verejnosti. Stal sa novou výraznejšou krajinnou 
dominantou, je svedectvom o zástoji tohto kraja v Slovenskom povstaní. Podujatie sa 
ukončilo položením vencov k hrobu štyroch martýrov na Cintoríne v Senici.  
Počet účastníkov: 800 
 
Kniha Záhoria 2017 - X. ročník čitateľskej 
ankety (24.10.2018)  
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici boli 
vyhlásené výsledky 10. ročníka čitateľskej ankety 
Kniha Záhoria 2017 z vlaňajšej produkcie zo 
Záhoria, o Záhorí či od Záhorákov. Najviac 
hlasov – 135 (hlasovanie vo verejných 
knižniciach Záhoria a na internete spolu) a titul 
získala populárno-náučná kniha Mojmíra Benžu 
– Tradičný odev Záhoria. Vydalo ju Záhorské 
múzeum v Skalici. Na druhom mieste sa 129 hlasmi umiestnila beletria – Pascalov tieň 
od Jozefa Špačka a tretie miesto ziskom 123 hlasov obsadilo rozšírené a ilustrované 
druhé vydanie Záhoráckeho slovníka Konštantína Palkoviča, ktorý vydalo Mesto 
Malacky. 
Počet účastníkov: 60 
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018  (6.12.2018) 
XXXII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže začínajúcich autorov 
Spolu 151 autorov s 311 prácami súťažilo v XXXII. ročníku celoštátnej autorskej 
súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018. Vo štvrtok 6. decembra tí 
najlepší prevzali 24 cien a čestných uznaní. 
Vyhlasovateľmi súťaže boli Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica, Mesto 
Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava 
Novomeského v Bratislave, hlavným partnerom projektu bol Fond  na podporu umenia. 
Za doterajších 32 rokov sa do Literárnej Senice zapojilo spolu 8 539 súťažiacich 
s 23 273 poetickými, prozaickými i krátkymi dramatickými prácami. 



 

 

 

Na rozborových seminároch sa zúčastnili porotcovia  z Literárneho informačného 
centra – Dana Podracká, Eva Tomkuliaková (posudzovali poéziu) a Soňa Uriková 
(hodnotila spolu s Markom Vadasom prózu).  
Počet účastníkov: 75 

 

Besedy  
Túry do literatúry  (15.3.2018) 
V koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Senici sa uskutočnilo spoločné 
podujatie Záhorskej knižnice so Združením slovanskej vzájomnosti na Záhorí Túry do 
literatúry. Na stretnutí s básnikom, dramatikom a čestným predsedom Spolku 
slovenských spisovateľov Jaroslavom Rezníkom sa zúčastnila aj predsedníčka 
Združenia slovanskej vzájomnosti na Slovensku Edita Düretová, predsedníčka Klubu 
slovanskej vzájomnosti na Záhorí Nataša Londarevová, moderátorka podujatia 
a členka predstavenstva združenia Dagmar Bollová. Znela  poézia J. Rezníka a hosť 
priblížil zaujímavosti zo života, motiváciu k tvorbe prehlbujúcej národné povedomie 
a vlastenectvo, odkryl i menej známe fakty zo svojej bohatej činnosti. Na príkladoch 
z výstavky autorovej tvorby pripojil aj zaujímavosti o vydaní knihy Túry do literatúry 
doplnenej cédečkom.  
Počet účastníkov: 55 

 

Prezentácie 
Slovensko Legenda lipy  (22.3.2018) 
V čajovni Pohoda v Senici prezentovala knižnica  novú knihu Slovensko Legenda lipy. 
Dialo sa tak za účasti spoluautorky knihy – Seničanky Gabriely Beregházyovej. Čitateľ 
dostáva do rúk knihu na sentimentálnu cestu do hĺbky slovenskej duše.  Autorkami 
knihy sú Zuzana Palovic, PhD., dcéra slovenských emigrantov a Gabriela 
Beregházyová, PhD., Seničanka. Knihu vydal Global Slovakia v spolupráci s East-
West Gateway Bratislava, o ilustrácie sa postarala Zuzana Šmatláková a grafický 
dizajn Jacqueline Auty. Vytlačil ju Unipress v Turnove v Českej republike. Pri 
prezentácii novej knihy v senickej čajovni sa Gabriela Beregházyová s diskutujúcimi 
dotkla viacerých oblastí života v cudzine i na Slovensku. Spoluautorky Zuzana Palovic 
a Gabriela Beregházyová knihou Slovensko Legenda lipy ponúkajú ich pohľad na túto 
problematiku. 
Počet účastníkov: 45 
 
Angličtina hrou  (19.1.2018) 
Začiatok roka sa niesol v detskom oddelení v znamení anglického jazyka. Najmenší 
čitatelia z jazykovej školy Cool school súťažili v hre pexeso a zahrali hru na kuriatka. 
Počet účastníkov: 20 
 
Angličtina hrou  (10.2.2018) 
Šiestaci z II. základnej školy v Senici súťažili v knižnici v štyroch súťažných tímoch, 
v ktorých preukázali svoje jazykové i vedomostné znalosti čítaním a dramatizáciou 
textu.  Mladých angličtinárov potešili nielen odmeny, ale aj benátske masky, ktoré si 
v závere vyrobili. 
Počet účastníkov: 25 
 
 
 
 



 

 

 

Deň ľudovej rozprávky  (16.3.2018) 
Podujatie pre deti pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského. Diela 
nášho najznámejšieho zberateľa ľudových rozprávok si deti i dospelí čítajú dodnes. 
Žiaci si spoločne prešli viaceré Dobšinského rozprávky a vybrali jednu z nich – 
Zlatovlásku. Po vypočutí rozprávky sa snažili postavy z rozprávky čo najvernejšie 
zachytiť na výkres. Výsledné práce boli zaradené do výtvarnej súťaže Rozprávky Pavla 
Dobšinského. 
Počet účastníkov: 25 
 
O veternom kráľovi (7.5.2018) 
Úsmevné dopoludnie plné spontánnych prejavov radosti, úprimnosti a hlavne zábavy 
bolo venované  dievčatám a ženám z Domova sociálnych služieb v Rohove. V apríli 
navštívili  knižnicu spolu so svojimi terapeutkami a tiež s pani učiteľkou.  
Vypočuli si rozprávku Pavla Dobšinského O veternom kráľovi. 
Počet účastníkov: 15 
 
Senické zvončeky 2018 (24.5.2018) 
Prehliadka predškolákov MŠ – recitátorov a spevákov. 
Recitačnú prehliadku Senické zvončeky zorganizovala knižnica v spolupráci s MŠ. 
Deti sa prezentovali recitačným vystúpením  Potlesk sa im právom ušiel od rodičov či 
starých rodičov a od učiteliek, ktoré ich do knižnice sprevádzali. Za účinkovanie 
v recitačnej prehliadke Senické zvončeky 2018 deti prevzali diplomy i balíček. 
A bodkou za úspešnou akciou spojenou s knihami, knihovníčkami, učiteľkami, poéziou 
a spevom detí predškolského veku v Záhorskej knižnici v Senici bolo spoločné 
fotografovanie s diplomami. 
Počet účastníkov: 40 
 
Angličtina hrou (19.1.2018) 
Deti z jazykovej školy Cool school formou zábavného čítania a hier precvičovali svoje 
anglické znalosti a dopĺňali si vedomosti. 
Počet účastníkov: 8  
 
Zábavná angličtina (1.2.2018) 
Dopoludňajšie vyučovanie angličtiny formou zábavného čítania a hier v spolupráci 
s pedagógom zo základnej školy. 
Počet účastníkov: 17  
 
Karnevalové dielničky  (5.2.2018) 
Výroba karnevalových škrabošiek, benátskych masiek, príprava na karneval v CVČ. 
Počet účastníkov: 5  
 
Čítanie je hra  (23.2.2018) 
Dramatizované čítanie rozprávky Pavla Dobšinského Zlatovláska a jej následné 
ilustrovanie, práce boli zaradené do výtvarnej súťaže Rozprávky Pavla Dobšinského. 
Počet účastníkov: 5 detí 
 
Z rozprávky do rozprávky (1.3., 13.3., 10.4., 17.4.2018) 
Zábavno-súťažné dopoludnia, dramatizované čítanie ľudových rozprávok, 
spoznávanie nových rozprávok pomocou hádaniek, tajničiek. Súťaže 



 

 

 

v niekoľkočlenných družstvách nielen v znalosti rozprávkových postáv, príbehov, ale 
aj zručnosti či vynaliezavosti. 
Počet účastníkov: 63  
 
Knižnica pre všetkých (12.3., 14.3., 16.3., 19.3., 21.3., 23.3., 4.4., 6.4., 10.5.2018) 
Zoznámenie sa s poslaním knižnice, jej funkciami, úlohami, s knižničným fondom 
v detskom oddelení, knižnično-informačnými službami. Spojené so súťažami 
a výtvarnými dielničkami. Podujatia boli realizované v spolupráci s Centrom voľného 
času Senica. 
Počet účastníkov: 157  
 
Rozprávkové dopoludnie (2.3.2018) 
Dramatizácia rozprávky Červená čiapočka v spolupráci s pedagógmi pre deti  zo 
špeciálnej materskej školy. 
Počet účastníkov: 6  
 
Babička, prečítaj mi knihu  (7.3.2018) 
Babičky čítali vnúčatám zo svojich obľúbených kníh. Podujatie v rámci cyklu Seniori 
juniorom. 
Počet účastníkov: 24 
 
Naj... slovenský rozprávkar  (8.3.2018) 
Prázdninové tvorivé čítanie a prierez tvorbou Pavla Dobšinského pre deti 
z prázdninového tábora Centra voľného času v Senici spojené s výtvarnými 
dielničkami. 
Počet účastníkov: 11  
 
Maľované príbehy  (9.3.2018) 
Zábavné vyhľadávanie kníh, dramatizované čítanie, súťaže a tvorivé dielničky. 
Počet účastníkov: 16  
 
Čítanie je hra  (26.3., 11.4.2018) 
Mesačný cyklus dramatizovaného čítania. 
Počet účastníkov: 42  
 
Povesti a iné zvesti o hradoch (13.3., 6.4.2018) 
Spoznávanie hradov v okolí Senice prostredníctvom povestí, náučné čítanie, kvíz, 
tímová spolupráca. 
Počet účastníkov: 21  
 
O čom sa slová zhovárali  (20.3., 22.3., 11.4., 26.4., 27.4.2018) 
Deti z materských škôl objavovali tajomný svet kníh - exkurzia v oddelení pre deti 
a mládež spojená s dramatizáciou rozprávky. 
Počet účastníkov: 88  
 
Exkurzia  (14.3., 6.4.2018) 
Návšteva detí v knižnici a základné zoznámenie sa s jej poslaním, fungovaním, 
možnosťami výpožičiek, usporiadaním kníh. 
Počet účastníkov: 65  
 



 

 

 

Sociálna prevencia v knižnici 
cyklické stretnutia najmladších čitateľov (marec – jún 2018) 
 
 

     Záhorská knižnica v Senici dlhodobo organizuje v oblasti sociálnej prevencie 
menšie projekty knihovníckymi formami práce s čitateľom. I v tomto roku bola 
dominantnou didaktickou pomôckou kniha, najmä atraktívne publikácie. Na 
stretnutiach okrem riešenia modelových situácií, motivačných rozborov prečítaných 
príbehov, fabulovania sci-fi príbehov, práce pri zážitkových dielňach sa venoval veľký 
priestor formovaniu názorov detí a vystríhaniu ich pred rôznymi nebezpečnými javmi 
a situáciami. Pre žiakov základných škôl v spolupráci s OR HaZZ sa konali odborné 
workshopy zamerané na protipožiarnu prevenciu pod vedením npor. Ing. Juraja 
Šefčíka. V rámci rozvoja sociálnych vzťahov knižnica realizovala čitateľský cyklus pod 
názvom Juniori seniorom, kde sa stretávali v príjemnej atmosfére mladšia generácia 
so staršou. Počet účastníkov: 80 
 
Informatická výchova 
vstupné exkurzie žiakov základných a stredných škôl – 40x 
 (marec, september, október 2018) 
 
 

     V rámci informačnej výchovy sa knižnica snaží na exkurziách naučiť žiakov 
orientovať sa v množstve informácií, vedieť ich vyhľadať, vyhodnotiť, používať 
a taktiež vytvárať nové informácie. Je to komplexný proces nadobúdania vedomostí 
a schopností zameraných na využívanie služieb Záhorskej knižnice a iných knižníc, 
úsilie rôznymi formami, v rámci ktorých používatelia získavajú informačné vedomosti, 
schopnosti a návyky, rozvíjať zručnosti pri vyhľadávaní a spracovaní informácií.  
Počet účastníkov: 150 
 
Čítaj s nami  (13.4.2018) 
Dramatizované čítanie rozprávky Pavla Dobšinského O veternom kráľovi, motivačné 
rozprávanie sa o poslaní rozprávok, o ich aplikácii v bežnom živote, maľovanie 
prečítaného príbehu s dievčatami a ženami s rôznymi druhmi postihnutia. 
Počet účastníkov: 16  
 
Angličtina hrou  (20.4.2018) 
Deti z jazykovej školy Cool school formou zábavného čítania hier precvičovali svoje 
anglické znalosti. 
Počet účastníkov: 8  
 
Ekologická výchova v knižnici  – 5x (apríl 2018)  
pre deti 1. stupňa základných škôl 
Cyklus prednášok a workshopov na tému ochrany prírody pre žiakov prvého stupňa 
základných senických škôl. 
Počet účastníkov: 70 
 
Čítanie je hra (9.5.2018) 
Mesačný cyklus dramatizovaného čítania. 
Počet účastníkov: 26  
 
Exkurzia (10.5.2018) 
Návšteva knižnice a základné zoznámenie sa s jej poslaním, fungovaním možnosťami 
výpožičiek, usporiadaním kníh. 



 

 

 

Počet účastníkov: 46  
 
Sociálna prevencia  (15.5.2018) 
Deti sa oboznámili s hlavnými príčinami vzniku požiarov a základnými pravidlami 
hasenia požiarov za účasti Ing. J. Šefčíka z Hasičského a záchranného zboru v Senici. 
Počet účastníkov: 25  
 
Tajomstvo hradov a zámkov v našom regióne  (17.5.2018) 
Náučné dopoludnie s povesťami o zrúcanine hradu Korlátko, Branč a o Smolenickom 
zámku. Žiaci absolvovali kvíz, čítania a súťaže. 
Počet účastníkov: 14  
 
Senické zvončeky (24.5.2018) 
Recitačná súťaž pre všetky materské školy v Senici. 
Počet účastníkov: 40 
 
Angličtina hrou (25.5.2018)  
Deti z jazykovej školy Cool school formou 
zábavného čítania a hier precvičujú svoje 
anglické znalosti. 
Počet účastníkov: 8  
 
Dni detskej knihy (30.5.2018) 
 

Celoslovenský čitateľský maratón na podporu 
čítania. 
Počet účastníkov: 201  
 
Literárne praktikum (31.5.2018) 
Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie 
UCM v Trnave, absolventky senického gymnázia, absolvovali žiaci praktický literárny 
workshop zameraný na tvorbu vlastného textu, naučili sa pracovať s postavami, 
príbehom. 
Počet účastníkov: 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ako sme s dedkom repku ťahali (4.6.2018) 
Dramatizované čítanie rozprávky pre deti 
z materskej škôlky.  
 Počet účastníkov: 21 detí 
 
Besedníček so spisovateľkou Kristínou 
Balúchovou 
(5.6.2018) 
Prezentácia knihy Kapitán Padák a pašerácka 
spojka, literárna beseda. 
Počet účastníkov: 19  
 
Celé Slovensko číta deťom (6.6.2018)  
Herci ochotníckych divadiel Ivan Fodor, Gabriela 
Šebová a Jana Báňayová čítali deťom rozprávku 
Princezná zaľúbená do strašidla. Celoslovenské 
podujatie na podporu čitateľskej gramotnosti. 
Počet účastníkov: 41  
 
Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej 
tvorbe detí (7.6.2018) 
Slávnostná vernisáž a ocenenie výtvarných prác v tvorbe detí senického regiónu.  
Kurátorom výstavy bol PhDr. Štefan Zajíček, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha 
v Senici. 
Počet účastníkov: 224   
 
Knižnica pre všetkých (9.7., 18.7., 19.7.2018) 
Deti z CVČ Senica sa oboznámili s poslaním knižnice, jej funkciami, úlohami, 
knižnično-informačnými službami a s knižničným fondov v oddelení pre deti a mládež. 
Účasť: 64  
 
Exkurzie (20.9., 21.9., 24.9., 8.10., 18.10., 8.11., 30.11.2018) 
Exkurzie v oddelení pre deti a mládež, oboznámenie sa s fondom, spojené s čítaním 
knihy. 
Počet účastníkov: 114  
 
Povesti a iné zvesti o hradoch  (1.10.2018) 
Čítanie povestí o hradoch a spoznávanie hradov v okolí Senice. 
Počet účastníkov: 20  
 
Prvý kontakt s knihou (24.10., 21.11.2018) 
Oboznámenie sa detí s fondom oddelenia pre deti a mládež. 
Počet účastníkov: 34  
 
Adventné čítanie  (3.12., 4.12., 10.12., 13.12.2018) 
Čítanie o vianočných zvykoch a tradíciách pre najmenších. 
Počet účastníkov: 78  

 
 
 



 

 

 

Odborné 
 

PORTÁL  (5.3.2018) 
Predajná výstava pedagogického nakladateľstva. V študovni Záhorskej knižnice 
v Senici sa konala v rámci Týždňa slovenských knižníc  predajná výstava kníh 
s odbornou pedagogickou tematikou pražského vydavateľstva PORTÁL Slovakia na 
Slovensku.  
Počet účastníkov: 50 
 
Literárne praktikum I.  (31.5.2018) 
Kreatívny seminár zameraný na tvorivé písanie umeleckých textov pre  študentov škôl.  
Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie 
UCM Trnava sa učili svoje teoretické poznatky  spájať s praktickou aplikáciou v texte. 
Hlavnú časť seminára tvorili praktické kreatívne cvičenia, ktoré na seba priamo 
nadväzovali, v podstate tvorili základnú osnovu pre vytvorenie záverečného 
literárneho textu. Základom každého príbehu je postava, prostredie a príbeh. Nosnou 
témou tohto workshopu bola práve postava. Jednotlivé úlohy sa zameriavali na 
spôsoby modelovania literárnej postavy najskôr z fyzickej, vonkajšej stránky. 
Vyvrcholením celého seminára bol autorský príbeh, v centre ktorého stála dostatočne 
vykreslená postava zasadená do ľubovoľného prostredia. Ocenení boli nielen autori 
troch najlepších prác, ale aj ostatní mladí nádejní spisovatelia. 
Počet účastníkov: 15 
 
Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXII.  (15.11.2018) 
Odborný seminár - Projekt zameraný na prevenciu drogových a iných závislostí, 
určený pre koordinátorov prevencie drogových závislostí, pedagógov, študentov, 
kultúrnych a osvetových zamestnancov, pre odbornú a laickú verejnosť. 
Organizátori: Mesto Senica, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Okresný úrad Senica, 
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Záhorská knižnica v Senici, Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Senici 
 

Mgr. Andrea Hudeková, psychologička Detského domova Pečeňady a zároveň 
klinická psychologička organizácie priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
realizovala prednášku na tému „a-sociálne“ siete – virtuálny svet mladých.  
Počet účastníkov: 75 
 
Literárne praktikum II.  (29.11.2018) 
Na II. časti kreatívneho seminára zameraného na tvorivé písanie umeleckých textov 
sa stretli v knižnici študenti 8. a 9. ročníka základných škôl v Senici. Pod vedením 
PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava sa 
učili svoje teoretické poznatky spájať s praktickou aplikáciou v texte. 
Hlavnú časť seminára tvorili praktické kreatívne cvičenia, ktoré na seba priamo 
nadväzovali, v podstate tvorili základnú osnovu pre vytvorenie záverečného 
literárneho textu. Vyvrcholením celého seminára bol autorský príbeh, v centre ktorého 
stála dostatočne vykreslená postava zasadená do ľubovoľného prostredia. Ocenení 
boli nielen autori troch najlepších prác, ale aj ostatní mladí nádejní spisovatelia. 
Počet účastníkov: 25 
 
 
 



 

 

 

Výstavy 
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva  (1. - 
28.9.2018)  
Výstavka historických regionálnych tlačí - na 
výstavke historických kníh, časopisov a novín boli 
prezentované diela osobností, ktoré prekročili 
svojím významom a dielom hranice mesta, 
regiónu Záhoria či Slovenska. A viacerí sa 
zapísali aj do národnooslobodzovacieho 
a národno-uvedomovacieho zápasu v bývalom 
Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1848/1949. Niektoré 
z osobností sa zaslúžili o významné miesto 
v kontexte diplomacie, histórie či archeológie 
v rámci Európy. 
Počet účastníkov: 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 

Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 2 
Metodické oddelenie v roku 2018 vzhľadom na obmedzenú činnosť vykonalo 2 
metodické návštevy: 
 
 Obecné knižnice 1: 

Verejná knižnica Trnovec  - zameraná na  metodickú pomoc a poradenské služby 
a na zaškolenie začínajúceho knihovníka a možnosti grantových ponúk 28.2.2018. 

 
 Mestské knižnice 1 

Mestská knižnica Šaštín Stráže – zameraná na usmernenie pri vykonávaní 
odborných činností knižnice podľa nových trendov, na ponuku uskutočňovania 
knižnično-informačného servisu, na návrhy riešenia problémov s prihliadnutím na 
miestne špecifiká, pri stretnutí so zriaďovateľmi sa hľadali možnosti vytvárania 
lepších finančných a personálnych podmienok prevádzky knižnice – 19.6.2018. 

 
Metodické konzultácie /75/ a poradenská činnosť 
 
Metodické konzultácie a poradenská činnosť boli realizované prevažne telefonicky 
a prostredníctvom mailovej pošty. Zaoberali sa konkrétnymi návrhmi riešení, ktoré 
knižnice predostreli (príprava podujatí, štatistika, personálne problémy, tlač 
propagačných materiálov a pod.). 
 
Vzdelávanie individuálne 
 Zaškolenie pracovníka obecnej knižnice v oblasti odborných knihovníckych 

činností v súlade s platnou legislatívou  a aplikovanie noviniek 
 

 Zaškolenie pracovníka obecnej knižnice v oblasti odborných knihovníckych 
činností v súlade s platnou legislatívou a v oblasti dotačného systému Fondu na 
podporu umenia 
 

 Zaškolenie pracovníka obecnej knižnice v oblasti odborných knihovníckych 
činností v súlade s platnou legislatívou a v oblasti dotačného systému Fondu na 
podporu umenia 

 
Vzdelávanie kolektívne 
 Porada pre profesionálnych knihovníkov dňa 28. 2. 2018 zameraná na aktuálne 

programové výzvy Fondu na podporu umenia, počet účastníkov  
 Exkurzia do Witschaftsuniversität vo Viedni  9. 2018 zameraná na výmenu 

skúseností, počet účastníkov 78 
 

 

 

 

 



 

 

 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 

Funkcia regionálnej knižnice – okresy Senica a Skalica  
 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Senica a Skalica 
 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2017 KULT MK SR (10-01) za ZK 

v Senici  
 Súčinnosť pri zabezpečovaní spracovania ročných výkazov jednotlivých 

spravodajských jednotiek v okresoch Senica a Skalica podľa usmernení SNK 
v Martine 

 Vypracovanie rozborov sledovaných ukazovateľov za jednotlivé knižnice i okresy 
Senica a Skalica v roku 2018 

 Vypracovanie plnenia štandardov verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica 
a následné rozbory na porade profesionálnych knihovníkov 

 

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie dotazníka Benchmarkingu knižníc za ZK v Senici za rok 2018 spolu 

s doplňujúcimi údajmi  
 Spracovanie prehľadnej tabuľky o plnení štandardov mestských a obecných 

knižníc s profesionálnymi zamestnancami  
 Prieskum čitateľských potrieb v knižniciach regiónu  

 

Napĺňanie štandardov ZK v rokoch 2016 - 2018 
Štandardy 10 001 – 20 000 obyv. ukazovateľ 2016 2017 2018 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,13 0,12 0,13 0,13 

Počet titulov periodík 50 - 100 86 91 102 

Priemerná suma na 1 KJ 10 9,59 11,43 11,53 

Počet PC s internetom pre verejnosť 4 - 7 8 7 6 

Počet študijných miest  35 - 45 57 57 57 

Počet prevádzkových hodín 40 - 45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 15.113 18.755 18.880 

Počet 
výpožičiek na 
1 obyvateľa 

Základná úroveň 8 - 

8,73 
8,78 8,85 

Vyššia úroveň 12 

%používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 18 15,44 

- 
15,08 15,06 

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 
2,09 

 
2,08 2,08 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok knihovníka) 

 

Počet obyvateľov sídla: Senica 

Rok 2016: 20 074 

Rok 2017: 20 005   
Rok 2018: 20 320   



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A 
INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
 

Knižničný fond bol dopĺňaný v súlade s plánom práce, rešpektujúc dlhodobú akvizičnú 
koncepciu založenú na premyslenom výbere umeleckej aj odbornej literatúry 
s akceptovaním požiadaviek používateľov. Dopĺňala sa aj študijná literatúra. Knižničný 
fond sa nakupoval predovšetkým z príspevku Trnavského samosprávneho kraja, 
z projektu Fondu na podporu umenia a z vlastných zdrojov získaných zo zápisného, 
upomienok, strát a darov. Knihy sa nakupovali predovšetkým v kníhkupectve Aloha 
v Senici, ale aj v Knihe Holíč, v kníhkupectve Ivan Lazík, v špecializovaných 
predajniach v Bratislave (Osveta, VEDA, Mladé letá, Academia, Artforum, Perfekt) 
a v internetovom kníhkupectve Martinus. Tradične sa využívali výhodné nákupy kníh 
na knižnom veľtrhu Bibliotéka (Portál, Osveta, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 
Academia a iné). 
Ročný prírastok knižničného fondu Záhorskej knižnice v Senici za rok 2018 
predstavuje 2 623 knižničných jednotiek (úbytok oproti roku 2017 o 91 titulov). V rámci 
profilácie akvizície najvyšší podiel tvorí krásna literatúra pre dospelých v počte 1 145 
k. j. (43,66 %), odbornú literatúru pre dospelých zastupuje 861 k. j. (32,82 %), knihy 
pre deti sú v počte 617 k. j. (23,52 %). Prevahu má slovenská produkcia, ale fond sa 
dopĺňal aj literatúrou v českom, anglickom a nemeckom jazyku. Kúpou sme získali 
2 503 k. j. (z toho 377 k. j. bolo vyfinancovaných z grantu Ministerstva kultúry), darom 
115 kníh a 5 knižných náhrad. 
 
Vo finančnom vyjadrení kúpa predstavuje: 28 868,94 € (nárast oproti roku 2017 
o 1 130,05 €, t.j. o 4,07 %), z toho 25 010,90 € predstavuje nákup kníh a 3 858,04 € 
nákup časopisov. Záhorská knižnica v Senici spravuje k 31. 12. 2018 knižničný fond 
v rozsahu  85 041 knižničných jednotiek. 
 
V roku 2018 knižnica zaevidovala 2 623 k. j. Knižničný fond bol spracúvaný 
v knižnično-informačnom systéme VIRTUA. Knihy katalogizované vo formáte 
MARC21 dodržiavajúc pokyny a predpisy pre zápis jednotlivých údajov do polí 
a podpolí, rešpektujúc nové katalogizačné pravidlá RDA. 
 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
 

Knižnicu v roku 2018 navštívilo 44 733 používateľov, z toho na kolektívnych 
podujatiach takmer 3 000 návštevníkov z radov detí a mládeže. Na podujatiach 
organizovaných pre verejnosť mimo knižnice sme zaznamenali účasť približne 2 000 
občanov. 
 

Virtuálni návštevníci 
Webovú stránku Záhorskej knižnice v Senici navštívilo v roku 2018 62.900 abonentov, 
facebook 2.500 a online katalóg – SNK cca 15.000, spolu 80.400 návštevníkov. 
 

 



 

 

 

Výpožičné služby 
Kvalifikované výpožičné, konzultačné a referenčné služby predstavujú základ 
odborných činností knižnice. 
Dosiahnuté ukazovatele roku 2018 dokumentujú stabilizovaný stav v počtoch 
používateľov knižničných služieb i vo výpožičkách. Na základe analýzy minuloročného 
poklesu výpožičiek periodík knižnica zvýšila počet odoberaných titulov odborných 
časopisov. V detskom oddelení sa eviduje mierny nárast detských používateľov, 
napriek poklesu počtu detí v rámci obyvateľstva v meste. Po zrenovovaní 
a modernizácii detského oddelenia sa zvýšili počty kolektívnych podujatí pre deti. 
Pri individuálnej práci s používateľom sa knižnica zamerala na edukáciu a zvyšovanie 
informatickej gramotnosti. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo fonde, sa 
zabezpečovali objednávaním z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej 
výpožičnej služby. V roku 2018 knižnica zabezpečila 364 požiadaviek MVS, z toho 
bolo 209 žiadaniek na knihy, 67 žiadaniek na kópie článkov z periodík a zo zborníkov. 
Záujem o zapožičanie dokumentov z iných knižníc je pomerne vysoký, nie všetky 
dokumenty sa však dajú zapožičať absenčne. Zverejnením ON-line katalógu cez 
súborný katalóg Slovenská knižnica /kis3g/ a webovú stránku sa zvýšil aj záujem iných 
knižníc o dokumenty knižnice. Knižniciam bolo poskytnutých 88 dokumentov. 

Prevádzka KIS Virtua bola bez výrazných zmien, upgradov a závažných výpadkov 
v štandarde predchádzajúceho obdobia. 
V roku 2018 bola dokončená modernizácia počítačového vybavenia a bol dosiahnutý 
súlad s bezpečnostným projektom organizácie. 
Začiatkom roka 2018 boli inštalované do prevádzky nové snímače čiarových kódov, 
čím bola zavŕšená modernizácie techniky v organizácii.  
Služba verejného Internetu bola bez zmien a v kvalite predchádzajúceho roka. Služby 
verejného Internetu zdarma boli návštevníkom prístupné len pol hodiny v rámci dňa. 
Ďalší čas pripojenia na internet si používatelia hradili, a to za každú minútu pripojenia 
0,01 €. Verejný Internet bol prístupný v študovni oddelenia odbornej literatúry, kde je 
k dispozícii používateľom 6 počítačov. Po zavedení poplatkov sa znížil počet 
návštevníkov internetu a využívali najmä polhodinový čas zdarma. Celkový počet 
návštevníkov bol 498. 
Webová stránka bola v uplynulom roku priebežne aktualizovaná a udržiavaná. 
Vizuálna i obsahová stránka bola zosúladená s požiadavkami pre webové sídla štátnej 
správy a elektronické dokumenty. Ročná návštevnosť bola približne 62 900. Web 
vyhovuje súčasným požiadavkám. 
Celkový stav výpožičiek k 31. 12. 2018: 176 721 
 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti ZK za rok 2018 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2018 
Skutočnosť  

2018 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 84.449 85.041 100,7 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. 4,20 4,26 101,43 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 91 102 112,09 

Prírastok kn. j. 2.300 2.623 114 

Úbytok kn. j. 1.500 2.031 135,4 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 180.000 176.721 98,18 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j. - - - 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 90.000 92.864 103,18 



 

 

 

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 3.000 3.005 100,17 

z toho do 15 rokov osoba 700 784 112 

Návštevníci návšteva 50.000 98.733 197,46 

- z toho  fyzickí návšteva 40.000 44.733 111,83 

- z toho virtuální návšteva 50.000 80.400 160,8 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 100 86 86 

v tom:  informačná príprava hodina 50 40 80 
Odborné podujatia, porady podujatie 7 32 457,14 

Metodické návštevy návšteva 20 2 10 

Edičná činnosť titul 6 5 83,33 

Rešerše titul 200 212 106 

 

Referenčné služby  
 

Knižnica poskytla 5.011 bibliografických, faktografických a regionálnych informácií a 
konzultácií. Pre vekovo staršie a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva sa 
väčšinou poskytovali dokumenty a informácie z občiansko-právnej a sociálnej sféry a 
informácie o zákonoch. 
Knižnica vypracovala 212 rešerší z katalógu, zo súborného katalógu i katalógov 
ďalších špecializovaných knižníc. Rešeršné a informačné služby sa poskytovali podľa 
požiadaviek aj elektronickou formou.  
V oblasti zvyšovania informačnej gramotnosti obyvateľstva sa realizovali exkurzie 
a hodiny informačnej výchovy, na ktorých sa zúčastnilo 894  žiakov ZŠ a študentov 
SŠ. Študenti boli informovaní aj o možnostiach využitia ON-line katalógu a súborných 
katalógov. Niektoré hodiny boli zamerané len na rešeršovanie a využitie rešerší 
v praxi.  
Pracovníci knižnice pravidelne odpovedali na otázky posielané cez službu Spýtajte sa 
knižnice a otázky posielané mailovou poštou. Každodenné otázky boli zamerané 
najmä na problematiku poskytovania služieb knižnice, otváracie hodiny, výpožičné 
lehoty, prolongácie, rezervačné služby, poskytovanie MVS a vypracovanie rešerší.  
 
Knižnica pripravila cyklické vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných 
škôl zo Senice a okolia. Celoročný projekt vstupných exkurzií a informatickej výchovy 
pre žiakov základných a stredných škôl realizuje oddelenie odbornej literatúry 
a oddelenie pre deti a mládež. Celková účasť: 641 žiakov a študentov, počet hodín: 
40. 
 

Regionálne služby  
 

Dlhodobým zámerom Záhorskej knižnice je byť nielen strediskom knižnično-
informačných služieb okresov Senica a Skalica, ale aj dobre fungujúcim centrom 
regionálnych informácií. 
 
Oddelenie regionálno-bibliografické sa usiluje už niekoľko rokov o status dobre 
fungujúceho regionálneho a miestneho informačného strediska. Získavaním, 
zhromažďovaním a uchovávaním knižničných i neknižničných dokumentov, ktoré sú 
následne spracovávané i sekundárne, vytvára celkom rôznorodú a dosť obsiahlu 
regionálnu databázu. Súbežná regionálna bibliografia sa spracováva iba 
v elektronickej podobe (na požiadanie tlačíme príslušné výstupy). 



 

 

 

 

Činnosť regionálno-bibliografického oddelenia v roku 2018: 
 získavanie a budovanie knižničného fondu (databáza regionálnych dokumentov 

bola doplnená o 29 knižničných jednotiek); 
 budovanie databázy článkov pre výberovú regionálnu bibliografiu v knižnično-

informačnom systéme Virtua vo formáte MARC 21 a od februára 2018 
s interpretáciou pravidiel RDA; 

 zabezpečovanie prezenčných a absenčných výpožičných služieb; 
 spracovanie a archivovanie výstrižkov; 
 poskytovanie výstrižkov z novín a časopisov; 
 kopírovanie informačných materiálov knižnice na požiadanie čitateľov; 
 vypracovanie rešerší s regionálnou tematikou; 
 budovanie súboru autorít regionálneho významu; 
 vyplnenie štatistického formuláru za účelom získavania informácií o vydaných 

neperiodických publikáciách v SR (pre potreby MK SR); 
 vypracovanie Evidenčného súpisu plánovanej bibliografickej činnosti na rok 2019; 
 dopĺňanie textov do webovej stránky Záhorskej knižnice Senica časť Regionálne 

informácie; 
 účasť na pracovných seminároch venovaných katalogizačným pravidlám RDA; 
 príprava výstavky historických tlačí „Z najstarších knižných a časopiseckých 

fondov Záhorskej knižnice“, podujatie sa konalo v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva 2018; 

 upratovanie knižničného fondu v oddeleniach knižnice a skladoch; 
 výpožičná služba v oddelení pre deti a mládež každý tretí týždeň od 15.45 do 

18.00 h; 
 výpožičná služba v oddelení odbornej literatúry a oddelení beletrie, tlače 

a periodík počas neprítomnosti zamestnancov jednotlivých oddelení; 
 edičná činnosť. 

 

Výpožičky regionálno-bibliografického oddelenia: 
Absenčné 537       
Prezenčné 5.288 
Návštevníci 511 
bibliografické a faktografické informácie 540 
bibliografické záznamy  850 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 

 

Partnerstvá 
 

Partnerstvá 
  Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam 
partnerov 

Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných 
partnerstiev mimo 
TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

4 Spoločnosť Ladislava 

Novomeského, 

Bratislava 

Spoluorganizovanie Literárne 

Senice Ladislava Novomeského 

LIC, Bratislava Spoluorganizovanie Literárne 

Senice Ladislava Novomeského 

Spolok slovenských 

spisovateľov 

Spoluorganizovanie Literárne 

Senice Ladislava Novomeského 

Mestské centrum 

kultúry Malacky 

Spoluorganizovanie súťaže Kniha 

Záhoria 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev 
(spoločná aktivita 
min. raz za 2 roky) 

1 

OZ Po stranách Moravy 

CZ a SK 

Spoluorganizovanie letného 

poetického festivalu Po stranách 

Moravy 

Počet partnerstiev 
so školskými 
zariadeniami 

1 

Materská škola Senica Aktívne zapojenie jednotlivých 

elokovaných tried do podujatí 

Záhorskej knižnice 

 

Partnermi knižnice sú organizácie, ktoré spolupracujú s knižnicou pri organizácii 
kultúrno-spoločenských podujatí, alebo sú pravidelnými návštevníkmi knižnice.  

 

 

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 Odborový zväz pracovníkov knižníc SR pri Záhorskej knižnici v Senici 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – ročný poplatok 50 € 
 Slovenská asociácia knižníc Bratislava 
 Spoločnosť Ladislava Novomeského, občianske združenie Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 
 

Webové sídlo organizácie 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.zahorskakniznica.eu  
 Rok vzniku  webového sídla – 2010 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – v súlade S 

 

Sociálne siete  
 
Facebook 
https://facebook.com/Záhorská-knižnica 
 
Istagram 

- 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  
 

 TV Sen – regionálna televízia 
 Záhorák – regionálne periodikum 
 MY pre Záhorie – regionálne periodikum 
 Naša Senica – noviny Mestského úradu v Senici 
 Záhorie – internetové noviny 

 

Výročné správy organizácie  
http://www.zahorskakniznica.eu/index.php/nasa-kniznica 
 
Záhorská knižnica spolupracuje pri realizácii svojich aktivít so všetkými školami na 
pôde mesta Senica 
 Počet oslovených MŠ – 11 

 Počet oslovených ZŠ – 6 

 Počet oslovených SŠ –  4 

 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Spätná väzba zo strany škôl  je 

na dobrej úrovni: Uskutočňuje sa zväčša telefonicky, prípadne osobne návštevou 

v knižnici a následne dohodnutím termínu a konkrétneho podujatia, o ktoré má 

škola záujem. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Komunikácia 

so školami je obojstranne uspokojivá, stredné, základné a materské školy sa 

zúčastňujú na podujatiach a na hodinách informatickej prípravy.  

 

 

http://www.zahorskakniznica.eu/
https://facebook.com/Záhorská-knižnica


 

 

 

Tlačová propagácia podujatí a ostatných aktivít 
 

 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Týždeň slovenských knižníc 150 1 - E 

Dni detskej knihy 200 1 - E 

Deň kroja 200 1 - E 

170. výročie Slovenského povstania 300 1 - E 

Kniha Záhoria 150 2 - E 

Literárna Senica Laca Novomeského 150 1 1 E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

Iné formy propagácie  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Periodické publikácie 
 

Súbežná regionálna článková bibliografia 
zostavila: Alena Švecová, 2018 

 

Neperiodické publikácie 
 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 
bulletin víťazných prác XXII. ročníka autorskej 
súťaže 
zostavili: Mgr. Milan Soukup, Mgr. Júlia 
Kubíková, Senica, 2018 
1. vydanie 
vydavateľ: Záhorská knižnica Senica 
ISBN: 978-80-85145-23-6 
počet strán: 115 
Zborník príspevkov súťažiacich v literárnej 
súťaži doplnený o zoznam víťazov v jednotlivých kategóriách. 
 
Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 2019 
spracovala: Alena Švecová 
vydala: Záhorská knižnica Senica 
počet strán: 25 
počet záznamov: 208 
 
Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2019 
spracovala: Alena Švecová  
počet záznamov: 61 
 
170. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov 
zostavili: PhDr. Štefan Zajíček, Mgr. Viera Barošková, Mgr. Katarína    
Soukupová 
náklad: 700 
počet strán: 49 
ISBN: 978-80-89724-34-5 
vydali: Mesto Senica, Trnavský samosprávny kraj 
 

Metodické, propagačné a inštruktážne publikácie 
- 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  

    
   ŽITNOOSTROVSKÁ KNIŽNICA   
   V DUNAJSKEJ STREDE 
 

       

 



 

 

 

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 

 
adresa: Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 
tel.: +421 31 55 22 582 
e-mail: zkds@stonline.sk 
web: www.kniznicads.sk 
https://www.facebook.com/Žitnoostrovská-knižnica-v-
Dunajskej-Strede 
zriaďovacia listina: č. 1352 zo dňa 01.04.2002   
rok založenia organizácie: 1953 
riaditeľ:  do 16.10.2018 Mgr. Lýdia Tóthová 
 od 17.10.2018 Mgr. Helena Laczová  
 

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou knižnicou. 
Plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta i regiónu. 
Na základe zriaďovacej listiny je knižnicou s mestskou a regionálnou pôsobnosťou. V 
roku 1977 sa knižnica presťahovala na súčasné miesto do novopostavenej budovy 
Mestského kultúrneho domu, dnešným názvom Mestské kultúrne stredisko Csaplára 
Benedeka, kde sídli v podnájme. Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede je 
univerzálnou knižnicou. Poskytuje knižničné, bibliografické a informačné služby 
fyzickým osobám. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecnej dostupnosti 
publikovaných dokumentov v súlade s Ústavou SR a Listinou základných občianskych 
práv a slobôd. Vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov upravuje Knižničný a výpožičný 
poriadok ŽK v Dunajskej Strede. 
Poslaním a úlohou knižníc nie je len zhromažďovanie a odborné spracovanie publikácií 
a iných dokumentov a ich adresné rozširovanie - požičiavanie, ale aj poskytovanie 
adresných informácií. Dôležitú úlohu má knižnica i v mimoškolskom vzdelávaní aj 
prostredníctvom organizovania kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Spoločenské 
podujatia a kultúrno-výchovné akcie pripravované pre deti i dospelých vo veľkej miere 
pomáhajú pri zviditeľňovaní a propagácii činnosti knižnice. 
Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej len SNK), zastúpená Národným 
bibliografickým ústavom a Databázovým centrom uzatvorila so Žitnoostrovskou 
knižnicou v Dunajskej Strede dvojstrannú dohodu o vzájomnej spolupráci, na základe 
ktorej knižnica zasielala bibliografické záznamy o duchovnej činnosti vykonávanej 
maďarskými činiteľmi žijúcimi a pôsobiacimi na Slovensku, ako i o ich písomnej 
činnosti, ktorú vytvorili.  V dôsledku prebiehajúcej digitalizácie fondov SNK sa 
prehodnotila tvorba slovenskej národnej bibliografie v SNK Martin a preto knižnica 
dočasne prerušila spracovanie hungarík pre SNK. Po doriešení uvedenej problematiky 
sa obnoví činnosť tohto úseku podľa nových požiadaviek 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:zkds@stonline.sk
http://www.kniznicads.sk/
https://www.facebook.com/Žitnoostrovská-knižnica-v-Dunajskej-Strede-1795139507405748/
https://www.facebook.com/Žitnoostrovská-knižnica-v-Dunajskej-Strede-1795139507405748/


 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ŽK za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 134.085 134.085 122.780 91,57 

620 Odvody 47.646 47.646 44.848 94,12 

630 Tovary a služby 67.190 67.427 77.560 115,03 

640 Bežný transfer 1.600 1.600 3.114 194,63 

SPOLU 250.521 250.758 248.302 99,02 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽK za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    6.108 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽK z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU Nákup 
knižničného 
fondu 

 
9.500 

  
4.500 

 
237 

 
BV 

2 Mesto  
Dunajská 
Streda 

Podpora 
všeobecne 
Prospešných 
služieb  a aktivít 
v r. 2018 

 
800 

 
300 

 
0 

BV 

3 MR Nemzeti 
Kulturális 
Alap 

Nadácia Máraiho 
7 Dar kníh v 
sume 

 
0 

 
840 

 
0 BV 

SPOLU BV 5.640 237  

SPOLU KV - -  

 
 

 



 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe ŽK za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

- - - - - 

 

 

Objekty v nájme ŽK za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 Garáž 18 - 

 

          Priestorové podmienky ŽK za rok 2018 v m2   
Celková výmera objektov Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 

897 - 593 140 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODUJATIA 
 

 
Kultúrno-výchovné 

 

Najvýznamnejšie podujatia 
 

Týždeň slovenských knižníc  
(5.-11.3.2018)  
V čitárni knižnice sa konal ďalší ročník podujatia 
zameraného na podporu čítania a propagáciu 
knižníc. Počas týždňa sa uskutočnilo viacero 
podujatí: premietanie filmu Janus - o činnosti 
Securitate v Rumunsku – pre verejnosť 
otvorenie fotovýstavy Jely Školkovej  "Každá 
žena by chcela byť mačkou" stretnutie  so 
spisovateľkou Durica Katarína, beseda o knihe 
Szlovákul szeretni – Ľúbiť po slovensky porada 
profesionálnych knihovníkov spojená s prehliadkou filmu  Posledná rapsódia - zo 
života F. Liszta výstava nových kníh pre deti a mládež z finančnej podpory FPU (70 
titulov)  
Počet účastníkov: 171 (+500 návštevníkov výstav) 
 

Noc s Andersenom  
(23.3.2018) 
Podujatie sa uskutočnilo na mládežníckom 
oddelení a v čitárni knižnice. V každom roku sa 
podujatie organizuje v dvoch jazykoch pre dve 
skupiny žiakov 4.ročníkov. Súčasťou programu 
bola divadelná inscenácia Margit Garajszki: 
Bobuľa a Ignác, stretnutie so spisovateľkou 
Janou Krajčovičovou, interaktívne podanie 
rozprávky Cínový vojačik, papierové divadlo. 
Počet účastníkov: 55 
 

Krst mládežníckeho oddelenia  
(7.12.2018)  
V mládežníckom oddelení bolo slávnostne 
pokrstené mládežnícke oddelenie, patrónom sa 
stala mačička, obľúbené zvieratko našich 
najmenších. 
Počet účastníkov: 28 
 

 
Besedy 
Beseda s Kristínou Baluchovou (17.4.2018) 

Beseda so spisovateľkou o knihe Kapitán Padák – Straty a nálezy sa konala v 
priestoroch ZŠ Smetanov háj, pre 3. a 4. ročníky. 
Počet účastníkov: 60 
 



 

 

 

Duševné zdravie (22.5.2019) 
V čitárni knižnice. 
Beseda s opátom Györgyom Herdicsom. 
Počet účastníkov: 30 
 

Stretnutie so spisovateľkou Janou 
Krajčovičovou (9.10.2018) 
Beseda určená pre žiakov základných škôl. 
Zúčastnili sa jej deti zo ZŠ Smetanov háj, 
ročníky 3-4. 
Počet účastníkov: 40 
 

Prezentácie 
Stretnutie so spisovateľkou Durica Katarína 

(9.3.2018)  
Miesto konania: čitáreň. 
Prezentácia  knihy spisovateľky pod názvom: 
Ľúbiť po slovensky. 
Počet účastníkov: 35 
 

Démon chlast – prezentácia knihy 
(10.12.2018) 
Pre študentov Strednej zdravotníckej školy. 
Životný príbeh Johnyho Päťka. 
Počet účastníkov: 53 
 
Prezentácia knihy Köteles Ágoston: Csak azok a kaukázusi sakálok ne üvöltenének 
már – Az erőszakkal elhurcolt felvidéki keresztények szovjet rabságban/Augustín 
Köteles: Keby tí kaukazskí šakaly už nezavíjali - Násilne odvlečení hornozemskí 
kresťania v sovietskom zajatí. (11.12.2018) 
V čitárni knižnice. 
Dopoludnia pre študentov SŠRV, popoludní pre verejnosť. 
Počet účastníkov:  70 
 

 

Prednášky  
Svetový deň povedomia o autizme (5.4.2018)  
V čitárni knižnice. 
Prednáška spojená so vzájomnou besedou rodičov postihnutých detí a ich pedagógov.  
Počet účastníkov: 54 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

V rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva sa pripravila prednáška: „Veriť – 
Milovať – Pracovať“ -    (18.9.2018) 
Prednáška o živote a diele M. R. Štefánika sa 
konala  čitárni knižnice.  
Bola pripravená v spolupráci so SAV a Domom 
Matice slovenskej v Dunajskej Strede pre 
študentov Gymnázia L.Dúbravu v Dunajskej 
Strede. Prednášateľ PhDr. Stanislav Bajaník,  
Počet účastníkov 35. 
 
Prvá Slovenská národná rada a septembrová výprava slovenských 
dobrovoľníkov (25.9.2018)  
Miesto konania: čitáreň knižnice 
Prednáška doc. PhDr. Ivana Mrvu pre študentov Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej 
Strede. Prednáška bola organizovaná v spolupráci s Domom Matice slovenskej 
v Dunajskej Strede.  
Počet účastníkov: 30 
 

Exkurzie  
Deň TTSK (4.10.2018)  
V priestoroch knižnice. 
Exkurzie stredných škôl: Športové gymnázium, 
SŠ rozvoja vidieka. Knižnicu navštívilo  6 tried 
študentov, ktorí mali možnosť zapísať sa do 
knižnice zdarma. 
Počet účastníkov: 161 
 

 

 

 

 

 

Ostatné  
Prvé stretnutie Literárneho klubu (maďarsky 
čítajúcich záujemcov (09.11.2018)  
V čitárni knižnice. 
Počet účastníkov: 17 
 
 

 

 

 

 

 

Odborné 
  

Porada pre  profesionálnych knihovníkov (08.3.2018) 
V čitárni knižnice sa zišli knihovníčky regionálnej knižnice a profesionálnych knižníc 
okresu. Predmetom stretnutia bolo vyhodnotenie celoročnej činnosti najmä knižníc  
mimo mesta Dunajská Streda, prezentovali sa plány na nový rok a besedovalo sa 



 

 

 

o spracovaní štatistických výkazov. Porada bola ukončená kultúrnym programom, 
v rámci ktorého si prítomní pozreli životopisný film Franza Liszta. 
Počet účastníkov:18 
 

Súťaže 
 

Literárna súťaž (12.1.2018) 
Pracovníčky mládežníckeho oddelenia zorganizovali súťaž pre žiakov základných 
škôl. Otázky boli zamerané na školské učivo žiakov. 
Počet účastníkov: 25 
 
Kráľ čitateľov (05.6.2018)  
Súťaž pre žiakov zameraná na podporu čítania. 
Po ukončení školského kola  sa  uskutočnilo 
mestské kolo súťaže pre žiakov 6.r. ZŠ Smetanov 
háj a ZŠ na Jilemnického ul. 
Počet účastníkov.: 18 
 
 
 
 
Literárna súťaž (12.12.2018) 
Súťaž o živote a literárnej tvorbe Pavla Dobšinského pre žiakov základných škôl. 
Počet účastníkov: 15 
 

 

Výstavy 
 

Motýle a vážky (8.1.-1.2.2018)  
Fotovýstava Martina Balážiho.  
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstava nových kníh (5.-10.3.2018) 
Výstava kníh zakúpených s finančnou podporou 
FPU (70 titulov).  
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
 
 
 
 



 

 

 

Fotovýstava Jely Školkovej (8.-30.3.2018) 
„Každá žena by chcela byť mačkou“ – umelecké 
fotografie mačiek 
v spolupráci s Vydavateľstvom ANTRE a OZ 
Mačičky. 
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
 
 
 
Výstava ručných prác (11.-27.4.2018) 
Ručné práce vyrobené s technikou dekupáž Miriam Péntekovej. 
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
Slovensko-krajina plná tajomstiev (3.-31.5.2018) 
Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej. 
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
Pamätná výstava (4.-29.6.2018) 
Výstava osobných predmetov maďarskej spisovateľky detskej literatúry Janikovszky 
Éva. 
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
Výstava akrilových malieb (9.7.-31.8.2018) 
Inštalácia amatérky Adriany Bazsóovej. 
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
Výstava fotografických dokumentov (1.-31.10.2018). 
výročiu vzniku prvej Československej republiky 
Počet účastníkov: neevidovaný 
 
Fotovýstava (26.-31.10.2018) k Mníchovskej dohode 
Miesto konania: Gymnázium L. Dúbravu 
Počet účastníkov: neevidovaný  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 

Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodickú a konzultačnú činnosť knižnica vykonávala pre 65 knižníc, z toho 2 
mestské, 5 profesionálnych, 25 neprofesionálnych a 32 stagnujúcich. 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 23 
Návštevy sa uskutočňujú na základe vyžiadania obecnej knižnice, alebo v rámci plánu 
práce metodičky knižnice.  
 

 Obecné knižnice 15 
Obecná knižnica Okoč - obnovuje svoju činnosť po dvoch rokoch stagnácie, 
výpomoc pri vyraďovaní knižných jednotiek -  júl – august 2018, 10 x 
Obecná knižnica Trhová Hradská - inštrukcia o vedení knižnice 07.2. 2018   
Obecná knižnica Čilizská Radvaň -  zaškolenie novej pracovníčky 28.6. 2018   
Obecná knižnica Dolný Bar -  poradenstvo pri obnovení činnosti a vyraďovaní kníh 
20.3.2018 a potom pravidelne aj počas letných mesiacov spolu 8 x 
Obecná knižnica Dolný Štál - poradenská činnosť pri zaraďovaní kníh 
vydavateľstva Lilium Aurum do fondu 16.5. 2018 
Obecná knižnica Blahová - zaškolenie novej pracovníčky  26.9., 10.10., 08.11. 
2018 
Obecná knižnica Holice -  zaúčanie nastupujúceho pracovníka,  príprava revízie 
fondu   16.11., 20.11., 4.12.2018 
Obecná knižnica Sap - príprava pravidelnej revízie 17.12. 2018 
 

 Mestské knižnice 8 
Mestská knižnica Gabčíkovo – inštrukcia o vedení knižnice, zaúčanie knihovníčky, 
11.5. 2018 a v ďalších týždňoch, 7 výjazdov 
Mestská knižnica Veľký Meder - inštrukcie o vedení knižnice 11.2. 2018 

  

Metodické konzultácie 35 
Konzultácie sa uskutočňovali najmä telefonicky, a to pri spracovaní štatistických 
výkazov o celoročnej činnosti knižníc. 
 

Poradenská činnosť 15 
Poradenská činnosť sa poskytovala v prípadoch podávania žiadostí o získanie 
finančnej podpory z FPU a počas priebehu revízii fondu (OK Lehnice, Čilizská 
Radvaň).  
 

Vzdelávanie individuálne 
 Zaškolenie nových pracovníkov (6) v obecných knižniciach a v Žitnoostrovskej 

knižnici  v oblasti odborných knihovníckych činností. 
 5 školení pre knihovníkov Žitnoostrovskej knižnice - spracovanie kníh v RDA (13 

účastníkov), 1 školenie KIS MASK – spracovanie článkov (1 účastník), 1 základné 
školenie Virtua (1 účastník), 3 semináre (na tému práca s deťmi a mládežou v 
knižnici, on-line katalóg a možnosti  používateľov pri jeho využívaní, firemná 
kultúra – 10 účastníkov), 1 informačný deň (1 účastník).  



 

 

 

Vzdelávanie kolektívne 
Školenie pracovníkov knižnice o nariadeniach vyplývajúcich zo zákona o ochrane 
osobných údajov (20.11. 2018) 
Počet účastníkov: 14 

 

 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 

Funkcia regionálnej knižnice – okres Dunajská Streda 
 Pravidelné spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2017 KULT MK SR 

(10-01) za Žitnoostrovskú knižnicu v Dunajskej Strede.  
 Analýza stavu obecných knižníc, prehľad výsledkov činnosti verejných knižníc 

regiónu.  
 Vyhodnotenie aktivít knižníc počas Týždňa slovenských knižníc v roku 2018.  

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Do spracovania údajov pprostredníctvom Benchmarkingu sa Žitnoostrovská 

knižnica   v Dunajskej Strede  v roku 2018  nezapojila.  
 

Napĺňanie štandardov ŽK v rokoch 2016 - 2018 
Štandardy 20.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2016 2017 2018 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,15 0,08 0,09 0,09 

Počet titulov periodík 100-150 62 62 62 

Priemerná suma na 1 KJ 10 7,58 9,07 8,9 

Počet PC s internetom pre verejnosť 7-10 13 3 3 

Počet študijných miest  45-55 38 45 45 

Počet prevádzkových hodín 45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 15.117 15.011 14.861 

Počet výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 7 
5,3 5,3 5,2 

Vyššia úroveň 9 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 15 
12,2 11,2 11,3 

Vyššia úroveň 22 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 1,01 1,009 0,98 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok knihovníka) 

 

 

Počet obyvateľov sídla: Dunajská Streda 

Rok 2016: 22 855 

Rok 2017: 22 756  

Rok 2018: 22 827 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A 
INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
 

Spracované a evidované knihy boli získané z kníhkupectva Panta Rhei, Knihy Molnár, 
z vydavateľstva Adre Deutsch,  Denis Diderot, Lilium Aurum, UMB – Banská Bystrica 
a priamo od autorov. Väčšina odborných kníh bola zakúpená cez internet 
z kníhkupectva Martinus, ako aj od knižného distribútora Ing. Lazíka. Časť maďarskej 
literatúry žiadanej čitateľmi bola zakúpené cez internet z Libri Bookline. Dodávatelia 
poskytli 10 až 20 % zľavu. Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov od 
zriaďovateľa činili 16 446,73 €. 
V roku 2018 knižnica spracovala knihy získané ešte v r. 2017 z grantu FPU.  
Žitnoostrovská knižnica v roku 2018 získala od FPU finančné prostriedky na nákup 
kníh v hodnote 4 500 €.  
Okrem zakúpených kníh boli evidované knihy darované čitateľmi, Fórum Inštitútom. 
Od Nadácie Máraiho z Maďarska (vyhlásil Nemzeti Kulturális Alap) knižnica získala  
knihy a 2 CD spolu v počte 100 zv. v hodnote 269 586,0  forintov (cca 840,0 €).  
Celkový prírastok vo fonde činil 2 040 knižničných jednotiek, čo je o 52 viac ako v roku 
2017. Na nákup knižnica vynaložila 17 771,05 €. 
Žitnoostrovská knižnica od 1. júla 2012 knihy spracúva v knihovníckom systéme 
VIRTUA a spracovanie dokumentov sa uskutočňuje vo formáte MARC 
21/Bibliografický formát. Menil sa formát na zápis údajov katalogizačného záznamu. V 
systéme Virtua majú dokumenty jediný bibliografický záznam, ku ktorým sa postupne 
priväzujú holdingy a exempláre jednotlivých knižníc. Vďaka tomuto systému čitatelia 
cez internet v KIS3g môžu sledovať katalóg nielen Žitnoostrovskej knižnice, ale aj 
ostatných knižníc, ktoré sú spracované v knihovníckom systéme VIRTUA. 
 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
 

V roku 2018 zaevidovala Žitnoostrovská knižnica 2 561 čitateľov, čo je oproti roku 
2017 o 19 čitateľov viac. Z toho bolo 786 detí (oproti roku 2017 o 24 detí viac). Tým sa 
počet zaregistrovaných čitateľov zvýšil o 0,7 %. 
Počet návštevníkov sa rozdeľuje na čitateľov fyzických, vrátane návštevníkov podujatí 
(priamo v priestoroch knižnice alebo na podujatiach mimo knižnice) a virtuálnych. 
Fyzickí návštevníci si požičiavali knihy absenčne alebo prezenčne (čítali periodiká 
v čitárni), využívali internetové služby. Virtuálni používatelia navštevovali webovú 
stránku knižnice a online katalóg knižnice. Počet návštevníkov v roku  2018 bol 2018 
52 087, čo je o 4 442 viac ako v roku 2017. Stúpol o 9 % oproti roku 2017.  
V roku 2018 poklesol počet výpožičiek oproti roku 2017 o 1 201, čo je pokles o 2%. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti ŽK za rok 2018 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2018 
Skutočnosť  

2018 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 100.000 103.604 103,64 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. 4,38 4,54 103,1 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 55 62 112,72 

Prírastok kn. j. 2.000 2.040 100,02 

Úbytok kn. j. 1.000 1.775 177,50 

 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 120.000 118.887  99,07 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j. - 0 0 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 40.000 54.700 136,75 

 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2.200 2.561 116,40 

z toho do 15 rokov osoba 700 786 112,28 

Návštevníci návšteva 30.000 52.087 173,62 

- z toho  fyzickí návšteva 20.000 33.157 165,78 

- z toho virtuální návšteva 10.000 18.930 189,30 

 

Kolektívne podujatia podujatie 50 108 216,00 

v tom:  informačná príprava hodina 10 13 130,00 
Odborné podujatia, porady podujatie 2 2 100,00 

Metodické návštevy návšteva 40 36 90,00 

Edičná činnosť titul 2 2 100,00 

Rešerše titul 15 19 126,66 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby ponúka knižnica všetkým, ktorí potrebujú poradiť, ako nájsť 
požadovanú informáciu v zdrojoch dostupných v knižnici i mimo nej. Poskytujú sa v 
priestoroch knižnice, telefonicky i mailom.  
Reprezentujú ich: 
konzultácie pri výbere literatúry na určitú tému 
bibliografické inštruktáže zamerané na využívanie sekundárnych prameňov 
lokačné informácie z katalógov fondov knižnice, z domácich a zahraničných súborných 
katalógov a katalógov slovenských a zahraničných knižníc 
dopĺňanie a spresňovanie bibliografických údajov 
rešeršné služby z bibliografických a plnotextových databáz. 
Žitnoostrovská knižnica v roku 2018 poskytla informácie v rámci referenčných služieb: 
 bibliograficko-informačné služby celkom: 8 500 
 bibliografické informácie: 4 300 
 faktografické informácie: 4 200 
 informačná výchova: 13 
 exkurzie: 15 
 mimoriadne hodiny: 8 
 objednané články: 86 

 
Knižnica vypracovala 19 rešerší, počet záznamov 945 a poskytla 86 plnotextových 
dokumentov. 

 



 

 

 

Regionálne služby  
 

V regióne je evidovaných 65 knižníc, z toho 1 regionálna, 2 mestské, 5 
profesionálnych, 25 neprofesionálnych a 32 stagnujúcich. Regionálne služby sa 
orientujú najmä na pomoc verejným knižniciam v okrese, pri organizovaní bežnej 
činnosti, zaúčaní novej knihovníčky, pri výkone pravidelnej revízie knižničného fondu, 
upozornení na zmeny v legislatíve, na povinnosti súvisiace s ochranou osobných 
údajov. Regionálny metodik poskytuje informácie a rady pri štatistickom spracovávaní 
činnosti MK KULT 10-01, upozorňuje na možnosť získania finančných príspevkov z 
vyhlásených projektov. Knižnica zbiera regionálne publikácie, drobnú tlač. Regionálne 
dokumenty sa spracúvajú a uchovávajú na oddelení regionálnej bibliografie.  

  

 

  



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 

Partnerstvá 
 

Partnerstvá 
  Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam 
partnerov 

Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných 
partnerstiev mimo 
TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

5 

Slovenský historický 
ústav MS 

Prednáška doc. PhDr. Ivan Mrvu  
k výr. M.R.Štefánika 

Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc  

Noc s Andersenom, TSK 
 

SAK Noc s Andersenom, TSK 

Slovenský rozhlas – 
Rádio Patria, Regina 

Reportáže, propagácia podujatí 

OZ Priatelia autistov 
a zdravotne 
postihnutých 

Prednášky, stretnutia, poradenské 
komunitné posedenia 

Celé Slovensko číta 
deťom 

V spolupráci so  ZŠ Smetanov háj, 
čítanie spolu s deťmi 

SNK Martin Školenia, semináre 

Vydavateľstvo ANTRE Stretnutie so spisovateľkou Janou 
Krajčovičovou 

Dom MS Spoločne organizované prednášky 
pre študentov 

Múzeum holokaustu v 
Seredi 

Prednáška 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev 
(spoločná aktivita 
min. raz za 2 roky) 

- - - 

Počet partnerstiev 
so školskými 
zariadeniami 

4 

Gymnázium L. Dúbravu 
s vyuč.jaz. slov. 

Prednášky k rôznym výročiam 

Stredná zdravotnícka 
škola 

Preventívna prednáška  na tému 
alkoholizmu 

Stredná odborná škola Prednášky s literárnou tematikou, 
stretnutie so spisovateľmi 

Gymnázium Á. 
Vámbéryho s vyuč. jaz. 
maď. 

Historická prednáška 

Partnerstvo s inštitúciami je založené na spoločnom organizovaní podujatí knižnice, 
partnerstvo so školami je založené na pravidelnej návšteve knižnice žiakmi týchto 
škôl. 
 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 Slovenská asociácia knižníc 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

 

 

 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 
 

Webové sídlo organizácie 
 Adresa webového sídla organizácie  – www.kniznicads.sk 
 Rok vznik webového sídla: 2006, aktualizácia týždenná a podľa  potreby 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade  s pravidlami 

 

Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Žitnoostrovská-knižnica-v-Dunajskej-Strede 

 
Istagram 

- 
Iné 

- 
 

Využívanie médií  
 

 Týždenník Žitný ostrov 
 Dunajskostredský hlásnik 
 mestská televízia DSTV 
 www.dunaszerdahelyi.sk 
 www.felvidek.ma 
 www.ma7.sk 
 Rozhlas Patria 
 Regina 
 magazín Klikk Out.  

 

Na propagáciu využíva knižnica miestne, ale i mimo miestne média, rôzne webové 
stránky, sociálnu sieť. 

 

Výročné správy organizácie 
  

Neboli zverejnené. 
 

Aktívna komunikácia so školami 
 Počet oslovených MŠ – 7 

 Počet oslovených ZŠ – 12 

 Počet oslovených SŠ –  5 

Stručný popis obsahu komunikácie so školami: Na základe predbežnej konzultácie 

navštevujú poverené knihovníčky knižnice  MŠ, ZŠ, SŠ a naplánujú podujatia pre 

žiakov (na základe ročných plánov a vzájomnej dohody s pedagógmi). Pri týchto 

návštevách sa určí konkrétna forma, obsah a termín uskutočnenia podujatia. 

http://www.kniznicads.sk/
https://www.facebook.com/Žitnoostrovská-knižnica-v-Dunajskej-Strede
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
http://www.felvidek.ma/
http://www.ma7.sk/


 

 

 

Žiaci prichádzajú pravidelne na informačné hodiny a rôzne podujatia do knižnice, 

oboznamujú sa so službami knižnice, zapisujú sa, požičiavajú si pritom knihy.  

 

  Spätná väzba zo strany škôl  je na dobrej úrovni: Komunikácia so školami je 

obojstranne uspokojivá, stredné, základné a materské školy sa zúčastňujú na 

podujatiach a na hodinách informatickej prípravy.  

 

Tlačová propagácia podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Martin Baláži: Motýle a vážky (výstava) 15 - - - 

TSK 15 - E - 

Výstava Jely Školkovej 10/E - - - 

Stretnutie s Durica Katarína 10/E - - - 

Noc s Andersenom  10/E - E - 

Svetový deň o povedomia o autizme 10/E - E - 

Ručné práce M. Péntekovej (výstava) 15 - - - 

Slovensko-krajina plná tajomstiev/výstava Z. 
Fuskovej 

15 - - - 

Duševné zdravie – Prednáška Gy. Herdiča 15 - - - 

190. výr. Dobšinského – prednáška I. Válka 15 - - - 

Pamätná výstava Evy Janikovszky 5/E 1 E - 

DEKD – M.R.Štefánik, prednáška S. Bajaníka 15 - E - 

Prvá SNR - prednáška I. Mrvu 15 - - - 

100. výročie prvej ČSR - výstava 15 - - - 

100. výročie vzniku prvej ČSR – prednáška I.Mrvu 15 - - - 

Mníchovská dohoda - výstava 15 - - - 

Krst mládežníckeho oddelenia 5/E - - - 

Stretnutie s J.Päťkom – preventívna beseda 15 - - - 

Köteles Á. – Prezentácia jeho knihy: Keby tí 
kaukazskí šakaly už nezavíjali 

5/E - - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

Iné formy propagácie  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Periodické publikácie 
 

Kalendár výročí osobností 
vydavateľ: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
rok vydania: 2018 
miesto vydania: ŽK Dunajská Streda 
v elektronickej podobe cez Virtuu, počet zázn. 128. 

 

Neperiodické publikácie 
 

Varga László, személyi bibliográfia – personálna bibliografia 
autor/zostavovateľ: Marta Vargová 
vydavateľ: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
rok vydania: 2018 
miesto vydania: ŽK Dunajská Streda 
rozsah: A4 formát, 5 strán 
Bibliografia bola zostavená k dovŕšeniu životného jubilea  70 rokov. Varga László 
pôsobil ako pedagóg, žije a tvorí vo Veľkom Mederi. Vydal cca 30 historických 
publikácií, v ktorých sa zaoberá históriou i súčasnosťou najmä Veľkého Medera 
a blízkeho okolia.   
 
Lacza Tihamér, személyi bibliográfia – personálna bibliografia 
autor/zostavovateľ: Marta Vargová 
vydavateľ: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
rok vydania: 2018 
miesto vydania: ŽK Dunajská Streda 
rozsah: A4 formát, 4 strany 
Lacza Tihamér, pôvodným povolaním chemik, sa dlhé roky zaoberá historickým 
výskumom a zbieraním údajov o slávnych vedcoch prírodnej a technickej vedy. 
Publicista, prekladateľ, spisovateľ vedeckej histórie. Je držiteľom viacerých 
vyznamenaní a cien. Bibliografia bola zostavená pri príležitosti jeho životného jubilea 
70 rokov. 

 

Metodické, propagačné a inštruktážne publikácie 
 

Pozvánky, letáky k podujatiam organizovaných knižnicou 
autor/zostavovateľ: Helena Laczová  
vydavateľ: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
rok vydania: 2018 
miesto vydania: ŽK Dunajská Streda 
rozsah: A4 formát 
K významnejším podujatiam ako sú prednášky s významnými prednášateľmi, 
k stretnutiam so spisovateľmi, k výstavám vyhotovuje knižnica pozvánky a letáky. 
K drobnejším, ako sú podujatia na školách, napr. literárne besedy, rozprávkové 
dopoludnia, interaktívne podujatia, literárne besedy a súťaže, sa letáky, príp. pozvánky 
nevyhotovujú.  



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2018 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižniciach za rok 2018 
Názov 
organizácie 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda 

Priemerný 
vek 

GK 14 13,1 15 11 1 1 1 879,90 53 
KJF 35 34,47 38,5 25 5 3 2 909,61 48,8 
ZK 19,6 17 19,59 10,5 3 1 2,5 987,30 51,7 
ŽK 14 13,1 17,5 8 4 2 3 901,77 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2018 
Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné Spolu 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

GK 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci - 2 - - - 9 - - - - - 11 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 1 - - - - - 1 

Obslužní pracovníci - - - - - 1 - - - - - 1 

KJF 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- 3 - - - 1 - - - - - 4 

Odborní pracovníci 2 4 1 1 1 16 - - - - 4 21 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 3 - - - - - 3 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - - 1 - - 1 1 

ZK 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- 1 - - - 1 - - - - - 2 

Odborní pracovníci - 3 - 1 - 8 - - - - - 12 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 1 - - - - - 1 

Obslužní pracovníci - - - - - - 1 3 - - 1 3 

ŽK 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- 1 - - - 2 - - - - - 3 

Odborní pracovníci - 2 1 - - 2 - - - - 1 4 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 2 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - - - 1 1 - 1 1 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov knižníc podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov GK - - 1 - - 1 

KJF 3 - - - 2 5 

ZK 1     1 

ŽK     1 1 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK - - 7,14 - - 7,14 

KJF 8,57 - - - 5,72 14,29 

ZK 5     5 

ŽK     7,14 7,14 

Počet žien GK - 4 2 1 6 13 

KJF - 1 3 11 15 30 

ZK 4   1 20 19 

ŽK 1 - 3 - 9 15 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK - 28,57 14,29 7,14 42,86 92,86 

KJF - 2,6 8,57 31,55 42,93 85,65 

ZK 20 25  5 45 95 

ŽK 7,14  21,43  64,29 92,86 

Spolu GK - 4 3 1 6 14 

KJF 3 1 3 11 17 35 

ZK 5 5  1 9 20 

ŽK 1 - 3 - 10 14 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK - 28,57 21,43 7,14 42,86 100 

KJF 8,57 2,6 8,57 31,55 48,71 100 

ZK 25 25  5 45 100 

ŽK 7,14 - 21,43 - 71,43 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2018 
Názov 
organizácie 

 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

GK 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - 1 4 3 3 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 - - 

KJF 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - 3 1 

Odborní pracovníci - 4 1 5 13 1 

Administratívni 
pracovníci 

- 1 - - 3 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 1 

ZK 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - 2 - 

Odborní pracovníci - 1 3 2 5 1 

Administratívni 
pracovníci 

- - - 1 - - 

Obslužní pracovníci - - - - 3 - 

ŽK 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - 2 - 3 3 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - 1 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 - 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov knižníc podľa vzdelania 
 Názov 

organizácie 
VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa SŠ s maturitou SŠ bez maturity Základné 

P
la

to
v
á

 

trie
d

a
 

GK - - 9 11 - - - 2 - - 8 - - - - 

KJF 9 10 11 12 8 9 5 6 7 8 9 2 - - - 

ZK 8 9 10 11 8 - - 6 - 8 9 1 3 4 - 

ŽK - 9 - 11 8 - - - - - 8 - 1 4 1 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
t

n
a

n
c
o

v
 

GK - - 2 1 8 - - 1 - - 10 - - - - 

KJF 5 2 3 1 1 1 1 1 1 17 1 1 - - - 

ZK 1    1 4 - 0,3 - 6 4 1,2 0,3 1 - 

ŽK - - 2 2 1 - - - - - 6 - 1 1 1 

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v

e
j 

trie
d

e
 

GK - - 828 1330 - - - 371,95 - - 554,75 - - - - 

KJF 888 728 1 085 1 569 413,23 986 753,5 631,5 666,5 758,2 1076 600,50 - - - 

ZK 669,17 896,09 1321,56 1631,85 637,02 1135,87 - 874,1 - 925,75 1135,87 694,09 943,19 853,07 - 

ŽK - - 630 1258 544 - - - - - 639,56 - 229,35 472,5 229,35 

P
rie

m
e

rn
ý
 p

la
t 

v
 d

o
s
ia

h
n

u
to

m
 

s
tu

p
n

i 

GK 665,55 - 463,35 - - 

KJF 1.067,75 699,62 804,48 600,5 - 

ZK 1.129,63 886,44 987,5 830,11 - 

ŽK 724,62 544 639,56 350,952 229,35 

 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2018 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GK 14 5 - - 

KJF 35 3 2 2 

ZK 19,6 2 1 0,5 

ŽK 14 4 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2016 - 2018 
 GK KJF ZK ŽK 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

0 0 0 3 3 4 2 3 0 0 1 1 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú 
vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 

0 0 0 3 3 4 2 3 0 2 1 1 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v knižniciach za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

Org. príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

GK 0 0 14 0 0 14 0 0 14 

KJF 0 3 35 0 3 35 1 2 35 

ZK 3 2 20 1 1 20 2 2 20 

ŽK 1 1 14 2 2 14 1 2 14 

 

Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2016 - 2018 
 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GK 143.023 139.552 137.114 2.824 2.767 2.743 39.625 38.123 37.063 

KJF 274.169 266.304 264.017 10.397 10.065 10.399 102.064 121.703 125.018 

ZK 175.306 175.549 176.721 3.101 3.017 3.005 50.875 44.892 44.733 

ŽK 120.938 120.088 118.887 2.807 2.542 2.561 42.688 47.645 33.157 

SPOLU 713.436 701.493 696.739 19.129 18.391 18.708 235.252 252.363 239.971 

 

 

 



 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2016 - 2018 
 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov a periodík v € 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GK 70.922 72.881 71.857 1.695 1.959 1.895 13.449,47 17.046,34 17.278,03 

KJF 216.777 216.734 217.731 4.565 5.633 6.046 29.632,75 43.983,72 51.286,98 

ZK 83.875 84.449 85.041 2.371 2.714 2.626 13.449,47 17.046,34 28.868,94 

ŽK 101.977 103.339 103.604 1.889 1.988 2.040 14.323,62 17.872,37 17.771,05 

SPOLU 473.551 477.403 478.233 10.520 12.294 12.604 84.769,85 107.641,32 115.203,33 

 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2016 - 2018 
 GK KJF ZK ŽK 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Metodické návštevy 11 7 5 12 35 35 10 4 2 23 31 36 

Metodické konzultácie 113 121 52 184 153 102 92 111 75 50 12 - 

Bibliografické a faktografické 
informácie 

4.786 4.917 5.011 12. 258 15.042 10.638 5.010 5.015 3.203 8.582 9.487 8.500 

Vypracované rešerše 83 56 51 224 227 227 239 237 212 38 17 19 

Edičná činnosť 11 11 13 11 17 17 7 6 5 5 3 2 

 

Podujatia knižníc za roky 2016 - 2018 
 GK KJF ZK ŽK 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
pre verejnosť 

166 164 153 671 648 656 125 143 86 96 104 108 

Odborné podujatia 1 1 14 7 8 8 5 4 32 1 1 1 

SPOLU 167 165 167 678 656 664 130 147 118 97 105 109 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚZEÁ 

• BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM 
IMRICHA WINTERA V 
PIEŠŤANOCH 

 
 

• VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V 
GALANTE 

 
 

• VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V 
HLOHOVCI 

 
 

• ZÁHORSKÉ MÚZEUM V SKALICI 
 
 

• ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM V 
TRNAVE 

 
 

• ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM 
V DUNAJSKEJ STREDE 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 466.909  ZBIERKOVÝCH  
 PREDMETOV 

 
 

• 95.345  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 310  PODUJATÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MÚZEÁ 
 
 

Základom činnosti múzeí je na základe prieskumu a vedeckého výskumu 
zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať a odborne spravovať zbierkové 
predmety. Múzeá tieto diela sprístupňujú verejnosti a využívajú vo verejnom záujme. 

V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobí šesť regionálnych múzeí: 
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch (ďalej len BalM), 
Vlastivedné múzeum v Galante (ďalej len VMG), Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
(ďalej len VMH), Záhorské múzeum v Skalici (ďalej len ZMS), Západoslovenské 
múzeum v Trnave (ďalej len ZSM) a Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
(ďalej len ŽM). 
 
 
Územná pôsobnosť: múzeá majú regionálnu pôsobnosť, pričom v rámci 
špecializácie má ZSM, BalM a VMH aj celoštátnu pôsobnosť 
  
Personálna vybavenosť: v šiestich múzeách pracuje spolu  104  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 788,62 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  1.940.090 € 
 214.133 €  Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 
 325.593 €  Vlastivedné múzeum v Galante 
 320.410 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
 291.631€ Záhorské múzeum v Skalici 
 576.930 € Západoslovenské múzeum v Trnave 
 211.393 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  23.277 € 
 7.850 €  Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 
 2.600 €  Vlastivedné múzeum v Galante 
 3.300 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
 3.200 € Záhorské múzeum v Skalici 
 3.827 € Západoslovenské múzeum v Trnave 
 2.500 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  4.139 € 
 1.221 €  Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 
 275 €  Vlastivedné múzeum v Galante 
 200 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
 2.169 € Záhorské múzeum v Skalici 
 124 € Západoslovenské múzeum v Trnave 
 150 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
 
Tržby a vlastné výnosy:    68.538,01 € 
 15.190 €  Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 
 4.863,9 €  Vlastivedné múzeum v Galante 
 12.803 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci  



 

 

 

 16.997,11 € Záhorské múzeum v Skalici 
 15.190 € Západoslovenské múzeum v Trnave 
 3.494 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
 
Príspevok zriaďovateľa KV:   361.904,36 € 
 
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 18.998 €  
 17.748 €  EPS a kamerový systém 
 880 € akvizícia sekretára 
 370 € akvizícia súboru predmetov  
Vlastivedné múzeum v Galante  30.094,3 €  
 22.107 €  Dom Ľudového bývania v Matúškove 
 6.991,3 € výstavba parkoviska 
 9.996 € rekonštrukcia Vodného kolového mlyna v Tomášikove 
Vlastivedné múzeum v Hlohovci  37.519,6 €  
 35.219,6 €  rekonštrukcia objektu múzea 
 2.300 € rekonštrukcia Robotníckeho domu 
Záhorské múzeum v Skalici  0 €  
- 
Západoslovenské múzeum v Trnave  77.681,37 €  
 77.581,37 €  odvlhčenie základov knižnice 
 100 € akvizícia tlačí 
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 197.611,09 €  
 37.641,25 €  rekonštrukcia Žltého kaštieľa 
 158.389,84 € rekonštrukcia Vlastivedného domu v Šamoríne II. Etapa 
 527 € EZS Vlastivedný dom v Šamoríne 
 1.053 € EZS Žltý kaštieľ 
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  61.070 € 
 12.389 €  Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 
 -  Vlastivedné múzeum v Galante 
 1.500 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
 3.000 € Záhorské múzeum v Skalici 
 9.376 € Západoslovenské múzeum v Trnave 
 34.805 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  2.891 € 
 370 €  Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 
 - €  Vlastivedné múzeum v Galante 
 100 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
 288 € Záhorské múzeum v Skalici 
 298 € Západoslovenské múzeum v Trnave 
 1.835 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
 
 
 



 

 

 

 

   BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM IMRICHA 
   WINTERA V PIEŠŤANOCH 
 

      Vila dr. Lisku 

 



 

 

 

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 

 
adresa: Beethovenova 5, 921 01 Piešťany 
tel: +421 33 77 22 875 
e-mail: krupa.vladimir@zupa-tt.sk 
web: www.balneomuzeum.sk  
https://www.facebook.com/balneomuzeum/ 
zriaďovacia listina č. 1359 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1928 
riaditeľ: PhDr. Vladimír Krupa 
 

Kursalón – Dvorana slávy 

BalM založila Piešťanská muzeálna 
spoločnosť v roku 1928 ako regionálne 
Piešťanské múzeum. V roku 1963 sa 
múzeum špecializovalo na dejiny kúpeľov 
a kúpeľníctva na Slovensku a dostalo 
názov Balneologické múzeum. Okrem 
svojej špecializácie plní aj funkciu 
regionálneho múzea a dokumentuje dejiny 
regiónu. Jeho zbierky sa členia na: 
archeológiu, históriu, históriu kúpeľov a 
kúpeľníctva, národopis, numizmatiku, 
výtvarné umenie a prírodné vedy. Zameranie múzea odzrkadľujú aj jednotlivé 
muzeálne expozície. Okrem toho múzeum každoročne pripravuje niekoľko 
krátkodobých výstav zo svojich zbierok i v spolupráci s inými múzeami a galériami. 
Pracovníci múzea poskytujú i lektorský výklad v expozíciách a je možné sa dohodnúť 
i na prednáškach. V expozíciách múzea dostanete široký výber literatúry k histórii 
Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj bohatú literatúru k dejinám slovenských kúpeľov. 
Je to výsledok publikačnej a edičnej činnosti pracovníkov múzea. Nechýba ani bohatá 
ponuka suvenírov.  

     Názov múzea bol koncom roku 2016 dodatkom číslo 2 zo dňa 9. 11. 2016 
k zriaďovacej listine Balneologického múzea v Piešťanoch, vydanej rozhodnutím č. j. 
1359 zo dňa 1. 4. 2002 v znení Dodatku č. 1, zo dňa 27. 2. 2007 zmenený a doplnený 

nasledovne – z Balneologické múzeum v Piešťanoch 
na Balneologické múzeum Imricha Wintera 
v Piešťanoch. Bolo tak urobené na počesť prvého 
predsedu Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a prvého 
riaditeľa piešťanského múzea. 
 
Územná pôsobnosť: BalM je regionálnym múzeom, 
ktoré komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okres 
Piešťany. 
 
Špecializácia: BalM orientuje zbierkotvornú činnosť 
a výskumné úlohy na dokumentácia dejín kúpeľov 
a kúpeľníctva na území Slovenskej republiky 
 
 
Pamätná izba Ivana Krasku 

 

http://www.balneomuzeum.sk/
https://www.facebook.com/balneomuzeum/?ref=br_rs


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov BalM za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 112.576 112.576 114.693,29 101,88 

620 Odvody 39.429 39.429 42.138,74 106,87 

630 Tovary a služby 81.446 87.644 67.767,27 77,32 

640 Bežný transfer 4.800 4.800 705,5 14,7 

SPOLU 238.251 244.449 225.304,8 92,15 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov BalM za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 1.250 1.250 100 

HIM - 20.400 20.148 98,76 

SPOLU - 21.650 21.398 98,84 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v BalM za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

1 EPS – Elektronická 

požiarna 

signalizácia 

17.748 TTSK 17.748 - 

 

Tržby a vlastné výnosy    15.190 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov BalM z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Vydanie knihy 
Piešťany vo 
fotografii 

8.500 5.000 501 BV 

2 Fond na 
podporu 
umenia 

Mapovanie 
zaniknutých 
kúpeľných lokalít 
a zber 
petrografických 
vzoriek 

2.150 2.000 420 BV 

3 Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
súboru 
zbierkových 
predmetov 
z papiera 

2.440 2.000 118,5 BV 

4 Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
plastiky sv. Jána 
Nepomuckého 

2.250 2.000 300 BV 

5 Fond na 
podporu 
umenia 

Depozitárne 
priestory a ich 
zariadenie na 
uloženie 
zbierkových 
predmetov 

5.989 5.989 1.500 BV 

6 Mesto 
Piešťany 

Vydanie knihy 
Piešťany vo 
fotografii 

1.100 850 300 BV 

7 Fond na 
podporu 
umenia 

Akvizícia súboru 
zbierkových 
predmetov 

2.470 2.400 370 KV 

SPOLU BV 21.489 3.139,5  

SPOLU KV 2.400 370  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe BalM za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 - - - - 

 

Objekty v nájme BalM za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

2 
Kúpeľná dvorana – časť budovy 521,6 1 

Vila Dr. Lisku 906 3,31 

 

Priestorové podmienky BalM v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

1.630 157 698 94 249 133 299 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
 
Expozície  
 
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch má 4 stále expozície. V roku 
2018 prešli čiastočnou reinštaláciou Hlavná expozícia v Dvorane slávy – Kursalóne, 
konkrétne časť venujúca sa Starému kláštoru a archeológii a Pamätná izba Ivana 
Krasku. 
 
Hlavná expozícia Balneologického 
múzea I. Wintera 
rok sprístupnenia: 2017 a 2018  
kurátor: PhDr. V. Krupa, Mgr. A. Bolerázsky 
miesto realizácie: Hlavná expozícia múzea 
výstup: - 
počet návštevníkov: 6210 
 
Reinštalácia časti vlastivednej expozície 
regiónu Piešťan, konkrétne časti venujúcej 
sa stredovekej pamiatke Starý kláštor 
a archeológii. 

 
Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na 
Slovensku 
rok sprístupnenia: 2012 a 2014 reinštalácia 
kurátor: Mgr. M. Kostelník, PhD. 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3.820 
 
Expozícia kladie dôraz na históriu zlatej éry 
kúpeľníctva (od konca 18. do prvej tretiny 20. 
storočia). Zároveň návštevníka oboznamuje 
s historickým vývojom kúpeľníctva od najstarších čias, prezentuje staré tlače 
zaoberajúce sa kúpeľníctvom, prezentuje súčasné a zaniknuté kúpele (v 2. polovici 19. 
vyše 120 lokalít). Samostatná časť je venovaná jednotlivým významným slovenským 
kúpeľom napr. Trenčianskym Tepliciam, Bojniciam, Turčianskym Tepliciam, 
Bardejovským Kúpeľom, Sliaču, Piešťanom a ďalším. Súčasťou expozície sú dobové 
pohľadnice, kúpeľné poháre, prospekty, rôzne masážne a elektromasážne prístroje, 
ale aj modely niektorých významných kúpeľných budov z rôznych slovenských 
kúpeľov a unikátne modely piešťanskej Thermia Palace a Irmy z roku 1910 a už 
neexistujúcej budovy kúpeľov Františka Jozefa.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Pamätná izba Ivana Krasku 
Rok sprístupnenia: 2018 
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Pamätná izba Ivana 
Krasku 
výstup: sprievodca expozíciou 
počet návštevníkov: 2.670 
 
Expozícia je umiestnená v Piešťanskom 
byte básnika, v ktorom básnik s manželkou 
žil na sklonku života v rokoch 1943 – 1958.  
Expozícia má dve časti. Prvá približuje 
básnikov život a dielo prostredníctvom dokumentov, fotografií a trojrozmerných 
predmetov viažucich sa k osobe básnika a jeho rodine. Druhá časť (dve miestnosti – 
pracovňa a spálňa) je zariadená tak, ako za básnikovho života. Pozoruhodná je najmä 
pracovňa s bohatou knižnicou, v ktorej sú mnohé knihy s venovaním od Kraskových 
priateľov a obdivovateľov – najmä básnikov, spisovateľov, prekladateľov a literárnych 
kritikov.  
 
 
Sakrálne umenie zo zbierok 
Balneologického múzea 
Rok sprístupnenia: 1995 
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3.820 
 
Ukážka sakrálneho umenia približuje 
sochársku sakrálnu tvorbu 18. a 19. 
storočia. V prevažnej väčšine ide o plastiky 
zhotovené z dreva, v menšej miere z kameňa. Expozícia predstavuje dobové práce 
miestnych rezbárov a kameňosochárov z oblasti Piešťan a západného Slovenska. 
Zároveň poukazuje na činnosti múzea v oblasti ochrany umeleckých pamiatok - 
reštaurovanie. Vystavené plastiky boli v nedávnej minulosti odborne zreštaurované 
a prostredníctvom fotodokumentácie sú prezentované aj postupy a procesy 
reštaurovania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Výstavy 
 

Jeho osudom boli Piešťany 
(9.11.2017 – 5.2.2018) 
vernisáž: 9.11.2017 o 16,30 h. 
kurátor: Mgr. A. Bolerázsky 
miesto realizácie: Vila dr. Liska 
výstup monografia 
počet návštevníkov: 938 
 
Výstava venovaná kňazovi a starostovi 
Piešťan v medzivojnovom období A. 
Šindelárovi, zavraždenému v r. 1947  

 
 

Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica / 
Pôvabné plody a semená v tvare ozdôb 
(15.2. – 8.4.2018) 
vernisáž: 15. 2. 2018 o 17.00 h.  
kurátor: RNDr. Helena Šípošová, RNDr. Ľ. 
Illášová, PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Vila dr. Liska 
výstup: -  
počet návštevníkov: 862 
 
Výstava unikátnych šperkov z organických 
materiálov. 
 
Amonity Slovenska – I. časť  
(15.5. – 8.7.2018) 
vernisáž: 15.5.2018 o 17,00 h.  
kurátor: Ing. T. Mlynský 
miesto realizácie: Vila dr. Liska 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 1150 
 
Prezentácia unikátnej kolekcie amonitov 
(skamenelých hlavonožcov) z územia 
Slovenska. Zastúpené boli aj nálezy 
z katastra obce Chtelnica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Piešťanské kúpeľné hotely Slovan a Lipa 
(19.7. – 23.9.2018) 
vernisáž: 19.7.2018 o 19,00 h.  
kurátor: Mgr. M. Kostelník, PhD.  
miesto realizácie: Vila dr. Liska 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 845 
 
Výstava prezentovala dva významné 
mestotvorné objekty Piešťan, ktoré sú však 
dnes v zlom technickom stave, konkrétne 
dva secesné kúpeľné hotely zo začiatku 20. storočia.  

 
Zrod moderných Piešťan / Aké boli 
Piešťany v 1. ČSR (1918 – 1938) 
(27.9. – 29.11.2018) 
vernisáž: 27.9.2018 o 17,00 h.  
kurátor: Mgr. A. Bolerázsky 
miesto realizácie: Vila dr. Liska, výstavné 
priestory múzea 
výstup: prednáška, monografia 
počet návštevníkov: 1245 
 
Výstava zameraná na rozvoj a premeny 
Piešťan v období I. ČSR – v rokoch 1918 – 18938, resp. 1939. Na výstave boli 
prezentované zbierkové predmety, fotografie a dokumenty a prostredníctvom nich 
bola návštevníkom priblížená história Piešťan v medzivojnovom období.   

 
Betlehemy zo zbierky Stanislava Dostála 
(5.12.2018 – 31.12. 2018) 
vernisáž: 5.12.2018 o 16,30 h.  
kurátor: Mgr. Bc. Vladimíra Pribišová 
miesto realizácie: Vila dr. Liska 
výstup: - 
počet návštevníkov: 310 
 
Výstava prezentujúca výber unikátnej 
zbierky papierových betlehemov zo 
súkromnej zbierky S. Dostála zberateľa 
z Moravy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Archeologické nálezy z výskumu kaštieľa 
v Chtelnici 
(10.1. – 15.7.2018)  
vernisáž: 10.1.2018 o 16,00 h.  
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Regionálne múzeum 
Kaštieľ Chtelnica 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1138 
 
Výstava prezentujúca súboru 
archeologických nálezov z výskumu v kaštieli v obci Chtelnica. 

 
Amonity z Chtelnice 
(18.10.2018 – 31.1.2019) 
vernisáž: 18.10.2018 o 15.30 h.  
kurátor: Ing. T. Mlynský 
miesto realizácie: Regionálne múzeum 
Kaštieľ Chtelnica 
výstup: - 
počet návštevníkov: 428 
 
Výstava kolekcie amonitov z výskumov 
v katastri obce Chtelnica  

 
 

Česká a slovenská maľba (z 
Medzinárodných maliarskych sympózií) 
(15.10. – 11.11.2018) 
vernisáž: 15.10.2018 o 16,30 h.  
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Galéria Fontána, Piešťany 
výstup: monografia 
počet návštevníkov: 321 
 
Výstava diel českých a slovenských umelcov 
zo zbierky obrazov z Medzinárodných 
maliarskych sympózií v Moravanoch nad Váhom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Piešťany očami Wintera 
(10.9. – 15.10.2018) 
vernisáž: 10.9.2018 o 10,00 h.  
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Elektrárňa Piešťany, 
výstavné priestory múzea 
výstup: monografia 
počet návštevníkov 963 
 
Výstava prezentujúca nerealizované zámery 
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. 
 
 
 
Vernisáže 
 
Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica / Pôvabné plody a semená v tvare ozdôb 
(15.2.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Vila dr. Liska, výstavné priestory múzea 
Výstava šperkov z organických – rastlinných materiálov, historických i diel súčasných 
šperkárov 
 
Amonity Slovenska – I. časť (15.5.2018 o 17,00 h.) 
miesto realizácie: Vila dr. Liska, výstavné priestory múzea 
Výstava unikátnej kolekcie amonitov, medzi nimi aj amonitov z výskumov v Chtelnici 
(okr. Piešťany).  
 
Piešťanské kúpeľné hotely Slovan a Lipa (19.7.2018 o 17,00 h.) 
miesto realizácie: Vila dr. Liska, výstavné priestory múzea 
Výstava dokumentujúca dejiny dvoch secesných piešťanských hotelov zo začiatku 20. 
storočia (národných kultúrnych pamiatok) v súčasnosti v havarijnom stave.  

 
Zrod moderných Piešťan / Aké boli Piešťany v 1. ČSR (1918 – 1938) (27.9.2018 
o 17,00 h.) 
miesto realizácie: Vila dr. Liska, výstavné priestory múzea 
Výstava približujúca návštevníkom premeny Piešťan a ich históriu v období I. ČSR 
kedy Piešťany – kúpele i mesto zaznamenali búrlivý rozvoj.  
 
Betlehemy zo zbierky Stanislava Dostála (5.12.2018 o 16,30 h.) 
miesto realizácie: Vila dr. Liska, výstavné priestory múzea 
Unikátna výstava kolekcie papierových betlehemov moravského zberateľa Stanislava 
Dostála.  

 
Česká a slovenská maľba (z Medzinárodných maliarskych sympózií) (15.10.2018 
o 16,30 h.) 
miesto realizácie: Galéria Fontána, KSC Fontána MsK mesta Piešťany 
Výstava z tvorby českých a slovenských maliarov – účastníkov Medzinárodných 
maliarskych sympózií v druhej polovici 20. storočia.  

 
Piešťany očami Wintera (10.9.2018 o 18,00 h.) 



 

 

 

miesto realizácie: Elektrárňa Piešťany, výstavné priestory múzea 
Výstava predstavujúca nerealizované alebo čiastočne realizované projekty Ľudovíta 
Wintera.  

 
Koncerty a festivaly 
 
- 
 
Ostatné 
 
Adam Trajan Benešovský, Saluberrimae 
Pistinienses Thermae (30.1.2018) – 
prezentácia knihy 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Betezda, Piešťany pri 
cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi AV 
výstup: prezentácia, pozvánka 
počet návštevníkov: 74 
 
Prezentácia nového vydania básne Adama 
Trajana Benešovského z roku 1642. 
 
Veľká noc v múzeu (15.3.2018) – 
prezentácia 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Kursalón 
výstup: tvorivé dielne 
počet návštevníkov: 35 
 
Prezentácia zvykov k Veľkej noci - ukážky 
zdobenia kraslíc, pletenie korbáčov, aktivity 
pre deti. 
 
Veľká noc v múzeu (22.3.2018) – 
prezentácia 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Kursalón 
výstup: tvorivé dielne 
počet návštevníkov: 48 
 
Prezentácia zvykov k Veľkej noci - ukážky 
zdobenia kraslíc, pletenie korbáčov, aktivity pre deti, premietanie fotografií 
a prednáška o zvykoch. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiikMLSvNzkAhXZ6eAKHRDdBFsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pic-piestany.sk%2Fpodujatia%2Fdetaily%2F%3Ftx_kioscosmotron_pi1%255Bdetail%255D%3Dpim_un_auth*0161117&psig=AOvVaw15OR8vSi9IEFxpFyLrKEs3&ust=1568968332723012


 

 

 

Noc literatúry 2018 (16.5.2018) – čítanie 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Vila Dr. Lisku 
výstup: - 
počet návštevníkov: 85 
 
Čítanie z knihy Jana Kalfařa – Český 
kosmonaut – čítal Pišta Vandal. 
 
 
 
Noc múzeí (19.5.2018) – deň otvorených 
dverí 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: všetky budovy BalM 
výstup: prezentácie, prednášky, prehliadky 
počet návštevníkov: 684 
 
Podujatia v rámci dňa otvorených dverí, ktorý 
sa koná pri príležitosti medzinárodného dňa 
múzeí.  
 
Vianočné trhy (22.11.2018) – prezentácia 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Kursalón 
výstup: - 
počet návštevníkov: 42 
 
Prezentácia vianočných zvykov a tradícií, 
pečenie oplátok, zdobenie medovníkov 
a tvorivé dielne.  
 
 
 
Vianočné trhy (29.11.2018) – prezentácia 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Kursalón 
výstup: - 
počet návštevníkov: 42 
 
Prezentácia vianočných zvykov a tradícií, zdobenie medovníkov a tvorivé dielne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vianočné trhy (6.12.2018) – prezentácia 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Kursalón 
výstup: - 
počet návštevníkov: 46 
 
Prezentácia vianočných zvykov a tradícií, pečenie oplátok a tvorivé dielne.  
 
 
Vianočné trhy (13.12.2018) – prezentácia 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Kursalón 
výstup: - 
počet návštevníkov: 39 
 
Prezentácia vianočných zvykov a tradícií, 
pečenie oplátok, zdobenie medovníkov 
a tvorivé dielne.  
 
 
Sprístupnenie expozície prostredníctvom QR (19.12.2018) 
organizátor: BalM 
miesto realizácie: Kursalón 
výstup: QR kódy 
počet návštevníkov: 15  
 
Sprístupnenie expozície múzea prostredníctvom QR kódu pre nepočujúcich spojené 
s prezentáciou a tlačovou konferenciou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Štátny archív Trnava - vyhľadávanie materiálov a zbierkových predmetov  k 

činnosti TJ Sokol v zbierkach BalM pre PhDr. Júliu Ragačovú za účelom 
vypracovania  štúdie a prednášky. (Mgr. A. Bolerázsky) 

 Múzeum Nový Jičín (ČR) - vyhľadávanie materiálov a zbierkových predmetov 
BalM  pre Martina Vitka za účelom prípravy publikácie o 1. Slovenskej republike 
(Mgr. A. Bolerázsky) 

 Obec Chtelnica - poradenstvo ohľadom dlhodobých výstav vo výstavných 
priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa v Chtelnici. V dôsledku vzájomných 
konzultácií boli napokon zo zbierok múzea realizované dve dlhodobé výstavy 
v priebehu roku 2018 (PhDr. Vladimír Krupa, Ing. Tomáš Mlynský) 

 Škola úžitkového výtvarníctva V. Vydru v Bratislave - konzultácia ohľadom 
pripravovanej sochy Ľudovíta Wintera 

 Konzultácie a návštevy pôvodne gotických kostolov v okrese Piešťany s historikmi 
a kunsthistorikmi z Maďarského národného múzea v Budapešti – spracúvanie 
témy Gotika v Uhorsku, získanie odbornej literatúry pre odbornú knižnicu 
Balneologického múzea Imricha Wintera 

 Konzultácie so subjektom Elektrárňa Piešťany ohľadom koncepcie výstavy 
Piešťany očami Wintera. 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Bučany; Kultúrno-spoločenské centrum Bučany (Nyáryovská kúria v Bučanoch) - 

vyhľadávanie materiálov k 1. svetovej vojne zo zbierky BalM pre potreby 
zapožičania na výstavu „Bučany a Veľká vojna (Mgr. A. Bolerázsky) 

 Piešťany - Príprava fotografických podkladov a úvodného textu k pripravovanej, 
ale nerealizovanej knihe: „Historický turistický sprievodca Jána Makoňa“ (Mgr. A. 
Bolerázsky a PhDr. V. Krupa) 

 Ratnovce (okr. Piešťany) - príprava podkladov a odborné zhodnotenie gotickej 
kamennej krstiteľnice – pre starostu a obecné zastupiteľstvo s cieľom zaradiť 
predmet medzi pamätihodnosti obce Ratnovce.  

 Dolný Lopašov - konzultácia ohľadom zriadenia expozície histórie obce, získanie 
zbierkových predmetov – cirkevných textílií do historickej zbierky múzea. 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Konzultácie etnologičky a jej účasť ako členky poroty na súťaži a výstave Márie 

Hollósyovej vo vyšívaní v obci Cífer, hodnotenie vystavených prác a odborné 
poradenstvo týkajúce sa tematiky a motívov výšiviek.  

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Univerzita Komenského v Bratislave - konzultácie ohľadom programov študijných 

a poznávacích exkurzií študentov Univerzity Komenského – Univerzita tretieho 
veku pri exkurziách do Piešťan, balneohistorik a riaditeľ múzea 



 

 

 

 Gymnázium P. de Coubertaina, Piešťany – konzultácie pre študentov ohľadom 
študentských prác na témy venujúce sa 100. výročiu vzniku I. Československej 
republiky, historik múzea.   

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – konzultácie pre študentov archeológie 
týkajúce sa pravekého osídlenia regiónu Piešťan, riaditeľ BM IW 

 Trnavská univerzita v Trnave – konzultácie pre študentov archeológie ohľadom 
nálezov z doby rímskej na území okresu Piešťany 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre kultúru a názvoslovie pri Mestskom úrade Piešťany, člen komisie 

PhDr. V. Krupa 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Spolupráca pri premietaní historických filmov z odborného archívu múzea 

v Pražiarni kávy Classic coffee, Piešťany pri príležitosti celoslovenského zrazu 
turistov v Piešťanoch v r. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Prezentácia kníh vydaných múzeom a rozprávanie o nich (1.3.2018) - 

prednáška 
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 34 
Prednáška o edičnej činnosti BalM 

 
 Prednáška Ivan Krasko – o živote a diele (3.3.2018) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. A. Murínová, PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Pamätná izba Ivana Krasku 
počet účastníkov: 22 
Prednáška o živote a diele básnika Ivana Kraska. 

 
 Posledný let generála Štefánika (26.4.2018) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. A. Bolerázsky 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 44 
Prednáška o poslednej fotografii a tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. 

 
 História a význam letiska pre kúpeľné mesto Piešťany (7.6.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Letisko Piešťany  
počet účastníkov: 58 
Prednáška o histórii letiska v Piešťanoch v rámci podujatia Workshop letisko 
Piešťany / Šanca pre malé regionálne letiská 

 
 Zaujímavosti z histórie piešťanského múzea (28.6.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa  
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 42 
Prednáška o unikátnych zaujímavostiach z dejín múzea a Piešťanskej muzeálnej 
spoločnosti. 

 
 Tajomný Starý kláštor – boli v Piešťanoch templári? (26.7.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 48 
Prednáška o archeologickom výskume gotického kostola v Piešťanoch. 

 
 Piešťanské kúpeľné hotely Slovan a Lipa (23.8.2018) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. M. Kostelník, PhD 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
počet účastníkov: 42 
Prednáška o dvoch secesných piešťanských hoteloch. 



 

 

 

 
 Barlolámač láme barlu už 85 rokov (21.9.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Aksen – Aura dom 
počet účastníkov: 15 
Prednáška o soche a symbole barlolámača. 

 
 Jaskyne Považského Inovca (25.9.2018) - prednáška 

prednášajúci: Ing. T. Mlynský a Ing. Demovič 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 34 
Prednáška na tému vznik jaskýň a jaskyne pohoria Považský Inovec. 

 
 Zrod moderných Piešťan – Piešťany v 1. ČSR (23.10.2018) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. A. Bolerázsky  
miesto realizácie: výstavné priestory múzea, Vila dr. Lisku 
počet účastníkov: 44 
Prednáška na tému premeny mesta Piešťany v období I. Československej 
republiky. 

 
 Ľudový odev zo zbierok Balneologického múzea Imricha Wintera 

(17.11.2018) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Bc. V. Pribišová 
miesto realizácie: Cífer 
počet účastníkov: 48 
Prednáška venujúca sa zhodnoteniu kolekcie ľudových odevov v piešťanskom 
múzeu. 

 
 Obri doby ľadovej (22.11.2018) - prednáška 

prednášajúci: Ing. T. Mlynský  
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 39 
Prednáška na tému vývoj mamutov a nálezy ich pozostatkov na západnom 
Slovensku i vo svete. 

 
 Mimoeurópska etnografická zbierka Balneologického múzea Imricha 

Wintera v Piešťanoch. Štefánikova etnografická zbierka a indická zbierka 
Mareka Lubošinského (27.3.2018) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. A. Bolerázsky 
miesto realizácie: sídelná budova SNM  
počet účastníkov: 49 
Prednáška zaoberajúca sa orientálnymi zbierkami v Balneologickom múzeu 
Imricha Wintera v Piešťanoch v rámci prezentácie nových čísel časopisov „Múzeu“ 
a „Pamiatky a múzeá“. 

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
- 
 
 



 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Prehľad vývoja kúpeľníctva na Slovensku (28.2.2018) 
prednášajúci: Mgr. M. Kostelník, PhD 
miesto realizácie: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity 
počet účastníkov: 42 
Prednáška pre študentov – poslucháčov Univerzity tretieho veku. 

 

 Fungujúce slovenské kúpele (29.3.2018) 
prednášajúci: Mgr. M. Kostelník, PhD 
miesto realizácie: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity 
počet účastníkov: 38 
Prednáška pre poslucháčov Univerzity tretieho veku. 

 

 Špecifiká kúpeľnej architektúry a stavby v kúpeľoch (11.4.2018) 
prednášajúci: Mgr. M. Kostelník, PhD 
miesto realizácie: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity 
počet účastníkov: 35 
Prednáška pre poslucháčov Univerzity tretieho veku 

 

 Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku (2.5.2018) 
prednášajúci: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity 
počet účastníkov: 34 
Prednáška pre poslucháčov Univerzity tretieho veku 

 
 História kúpeľov Piešťany (9.5.2018) 

prednášajúci: Mgr. M. Kostelník, PhD 
miesto realizácie: Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity do Piešťan  
počet účastníkov: 42 
Exkurzia spojená s prednáškou pre poslucháčov Univerzity tretieho veku 

 
 Známe osobnosti ako kúpeľní hostia (16.5.2018) 

prednášajúci: Mgr. M. Kostelník, PhD 
miesto realizácie: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity 
počet účastníkov: 44 
Prednáška pre poslucháčov Univerzity tretieho veku 

 
 Záverečné  hodnotenie študentov a ich prác (6.6.2018) 

prednášajúci: jeden z hodnotiacich - Mgr. M. Kostelník, PhD 
miesto realizácie: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity 
počet účastníkov: 45 
Hodnotenie prác študentov - poslucháčov Univerzity tretieho veku 

 
 Prednášky pre školy a lektorské sprevádzanie  na tému výročie vzniku 1. 

ČSR  a k výstave „Zrod moderných Piešťan / Aké boli Piešťany v 1. ČSR? 
(1918 – 1938) (27.9. – 29.11.2018) 
prednášajúci: Mgr. A. Bolerázsky 
miesto realizácie: Vila dr. Liska 
počet účastníkov: 1.140 
Prednáška pre žiakov a študentov v aktuálnym výstavám. 



 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Veľká noc v múzeu (15.3.2018) individuálny návštevník, počet účastníkov 35 
 Veľká noc v múzeu (22.3.2018) individuálny návštevník, počet účastníkov 35 
 Vianočné trhy (29.11.2018) individuálny návštevník, počet účastníkov 42 
 Vianočné trhy (6.12.2018) individuálny návštevník, počet účastníkov 46 

 
Špecializované akcie 
 
 Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018 (2.6.2018) 

miesto realizácie: hlavná expozícia múzea a priestor pred múzeom 
organizátor: Balneologické múzeum 
Imricha Wintera 
výstup: kultúrny program 
počet návštevníkov: 26 
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018 v 
Balneologickom múzeu Imricha Wintera 
v Piešťanoch, Program: 10.30 – 18. 00 
hod. – Výstava Historických fotografií 
Piešťan v parku pred múzeom; od 10.30 
hod. – Predaj publikácií a suvenírov s 
stánku pred múzeom; 13.00 – 18.00 hod. 
– „Mladý archeológ“ – vykopávky a reštaurovanie nálezov pre deti; 13.00 – 18.00 
hod. – Ukážky zo života vojakov z obdobia 2. sv. vojny – Klub vojenskej histórie 
Nitra; 15.00 hod. – Prednáška „Zo života mamutov“; 15.30 – 16.00 hod. – 
záujemcovia sa môžu odfotiť s mamutím zubom; 16.00 hod. – Bojová ukážka z 
oslobodzovania Slovenska v roku 1945, Klub vojenskej histórie Nitra; 17.00 hod. 
– prednáška „Zaujímavosti zo sveta článkonožcov“, 

 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

šesťročná 2016 2022 

 
V roku 2018 začalo Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch čiastkovú 
revíziu archeologickej zbierky. Vzhľadom na rozsah archeologického fondu (19.310 
kusov zbierkových predmetov) bude revízia pokračovať aj v roku 2019. 
 
Výsledkom posledného 6 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 65 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 0 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov BalM do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR SNM, Múzeum Ľ. Štúra v Modre 20.1.2019 3 

Slovenské liečebné kúpele a.s. 10.1.2019 4 

Slovenské liečebné kúpele a.s. 15.1.2019 1 

Slovenské liečebné kúpele a.s. 15.1.2019 13 

Slovenské liečebné kúpele a.s. 15.1.2019 40 

Obec Chtelnica, Mgr. Jana 
Bečkeiová 15.7.2018 102 

Západoslovenské múzeum v 
Trnave 15.1.2019 12 

Stanislav Jendek 5.6.2018 11 

Stredoslovenské múzeum v 
Banskej Bystrici 8.3.2019 1 

Mestské kultúrne stredisko v 
Piešťanoch 11.11.2018 33 

Obec Chtelnica, Mgr. Jana 
Bečkeiová 31.1.2019 322 

Kultúrno-spoločenské centrum 
Bučany 22.2.2019 12 

UKF Nitra, Geologický ústav 31.1.2019 1 

Výpožičky do zahraničia 
- - - 

Dlhodobé výpožičky 
- - - 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie TTSK – Digitalizačné pracovisko 30.11.2018 800 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania 

Mgr. art, Michal Mišáni, 
reštaurátor 31.5.2018 1 



 

 

 

Mgr. art, Michal Mišáni, 
reštaurátor 1.6.2018 1 

Marta Janeková, reštaurátor 15.5.2018 10 

Akad. sochár Juraj Síleš 9.2.2018 1 

František Engel, reštaurátor 15.5.2018 9 

Mgr. Art. Jana Krajčovičová, 
reštaurátor 31.5.2018 1 

Marta Janeková, reštaurátor 31.8.2018 7 

Mgr. Art. Jana Krajčovičová, 
reštaurátor 30.11.2018 2 

Marta Janeková, reštaurátor 31.10.2018 8 

František Engel, reštaurátor 30.10.2018 9 

Mgr. art Peter Gregvorek, 
reštaurátor 31.3.2019 1 

Mgr. art, Michal Mišáni, 
reštaurátor 30.1.2019 1 

Ing. Ján Jánošík, reštaurátor 31.10.2018 1 

Mgr. art Peter Gregvorek, 
reštaurátor 31.8.2018 1 

Mgr. Art. Jana Krajčovičová, 
reštaurátor 30.4.2019 5 

SPOLU 1.413 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy BalM za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov 

Expozícia 
archeológie 

Ing. Peter Žeravík 10.1.2018 – 
10.1.2019 

5 Železný meč, tesák, 
bronzová sekerka, 
bronzový náramok, 
bronzový nákrčník 

Expozícia 
balneológie 

Roman Sekeľ 27.11.2018 - 
30.6.2019 

3 Model tzv. Bieleho domu, 
hotela Lipa a hotela 
Slovan 

Výstava 
o piešťanských 
historických 
hoteloch Slovan a 
Lipa 

Slovenské liečebné 
kúpele Piešťany, a. 
s. 

19. 7. – 23. 
9. 2018 

1 Mramorová pamätná 
tabuľa k udalosti – 
založeniu Ligy proti 
reumatizmu v Piešťanoch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v BalM za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Erb, drevo, zač. 19. stor. (H-1018) 1 Mgr. art P. Gregvorek a Mgr. 
art M. Mišáni 

500 

Obraz ukladanie Krista do hrobu (H-4673) 1 Mgr. art M. Mišáni 1.400 

Pamätná tabuľa z rod. Domu biskupa J. 
Klimu (H-4769) 

1 akadem. sochár J. Síleš 300 

Súbor historických tehál 23 Mgr. A. Bolerázsky 40 

Vojenský drevený kufrík 1 Mgr. A. Bolerázsky 20 

Liatinový kríž 1 Mgr. A. Bolerázsky 20 

Súbor nábytku z rod. domu M. R. 
Štefánika 

5 Mgr. A. Bolerázsky 50 

Súbor keramiky a majoliky 9 Marta Janeková 250 

Čistenie súboru ľudového odevu 14 Milan Pekarovič  

Súbor pravekej keramiky (archeol.) 11 Marta Janeková 250 

Súbor keramiky z výskumu kaštieľa v 
Chtelnici 

14 Marta Janeková 350 

Súbor kovových predmetov pravek, 
stredovek, novovek 

18 František Engel 80 

Reštaurovanie plastiky sv. Jána 
Nepomuckého (rešt. výskum a čistenie) 

1 Mgr. art Michal Mišáni 300 

Reštaurovanie gotickej kamennej konzoly 1 akad. sochár J. Síleš 25 

SPOLU 101  3.585 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok BalM v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEMUZ 

Archeológia 19.310 304 35 

História 12.420 122 1.038 

Etnológia 6.895  586 1.165 

B2 História kúpeľov 8.807 93 408 

B3 Hist. kúpeľov 1.866 - 233  

Numizmatika 8.532 -  8.532 

Socializmus 1.415 35 74 

Príroda 963 2 6 

Botanika 465 - 465 

Zoológia 22 - 22 

Entomológia 2.803 - 6 

Mykológia 35 - - 

Mineralógia 192 4  192 

Paleontológia 1.412 81  1.412 

Petrológia 138 41  135 

Osteológia  12 - 12  

B1 (Balneológia 1) 532 - 532 

Umenie 645 20  27 

SPOLU 66.464 1.288  12.793 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá BalM 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

 Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave 

Reštaurovanie zbierok 

2 Archeologický ústav SAV 
v Nitre 

Výmena literatúry a výstavy 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

3 

Univerzita Konštantína 
filozofa v Nitre 

Odborné rozhovory a analýzy 

Univerzita 3 veku Žilina prednášky 

Univerzita Komenského prednášky 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí na Slovensku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Vedecká alebo umelecká monografia  
 Piešťany vo fotografii 

autor: PhDr. V. Krupa – Mgr. Bc. V. Pribišová – E. 
Drobná 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera 
ISBN 978-80-89155-35-4 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK, EN 
rozsah strán a počet reprodukcií: 396 strán, 650 
fotografií 
 
Balneologickým múzeom I. Wintera vydaná unikátna 
reprezentačná kniha Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. ČSR  
(výber 650 historických fotografií) prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v 
historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných 
desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. Tento 
projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu 
umenia www.fpu.sk 
   V publikácii sme priniesli reprezentatívny výber viac ako 600 historických 
fotografií Piešťan a poskytnúť prostredníctvom nich čo najkomplexnejší obraz o 
zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Sústredili sme sa i na originalitu, vyberali 
sme fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. 
 
 
 
 

 Názov: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach 
autor: Milan Pekarovič – Vladimíra Pribišová 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera a 
Obec Trebatice 
ISBN 978-80-89155-34-7 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK  
rozsah strán a počet reprodukcií: 78 strán, 98 farebných 
fotografií 
Kniha prináša podrobné informácie o tradičnom 
ľudovom odeve v Trebaticiach (piešťanský podvariant 
ľudového odevu), spôsobe jeho nosenia a jednotlivých 
odevných súčastiach. Samostatná časť je venovaná základnej charakteristike 
trebatického ľudového odevu, jeho výzdobe, podrobnému popisu jednotlivých 
súčastí tradičného ženského, mužského a detského odevu.  Textovú časť uzatvára 
použitá literatúra, slovník nárečových výrazov, ktoré sa vyskytujú v texte a zoznam 
cirkevných sviatkov a obradov. Vo farebnej obrazovej časti sú fotografie ľudí z 



 

 

 

Trebatíc oblečených v rôznych typoch odevov. Pod fotografiami je text vysvetľujúci 
spôsob  nosenia odevu a výpočet jednotlivých súčiastok odevu. Nájdeme tu odev 
detský, dievocký, ženský, mužský, odev pracovný, sviatočný a obradový  či typy 
odevov nosených podľa rôznych príležitostí cirkevného roka. Aranžovanie odevov 
pred fotografovaním a spolupráca na textovej časti je výsledkom práce folkloristu 
Milana Pekaroviča. 

 
Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 (gak): Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica. Piešťanský týždeň č. 7, roč. XXVIII, 

13. 2. 2018, str. 18 
 Daniela Serišová: Plody a semená v tvare ozdôb. Piešťanský týždeň č. 8, roč. 

XXVIII, 20. 2. 2018, str. 10 
 (red): Spomínanie na Ivana Kraska. Piešťanský týždeň č. 9, roč. XXVIII, 27. 2. 

2018, str. 11 
 Daniela Serišová: Najviac priťahuje Starý Kláštor. Piešťanský týždeň č. 10, roč. 

XXVIII, 6. 3. 2018, str. 10 
 (red): Veľká noc v múzeu. Piešťanský týždeň č. 11, roč. XXVIII., 13. marca 2018, 

str. 9 
 Daniela Serišová: Veľká noc v múzeu. Piešťanský týždeň č. 12, roč. XXVIII., 20. 

marca 2018, str. 11 
 (red): Posledný let generála Štefánika. Piešťanský týždeň č. 17, roč. XXVIII, 24. 4. 

2018, str. 16 
 (gak): Noc múzeí s bohatým programom. Piešťanský týždeň č. 20, roč. XXVIII, 15. 

5. 2018, str. 15 
 Viera Dusíková: Amonity nie sú slimáky, ale pravekí predátori. Piešťanský týždeň 

č. 21, roč. XXVIII, 22. 5. 2018, str. 6 
 (red): Pozvánka na prednášku. Piešťanský týždeň č. 26, roč. XXVIII., 26. 6. 2018, 

str. 17 
 (gak): Vystavujú poklady Starého kláštora. Piešťanský týždeň č. 27, roč. XXVIII, 3. 

7. 2018, str. 18 
 (red): História hotelov Slovan a Lipa. (red): Veľká noc v múzeu. Piešťanský týždeň 

č. 29, roč. XXVIII., 17. 7. 2018, str. 16 
 (red): Boli v Piešťanoch templári? Piešťanský týždeň č. 30, roč. XXVIII., 24. júla 

2018, str. 18 
 Viera Dusíková: Hotely Slovan a Lipa žijú už len v maketách a v spomienkach. 

Piešťanský týždeň č. 30, roč. XXVIII, 24. 7. 2018, str. 9 
 Viera Dusíková: Tajomstvo Starého kláštora odhalené. Piešťanský týždeň č. 31, 

roč. XXVIII, 31. 7. 2018, str. 11 
 (red): Za históriou Slovana a Lipy. Piešťanský týždeň č. 34, roč. XXVIII., 21. 8. 

2018, str. 16 
 ProWinter, o. z.: V Elektrárni ukázali Piešťany očami Wintera. Piešťanský týždeň 

č. 37, roč. XXVIII., 11. 9. 2018, str. 11 
 (gak): Aj o premenách Ružového mlyna. Piešťanský týždeň č. 39, roč. XXVIII., 25. 

9. 2018, str. 16 
 (gak): Krása podzemia. Piešťanský týždeň č. 39, roč. XXVIII., 25. 9. 2018, str. 17 
 (Red): Zrod moderných Piešťan. Piešťanský týždeň č. 43, roč. XXVIII, 23. 10. 

2018, str. 16 



 

 

 

 (vd): Piešťany za dvadsať rokov vyrástli na moderné mesto. Piešťanský týždeň č. 
45, roč. XXVIII, 6. 11. 2018, str. 8 

 (red): Výstavné priestory zaplnia betlehemy. Piešťanský týždeň č. 49, roč. XXVIII., 
4. 12. 2018, str. 

 (red): Obri doby ľadovej. Piešťanský týždeň č. 47, roč. XXVIII., 10. 12. 2018, str. 
17 

 (red): Vianočné štvrtky v múzeu. Piešťanský týždeň č. 47, roč. XXVIII., 10. 12. 
2018, str. 17 

 (red): Múzeum už aj pre nepočujúcich. Piešťanský týždeň č. 51-52, roč. XXVIII., 
18. 12. 2018, str. 33 

 Kamerový systém do hlavnej expozície múzea. Piešťanské novinky č. 1, 2018, 
občasník, str. 8 

 Martin Kukučka: Pomohli mu aj maharadžovia. Plus jeden deň, utorok 26. 6. 2018, 
str. 12 

 Český botanik Karel Domin nebol obyčajným hosťom piešťanských kúpeľov. 
Piešťanské novinky č. 3, 1. ročník,, str. 12 (poskytnuté pre TASR) 

 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Letka 13 – najúspešnejšia slovenská stíhacia letka  

realizátor / autor: A. Bolerázsky 
plánovaný výstup: publikácia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2020  
História a osudy letcov Letky 13, ktorá bola dislokovaná na letisku v Piešťanoch 
v období 2. svetovej vojny.  

 
 Stíhací pilot Jozef Drlička z Piešťan 

riešitelia: A. Bolerázsky, S. Bursa 
plánovaný výstup: príspevok do zborníka BalM 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: máj 2017 – november 2018 
odbor: história 
Spolupráca s Petrom Šumichrastom z VHA – poskytnutie doplňujúcich archívnych 
materiálov z kmeňového listu J. Drličku. 

 
 Letecký pluk v Piešťanoch a udalosti v auguste 1944 

riešitelia: A. Bolerázsky  
plánovaný výstup: príspevok do zborníka BalM 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: máj 2016 – jún 2019 
odbor: história 
Štúdium literatúry k danej téme. Ku archívnemu výskumu a štúdiu dobovej tlače 
som sa tento rok v podstate nedostal, lebo to treba realizovať externe v Bratislave 
(VHA), prípadne v archíve v Trnave a v Banskej Bystrici (Múzeum SNP). 

 
 Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na 

území Slovenska  
riešitelia: Mgr. Martin Kostelník, PhD., Ing. Tomáš Mlynský 
plánovaný výstup: získanie vzoriek  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: júl – november 2018  
odbor: história, prírodné vedy 



 

 

 

Získanie vzoriek prírodovedného charakteru z kúpeľných lokalít a vyschnutých 
travertínových kôp do zbierok BalM, fotografické zdokumentovanie aktuálneho 
stavu navštívených lokalít pre fotoarchív BalM, štúdia zameraná na problematiku 
zaniknutých kúpeľných lokalít. 

 
 Spracovanie osobnosti archeológa Jiřího Neustupného vo vzťahu k 

Piešťanskému (dnešnému Balneologickému) múzeu Imricha Wintera 
riešiteľ: V. Krupa 
plánovaný výstup: štúdia v zborníku múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2019 
odbor: archeológia 
Bádanie v archíve Národního muzea v Prahe a dokumentovanie vedeckej činnosti 
archeológa J. Neustupného vo vzťahu k jeho archeologickej činnosti v najbližšom 
okolí Piešťan v hraniciach okresu Piešťany v období I. ČSR.  

 
 Výskum typov ľudového odevu piešťanského odevného variantu 

riešiteľ: V. Pribišová 
plánovaný výstup: perspektívne samostatná publikácia alebo obsiahlejšia štúdia v 
zborníku Balneologický spravodajca 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2020 
odbor: etnológia 
Výskum typov ľudového odevu v obciach v okolí Piešťan – tzv. piešťanského 
odevného variantu.  

 
 Výskum k osobnosti Jána Makoňa 

riešitelia: A. Bolerázsky, V. Krupa 
plánovaný výstup: perspektívne vydanie samostatnej publikácie Historický 
turistický sprievodca Jána Makoňa. Vydanie v spolupráci s mestom, resp. 
Rezortom Piešťany.   
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2019 
odbor: Regionálny miestopis a história 
Archívny výskum osobnosti autora turistického sprievodcu a majiteľa tlačiarne 
v Piešťanoch Jána Makoňa, jeho života a činnosti v oblasti poznávania regiónu 
Piešťan a predovšetkým Považského Inovca v tejto oblasti.  

 
 Výskum kúpeľov na Spiši 

riešitelia: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
plánovaný výstup: výstupom bude štúdia Kúpeľníctvo na Spiši, príspevok k 
dejinám spišských kúpeľov publikovaná v zborníku Balneologického múzea 
(Pokračujúca z predošlého obdobia) 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2014 – 2019  
odbor: história, balneohistória 
Výskum kúpeľov na Spiši, predovšetkým zaniknutých kúpeľov a spracovanie ich 
histórie.  

 
 Štúdium archívnych materiálov k súpisu obyvateľstva z roku 1869 týkajúcich 

sa Piešťan 
riešitelia: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 



 

 

 

plánovaný výstup: výstupom bude štúdia Teplická časť Piešťan vo svetle súpisu 
obyvateľstva z roku 1869 publikovaná v zborníku Balneologického múzea 
Balneologický spravodajca  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2017 – 2019 
odbor: história, balneohistória 
Spracovanie údajov súpisu obyvateľstva z roku 1869 a špeciálne spracovanie 
súpisu obyvateľov kúpeľnej časti dnešných Piešťan – Teplíc.  

 
 Spracovanie odbornej terminológie z oblasti balneológie a balneohistórie zo 

staršej odbornej literatúry (hlavne nemeckej a maďarskej) do podoby 
slovníka (slovensko – nemecko – maďarský, resp. + latinský) pre uľahčenie 
a u jednotenie prekladov špecifických termínov používaných v publikačnej 
činnosti 
riešitelia: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
plánovaný výstup: štúdia uverejnená v zborníku Balneologického múzea, prípadne 
uverejnená na internetovej stránke múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2019 
odbor: história, balneohistória 
Spracovanie odbornej terminológie z oblasti balneológie a balneohistórie zo 
staršej odbornej literatúry (hlavne nemeckej a maďarskej) do podoby slovníka 
(slovensko – nemecko – maďarský, resp. + latinský) pre uľahčenie a u jednotenie 
prekladov špecifických termínov používaných v publikačnej činnosti 

 
 Revízia bádenských otolitov Slovenska 

riešitelia: prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., Ing. Tomáš Mlynský, Mgr. 
Barbara Chalupová Zahradníková, PhD. 
plánovaný výstup: publikovanie v Zborníku Balneologického múzea v Piešťanoch, 
prípadne, zverejnenie vo forme správy v časopise Geologica Carpathica. 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2020  
odbor: prírodné vedy 
Hlavným cieľom je taxonomické spracovanie materiálu, ktorý pochádza zo 
zaniknutej lokality Borský Mikuláš – Vinohrádky. Stratigraficky patrí súvrstvie do 
obdobia vrchného bádenu. Zistená fauna rýb bude porovnávaná so spracovanými 
lokalitami vo Viedenskej panve. 
 

 Kraslice 
riešitelia:: V. Pribišová – J. Gruska 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: február 2017 – jún 2018 
odbor: etnografia 
plánovaný výstup: článok: Zbierka kraslíc Viery a Jozefa Gruskovcov. 
Balneologický spravodajca, vydaný v r. 2018 
Spracovanie uniktánej zbierky kraslíc manželov Gruskovcov. Výskup a následne 
aj výstava unikátnej zbierky boli východiskami pre jej spracovanie v odbornom 
článku publikovanom v zborníku Balneologického múzea Imricha Wintera.  
 

 Betlehem – Klaňanie sa pastierov zo zbierok Balneologického múzea I. 
Wintera 
riešiteľ: V. Pribišová 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: začiatok 2. polrok roku 2018 
odbor: Etnografia 



 

 

 

plánovaný výstup: drobná tlač, december 2018 
Výskum zbierkového predmetu – dreveného betlehemu z etnologickej zbierky, 
ktorý pochádza z okolia stredoslovenských banských miest – z okolia Banskej 
Štiavnice, 19. storočie. Výstupom bola drobná tlač.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.balneomuzeum.sk  
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku – 2015, 

aktualizácia priebežne 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/balneomuzeum/ 
 
Istagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Rádio Regina – propagácia výstav a expozícií, edičnej činnosti, 

vedeckovýskumnej činnosti, prednášok. 
 Portál ZPiešťan – propagácia výstav a expozícií, edičnej činnosti, 

vedeckovýskumnej činnosti, prednášok. 
 Portál PNky – propagácia výstav a expozícií, edičnej činnosti, vedeckovýskumnej 

činnosti, prednášok. 
 Web-stránka múzea – propagácia výstav a expozícií, edičnej činnosti, 

vedeckovýskumnej činnosti, prednášok. 
 Periodikum AB Piešťany– propagácia výstav a expozícií, edičnej činnosti, 

vedeckovýskumnej činnosti, prednášok.  
 Periodikum Piešťanský týždeň – propagácia výstav a expozícií, edičnej činnosti, 

vedeckovýskumnej činnosti, prednášok. 
 
Výročné správy organizácie  
Správy o Balneologickom múzeu za roky 2015 – 2017 boli zverejnené v zborníku 
múzea Balneologický spravodajca, ktorý bol vydaný koncom roku 2017. 

 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ: 5 

 Počet oslovených ZŠ: 48 

 Počet oslovených SŠ: 20 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: školy oslovujeme distribúciou 

tlačených materiálov – prospektov múzea, pozvánok a pod. Okrem toho im 

http://www.balneomuzeum.sk/
https://www.facebook.com/balneomuzeum/?ref=br_rs


 

 

 

pravidelne zasielame pozvánky, informácie o ponúkaných prednáškach, 

prezentáciách, výstavách a expozíciách mailom.  

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: návštev škôl 

v expozíciách a výstavách múzea, záujem o prednášky a lektorské sprievodné 

prednášky.  

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Jeho osudom boli Piešťany SK 120/E 6 - E 

Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica / 
Pôvabné plody a semená v tvare ozdôb 

SK 120/E 6 - E 

Amonity Slovenska – I. časť SK 120/E 6 - E 

Piešťanské kúpeľné hotely Slovan a Lipa SK 120/E 6 - E 

Zrod moderných Piešťan / Aké boli Piešťany 
v 1. ČSR (1918 – 1938) 

SK 120/E 6 - E 

Betlehemy zo zbierky Stanislava Dostála SK 120/E 6 - E 

Česká a slovenská maľba (z Medzinárodných 
maliarskych sympózií) 

SK 120/E - - E 

Piešťany očami Wintera SK 120/E 6 - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 
Iné formy propagácie  
 
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Múzeum spolupracuje so spoločnosťou Wander book pri propagácii jednotlivých 

expozícií múzea prostredníctvom drobných turistických tlačí a „vstupeniek“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 

- 
 

Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
 A. Bolerázsky: Štefánikova etnografická zbierka a indická zbierka Mareka 

Lubošinského vo fonde Balneologického múzea v Piešťanoch. Múzeum, č.1/2018, 
roč. LXIV, s. 7-11 

 Krupa, V. – Dusíková, V.: Aj Piešťany majú svoje tajné podzemie. Piešťanský 
týždeň č. 13, 27. 3. 2018, str. 11, roč. XXVIII 

 Krupa, V.: Reštaurovanie súboru keramiky z kaštieľa v Chtelnici. Chtelničan č. 
1/2018, roč. VIII., január – marec 2018, str. 5 

 Krupa, V.: Oslavná báseň Adama Trajana dostala novú knižnú podobu. 
Piešťanský týždeň č. 5, 30. 1. 2018, roč. XXVIII, str. 17  

 Krupa, V.: Zbierky múzea obohatili sakrálne obrazy. Piešťanský týždeň č. 30, roč. 
XXVIII, 24. 7. 2018, str. 8 

 A. Bolerázsky: Piešťanec rtk. Jozef Drlička – stíhací pilot letky 13 a prvá obeť z jej 
radov v bojoch na východnom fronte. In: Balneologický spravodajca 2015 – 2017, 
Piešťany, roč, XLII, s. 42-67 (v spoluautorstve) 

 A. Bolerázsky: Akvizícia a reštaurovanie secesnej kachľovej pece z bývalej 
Fuchsovej vily v Piešťanoch. In: Balneologický spravodajca 2015 – 2017, 
Piešťany, roč, XLII, s. 271-278 

 A. Bolerázsky: Múzejno-vzdelávací projekt „Život pri rieke Váh a voda v živote 
človeka“. In: Balneologický spravodajca 2015 – 2017, Piešťany, roč, XLII, s. 279-
288 

 J. Hluchová: Truhlice a súseky v zbierkovom fonde Balneologického múzea 
Imricha Wintera v Piešťanoch. In: Balneologický spravodajca 2015 – 2017, 
Piešťany, roč, XLII, s. 187 – 206  

 Vladimír Krupa – Vladimíra Pribišová: Piešťany vo fotografii. Od záveru monarchie 
po zánik I. Československej republiky. Piešťany 2018 (monografia) 

 Milan Pekarovič – Vladimíra Pribišová: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach. 
Piešťany 2018 (monografia) 

 
V zahraničí  
- 
 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
Recenzia alebo kritika v dennej tlači 
- 



 

 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej  
- 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
 Šiel medzi ľudí a zmenil mesto, Katolícke noviny č. 20, roč. 133, 20. 5. 2018, str. 

16-17 
 

 
 



 

 

 

  

    
   VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE 
 

      Hlavná budova – bývalá banka 

 



 

 

 

Vlastivedné múzeum v Galante 

 
adresa: Hlavná 976/8, 924 01 Galanta 
tel: +421 31 78 05 535 
e-mail: vlast.muzeum@zupa-tt.sk  
web: https://www.muzeumgalanta.sk/  
https://www.facebook.com/Vlastivedné-múzeum-v-Galante 
zriaďovacia listina č. 1357 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1969 
riaditeľ:  do 30.6.2018 Mgr. Daniel Libárik, poverený riadením 

 od 1.7.2018 Mgr. Michal Takács 
 

Dom ľudového bývania v Matúškove 

  Vlastivedné múzeum v Galante 
sídli v historickej budove v centre mesta 
vedľa rímsko-katolíckeho kostola a 
farského úradu.  

Múzeum vzniklo v roku 1969 s 
poslaním dokumentácie vývoja prírody a 
spoločnosti v regióne. Múzeum má za cieľ 
zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo s 
vedomím povinnosti chrániť a zveľaďovať 
nenahraditeľné kultúrne hodnoty regiónu 
Galanty. Jeho zbierka má vlastivedný 
charakter s užšou špecializáciou 
dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.  

Činnosť múzea bola ohodnotená aj ocenením Múzeum roka 2014. Pre 
návštevníkov sú v novovybudovaných priestoroch múzea dostupné stále expozície a 
tematické výstavy, okrem nich pracovníci organizujú aj rôzne semináre, konferencie a 
sprievodné prezentačné podujatia. Ku kultúrno-vzdelávacej činnosti múzea patrí 
odborný výklad pre individuálnych návštevníkov a organizované skupiny, školám sú 
ponúkané viaceré možnosti múzejno-pedagogických aktivít.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodný kolový mlyn v Jelke Vodný kolový mlyn v Tomášikove 

mailto:vlast.muzeum@zupa-tt.sk
https://www.muzeumgalanta.sk/
https://www.facebook.com/Vlastivedné-múzeum-v-Galante


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov VMG za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 174.168 174.168 154.815,85 88,88 

620 Odvody 57.900 57.900 52.145,32 90,06 

630 Tovary a služby 112.440 115.040 103.822,2 90,25 

640 Bežný transfer 1.500 1.500 1.503,41 100,23 

SPOLU 346.088 348.608 312.286,78 89,58 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMG za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 42.000 42.000 39.094,3 93,08 

HIM - - - - 

SPOLU 42.000 42.000 39.094,3 93,08 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMG za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

- - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    4.863,9 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov VMG z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia SR 

Reštaurovanie 
historických kníh  2.045 - - KV 

2 MK SR 
 

Realizácia EZS a 
EPS v Dome 
ľudovom 
v Matúškove 

2.400 - - KV 

3 MK SR Realizácia 
projektovej 
dokumentácie 
rekonštrukcie 
Vodného mlyna 
v Tomášikove 

28.842 - - KV 

4 MK SR Obnova Vodného 
mlyna v Jelke 
a jeho areálu – 
workshop 

3.000 - - KV 

5 Mesto 
Galanta 

Rodinná sobota – 
Veľká noc 
v múzeu, Záhada 
v múzeu, 
Rodinná sobota – 
Vianoce v múzeu  

1.500 500 59,75 BV 

6 Mesto 
Galanta 

Noc múzeí a 
galérií  

2.500 2.100 214,59 BV 

SPOLU BV 2.600 274,34  

SPOLU KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMG za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

4 - - - - 

 

Objekty v nájme VMG za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

2 
Depozit ZDROJ 1.314,3 32.722,08 

Depozit SAD 284,4 2.514,42 

 

Priestorové podmienky VMG v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

3.484 100 1.182,8 120 1.598,7 274,75 207,75 

 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
 
Expozície  
 
Vlastivedné múzeum v Galante má 18 stálych expozícií. V roku 2018 nebola verejnosti 
sprístupnená žiadna nová expozícia. 
 
Miestopis Galanty a okolia 
rok sprístupnenia: 1992 
kurátori: Mgr. Eva Boťanská, Mgr. Michal 
Takács  
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.650   
 
Expozícia zameraná na prezentáciu vývoja 
osídlenia mesta Galanty a okolia a obcí 
patriacich v minulosti administratívne k mestu Galanta. Expozícia bola reinštalovaná 
a rozšírená o nové nálezy archeologického bádania v meste Galanta. Návštevníci sa 
môžu zoznámiť s históriou Galanty od najstarších hmotných a písomných 
prameňov  až po obnovu a sprístupnenie kaštieľa ako kultúrneho stánku v r. 1992. 
 
 

Meštianska bytová kultúra z prelomu 19.-
20. stor. 
rok sprístupnenia: 1992 
kurátorka: Mgr. Eva Boťanská 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.650 
 
Expozícia sa nachádza v exkluzívnych  
priestoroch Renesančného kaštieľa 
v Galante na ul. Esterháziovcov. Expozícia meštianskeho bývania je krátkym 
exkurzom do bytovej kultúry mestskej vrstvy z obdobia,  keď dobový vkus ovplyvňoval 
romantizmus neoštýlov a secesia. Táto časť expozície bola v r. 2011 pri príležitosti 
Noci múzeí a galérií doplnená  figurínami s dobovým ošatením.  Expozícia je doplnená 
o maketu zbúranej barokovej kaplnky, kamenný erb Esterháziovcov a kamennú pietu.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dom ľudového bývania v Matúškove 
rok sprístupnenia: 1984 
kurátori: Mgr. Mária Szanyi, PhDr. Izabela 
Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudový v Matúškove 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov : 122 
 
Dom ľudového bývania v Matúškove 
(kultúrna pamiatka) bol postavený v roku 
1847 a patril rodine Panyikovej. 
V trojpriestorovom objekte sa nachádza 
expozícia ľudového bývania z prelomu 19. a 20. storočia. Vo vstupnej miestnosti 
(pitvor a podkomínová časť) a prednej izbe je izbové a kuchynské zariadenie 
charakteristické pre spôsob ľudového bývania maďarského etnika v obci. Zadná izba 
prezentuje zariadenie parádnej izby rodiny  zámožnejšieho gazdu zo Slovenského 
Komlóšu (Maďarsko). Nábytková časť je tu doplnená honosným bytovým tkaným 
a bohato vyšívaným textilom. 

 
Vodný mlyn v Jelke 
rok sprístupnenia: 1984 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Jelke 
výstup: skladačka 
počet návštevníkov :  3.199 
 
Vodný mlyn na Malom Dunaji (kultúrna 
pamiatka) pri obci Jelka patril rodine 
Némethovej. Najstaršie doklady o ňom, ako 
o lodnom mlyne pochádzajú  z roku 1894. 
Povolenie na prestavbu lodného mlyna na 
kolový dostal Jozef Németh v roku 1899. 
V mlyne sa začalo mlieť v auguste roku 1906. Prestavba jednopodlažnej budovy na 
viacpodlažnú sa uskutočnila do roku 1916. Mlecia sústava mlyna pozostáva z valcovej 
stolice firmy Beirtfeld-Daněk z Blanska na Morave, výťahov, lúpačky firmy Prokop 
a synové, kúkoľníka, múčnej truhly, hranolového vysievača, valcovitého triéra,  
šrotovníka firmy Wichterle a Kovařík z Moravy. Na južnej fasáde mlynice je pristavaná 
tzv. prašná komôrka, stojaca na štyroch koloch. V mlyne sa mlelo do apríla 1951. 
Obnova mlyna sa realizovala v rokoch 1992-94. 

 
Vodný kolový mlyn v Tomášikove 
rok sprístupnenia: 1982 
kurátorky: Mgr. Mária Szanyi, PhDr. Izabela 
Danterová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Tomášikove 
výstup: skladačka 
počet návštevníkov :  3.080 
 
Vodný mlyn na Malom Dunaji (kultúrna 
pamiatka) pri obci Tomášikovo dal postaviť 



 

 

 

Ján Maticza v roku 1893. Drevená mlynica so sedlovou strechu je postavená na 
drevených pilótach z agátového dreva, zatlčených sčasti do brehu rieky, sčasti do dna 
rieky. Technické zariadenie mlyna pozostáva zo sústavy hnacej (veľké vodné koleso 
so spodným náhonom, hate) prevodovej (ozubené kolesá, remenice) a mlecej 
(zloženie dvoch kameňov na masívnom mlynskom lešení, násypný kôš, korýtko 
s krosienkami, kožené hrdlo, mechanický výťah, múčna truhlica, odberné hrdlo, 
vrecia). Posledná väčšia oprava a modernizácia mlyna sa uskutočnila v roku 1940. 
Obnova mlyna sa realizovala v roku 1982. 

 
Dejiny mlynárstva na Malom Dunaji a história Vodného mlyna v Tomášikove – 
expozícia 
rok sprístupnenia: 12.06.2017  
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Tomášikove 
výstup: - 
Počet návštevníkov:  3.080 
 
Expozícia sa nachádza v interiéri Vodného 
mlyna v Tomášikove a pozostáva zo 6 
panelov. Jednotlivé výstavné celky obsahujú 
textovú časť (v slovenskom, maďarskom 
a anglickom jazyku) a dobové fotografie o širšom regióne Malého Dunaja, o rodine 
Maticzovcov, ďalej o vývoji mlynárskeho remesla a zariadení samotného Kolového 
mlyna v Tomášikove. 

 
Expozícia ľudovej architektúry a bývania vo Veľkých Úľanoch 
rok sprístupnenia: 1992 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudového bývania vo 
Veľkých Úľanoch 
výstup: - 
počet návštevníkov: 955 
 
Dom ľudovej architektúry (kultúrna pamiatka) 
bol postavený v roku 1910. V ňom na 
požiadanie Obecného úradu vo Veľkých 
Úľanoch zo zbierkového fondu múzea sa 
v roku 1992 vybudovala expozícia spôsobu 
ľudového bývania v obciach regiónu 
v medzivojnovom období.  V trojpriestorovom dome sa nachádza charakteristické 
zariadenie prednej izby, kuchyne a komory, kde sú umiestnené kolekcie predmetov 
pozostávajúce z nábytku, textilu, kuchynského riadu, náradia a bytových doplnkov. 

 
     
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Expozícia v Dome ľudového bývania v Šali 
rok sprístupnenia: 1979 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudový, Šaľa 
výstup: - 
počet návštevníkov: neevidovaný 
 
V Dome ľudovej architektúry v Šali, známom 
aj ako sochový dom sa pre verejnosť 
sprístupnila prvá expozícia tradičného 
ľudového bývania v roku 1979 (autorky: J. 
Grófová, M. Szanyi). Najstaršia časť objektu 
pochádza z roku 1831. Súčasná expozícia 
v ňom prezentuje tradičné ľudové bývanie 
v Šali a v oblasti dolného toku Váhu. V štyroch miestnostiach dlhého roľníckeho domu 
sa nachádza dobové zariadenie prednej izby, pitvoru a podkomínovej časti, zadnej 
izby a komory. Okrem nábytkovej časti je tu vystavený ľudový textil a súčasti 
odievania, kuchynské náradie a nástroje na domáce práce. Zariadenie znázorňuje 
spôsob života a bývania ľudí v 2. polovici 20. storočia.  

 
Najstaršie dejiny regiónu Veľká Mača 
rok sprístupnenia: 1998 
kurátori: PhDr. Jozef Ižóf, PhDr. Rudolf 
Kujovský, CSc., Mgr. Eva Boťanská, Mgr. 
Michal Takács 
miesto realizácie: Výstavná sieň Obecného 
úradu, Veľká Mača 
výstup: - 
počet návštevníkov: 326 
 
Expozícia je rozdelená do troch častí. Prvá 
časť je zameraná na prezentáciu vývoja 
osídlenia širšieho okolia Veľkej Mače 
pomocou archeologických nálezov. Najpočetnejšie sú  archeologické predmety 
pochádzajúce z lokality Mačianske vŕšky. Druhá časť expozície je venovaná 
novodobým dejinám obce, tretia časť reprezentovaná národopisnými 
a prírodovednými predmetmi z obce a jej okolia. 

 
Expozícia v Dome ľudového bývania v Žihárci 
rok sprístupnenia: 12. 6. 2009 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudového bývania 
v Žihárci 
výstup: - 
počet návštevníkov: 159 
 
Múzeum v rámci spolupráce s Obecným 
úradom v Žihárci od 2005 poskytuje 
metodickú pomoc pri zariaďovaní miestneho 
domu ľudového bývania. V dvoch 



 

 

 

miestnostiach domu múzeum pripravilo stále expozície zo svojich zbierok na témy 
Spracovanie konopy a tkáčske remeslo v Žihárci a Čižmárske a obuvnícke remeslo 
v Žihárci. Expozícia o spracovaní konopy prezentuje skupinu nástrojov, ako krosná, 
motovidlá, navíjadlá, mangle a piesty. Expozícia čižmárskeho a obuvníckeho remesla 
znázorňuje dobové zariadenie čižmárskej a obuvníckej dielne (šijací stroj, kopytá, 
formy na čižmy, topánky, čižmy, vyzuváky, truhla na jarmok, atď.)  Obidve témy 
prezentujú remeselnícku činnosť v 1. polovici 20. storočia. 

     
Najstaršie dejiny Serede a okolia 
rok sprístupnenia: 2004 
kurátor: Mgr. Michal Takács 
miesto realizácie: Mestské múzeum v Seredi 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.884 
 
Expozícia zameraná na praveký 
a stredoveký vývoj širšieho okolia regiónu 
a na slávne  dejiny šintavského hradu. 

 
 

Mestská bytová kultúra   
rok sprístupnenia: 3.12.2014 
kurátor: Mgr. Eva Boťanksá, Mgr. Erika 
Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v  Galante, Hlavná 976/8, Galanta 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov:  6.617 
 

 
Expozícia predstavuje dve kolekcie 
historického nábytku z konca 19. a začiatku 
20. storočia.  

 
Sakrálne pamiatky 
rok sprístupnenia: 3.12.2014 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v  Galante, Hlavná 976/8, Galanta 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov:  6.617 
 
Expozíciu  tvoria predmety z 18.-19. 
storočia, ktoré boli jednak súčasťou zariadenia chrámu ako aj drobné ľudové plastiky 
cirkevného charakteru.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Tradičná ľudová kultúra galantského 
regiónu  
rok sprístupnenia: 3.12.2014 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v  Galante, Hlavná 976/8, Galanta 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov:  6.617 
 
Expozícia ponúka jedinečný výber z bohatej 
etnologickej zbierky múzea, prostredníctvom 
ktorého predstavuje  rôznorodosť  spôsobu   života   ľudu  na našom území počas 
posledných 200 rokov. 

 

Lekáreň  
rok sprístupnenia: 3.12.2014 
kurátor: Mgr. Eva Boťanská 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v  Galante, Hlavná 976/8, Galanta 
výstup: katalóg, plagát, leták 
počet návštevníkov:  6.617 
 
Expozícia prináša jedinečný pohľad do 
zariadenia lekárne z roku 1909, ktoré sa 
spája s menom známeho lekárnika Ernesta 
Ulreicha. 

 
Výtvarní umelci regiónu  
rok sprístupnenia: 3.12.2014 
kurátor: Mgr. Eva Boťanská, Mgr. Erika 
Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v  Galante, Hlavná 976/8, Galanta 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov:  6.617 
 
Zastupujú zbierku umeleckej histórie 
a predstavujú diela rôznych výtvarných techník. 

 

Mlyny a mlynárske remeslo  
rok sprístupnenia: 3.12.2014 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v  Galante, Hlavná 976/8, Galanta 
výstup: katalóg, plagát, leták 
počet návštevníkov:  6.617 
 
Expozícia informuje o histórii mlynárskeho 
remesla od kamenného žarnova až po 
moderné mlyny v galantskom regióne. 

 



 

 

 

Archeologická lokalita Gáň-Brakoň  
rok sprístupnenia: 3.12.2014 
kurátor: Mgr. Jozef Urminský 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v  Galante, Hlavná 976/8, Galanta 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov:  6.617 
 
Expozícia podáva obraz o nálezoch, ktoré dokumentujú  bohaté  osídlenie   tohto   
regiónu  od  neolitu cez  staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po obdobie sťahovania 
národov. 

 
Výstavy 

 
Vianoce v 20. storočí  
(06.12.2017 – 31.1.2018) 
vernisáž: 06.12.2017 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: pozvánka, plagát  
počet návštevníkov: 299 

 
Výstava venovaná Vianociam a ich 
tradíciám v 20. storočí. Prezentovala 
vianočné zvyky a ich históriu prostredníctvom textových panelov a zbierkových 
predmetov z fondu etnológie  a histórie. Na výstave sú okrem zbierkových predmetov 
múzea a predmetov či fotografií zapožičaných od súkromných osôb prezentované aj 
pohľadnice zo zbierok Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch a betlehemy zo 
Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. 

 
Avari a Slovania na sever od Dunaja   
(7.2.2018 – 12.5.2018) 
vernisáž: 7.2.2018 o 17,00 h. 
autori/kurátori: András Csuthy, Podunajské 
múzeum v Komárne, Marek Both, SNM – 
Múzeá v Martine, Mário Žáčik, Tríbečské 
múzeum v Topoľčanoch, Zuzana 
Litviaková, Vlastivedné múzeum v Galante 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: katalóg, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1.186 

 
Dve etniká, dva rôznorodé svety, spoločné osudy. Výstava  dokumentuje spolužitie 
Avarov a Slovanov na území Slovenska a prezentuje unikátny materiál starý viac ako 
tisíc rokov - od obdobia príchodu prvých Slovanov na naše územie až po vznik 
Veľkomoravskej ríše. Návštevníci majú možnosť vidieť množstvo artefaktov 
zapožičaných z niekoľkých inštitúcií. Väčšinu prezentovaného materiálu tvoria šperky, 
súčasti odevov a konských postrojov z drahých kovov, no nechýbajú ani predmety 



 

 

 

dennej potreby, keramika alebo zbrane. Vystavené predmety dopĺňajú texty, mapy, 
fotografie a rekonštrukcia objaveného hrobu avarského jazdca a koňa. 

 
     

Od chmeľu k pivu 
(19.5.2018 – 8.9.2018 ) 
vernisáž: 19.5.2018 o 17,30 h. 
kurátori: Mgr. Ondrej Godál, PhDr. Izabela 
Danterová, Mgr. Diana Gruberová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:  2.225 

 
Výstava zapožičaná z Tríbečského múzea 
v Topoľčanoch prezentovala vývoj a históriu pivovarníctva na Slovensku. Výstavu 
dopĺňali zbierkové premety zo zbierok Vlastivedného múzea z fondu histórie 
a etnológie. 
 

     

Významné výročia slovenských dejín 
(19.9.2018 – 1.12.2018 ) 
vernisáž: 19.9.2018 o 17,00 h. 
kurátor: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante 
výstup: plagát, pozvánka, skladačka, tlačová 
správa 
počet návštevníkov: 1.923 

 
Výstava bola realizovaná pri príležitosti 
„osmičkových výročí“ v rámci dejín Slovenskej republiky. Výstava sa zamerala na roky, 
ktoré mali v dátume osmičku a mali výrazný dopad na slovenské dejiny- roky 1918, 
1938, 1968, 1988 a tiež 1993. Výstava tieto roky prezentovala prostredníctvom 
textových panelov a zbierkových predmetov z fondu VM a predmetov zapožičaných 
od súkromných zberateľov. Výstavu zrealizovalo Vlastivedné múzeum v spolupráci so 
SNM - Historickým múzeom, Divadlom Jána Palárika v Trnave a Galantskou 
knižnicou. Súčasťou výstavy boli aj sprievodné tematické prednášky k jednotlivým 
výročiam.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

 

Biológia vzrušenia  
(5.12.2018 – 2.2.2018 ) 
vernisáž: 5.12.2018 o 16,00 h. 
kurátori: Ing. Jozef Csütörtöky PhD., Katalin 
Szabó, PhD.  PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v G 

alante 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 984 
 
Výstava pod názvom Biológia vzrušenia, 
ktorá podáva obraz o životnej dráhe tvorcu teórie stresu Hansa Selyeho od 
študentských rokov v Komárne po vedecké výskumy v Montreali. 

 
   
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Vianoce v 20.storočí  
(6.12.2018 – 6.1.2019) 
vernisáž: 6.12.2018 o 16,00 h.  
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Múzeum Jána Thaina 
v Nových Zámkoch 
výstup:  
počet návštevníkov: 432 

 
Výstava venovaná Vianociam a ich 
tradíciám v 20. storočí. Prezentovala 
vianočné zvyky a ich históriu 
prostredníctvom textových panelov a zbierkových predmetov z fondu etnológie. Na 
výstave boli okrem zbierkových predmetov múzea a predmetov či fotografií 
zapožičaných od súkromných osôb prezentované aj pohľadnice zo zbierok Múzea 
Jána Thaina v Nových Zámkoch. 
 
Expozícia v kaviarni Esterházy Wine & 
Coffee  
(16.1.2017 -  trvá) 
vernisáž: bez vernisáže  
kurátor: Mgr. E.Slobodová   
miesto realizácie: Neogotický kaštieľ, 
Parková 1005, 92401 Galanta 
výstup : 
počet návštevníkov: 300   
  
V rámci spolupráce s kaviarňou Esterházy boli zapožičané do interiéru fragmenty a 
časti pôvodného zariadenia kaštieľa, v ktorom sa kaviareň nachádza. Múzeum 
zapožičalo 13 zbierkových predmetov z historického fondu do jednej z miestností.   
     
 
 



 

 

 

Vymenené domovy 
(23.11.2016 – 31.1.2019) 
vernisáž: 23.11.2016 o 17,00 h.  
kurátorky: Sylvia Siposová, Gabriella Jarábik 
miesto realizácie: SNM-Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku  
výstup: - 
počet návštevníkov: vykazuje SNM – 
Múzeum kultúry Maďaro   v na Slovensku 

 
Dlhodobá výstava, na ktorej je 
prezentovaných 32 ks zbierkových 
predmetov z etnologickej zbierky VM 
v Galante. 
 
Vernisáže 
 
Avari a Slovania na sever od Dunaja  (7.2.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Výstava  dokumentuje spolužitie Avarov a Slovanov na území Slovenska a prezentuje 
unikátny materiál starý viac ako tisíc rokov - od obdobia príchodu prvých Slovanov na 
naše územie až po vznik Veľkomoravskej ríše. Väčšinu prezentovaného materiálu 
tvoria šperky, súčasti odevov a konských postrojov z drahých kovov, no nechýbajú ani 
predmety dennej potreby, keramika alebo zbrane. Vystavené predmety dopĺňajú texty, 
mapy, fotografie a rekonštrukcia objaveného hrobu avarského jazdca a koňa. 

 
Od chmeľu k pivu (19.5.2018 o 17,30 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Výstava zapožičaná z Tríbečského múzea v Topoľčanoch prezentovala vývoj 
a históriu pivovarníctva na Slovensku. Výstavu dopĺňali zbierkové predmety zo zbierok 
Vlastivedného múzea z fondu histórie a etnológie.  

 
Významné výročia slovenských dejín (19.9.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Výstava bola realizovaná pri príležitosti „osmičkových výročí“ v rámci dejín Slovenskej 
republiky a zamerala sa na roky, ktoré mali v dátume osmičku - roky 1918, 1938, 1968, 
1988 a tiež 1993. Výstava tieto roky prezentovala prostredníctvom textových panelov 
a zbierkových predmetov z fondu VM a predmetov zapožičaných od súkromných 
zberateľov. Výstavu zrealizovalo Vlastivedné múzeum v spolupráci so SNM - 
Historickým múzeom, Divadlom Jána Palárika v Trnave a Galantskou knižnicou. 
Súčasťou vernisáže bol príhovor kurátora a  kultúrny program v podaní hostí zo ZUŠ 
Josepha Haydna v Galante.   

 
Biológia vzrušenia (5.12.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Vernisáž výstava pod názvom Biológia vzrušenia, ktorá podáva obraz o životnej dráhe 
tvorcu teórie stresu Hansa Selyeho od študentských rokov v Komárne po vedecké 
výskumy v Montreali. 
 
 



 

 

 

Vianoce v 20. storočí (6.12.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch 
Výstava venovaná Vianociam a ich tradíciám v 20. storočí. Prezentovala vianočné 
zvyky a ich históriu prostredníctvom textových panelov a zbierkových predmetov 
z fondu etnológie. Na výstave sú okrem zbierkových predmetov múzea a predmetov 
či fotografií zapožičaných od súkromných osôb prezentované aj pohľadnice zo zbierok 
Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. 
 

     
Koncerty a festivaly 
 
- 
 
Ostatné 
 
Do múzea počas Galantských trhov (9. – 
11.8.2018) 
organizátor: VMG 
miesto realizácie: VMG 
výstup: plagát, letáky, tlačová správa 
počet návštevníkov: 354 
 
Tento rok VMG prvý krát usporiadalo 
program, ktorý bol spojený s Galantskými 
trhmi. Na nádvorí si návštevníci mohli 
vyskúšať rôzne remeslá ako napr. 
paličkovanie, voskové ozdoby, ryžovanie zlata, či vyskúšať niečo modernejšie ako 
filcovú techniku alebo balónikové zvieratká. V rámci výstavy Od chmeľu k pivu sa na 
nádvorí varilo domáce múzejné pivo. V stálych expozíciách čakala na návštevníkov 
komentovaná prehliadka, tvorivé dielne a „mačka vo vreci“.  

 
Noc múzeí a galérií (19.5.2018) 
organizátor: Ing. Katarína Füssy, Mgr. 
Daniel Libárik 
miesto realizácie: VMG, Renesančný kaštieľ 
v Galante, Neogotický kaštieľ v Galante 
výstup: tlačová správa, plagát, letáky 
počet návštevníkov: 658 
 
Vo VMG spestrili prehliadku kostýmovým 
sprievodom a fotografiami, ktoré 
návštevníkom ukázali ako vyzerali niektoré 
zbierkové predmety v stálych expozíciách 
pred reštaurovaním. Okrem toho sa mohli zapojiť do lúštenia tajničky, ktorá 
obsahovala otázky o múzeu a kaštieľoch. O 17:30 hod. sa vo veľkej sále uskutočnila 
vernisáž výstavy Od chmeľu k pivu. Po zahájení si návštevníci prezreli výstavu, na 
nádvorí ich čakala ochutnávka piva, atmosféru im spríjemnilo vystúpenie country 
skupiny. 

 
     



 

 

 

Záhada v múzeu 
dátum realizácie: 27.10.2018 
organizátor: VMG 
miesto realizácie: VMG 
výstup: tlačová správa, plagát, letáky 
počet návštevníkov: 657 
 
VMG pripravilo dobrodružné podujatie pod 
názvom „Záhada v múzeu“. V múzeu 
zavládla tma a vďaka stopám návštevníci 
odhaľovali tajomstvo ukradnutého 
náhrdelníku. Už pred otvorením ľudia čakali pred bránou. Pri vstupe do múzea dostali 
lampáše a tajničku, ktorá im napomáhala k vyriešeniu záhady. Ich úlohou bolo odhaliť, 
ktorý z troch podozrivých ukradol náhrdelník. Detektívi (návštevníci) museli rozmýšľať, 
počúvať, pýtať sa, ochutnávať, hľadať a dokonca aj počítať, aby odhalili páchateľa. 
Vstup na podujatie bolo voľné. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Mesta 
Galanta.  

 
      

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Budapesti Történeti Múzeum - žiadosť o konzultáciu a zapožičanie zbierkového 

predmetu – „Kachlica s postavou sv. Judity“ na výstavu na základe typovo 
orientovanej výstavy. 

 SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave – tvorba novej 
etnologickej expozície pod názvom Jedlo, nápoje, sny...Všedné dni a sviatky 
v živote ľudu a zapožičanie zbierkových predmetov (Mgr. I. Danterová) 

 Magyar Néprajzi Társaság (Maďarská národopisná spoločnosť) – poradenská 
činnosť pri terénnych výskumoch v galantskom regióne pre záujemcov ľudovej 
kultúry ako zahraničná dopisujúca členka spoločnosti (Mgr. I. Danterová) 

 Magyarországi Tájházak Szövetsége (Zväz Domov ľudového bývania v MR) 
poradenská služba pri zriadení domov ľudového bývania ako členka 
predstavenstva v rokoch 2018-2020 (Mgr. I. Danterová) 

 Tekovské múzeum v Leviciach, Nikola Mihálová – poskytnutie údajov o vybratej 
skupiny etnologického zbierkového fondu (Vyzuváky v zbierkovom fonde VM 
v Galante) (Mgr. I. Danterová) 

 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Tomáš Mikolaj, poskytnutie údajov 
o zbierkových predmetoch a fotografií na kompletizáciu hesla o výrobe zo šúpolia 
(Mgr. I. Danterová) 

 Zemplínske múzeum v Michalovciach, Marián Čurný, Jozef Hrabovský, 
poskytnutie údajov o zbierkových predmetoch v téme Čierna zadymená keramika 
(Mgr.  I. Danterová) 

 Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Eszter Kovácsová, Zuzana Varga, 
poskytnutie informáciií a zbierkových predmetov ohľadom výstavy  Vianoce v 20. 
storočí (Mgr. I. Danterová) 

 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Martina Mizeráková, poskytnutie 
zbierkového predmetu (lavica) na výstavu Prestreté do strediska ÚĽUV-u 
v Košiciach (Mgr. I. Danterová) 

 Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Silvia Jurčová, konzultácie ohľadne 
reštaurovanie maľovanej truhlice (Mgr. I. Danterová, P. Szépvölgyi.) 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Gáň - Žiadosť Obecného úradu obce Gáň o pomoc pri zostavovaní monografie 

obce pri častiach najstarších zmienok a dejín. 
 Vaďovce - Žiadosť miestneho obecného úradu o informácie k nájdenému 

avarskému hrobu  
 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Konzultácie etnologičky a jej účasť ako členky poroty na súťaži a výstave Márie 

Hollósyovej vo vyšívaní v obci Cífer, hodnotenie vystavených prác a odborné 
poradenstvo týkajúce sa tematiky a motívov výšiviek.  

 Hodnotiacia komisia projektov Bethlenovho fondu (MR) 2015-2018 



 

 

 

 Metodické poradenstvo v oblasti vyhotovenia kópií miestneho tradičného ľudového 
odevu v Šali pre folklórny súbor a poskytnutie údajov o tradičních svadobných 
zvykoch 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Univerzita Komenského v Bratislave - konzultácie ohľadom programov študijných 

a poznávacích exkurzií študentov Univerzity Komenského – Univerzita tretieho 
veku pri exkurziách do Piešťan, balneohistorik a riaditeľ múzea 

 Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta etnológie a muzeológie - poskytnutá 
poradenská činnosť študentke 2. ročníka Mgr.štúdia Edine Bogárovej ohľadne jej 
diplomovej práce s názvom „Kultúra bývania v regióne Galanty na prelome 19. a 
20. storočia“ 

 Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta etnológie a muzeológie - bola prijatá 
študentka Bc. Edina Bogárová, na povinnú absolventskú prax v letnom semestri 
v čase od 6. 6. 2018 – 21. 6. 2018 a v zimnom semestri od 7.11. 2018 – 11.1. 
2019.   

 Archeologický ústav SAV - konzultácia a štúdium ZP Mgr. Milošovi Čiernemu pri 
zostavovaní dizertačnej práce na tému „Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre 
remeselnú výrobu v 11.-15. storočí na Slovensku“ 

 Archeologický ústav SAV - konzultácia a štúdium ZP Mgr. Michalovi            
Felcanovi k téme „Mohyly zo staršej doby železnej v Reci“          

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia na tvorbu zbierok Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, členka 

komisie: Mgr. I. Danterová 
 Komisia na tvorbu zbierok Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave, 

členka komisie: Mgr. I. Danterová 
 Komisia na tvorbu zbierok Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, členka 

komisie: Mgr. I. Danterová 
 Komisia na tvorbu zbierok Mestského múzea v Senci, členka komisie: Mgr. I. 

Danterová 
 Zväz Domov ľudového bývania v MR. 2018-2020, členka predstavenstva: Mgr. I. 

Danterová  
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Poskytnutie poradenskej činnosti p. Bankovej ohľadne histórie, vzniku a zániku 

barokovej kaplnky v Galante.  
 Poskytnutie informácií p. Trepákovej o fungovaní múzeí v rámci Slovenskej 

republiky, právne predpisy, ktorými sa riadi vnútorná, ako aj odborná činnosť 
a dokumentácia múzea. Ďalej jej boli podané informácie ohľadne vzniku 
Vlastivedného múzea a zloženie zbierok, ako aj postup pri robení výstav a ostatné 
informácie, ktoré charakterizujú štandardnú múzejnú činnosť.  

 Poskytnutie informácií a konzultácií pre Ing. Dorotu Pospíšilovú, PhD., Mgr. Ing. 
Rastislava Šimora ohľadne témy „Shyphosy z Kostolnej pri Dunaji“ 

 poskytnutie informácie ohľadne  archeologických nálezov v okolí Galanty – ich 
datovania a výskytu pre Mgr. Andrása Csuthyho 

 poskytnutie informácie a konzultácie pre Dr. Habil. Gábor Antal Tóth ohľadne  
antropologických nálezov v okolí obcí Hoste a Dolná Streda. 

 poskytnutie informácie pre PhDr. Annu Jónásovú ohľadne tradičných 
dievčenských ľudových tancov 



 

 

 

 poskytnutie informácie pre Máriu Zacharovú ohľadne mlynov na Záhorí 
 poskytnutie informácie pre Mgr. Danušu Pašiakovú ohľadne elektrických mlynov 

na Slovensku 
 poskytnutie informácie pre Mariána Horvátha ohľadne malých sakrálnych 

pamiatok v Galante 
 poskytnutie informácie pre Mgr. Ladislava Vincze ohľadne zbierkových predmetov 

z obce Močenok 
 poskytnutie informácie pre Veroniku Murányi ohľadne ľudovoumeleckých 

ornamentov na zbierkových predmetoch múzea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Tradičné zvyky a povery vo fašiangovom období (11.2.2018) prednáška 

prednášajúca: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Miestne kultúrne stredisko vo Veľkých Úľanoch 
počet účastníkov: 65 
Odborná prednáška etnologičky múzea s prezentáciou o tradičných fašiangových 
zvykoch na juhozápadnom Slovensku pre obyvateľov obce Veľké Úľany 

 
 Mlynárstvo pri Malom Dunaji (1.3.2018) - prednáška 

prednášajúca: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Jelke 
počet účastníkov: TV relácia diváci neevidovaný 
Prednáška o dejinách mlynárstva a vodných mlynoch pri Malom Dunaji (relácia 
Dámsky magazín) 

 
 Z histórie pivovarníctva (27.6.2018) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. Ondrej Godál  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 30 
Prednáška o dejinách výroby piva a pivovarníctva v rôznych historických 
obdobiach, o vývoji výroby piva na Slovensku počnúc výberom a pestovaním 
surovín a končiac pri finálnom produkte. 
 

 Pivo, pivo, pivo – výstava / prednáška / ochutnávka (6.9.2018) - prednáška 
prednášajúci: Jozef Gaál  
miesto realizície: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 80 
Prednáška o varení domáceho piva, o vývoji výroby piva na Slovensku počnúc 
výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Prednáška bola 
spojená s prehliadkou výstavy Od chmeľu k pivu a s ochutnávkou múzejného piva 
uvareného počas XXXIV. Galantských trhov. 

 
 21. august 1968 – príčiny a dôsledky (17.10.2018) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. Peter Jašek, PhD.  
Miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante  
počet účastníkov: 30 
Odborná prednáška pozvaného odborného pracovníka Ústavu pamäte národa pri 
príležitosti výstavy „Významné výročia slovenských dejín“ priblížila menej známe 
fakty, ktoré viedli k obsadeniu Československa vojskami Varšavskej zmluvy.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Komentované prehliadky k výstavám 
 

 Každý návštevník a každá skupina, ktorá navštívi múzeum dostane komentovanú 
prehliadku k výstavám. Bez sprevádzania, teda aj lektorovania prehliadka výstav 
nie je možná. 

 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 I. sv. vojna na Slovensku (1.10.2018) 

prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 35 
Prednáška z dejín 1. sv. vojny na SR a v regióne Galanty, pre       
študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Galanta spojená s ukážkou 
dobových predmetov so zbierok múzea.  

 
 I.  svetová vojna na Slovensku (29.10.2018) 

prednášajúc : Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 98 
Prednáška pri príležitosti tematickej výstavy vo Vlastivednom múzeu venovanej 
osmičkovým rokom z dejín 1. sv. vojny na SR a v regióne Galanty, pre študentov 
Základnej školy Jelka spojená s ukážkou  dobových predmetov zo zbierok múzea.  

 
 I.  svetová vojna na Slovensku (19.11.2018) 

prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 50 
Prednáška pri príležitosti tematickej výstavy vo Vlastivednom múzeu venovanej 
osmičkovým rokom z dejín 1. sv. vojny na SR a v regióne Galanty, pre študentov 
Základnej školy Gejzu Dusíka a SOUŠ Trmava spojená s ukážkou  dobových 
predmetov zo zbierok múzea.  

 
 II. sv. vojna na Slovensku (1.10.2018) 

prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 35 
Prednáška z dejín 2. sv. vojny na SR a v regióne Galanty, pre študentov Základnej 
školy Trávnica spojená s ukážkou dobových predmetov zo zbierok múzea. 
 

 II. sv. vojna na Slovensku (22.10.2018) 
prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 38 
Prednáška z dejín 2.sv.vojny na SR a v regióne Galanty, pre študentov Základnej 
školy Čeľadice spojená s ukážkou dobových predmetov zo zbierok múzea.  

 
 
 



 

 

 

 
 

 II. sv. vojna na Slovensku (6.11.2018) 
prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 30 
Stručný popis : Prednáška pri príležitosti tematickej výstavy vo Vlastivednom 
múzeu venovanej osmičkovým rokom z dejín 2.sv.vojny na SR a v regióne 
Galanty, pre študentov Stredného odborného učilišťa v Trnave spojená s ukážkou  
dobových predmetov zo zbierok múzea.  
 

 II. sv. vojna na Slovensku (19.11.2018) 
prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
Výstup : pozvánka 
počet účastníkov: 35 
Prednáška pri príležitosti tematickej výstavy vo Vlastivednom múzeu venovanej 
osmičkovým rokom z dejín 2. sv. vojny na SR a v regióne Galanty, pre študentov 
SOŠ Galanta spojená s ukážkou  dobových predmetov zo zbierok múzea.  

 
 21. august 1968 na Slovensku (16.10.20118) 

prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 99 
Odborná prednáška pracovníka múzea vzťahujúca sa k aktuálnej výstave pre 
študentov Základnej školy Voderady a Základnej školy Dolné Orešany. Jej 
obsahom bol priebeh udalostí vysvetľujúce vpád vojsk Varšavskej zmluvy na 
územie Československa dňa 21. augusta 1968.  

 
 21. august 1968 na Slovensku (6.11.2018) 

prednášajúci: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 30 
Odborná prednáška pracovníka múzea vzťahujúca sa k aktuálnej výstave pre 
študentov Strednej odbornej školy v Galante. Jej obsahom bol priebeh udalostí 
vysvetľujúce vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa dňa 21. 
augusta 1968.  

 
 Vianoce v 20. storočí (16.1.2018) 

prednášajúca: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 32 
Odborná prednáška pracovníka múzea s prezentáciou o tradičných vianočných 
zvykoch na juhozápadnom Slovensku pre žiakov ZŠ s VJM v Senci 
 

 Vianoce v 20. storočí (17.1.2018) 
prednášajúca: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 28 



 

 

 

Odborná prednáška pracovníka múzea s prezentáciou o tradičných vianočných 
zvykoch na juhozápadnom Slovensku pre žiakov ZŠ s VJM v Senci 
 

 Technické pamiatky v oblasti juhozápadného Slovenska (7.9.2018) 
prednášajúca: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 55 
V rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva odznela prednáška s prezentáciou 
o technických pamiatkach juhozápadného Slovenska, predovšetkým o národných 
kultúrnych pamiatkach (vodných mlynoch) pre študentov ZŠ v Galante a SPŠ v 
Galante. 
 

 Tradičný ľudový odev v mikroregiónoch galantského regiónu  
prednášajúca: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 55 
Prednáška o tradičnom spôsobe spracovania základnej suroviny na výrobu 
tkaniny, o tradičnom ľudovom odeve v obciach na území okresu Galanta pre 
žiakov ZŠ v Galante. 

 
 Deň otvorených dverí – prednáška Archeológia – veda, povolanie, životný 

štýl (7.9.2018) 
prednášajúci: Mgr. Zuzana Litviaková, PhD. 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 48 
Prednáška pozostávala z nasledovných okruhov: Čo je to archeológia, čo skúma, 
ako prebieha archeologický výskum? Ako je to na Slovensku alebo naozaj chcú 
ísť všetci archeológovia do Egypta? Ako sa stať archeológom, čo všetko musí 
vedieť? Čo robí archeológ alebo archeológia ako životný štýl. Spolupráca vedných 
disciplín alebo čo sa rieši v súčasnej archeologickej vede. Aký je prínos 
archeológie, prečo je dôležitá? 
 

 Čo robí archeológ v múzeu (7.9. a 12.10.2018) 
prednášajúci: Mgr. Zuzana Litviaková, PhD. 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 52 
Aktívnou formou si návštevníci mohli vyskúšať vybrané aktivity, ktoré robí 
archeológ v múzeu, pričom im boli podané informácie o tomto povolaní spolu 
s rôznymi zaujímavosti z odboru. 

 
 Múzejno-pedagogické činnosti vo VMG (celý rok) 

zodpovední: Ing. Katarína Füssy, Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 3.777 
Základné školy majú na výber z množstva bohatej ponuky múzejno-
pedagogických činností. Prehliadka múzea nemusí znamenať len nudnú 
prechádzku históriu, ale môže sa stať návštevou plnou zážitkov a užitočných 
poznatkov. Cieľom múzejno-pedagogických činností vo Vlastivednom múzeu 
v Galante je aktívnou a hravou formou zapojiť deti do návštevy. Učitelia si môžu 
vybrať zo širokej ponuky programov: prehliadka spojená s veselými hrami, 



 

 

 

Hľadanie pokladu, Mám rád múzeum!, tvorivé dielne, tradičné spoločenské hry, od 
septembra (2018) aj program v Dome ľudového bývania v Matúškove 

 
 Vzdelávací program Avari a Slovania vo včasnom stredoveku pre základné 

a stredné školy (16.2., 28.2., 21.3., 19.4., a 5.6.2018) 
prednášajúci: Mgr. Zuzana Litviaková, PhD. 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 173 
Prednášky súvisiace s témou výstavy, ktoré pozostávali z prezentácie a následnej 
prehliadky výstavy s odborným výkladom.  
 

 Archeológia pre deti – čo robí archeológ, letný denný tábor (14.8.2019) 
prednášajúci: Mgr. Zuzana Litviaková, PhD. 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 25 
Hravou formou bola deťom v rámci tábora predstavená archeologická veda. 
Rovnako sme si ukázali, čo archeológ robí, čím sa zaoberá, čo skúma a ako pri 
svojej práci postupuje. 
 

 História v múzeu pre deti, Dejiny písma a kaligrafie   
prednášajúci : Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: VMG  
počet účastníkov: 50 
Predstavenie a popis práce historika v múzeu + praktická ukážka, vývoj a dejiny 
písma a krasopisu spojená s praktickou ukážkou   

 
 Program pre materské školy (celý rok) 

zodpovedná: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 615 
Pre materské školy sme si na každý miesiac pripravili niečo nové. V rámci týchto 
programov sa deti oboznamujú s prácou múzeu, stálymi expozíciami, knižnicou 
alebo aktuálnymi výstavami. S témami sú škôlky dopredu oboznámené. Počas 
programov sa deti učia rôzne zaujímavosti, vždy podľa aktuálnej témy, vďaka 
pomôckam a zábavno-náučným aktivitám. Na konci každého programu si škôlkari 
vymaľujú obrázok alebo s nimi robíme papierové tvorivé dielne, ktoré si potom 
môžu so sebou zobrať domov. Touto formou si lepšie zapamätajú počuté.   

 
 Špeciálne vydanie – Mám rád múzeum! – zamerané na aktuálnu výstavu 

Avari a Slovania na sever od Dunaja (8.2. – 12.5.2018) 
zodpovedné: Ing. Katarína Füssy, Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 80 
Počas výstavy pod názvom Avari a Slovania na sever od Dunaja, sme si pre 2. 
stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá pripravili program, ktorý v rámci 
dejepisu pomohol priblížiť deťom, ako mohli tieto národy žiť a čo sa vďaka 
archeologickým nálezom môžeme o nich ešte dozvedieť. Archeologička PhDr. 
Zuzana Litviaková si pre školy prichystala prednášku s prezentáciu na danú tému, 
ktorú si mohli vypočuť priamo v priestoroch výstavy a následne si ju aj prezreli 
s odborným výkladom. Učiteľov a žiakov, ktorí si vybrali okrem prednášky aj 



 

 

 

program, čakala obhliadka stálych expozícií a následne hra Mám rád múzeum!, 
kde boli tento krát otázky zamerané na aktuálnu výstavu a prednášku, ktorú si 
vypočuli. Deti sme si preverili rôznymi typmi otázok, od otvorených, až po uzavreté, 
pri niektorých sme im pomohli obrázkovým materiálom. Deti za každú správnu 
odpoveď mohli získať mincu, alebo bankovku ak bola otázka ťažšia.  
 

 Deň otvorených dverí pre školy v rámci DEKD (7.9.2018) 
zodpovedné: Ing. Katarína Füssy, Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 86 
Tento rok sme sa v rámci programu Deň otvorených dverí pre školy rozhodli 
zamerať na múzeum a profesie v ňom. Keďže sme sa u detí stretávali s tým, že 
vôbec nevedia, kto, čo a prečo pracuje v múzeu. Pripravili sme program, ktorý im 
rozšíril obzor a zaviedol ich z časti do tajomstiev pracovných povolaní v múzeu. 
Odborný pracovníci mali najskôr prednášky na rôzne témy a potom žiakov čakali 
zábavno-vzdelávacie úlohy v stálych expozíciách a v múzejnej knižnici, ktoré im 
dali ukážku toho kto pracuje v múzeu a aká je aspoň z časti jeho práca v múzeu.   

 

   
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Kraslice v múzeu (13. – 28.3.2018) Základné školy, počet účastníkov 143 
 Rodinná sobota – Veľká noc v múzeu (24.3.2018), individuálny návštevník, 

počet účastníkov 325 
 Deň vysunutých expozícií Vlastivedného múzea v Galante (24.4.2018) 

Základné školy, počet účastníkov 82 
 Deň domu ľudového bývania v Matúškove (28.4.2018) individuálny návštevník, 

počet účastníkov 22 
 Deň detí v múzeu (1.6.2018) individuálny návštevník, počet účastníkov 110 
 Letné tábory v múzeu (júl a august 2018) individuálny návštevník, počet 

účastníkov 203 
 Deň otvorených dverí v rámci DEKD – pre verejnosť (22.9.2018) individuálny 

návštevník, počet účastníkov 85 
 Rodinná sobota – Vianoce v múzeu (8.12.2018) individuálny návštevník, počet 

účastníkov 255 
 Vianočné dielne škriatkov (11. – 20.12.2018) materské a základné školy, počet 

účastníkov 628 
 

Špecializované akcie 
 

Spomienky pri čaji (október 2018) 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante 
organizátori: Ing. Katarína Füssy, Mgr. 
Alena Dömötörová 
výstup: bulletin 
počet návštevníkov: 55 
 
Keďže október patrí k mesiacu úcty 
k starším, chceli sme vytvoriť program, 



 

 

 

na ktorý by sme ich mohli pozvať. V rámci aktuálnej výstavy „Významné výročia 
slovenských dejín“ sme pripravili program Spomienky pri čaji, pre kluby a domovy 
dôchodcov. Vstup do múzea bol zadarmo, pripravili a prestreli sme im stôl vo 
veľkej sále, kde bola aktuálna výstava, do stálych expozícií sme podľa potreby 
rozmiestnili stoličky, aby sa návštevníci moc neunavili pri prehliadke z lektorským 
výkladom. Starší ľudia si mohli zaspomínať na svoju minulosť pri pohľade na 
zbierkové predmety múzea. Počas aktuálnej výstavy nám porozprávali o svojich 
školských rokoch, o tom aké to bolo žiť kedysi na dedine, ako sa dostávali do 
mesta, že ich rodinu deportovali do Čiech...    
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 Musaeum Hungaricum XV. Hmotné 

pamiatky maďarského etnika na  
Slovensku a ich múzejná 
dokumentácia – konferencia 
(24.10.2018) 
miesto konania: Fórum inštitút pre 
výskum menšín, Šamorín 
organizátori: Muzeologická spoločnosť 
na Matúšovej zemi, VMG 
počet účastníkov: 50 

 
Jednodňová konferencia pre pracovníkov múzeí na Slovensku,  v spolupráci 
s Muzeologickou spoločnosťou na Matúšovej zemi v Boldogu, Mestským múzeum 
v Senci a Fórum inštitútom pre výskum menšín v Šamoríne. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
 

Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok VMG za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

4 2015 2019 

 
V roku 2018 realizovalo VMG 3 čiastkové revízie v rámci svojho zbierkového fondu. 
Konkrétne zbierky historickej, archeologickej a etnologickej. Revíziou nebol zistený 
žiaden rozdiel oproti prírastkovej knihe. 
 
Výsledkom posledného 4 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 0 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 36 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov VMG do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR Západoslovenské múzeum 
v Trnave 

15.3.2017-
31.7.2019 

19 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov 
na Slovensku v Bratislave 

23.4.2018-
22.4.2019 

109 

Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby v Bratislave 

6.6.2018-
30.10.2018 

1 

Múzeum Jána Thaina v Nových 
Zámkoch 

29.11.2018-
30.1.2019 

120 

Výpožičky do zahraničia Budapesti Történeti Múzeum 23.3.2018 – 
10.9.2018 

1 

Dlhodobé výpožičky SNM – Múzeum kultúry Maďarov 
na Slovensku v Bratislave 

2.9.2016-
31.1.2020 

20 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov 
na Slovensku v Bratislave 

10.10.2016-
31.1.2020 

32 

Esterházy Galanta, s.r.o., Galanta 16.1.2017-
31.1.2021 

11 

Renesančný kaštieľ Galanta 25.4.2017-
25.4.2020 

236 

Východoslovenské múzeum 
Košice 

19.12.2017-
19.12.2019 

29 

Mestské múzeum Sereď 31.1.2018-
31.3.2020 

497 

Obecný úrad Veľká Mača 15.2.2018-
15.2.2020 

210 

Obecný úrad Veľké Úľany 20.5.2018-
19.5.2019 

223 



 

 

 

Ponitrianske múzeum v Nitre 26.5.2018-
25.5.2019 

226 

Obecný úrad Žihárec 19.5.2018-
18.5.2019 

50 

MV SR - Štátny archív v Nitre - 
pracovisko Archív Šaľa 

8.11.2018-
7.11.2022 

3 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie 

TTSK – Digitalizačné pracovisko 15.3.2018-
30.6.2018 

300 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania 

Tibor Kováč, Liptovský Hrádok 10.4.2018-
5.10.2018 

1 

SPOLU 2.088 

 
 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMG za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov 

Avari a Slovania 
na sever od 
Dunaja 

Tríbečské múzeum 
v Topoľčanoch 

1. 2. 2018 – 
15. 5. 2018 12 

Archeologické nálezy: 
urny, kopije, nádoby 

Podunajské 
múzeum v Komárne 

1. 2. 2018 –
15. 5. 2018 103 

Archeologické nálezy: 
šperky, keramika, zbrane, 
atď. 

SNM – Múzeá v 
Martine 

1. 2. 2018 – 
15. 5. 2018 138 

Archeologické nálezy: 
šperky, keramika, zbrane, 
atď. 

Od chmeľu k 
pivu 

Tríbečské múzeum 
v Topoľčanoch 

8.5.201 - 
20.9.2018 301 

Zbierkové predmety 
ohľadne histórie 
pivovarníctva 

Významné 
výročia 
slovenských 
dejín 

Fedor Klimo 19.9.2018 – 
1. 12. 2018 

36 
Zbierka strieborných 
výročných mincí 

A. Popluhárová 19.9.2018 – 
1.12.2018 

4 Dobová tlač a fotografie  

Divadlo Jána 
Palárika v Trnave 19.9.2018 – 

1.12.2018 
2 

Mužský a ženský 
slávnostný odev z obdobia 
prvej republiky 

Biológia 
vzrušenia 

Klapka György 
Múzeum Komárom 

1.12.2018 - 
31.1.2019 

14 Knihy Hans Selye 

Semmelweis 
Orvostörténeti 
Múzeum, Budapest 

1.12.2018 - 
31.1.2019 

13 
Knihy a zbierkový predmet 
Hansa Selyeho 

Podunajské 
múzeum v Komárne 

1.12.2018 - 
31.1.2019 

10 Panely k výstave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov vo VMG za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v 

EUR 

Neogotické historické podlahové stĺpové 
hodiny 

1 Mgr. Art. Tibor Kováč 3.000 

SPOLU   3.000 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMG v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEMUZ 

Archeológia 3 118 101 2 464 

História 6 423 44 6 472 

Etnológia 11 615 372 11 707 

Umelecká história 398 0 398 

Numizmatika 2 863 35 2 863 

Príroda 127 0 123 

SPOLU 24.544** 552 24.027*** 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 
** skutočný stav zbierkových predmetov – sú odrátané úbytky 
*** hodnota obsahuje aj vyradené predmety, lebo boli skatalogizované  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá VMG 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

3 

Slovenské národné 
múzeum Bratislava 

Účelom spolupráce je vytvárať 
podmienky na efektívnu 
informatizáciu múzeí, jednotnú 
katalogizáciu múzejných 
zbierok, kontrolované 
sprístupňovanie informácií 
prostredníctvom CEMUZ. 
Múzeum spolupracuje na 
základe Zmluvy o používaní 
múzejného katalogizačného 
systému ESEZ 4G múzeum. 

Ing. Milan Šoka, Banská 
Bystrica - Muzeum.sk 

aktualizácia údajov o VMG na 
MUZEUM.sk 

MUZPED – Centrálny 
portál edukačných aktivít 
múzeí SR 
 

Múzeum poskytuje a pravidelne 
aktualizuje informácie o múzeu, 
výstavách a expozíciách na 
propagačné účely pre školské 
zariadenia. 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

- - - 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí Slovenska 
 Národopisná spoločnosť Slovenska 
 Maďarská národopisná spoločnosť pri MAV v Budapešti (MR) 
 Zväz Domov ľudového bývania v Maďarsku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
 Vianoce v 20.storočí (6.12.2018 – 6.1.2019) 

kurátor/realizátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch 
výstup: pozvánka, plagát 
obsah výskumu: Výstava venovaná Vianociam a ich tradíciám v 20. storočí.      
prezentovala vianočné zvyky a ich históriu prostredníctvom textových panelov 
a zbierkových predmetov z fondu etnológie . Na výstave sú okrem zbierkových 
predmetov múzea a predmetov či fotografií zapožičaných od súkromných osôb 
prezentované aj pohľadnice zo zbierok Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch.  

 
 Avari a Slovania na sever od Dunaja (7.2. – 12.5.2018) 

kurátor/realizátor  András Csuthy, Podunajské múzeum v Komárne, Marek Both, 
SNM – Múzeá v Martine, Mário Žáčik, Tríbečské múzeum v Topoľčanoch, Zuzana 
Litviaková, Vlastivedné múzeum v Galante 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: katalóg výstavy, pozvánka, plagát 
obsah výskumu: Dve etniká, dva rôznorodé svety, spoločné osudy. Výstava  
dokumentuje spolužitie Avarov a Slovanov na území Slovenska a prezentuje 
unikátny materiál starý viac ako tisíc rokov - od obdobia príchodu prvých Slovanov 
na naše územie až po vznik Veľkomoravskej ríše. Návštevníci majú možnosť vidieť 
množstvo artefaktov zapožičaných z niekoľkých inštitúcií. Väčšinu 
prezentovaného materiálu tvoria šperky, súčasti odevov a konských postrojov z 
drahých kovov, no nechýbajú ani predmety dennej potreby, keramika alebo 
zbrane. Vystavené predmety dopĺňajú texty, mapy, fotografie a rekonštrukcia 
objaveného hrobu avarského jazdca a koňa. 

 
 Od chmeľu k pivu (19.5. – 8.9.2018) 

kurátor/realizátor: Mgr. Ondrej Godál, PhDr. Izabela Danterová, Mgr. Diana 
Gruberová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát 
obsah výskumu: Výstava zapožičaná z Tríbečského múzea v Topoľčanoch 
prezentovala vývoj a históriu pivovarníctva na Slovensku. Výstavu dopĺňali 
zbierkové premety zo zbierok Vlastivedného múzea z fondu histórie a etnológie.  

 
 Významné výročia slovenských dejín (19.9. – 1.12.2018) 

kurátor/realizátor: Mgr. E. Slobodová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: Plagát, pozvánka, skladačka, tlačová správa  
obsah výskumu: Výstava bola realizovaná pri príležitosti „osmičkových výročí“ 
v rámci dejín Slovenskej republiky. Výstava sa zamerala na roky, ktoré mali 
v dátume osmičku a mali výrazný dopad na slovenské dejiny- roky 1918, 1938, 



 

 

 

1968, 1988 a tiež 1993. Výstava tieto roky prezentovala prostredníctvom textových 
panelov a zbierkových predmetov z fondu VM a predmetov zapožičaných od 
súkromných zberateľov. Výstavu zrealizovalo Vlastivedné múzeum v spolupráci 
so SNM - Historickým múzeom, Divadlom Jána Palárika v Trnave a Galantskou 
knižnicou.  

 
 Biológia vzrušenia (5.12.2018 – 2.2.2019) 

kurátori/realizátori: Ing. Jozef Csütörtöky PhD., Katalin Szabó, PhD.  PhDr. Izabela 
Danterová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát 
obsah výskumu: Vernisáž výstava pod názvom Biológia vzrušenia, ktorá podáva 
obraz o životnej dráhe tvorcu teórie stresu Hansa Selyeho od študentských rokov 
v Komárne po vedecké výskumy v Montreali. 
 

Vedecká alebo umelecká monografia  
Musaeum Hungaricum 7. Hmotné pamiatky 
maďarského etnika     na Slovensku a ich múzejná 
dokumentácia.  
autorka/redaktorka: Danterová, Izabela 
vydavateľ: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 
Boldog 
ISBN: 978-80-973199-0-8  
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK, EN 
rozsah strán a počet reprodukcií: 140 strán, 85 fotografií 
Zborník obsahuje odborné muzeologické prednášky 
z rovnomenných konferencií z rokov 2016 a 2017 
v slovenskom jazyku s anglickým resumé. 

 

 

Musaeum Hungaricum 7. A szlovákiai magyarság 
tárgyi emlékei  és ezek múzeumi dokumentációja  
autorka/redaktorka: Danterová, Izabela 
vydavateľ: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, Boldogfa 
ISBN: 978-80-973199-1-5 
dátum vydania: 2018 
jazyk: HU, EN 
rozsah strán a počet reprodukcií: 140 strán, 85 fotografií 
Zborník obsahuje odborné muzeologické prednášky 
z rovnomenných konferencií z rokov 2016 a 2017 
v maďarskom jazyku s anglickým resumé. 
 

Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – 
v domácej 
 Erika Slobodová : Pamětní list legií pre Karola Mrvu, IN : [LETENAYOVÁ, Zdenka 

- GÉCZYOVÁ, Iveta] (ed.). Príbeh predmetu. Vol. 2, Osmičkové roky. [Banská 
Bystrica]: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 58-59 
 



 

 

 

Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 Danterová, Izabela: Šúpolie z okolia Galanty, In: RUD/Remeslo, Umenie, Dizajn,  

Roč. 19, 3/2018, s. 14, 1 foto 
 Danterová, Izabela: Predslov. In: Musaeum Hungaricum 7. Hmotné pamiatky 

maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia, red. I. Danterová 
Boldog, 2018, s. 7 

 Danter Izabella: Előszó Musaeum Hungaricum 7. A szlovákiai magyarok tárgyi 
emlékei és ezek múzeumi dokumentációja, red. Danter I. Boldogfa, 2018, s. 7 
 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
 Tallósi, Béla: Mit kínálnak a galériách, múzeumok 2018-ra (Ponuka galérií a múzeí 

na rok 2018) Új Szó – celošt. denník Roč.71,č.13,s.6,17.1.2018 
 Bartalos, Éva: Egyre több látogatót vonz a galántai múzeum Új Szó – celošt. 

denník Roč.71, č. 19, s.10, 1 ff, 24.1.2018 
 Ajánló/Ponuka: Avarok és szlávok a Dunától északra (Vern.: Avari) Új Szó – 

celošt. denník Roč.71, č.31, s.9,7.2.2018 
 (béva): Kiállítás az avarokról a galántai múzeumban (Výstava o Avaroch 

v galantskom múzeu) Új Szó – celošt. denník Roč.71,č.31,s.10, 7.2.2018 
 Ajánló/Ponuka progr: Avarok és szlávok (Výstava Avari a Slovania) Csallóköz – 

region. týždenník Roč.58,č.6,s.9, 7.2.2018 
 Vymenené domovy-Výstava Katalóg výstavy 1.12.2016-31.12.2018 
 Rekordná návštevnosť a plány vo VMGa Galantské novinky Ročník II, č.2, 2/2018, 

s. 7, 1 ff 
 Rekordot döntött a honismereti múzeum látogatottsága Galántai Újság Ročník II, 

č.2, 2/2018, s.15, 1 ff 
 (béva) Húsvéti Családi nap a galántai múzeumban (Rodinná sobota v múz.) Új 

Szó – celoštátny denník Roč.71,č.67,s.9,21.3.2018 
 Ajánló/Ponuka progr: Családi nap/Rodinná sobota Új Szó – celoštátny denník 

Roč.71,č.68,s.4,22.3.2018 
 Ajánló/Ponuka progr: Családi nap/Rodinná sobota  Új Szó – celoštátny denník 

Roč.71,č.70,s.4,24.3.2018 
 Avari a Slovania – Pozvánka-plagát na výstavu Múzeum – metodický č. Roč.64, 

č.1/2018, s.53, Plagát, 26.3.2018, 
 Bartalos, Éva: Kihelyezett kiállítások Szent Gyorgy napján (Vysunuté expozície na 

Sv. Juraja) Új Szó – celošt. denník Roč.71,č.89,s.10,18.4.2018, 1 ff 
 Ajánló/Ponuka: Múzeumok éjszakája/Noc múzeí Csallóköz  – region.  
  týždenník Roč.58,č.20,s.9, 16.5.2018 
 Ajánló/Ponuka: Múzeumok éjszakája/Noc múzeí Új Szó – celoštátny  
 denník Roč.71,č.111,s.9,16.5.2018 
 Bartalos, Éva: Múzeumok éjszakája/Noc múzeí Új Szó – celoštátny  
 denník Roč.71,č.111,s.10,16.5.2018 
 Múzeumok éjszakája Galántán Galantské novinky – mesačník pre Ga  
 a okolie Roč.2, č.5,s.10, jún/2018 
 http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-

der-kleinen-donau 
 Ismerd meg a sörgyártás történetét a Galántai Honismereti Múzeumban! (para) 

Paraméter – int. noviny 21.6.2018, 2 f 

http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tourismus/166644/es-klappert-die-muhle-in-jelka-an-der-kleinen-donau


 

 

 

 Vlastivedné múzeum pripravuje pre deti letné tvorivé dielne Sme MY Trnava 
26.6.2018 

 (para) Bezárt a jókai vízimalom (Mlyn v Jelke je zatvorený) Paraméter – internet. 
nov. 27.6.2018, 2 fotky 

 A jókai vízimalom bezárt, a tallósi ismét megnyílt (Zatv. mlyn v Jelke) Felvidek.ma 
– intern. nov. 27.6.2018, 2 fotky 

 Vodný mlyn v Jelke zatvorený, v Tomášikove znovuotvorený Sereď online-
internetové n. 27.6.2018, 1 f 

 Bartalos, Éva: Felújítás miatt bezárták a jókai vízimalmot (Kvôli rekonštr. zatvorili 
jelčiansky mlyn) Új Szó – celošt. denník  Roč.71, č.151, s.3, 2.7.2018, 1 ff 

 Októberig zárva tart a jókai vízimalom (Vodný mlyn v Jelke do októbra zatvorený) 
Magyar7-týždenník Roč.1, č.9, s.32, 03.07.2018, 1 ff 

 Szomolai, Andrea: A múzeum legyen a kultúrára fogékony emberek 
találkozóhelye (Nech múzeum je miestom pre milovníkov kultúry) Magyar7-
týždenník Roč.1, č.10, s.30, 10.07.2018, 1 ff 

 Program múzea počas GT/A múzeum progr. a GV ideje alatt Felvidek.ma – online 
noviny Roč.  8.8.2018 

 Ponuka: Program vo VMGa počas GT Új Szó – celošt. denník Roč.71, č.181, s.4, 
7.8.2018 

 Ponuka: Program vo VMGa počas GT Új Szó – celošt. denník Roč.71, č.183, s.4, 
9.8.2018 

 Kampf, Vladimír: Malý, ale náš Život – týždenník Roč.68, č.33, s.24-29, 18.8.2018, 
4 ff 

 https://www.youtube.com/watch?v=MPO7DhFRPXY, Hírek.sk, internetové n. 

14.9.2018, 5:18 
 Bárdos, Kinga: RTVS, Maďarský magazín 19.9.2018 
 Ajánló/Ponuka programov: Významné výročia sl. dejín Csallóköz-region týždenník 

Roč.58,č.38, s.9, 19.9.2018 
 Ajánló/Ponuka programov: Významné výročia sl. dejín Új Szó – celošt. denník 

Roč.71, č.215, s.9, 19.9.2018  
 (béva): Nyílt nap a galántai múzeumban Új Szó – celošt. denník Roč.71, č.215, 

s.9, 19.9.2018, 1 ff 
 https://ma7.sk/tajaink/sok-latogatot-vonzott-a-tallosi-vizimalom-a-muzeumi-nyilt-

napon  Magyar7-týždenník- online 25.9.2018 
 Ajánló/Ponuka: 1968.aug.21.-előadás/Prednáška Új Szó – celošt. denník Roč.71, 

č.239, s.10, 17.10.2018 
 (TASR): 1968.aug. 21.-előadás/Prednáška Bumm.sk – spravodajský portál 

17.10.2018 
 Záhada v múzeu/Plagát+článok Galantské novinky – mesačník pre Ga a okolie, 

Roč.2, č.10,s.3, okt/2018 
 Rejtély a múzeumban/Plagát+článok Galantské novinky – mesačník pre Ga 

a okolie Roč.2, č.10,s.13, okt/2018 
 Ponuka/Ajánló: Rejtély a múzeumban Csallóköz-region týždenník Roč.58,č.43-

44,s.9, 24.10.2018 
 (béva) Rejtély a Galántai Honismereti Múzeumban Új Szó – celošt. denník Roč.71, 

č.245, s.10, 24.10.2018 
 (di) Muzeológusok találkoztak (Stretnutie muzeológov) Új Szó – celošt. denník 

Roč.71, č.249, s.3, 29.10.2018 
 Bercíková, Elena: Noc múzeí a galérií 2018 Múzeum – metodický časopis Roč. 

64, 3/2018, s.50 

https://www.youtube.com/watch?v=MPO7DhFRPXY
https://ma7.sk/tajaink/sok-latogatot-vonzott-a-tallosi-vizimalom-a-muzeumi-nyilt-napon
https://ma7.sk/tajaink/sok-latogatot-vonzott-a-tallosi-vizimalom-a-muzeumi-nyilt-napon


 

 

 

 Szomolai, Andrea: Kodály emlékszobát avattak Galántán/Pamätná izba Z. 
Kodálya v Galante Magyar7-týždenník Roč.1, č./2018, s.30, 2 ff 

 Múzeumi karácsonyváró családi nap Galántán Magyar7-týždenník Roč.1, 
č.30/2018, s.32, 1 f 

 Ponuka/Ajánló: Az izgalom biológiája/Biológia vzrušenia Új Szó – celošt. denník 
Roč.71, č.277, s.6, 4.12.2018 

 (szomolai) Téli szezon a tallósi malomnál/Zimná sezóna pri mlyne v Tomášikove 
Magyar7-týždenník Roč.1, č.31/2018, s.32, 1 f 

 (béva) Csak csoportokat fogadnak Tallóson/V Tomášikove prijímajú iba skupiny 
Új Szó – celošt. denník Roč.71, č.278, s.9, 5.12.2018 

 Ajánló/Ponuka: Az izgalom biológiája, Karácsony a úzeumban/Biológia v.,Vianoce 
v múzeu Új Szó – celošt. denník Roč.71, č.278, s.9, .12.2018 

 (béva)Új kiállítás a galántai múzeumban/Nová výstava v galantskom  
 múzeu Új Szó – celošt. denník Roč.71, č.278, s.10, 5.12.2018, 1 ff 
 Ajánló/Ponuka: Karácsony a múzeumban/Vianoce v múzeu Új Szó – celošt. 

denník Roč.71, č.279, s.4, 6.12.2018 
 Ajánló/Ponuka: Karácsony a múzeumban/Vianoce v múzeu Új Szó – celošt. 

denník Roč.71, č.281, s.4, 8.12.2018 
 Karácsonyváró családi nap a múzeumban/Vianoce v múzeu Felvidek.ma – online 

noviny Roč.  8.12.2018 
 Száz, Ildikó: Karácsonyi képeslapok a tájházban/Vianočné pohľadnice v dome 

ľud. bývania Új Szó – celošt. denník Roč.71, č.290, s.14, 19.12.2018, 2 ff 
 

Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Nová expozícia numizmatiky vo VMGA  

realizátor/autor: Mgr. E. Slobodová  
plánovaný výstup: skladačka, pozvánka 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: december 2018 – júl 2019 
Vytvorenie novej expozície zo zbierok numizmatiky v Vlastivedného múzea. 
Priestor, ktorý slúžil na poschodí ako depozitár, sa plánuje vypratať a v priestore 
vytvoriť novú výstavu zo zbierok mincí. Expozícia bude následne zaradená do 
stálych expozícií Vlastivedného múzea.  
 

 Obnova Vodného mlyna v Jelke 
realizátor/autor: PhDr. I. Danterová   
plánovaný výstup: expozícia, bulletin, pozvánka, plagát  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: júl 2018 – september 2019 
Vytvorenie novej expozície mlynárstva pri Malom Dunaji vo Vodnom mlyne v Jelke 
po obnove objektu a realizácia workshopu na túto tému.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie –  
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) –  

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Vlastivedné-múzeum-v-Galante 
 
Istagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Galantské noviny / Galántai Újság  - propagácia výstav, expozícií a programov 
 Sereď online - propagácia výstav, expozícií a programov 
 Paraméter - propagácia výstav, expozícií a programov 
 RTVS – Rádio Regina - propagácia výstav, expozícií a programov 

 
Výročné správy organizácie  
VMG nemá zverejnenú výročnú správu za rok 2018, nakoľko múzeum nemá vlastnú 
webovú stránku. Údaje o organizácii je možné nájsť len v súhrnnej výročnej správe 
múzeí SR na stránke www.snm.sk.  

 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ: 6 

 Počet oslovených ZŠ: 243 

 Počet oslovených SŠ: 59 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: Začiatkom školského roka MŠ, ZŠ 

a SŠ dostanú email, ktorý obsahuje múzejno-pedagogické činnosti, stále 

prednášky (vo forme bulletinu) a dočasné výstavy, ktoré sa budú konať ešte v ten 

rok vo Vlastivedného múzea v Galante. Pred otvorením novej dočasnej výstavy 

dostanú od nás školy email a plagát, v ktorom ich pozývame na vernisáž, a ak je 

v rámci výstavy chystaná nejaká múzejno-pedagogická činnosť aj o nej sú 

dopredu informovaný, aby sa vedeli včas prihlásiť. Ak chystáme nejaké špeciálne 

prednášky alebo tvorivé dielne, školy sú aj o tom dopredu informované pomocou 

https://www.facebook.com/Vlastivedné-múzeum-v-Galante
http://www.snm.sk/


 

 

 

emailov, plagátov, pozvánok alebo telefonicky. V prípade, ak by mali ďalšie otázky 

alebo ak by sa chceli prihlásiť, môžu nás vždy kontaktovať telefonicky alebo 

emailom. V prípade podujatí, ktoré organizujeme v múzeu sú školy tiež 

oboznámené prostredníctvom emailu, okrem toho im pošleme plagát a poprípade 

aj časť z tlačovej správy, aby mali lepšiu predstavu o tom čo sa bude konať vo 

Vlastivednom múzeu v Galante.     

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: Školy si po čase 

zvykli, že ich informujeme o aktuálnych veciach, ktoré sa dejú vo Vlastivednom 

múzeu v Galante. Máme také základné školy, ktoré sa vždy prihlásia na aktuálne 

tvorivé dielne, ktoré pripravujeme. Okrem toho materské školy, ktoré sú priamo za 

múzeum sa rozhodli chodiť pravidelne. Ostatné škôlky v Galante si vyberú 

program, ktorý sa im páči a na ten sa potom dopredu prihlásia, aby sa im ušiel 

termín.  Sú také stredné školy, ktoré nám zvyknú zavolať alebo keď im osobne 

zoberieme plagát, tak sa už dopredu pýtajú či budú ešte nejaké nové prednášky, 

napr. v rámci nových dočasných výstav. Okrem toho čoraz viac detí, ktoré nás 

navštívia zo základnej alebo materskej školy sa neskôr vrátia aj s rodičmi buď na 

výstavu alebo niektoré z rodinných podujatí, ktoré pripravujeme v múzeu.  

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Avari a Slovania na sever od Dunaja SK/HU E 170 - E 

Od chmeľu k pivu SK/HU E 170 - E 

Významné výročia slovenských dejín SK/HU E 170 - E 

Biológia vzrušenia SK/HU E 170 
 

- E 

Špeciálne vydanie – Mám rád múzeum! 
Zamerané na výstavu Avari a Slovania na 
sever od Dunaja 

SK/HU - 18 
 

- - 

Kraslice v múzeu SK/HU - 18 - - 

Rodinná sobota – Veľká noc SK/HU E 134 - E 

Deň vysunutých expozícií Vlastivedného 
múzea v Galante 

SK/HU - 18 
 

- E 

Deň domu ľudového bývania v Matúškove SK/HU E 18 - E 

Noc múzeí a galérií SK/HU E 134 - E 

Deň detí v múzeu SK/HU  - 18 - - 

Letné tábory v múzeu SK/HU - 18 - - 

Do múzea počas Galantských trhov SK/HU E 134 - E 

Deň otvorených dverí v rámci DEKD – pre 
verejnosť 

SK/HU E 18 - E 

Záhada v múzeu SK/HU E 134 - E 

Spomienky pri čaji SK/HU  E 18 - - 

Rodinná sobota – Vianoce v múze SK/HU E 134 - E 

Vianočné dielne škriatkov SK/HU - 18 - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 
Iné formy propagácie  
 



 

 

 

(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Múzeum spolupracuje so spoločnosťou Wander book pri propagácii jednotlivých 

expozícií múzea prostredníctvom drobných turistických tlačí a „vstupeniek“ 

 Festival múzeí (18. – 19.6.2018) - pracovníci múzea sa zúčastnili Festivalu múzeí 

v Bratislave. Doniesli so sebou propagačné materiály rôzneho druhu, aby 

propagovali Vlastivedné múzeum v Galante a jeho vysunuté expozície. Doniesli aj 

informácie o múzejno-pedagogických činnostiach, ktoré sa robia v múzeu. Okrem 

toho sa zúčastnili na programoch, ktoré boli pre múzejníkov pripravené, aby si 

rozšírili svoje poznatky. Vďaka tomu, že si každý mohol vybrať program, ktorý ho 

zaujímal, niekto vždy mohol zostať pri stole, aby aj naďalej propagoval múzeum 

a nadväzoval nové kontakty.  

 Webová stránka www.muzeum.sk – VMG na stránke zverejňuje informácie 

expozíciách, výstavách, múzejno-pedagogickej činnosti, o podujatiach, zároveň 

tam zverejňuje tlačové správy a plagáty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzeum.sk/


 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 
Kniha predmetov kultúrnej hodnoty 
autori: Danterová, Litviaková, Slobodová  
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN: - 
dátum vydania: apríl 2018 
jazyk: SK, HU, ENG 
rozsah strán a počet reprodukcií: 42 strán, 119 fotografií 
Informačný a propagačný materiál ako realizácia výstupov 
výsledkov vedecko-výskumných úloh. Kniha predmetov sa 
venuje jednotlivým odborom (archeológia, etnológia, 
história). Sú v nej prezentované výnimočné nálezy, ktoré nie 
sú vystavené v rámci expozície múzea spolu so stručným 
opisom v troch jazykoch (slovenčina, maďarčina, 
angličtina). Cieľom je predstaviť návštevníkom ďalšie 
artefakty, ktoré v múzeu neuvidia a ukázať im výsledky výskumu jednotlivých 
odborných pracovníkov. 

 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
 Erika Slobodová: „Osmičkové výročia vo Vlastivednom múzeu v Galante“, 

Galantské novinky , Regionálny magazín , R. II, č. 9, 2018, s. 2 
 Erika Slobodová: „Osmičkové výročia vo VMGA, Sereď 

Online,http://www.seredonline.sk/clanky/osmickove-vyrocia-vo-vlastivednom-
muzeu-v-galante/, 3.9. 2018 

 Erika Slobodová : Pamětní list legií pre Karola Mrvu, IN : [LETENAYOVÁ, Zdenka 
- GÉCZYOVÁ, Iveta] (ed.). Príbeh predmetu. Vol. 2, Osmičkové roky. [Banská 
Bystrica]: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 58-59 

 Danterová, Izabela: Šúpolie z okolia Galanty, In: RUD/Remeslo, Umenie, Dizajn,  
Roč.19, 3/2018, s.14, 1 foto 

 Danterová, Izabela: Predslov. In: Musaeum Hungaricum 7. Hmotné pamiatky 
maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia, red. I.Danterová 
Boldog, 2018, s. 7 

 Danter Izabella: Előszó Musaeum Hungaricum 7. A szlovákiai magyarok tárgyi 
emlékei és ezek múzeumi dokumentációja, red. Danter I. Boldogfa, 2018, s. 7 

 Danterová, Dámsky magazín, resp. I. Danterová v Jelke STV 1 1.3.2018, 13.00 h 
 Danter Izabella: A GHM kihelyezett kiállítást tart Jókán és Taksonyon Paraméter 

– online noviny 13.4.2018 



 

 

 

 Búsová, Katarína: VMGa Rodinná sobota Galantské novinky Roč.2, č./2018, s.8, 
1 ff 

 Bús, Katalin: Húsvétváró a múzeumban Galántai Újság Roč.2, č./2018, s.16, 1 ff 
 Búsová, Katarína: Vlastivedné múzeum v Galante-Veľkonočná rodinná sobota 

v múzeu 
 Búsová, Katarína: Galántai Honismereti Múzeum-Húsvétváró családi szombat 

a múzeumban Galantské novinky Roč.2, č.4/2018, s.15, 1 ff  
 Búsová, Katarína: Hodnotenie Noci múzeí a galérií v Galante Galantské novinky – 

mesačník pre Ga a okolie Roč.2, č.5,s.2, jún/2018 
 Katarína, Füssy: Do múzea počas GT-správa podujatia Galantské novinky – 

mesačník pre Ga a okolie Roč.2, č.8,s.7, august/2018 
 Katalin, Füssy: Lezajlott a 34. GV-múzeumi beszámoló Galantské novinky – 

mesačník pre Ga a okolie Roč.2, č.8,s.15, august/2018 
 Ing. Búsová, Katarína: Ochutnali sme múzejné pivo Galantské novinky – mesačník 

pre Ga a okolie Roč.2, č.9,s.2, sept/2018 
 Bús, Katalin: Múzeumi sörkóstoló Galantské novinky – mesačník pre Ga a okolie 

Roč.2, č.9,s.10, sept/2018  
 Füssy, K: Odhalili záhadu v múzeu Galantské novinky – mesačník pre Ga a okolie 

Roč.2, č.12,s.5, nov/2018 
 Füssy, K: Rejtély a múzeumban – beszámoló Galántai Újság Roč.2, č.12,s.13, 

nov/2018 
 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

    
   VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V HLOHOVCI 
 

      Hlavná budova – Kláštor františkánov 

 



 

 

 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 

 
adresa: Františkánske námestie 1, 920 02 Hlohovec 
tel: +421 33 73 00 337 
e-mail: vmh@trnava-vuc.sk  
web: http://muzeumhlohovec.sk/  
https://www.facebook.com/pages/Vlastivedne-Muzeum-
Hlohovec 
zriaďovacia listina č. 1358 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1959 
riaditeľ: Mgr. Jozef Urminský 
 

Kláštor františkánov 

VMH vzniklo v roku 1959 z iniciatívy 
Vlastivedného krúžku pri Okresnom 
dome osvety v Hlohovci. Múzeum patrí 
k typickým regionálnym múzeám. 
V hlavnej budove sú umiestnené 
expozície spoločenských a prírodných 
vied. VMH prevádzkuje aj dva 
vysunuté expozičné priestory – 
Vyhliadkovú vežu Kostola sv. Michala 
Archanjela v Hlohovci a Židovský 
cintorín v Hlohovci.  
K základným úlohám múzea v roku 
2018 bolo  ukončenie rekonštrukcie 
Výstavnej siene múzea v Rázusovej 
ulici. Na objekte sa podarilo ukončiť 
prvú etapu rekonštrukcie – dostavbu 
a zateplenie fasády (v roku 2019 je 
naplánovaná 2. etapa). Zároveň prebiehali prípravné práce pre realizáciu projektu 
výstavba – depozitu VMH v ulici Fr. Lipku. Realizácia je naplánovaná na r. 2019. 
Koncom roka 2018 boli v spolupráci s mestom Hlohovec slávnostne otvorené priestory 
zrekonštruovaného zámku v Hlohovci, kde múzeum pripravuje stálu expozíciu 
historického nábytku a bývania šľachty v 18. – 20. storočí.  
 
Územná pôsobnosť: VMH vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okres 
Hlohovec. 
 
Špecializácia: VMH orientuje svoju zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na 
dokumentáciu: entomofauny na juhozápadnom Slovensku, dejín farmaceutického 
priemyslu v Hlohovci a pôsobenie rehole františkánov na Slovensku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vmh@trnava-vuc.sk
http://muzeumhlohovec.sk/
https://www.facebook.com/pages/Vlastivedne-Muzeum-Hlohovec
https://www.facebook.com/pages/Vlastivedne-Muzeum-Hlohovec


 

 

 

 
Židovský cintorín Hlohovec 

 
 
 
 
 
 
Veža kostola sv. Michala Archanjela 

 
Výstavná sieň – bývalý Robotnícky dom 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov VMH za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 170.293 170.293 171.320,8 101 

620 Odvody 62.749 62.749 61.347,05 98 

630 Tovary a služby 84.061 85.211 85.686,25 101 

640 Bežný transfer 2.348 2.348 2.266,9 96 

SPOLU 319.451 320.601 320.621 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMH za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 37.520 37.520 100 

HIM - - - - 

Spolu - 37.520 37.520 100 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMH za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

- - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    12.803 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov VMH z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Akvizícia 
koncertného 
krídla 

1.500 1.500 100 
KV 

2 Mesto 
Hlohovec 

Obnova a údržba 
NKP v nájme 
múzea 

3.500 3.300 200 
BV 

SPOLU BV 3.300 200  

SPOLU KV 1.500 100  

 
 



 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMH za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 - - - - 

 

Objekty v nájme VMH za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

5 

Františkánsky kláštor 1.226 11.360 

Vyhliadková veža Kostola sv. Michala 
Archanjela 

89 500 

Depozit jazdiareň 889 12 

Židovský cintorín Hlohovec 6.086 1 

Obchodná akadémia – knižnica múzea 90 1.200 

 

Priestorové podmienky VMH v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

8.912 6.086 1.43 341 905 150 387 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
Expozície  
 
Vlastivedné múzeum v Hlohovci má 8 stálych expozícií. V roku 2018 nesprístupnilo 
múzeum žiadnu novú expozíciu verejnosti a žiadna expozícia ani neprešla 
reinštaláciou. 
 
Stavovce okolia Hlohovca 
rok sprístupnenia: 1971 
kurátori: M. Valenčík, O. Ottinger, L. Jurga, 
B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 12.656 
 
Táto prírodovedná expozícia predstavuje 
faunu okolia Hlohovca prostredníctvom 
montovaných preparátov, stôp zvierat 
a zvukových záznamov základných hlasových prejavov týchto živočíchov 
s hovoreným komentárom. Zadnú časť expozície dopĺňa zbierka bezstavovcov. 

 
Klenotnica dávnoveku 
rok sprístupnenia: 2013 
kurátori: J. Urminský, P. Novosedlík 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 12.656 

 
Expozícia predstavuje archeologické nálezy 
z regiónu Hlohovca. Je členená podľa 
jednotlivých archeologických období na tri 
časti. V troch posledných vitrínach sú 
uložené poklady a nálezy mincí z okolia Hlohovca.  

 
Historický nábytok 
Rok sprístupnenia: 1982 
kurátor: I. Pastorek 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 12.656 
 
Expozícia je umiestnená v bývalom refektári 
– kláštornej jedálne z roku 1648. Exponáty 
pochádzajú z hlohovského zámku, prípadne 
z bohatých meštianskych domov Hlohovca.. 
K najcennejším exponátom patrí napr. bohatá intarzovaná baroková skriňa z polovice 



 

 

 

18. stor. a s vyobrazeniami cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka 
Lotrinského.  

 
Historický portrét a grafika  
rok sprístupnenia: 1983 
kurátor: I. Pastorek 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 12.656 
 
Expozícia je umiestnená v severnej chodbe 
prvého podlažia hlavnej budovy múzea. 
Klenbový priestor chodby umocňuje 
výtvarnú hodnotu vystavených olejomalieb 
a grafík. Olejomaľby z veľkej časti pochádzajú z inventára hlohovského zámku, 
konkrétne z rodovej obrazárne, ktorej súčasťou boli portréty Erdödiovcov, majiteľov 
hlohovského zámku od roku 1720, ako aj ich príbuzných a panovníkov.  

 
 

Ženský ľudový odev 
rok sprístupnenia: 1997 
kurátor: V. Holicová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 12.656 
 
Expozícia ženského ľudového odevu na 
poschodí múzea nám približuje ako sa 
obliekali ľudia v minulosti. Pre malý priestor 
sú tu vystavené len odevy žien. Práve tento 
ženský ľudový odev bol najcharakteristickejší, čo sa týka materiálu aj výzdoby.   

 
 

Hlohovec - feudálne mesto 
rok sprístupnenia: 1997 
kurátor: I. Pastorek 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov:  12.656 
  
 
Expozícia je v súčasnosti v rekonštrukcii, 
prístupná je iba časť s replikou Oltáru 
Narodenia Pána, ktorý bol kedysi súčasťou 
inventára kaštieľa v Hlohovci, zvonmi z hlohoveckých kostolov, vybavenie hrobu grófa 
Jozef Erdődyho a 3D model hlohoveckého hradu.  

 
 
 
 



 

 

 

Františkáni na Slovensku 
rok sprístupnenia: 2002 
kurátor: I. Pastorek 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 12.656 
 
Františkáni na Slovensku je jedinou 
muzeálnou expozíciou na Slovensku, ktorá 
podáva v stručnosti obraz o pôsobení 
františkánov v minulosti i v súčasnosti. Bola 
vybudovaná v spolupráci s Reholou františkánov. Expozícia je rozdelená na desať 
tematických celkov.  

 
Porcelán, kamenina a sklo v ľudovom 
prostredí 
rok sprístupnenia: 2006   
kurátor: V. Holicová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov:  
 
Expozícia prierezovo dokumentuje základné 
tvary porcelánového, kameninového a skla 
od 19. storočia ako panského tovaru a tovaru, ktorý sa udomácnil v ľudovej kultúre.  
 
Výstavy 

 
Mesto drôtu 
(2.2. – 4.3.2018) 
vernisáž: 1.2.2018 o 16,30 h. 
kurátor: J. Urminský 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 557 
 
Výstava prezentovala tradície a súčasnosť 
v drotárskej tvorbe. Realizovaná bola 
v spolupráci s drotármi z Hlohovca a okolia. 
 
Eva Kostolányiová v čase 
(7.3. – 29.3.2018) 
vernisáž: 7.3.2018 o 16,30 h.  
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 480 
 
Profil známej speváčky populárnej hudby 
v spolupráci s M. Vermežom. 



 

 

 

Vesmír očami detí 
(10.3. – 25.3.2018) 
vernisáž: - 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 325 
 
Výstava víťazných prác súťaže 
organizovanej Hvezdárňou a planetáriom 
Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. 
 
Bolo u nás more 
(4.4. – 9.5.2018) 
vernisáž: - 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 850 
 
Výstava prezentujúca skameneliny 
morských živočíchov zo zbierky 
Západoslovenského múzea v Trnave. 
Realizované v spolupráci s RNDr. 
Miroslavom Hornáčkom. 

 
Magia naturae 
(4.4. – 9.5.2018)  
vernisáž: 4.4.2018 o 17,00 h. 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 850 
 
Autorská výstava fotografií Marty 
a Vladimíra Chrenkovcov.  
 
Festival enviromentálneho filmu  
(4.4. – 9.5.2018) 
vernisáž: - 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 770 
 
16. ročník prehliadky filmov s environmentálnou tematikou. 
 
 
 
 



 

 

 

Aj takéto mohli byť – výtvarné práce 
žiakov ZUŠ v Hlohovci 
(11.5. – 17.6.2018) 
derniera: 17.6.2018 o 16,00 h. 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Františkánsky kláštor 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 590 
 
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ 
v Hlohovci, realizovaná v spolupráci so S. 
Valachovou. 
 
Thomas Klimek Ward a jeho krásy 
Slovenska 
(25.5. – 24.6.2018) 
vernisáž: - 
kurátor: J. Urminský 
miesto realizácie: Františkánsky kláštor 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 245 
 
Výtvarná a národopisná zbierka 
honorárneho konzula SR v Chicagu. 
 
Od Stalingradu do Bratislavy  
(26.6. – 19.8.2018)  
vernisáž: 27.6.2018 o 16,30 h. 
kurátor: J. Hrdlička 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 80 
 
Výstava z Veľvyslanectva Ruskej federácie 
na Slovensku k výročiu stalingradskej bitky 
 
 
Antická Sicília vo fotografii Antona 
Drimaja 
(20.6. – 19.8.2018) 
vernisáž: 20.6.2018 o 16,30 h. 
kurátor: J. Urminský 
miesto realizácie: Františkánsky kláštor 
výstup:pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 130 
 
Autorská výstava fotografií Antona Drimaja 
z ciest po Sicílii. 
 
 



 

 

 

Obraz Slovenska v dejinách 
Československa 
(24.8. – 30.9.2018) 
vernisáž: - 
kurátor: J. Hrdlička 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 713 
 
Výstava prezentujúca prierezovo míľniky 
osmičkových rokov v 20. storočí. 

 
Odchody bez návratov 
(24.8. – 30.9.2018) 
vernisáž: - 
kurátor: J. Urminský, E. Knotek, P. 
Novosedlík 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 713 
 
Príbehy vojakov z obdobia 1. svetovej vojny 
z regiónu Hlohovca. Doplnené o osobné 
predmety, zbrane a dobové dokumenty. 
 
Fraštacký tŕň 
(5.10. – 4.11.2018) 
vernisáž: 5.10.2018 o 16,00 h. 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: plagát, pozvánka, bulletin 
počet návštevníkov: 597 
 
Výstava bienále medzinárodnej súťaže 
kresleného humoru, realizovaná 
v spolupráci  
s F. Bojničanom.  
 
Veselé dejiny Slovenska ceruzkou Stana 
Kochana 
(5.10. – 4.11.2018) 
vernisáž: 5.10.2018 o 16,00 h. 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: plagát,  
počet návštevníkov: 823 
 
Autorská výstava kresleného humoru, 
realizovaná v spolupráci so S. Kamenčíkom. 
 



 

 

 

Zvečnené šúpolím – Antónia Dvorščíková 
(8.11. – 9.12.2018)  
vernisáž: 8.11.2018 o 16,00 h. 
kurátor: S. Koleničová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 692 

 
Autorská výstava bábik zo šúpolia Antónie 
Dvorščíkovej, ktorá sa už dlhoročne venuje 
výrobe šúpoľových bábik, v ktorých zachytáva tradičné remeslá a činnosti ľudu. 
 
 
Čaro Vianoc Ježiškovej továrne 
(12.12. – 31.12.2018)  
vernisáž: -  
kurátori: S. Koleničová, J. Urminský 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 158 
 
Vianočné čaro ozdôb z fúkaného skla, 
vyrobených vo výrobni Rozvoj v Hlohovci, a 
háčkovaných, vyšívaných ozdôb vytvorených šikovnými rukami našich spoluobčanov 
 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 

 
Za motýľmi Hlohovecka 
(18.1. – 1.3.2018) 
vernisáž: -  
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Tríbečské múzeum v 
Topoľčanoch 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 270 
 
Výstava preparovaných druhov motýľov 
z Hlohovca a okolia. Z viac ako 600 druhov, 
zaznamenaných v okrese Hlohovec,  
prezentuje aktuálna výstava 315. Nanávštevníkov čakajú  elegantné vidlochvosty, 
pestrofarebné babôčky i dúhovci , ktorí menia farbu v závislosti od toho, pod akým 
uhlom sa na nich dívame. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoji regiónu 
(7.9. – 30.6.2018) 
vernisáž: 7.9.2018 o 16,00 h.  
kurátor: P. Novosedlík 
miesto realizácie: MV SR, Štátny archív Šaľa 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 700 
 
Na tejto výstave, ktorá dokumentovala udalosti v Šali a okolí v roku 1918 boli 
zapožičané zbierkové predmety múzea k výstave. 
 
Bučany a veľká vojna 
(25.11.2018 – 14.2.2019)  
vernisáž: 25.11.2018 o 16,00 h.  
kurátor: P. Novosedlík 
miesto realizácie: Kultúrno-spoločenské 
centrum Bučany 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 700    
 
Zapožičané predmety múzea k výstave. 
Príbehy vojakov z obdobia 1. svetovej vojny z Bučian. Doplnené o osobné predmety, 
zbrane a dobové dokumenty. 
 
Vernisáže 
 
Mesto drôtu (1.2. 2018 o 16,30 h..) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Výstava prezentovala tradície a súčasnosť v drotárskej tvorbe. Realizovaná bola v 
spolupráci s drotármi z Hlohovca a okolia.  
 
Eva Kostolányiová v čase (7.3.2018 o 16,30 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Profil známej speváčky populárnej hudby v spolupráci s M. Vermešom. 
 
Magia naturae (4.4.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Autorská výstava fotografií Marty a Vladimíra Chrenkovcov. 
 
Aj takéto mohli byť – výtvarné práce žiakov ZUŠ v Hlohovci(17.6.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ v Hlohovci, realizovaná v spolupráci so S. 
Valachovou. 
 
Od Stalingradu do Bratislavy (26.6.2018 o 16,30 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Výstava z Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku k výročiu stalingradskej bitky 

 
 
 



 

 

 

Antická Sicília vo fotografii Antona Drimaja (20.6.2018 o 16,30 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Autorská výstava fotografií Antona Drimaja z ciest po Sicílii 
 
Fraštacký tŕň (5.10.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Výstava bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru, realizovaná v spolupráci  
s F. Bojničanom.  

 
Veselé dejiny Slovenska ceruzkou Stana Kochana (5.10.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Autorská výstava kresleného humoru, realizovaná v spolupráci so S. Kamenčíkom. 
 
Zvečnené šúpolím – Antónia Dvorščíková (8.11.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor 
Autorská výstava bábik zo šúpolia Antónie Dvorščíkovej, ktorá sa už dlhoročne venuje 
výrobe šúpoľových bábik, v ktorých zachytáva tradičné remeslá a činnosti ľudu. 
 
Koncerty a festivaly 
 
- 
 
Ostatné 
 
Náučný chodník Bojničky – stromovina 
(1.11.2018)  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: obec Bojničky 
výstup: -   
počet návštevníkov -   
   
Vyhotovenie panelov náučného chodníka 
pre Obec Bojničky. 
 
 
Náučný chodník mikroregiónu Poniklec (20.4.2018)  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: obce Tepličky a Horné Trhovište 
výstup: -  
počet návštevníkov:  -    
 
Dokončenie chodníka a doplnenie o tri tabule v obciach Tepličky a Horné Trhovište. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Prevádzkovanie vyhliadkovej veže 
Kostola sv. Michala Archanjela 
v Hlohovci (celý rok 2018)  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: veža Kostola sv. Michala 
Archanjela v Hlohovci 
výstup: bulletin 
počet návštevníkov: 1.905 
 
Tematický výklad. 
 
Prevádzkovanie židovského cintorína 
v Hlohovci  
(nepravidelné exkurzie počas roka 2018) 
organizátor: VMH 
miesto realizácie: židovský cintorín v 
Hlohovci 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 240 
 
Tematický výklad. 
 
Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Zámockom parku v Hlohovci 
(5.7.2018) 
organizátor: VMH 
miesto realizácie: Zámocký park v Hlohovci 
výstup: komentovaná prehliadka s kvízom 
počet návštevníkov: 80 
Tematický výklad a program pre Univerzitu 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
 
 
Slávnostné otvorenie zámku v Hlohovci  
(2. – 4.11 a 14. – 15.12.2018)  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: zámok v Hlohovci 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 4970 
 
Otvorenie zámku so prístupnením 
obnovenej časti prízemia, kaplnky, 
nezrekonštruovaného druhého poschodia a 
tretieho poschodia spojené s prednáškami 
pre verejnosť 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - konzultácia ohľadom lokalít 

s paleontologickými nálezmi v okolí Hlohovca pre Mgr. Csabu Tótha, PhD. (B. 
Varga) 

 Mestské múzeum v Seredi - konzultácie pri príprave výstavy „Čarovná moc rastlín“ 
pre Máriu Dikovú (M. Malovcová) 

 Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea - spracovanie 
charakteristiky výstavy „100 výročie vzniku ČSR a jej význam pre Slovákov“ (J. 
Hrdlička) 

 Szépművészeti Múzeum - komunikácia s maďarským múzeom vo veci získania 
reprodukcie obrazu Deti Kajetána Erdödiho (S. Koleničová) 

 Komunikácia s radnicou v obci Panaci, rumunským národným archívom a 
ministerstvom obrany vo veci hľadania vojenského cintorína na území Rumunska 
v župe Sucueva v obci Coverca (S. Koleničová) 

 Pracovná skupina pre kultúru, historické dedičstvo a prírodné dedičstvo – účasť 
na stretnutí a prezentácia príspevku „Vzťah aristokratických rodov z Hlohovca k 
Dolnému Rakúsku v období Rakúsko-uhorskej monarchie (S. Koleničová)  

 Tekovské múzeum - poskytnutie informácie p. N. Mihálovej o počte a type 
vyzuvákov v zbierkovom fonde národopisu (S. Koleničová) 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
- 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Poskytnutie informácií o odevných súčiastkach a ich využití pri svadobných 

obradoch Radoslave Hrabovskej z Bojničiek (S. Koleničová) 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - konzultácia ohľadom botanickej zbierky múzea 

pre Terezu Labovskú - herbárové položky rodu  Iris (M. Malovcová) 
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - konzultácia ohľadom botanickej zbierky múzea 

pre Andreu Hlavátovú - herbárové položky druhov Sclerochloa dura a Xanthium 
spinosum (M. Malovcová) 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 

- 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Fraštacké noviny - konzultácia ohľadom výskytu živočíchov v regióne Hlohovca 

pre redaktorku Zuzanu Bartošovú (B. Varga) 
 Ústredie Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica - vypracovanie Správ 

o výsledku prieskumu a výskumu chránených živočíchov za  rok 2017 (B. Varga). 
 Ústredie ŠOP SR Banská Bystrica-  vypracovanie Správ o výsledku prieskumu 

a výskumu chráneného územia PR Sedliská a ďalších nechránených lokalít 
v okrese Hlohovec za rok 2017 (B. Varga) 



 

 

 

 Ústredie ŠOP SR Banská Bystrica - vypracovanie správ o výsledku botanického 
prieskumu a výskumu za rok 2017 (M. Malovcová) 

 PhDr. Zdenko Gálik - konzultácia ohľadom literárnych prameňov o faune 
Koplotoviec (B. Varga) 

 p. Sklenárová -  konzultácia ohľadom výskytu včely rodu Xylocopa v 
meste Hlohovec (B. Varga) 

 Determinácia rastlín a húb pre verejnosť (M. Malovcová) 
 ibot.sav.sk/cdf - spolupráca pri vytváraní Centrálnej databázy fytocenologických 

zápisov (M. Malovcová) 
 Určovanie numizmatického materiálu záujemcom (P. Novosedlík) 
 p. J. Ducár z Prešova - poskytnutie informácií o Erdődyovcoch na východnom  
 Slovensku (P. Novosedlík) 
 p. M. Pokorný z Bohdanoviec nad Trnavou - poskytnutie informácií o kremnických 

razbách grajciarov Leopolda I. (1657-1705) v zbierkovom fonde múzea (P. 
Novosedlík) 

 p. Sevulko z Hlohovca - Vyhľadanie informácie prostredníctvom zoznamov v 
Štátnej knižnici Horné Rakúsko (Oö Landesbibliothek / Verlustliste), o Michaelovi  

 Kollárovi, ktorý zahynul počas 1. svetovej vojny, a ich poskytnutie jeho príbuznému 
(S. Koleničová) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Komentovaná prehliadka náučného chodníka Zámocký poznávací okruh 

(21.3.2018) – komentovaná prehliadka 
prednášajúci: J. Urminský, B.  Varga 
miesto realizácie: Zámocký park v Hlohovci 
počet účastníkov: 10 
Komentovaná prehliadka so skupinou seniorov z klubu JDS Hlohovec.  
 

 Prednáška o chránených územiach v okrese Hlohovec (7.5.2018) - prednáška 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Gymnázium I. Kupca v Hlohovci 
počet účastníkov: 15 
Prednáška pre študentov 4. ročníka Gymnázia I. Kupca v Hlohovci.  
 

 Turistická vychádzka zameraná na poznávanie hmyzu (10.5.2018) – 
prednáška v teréne 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Hlohovec, zámocký park 
počet účastníkov: 35 
Poznávacia vychádzka s deťmi MŠ Hollého. 
 

 Komentovaná prehliadka náučného chodníka Zámocký poznávací okruh 
(3.6.2018) – komentovaná prehliadka 
prednášajúci: J. Urminský, B. Varga 
miesto realizácie: Zámocký park v Hlohovci 
Počet účastníkov: 50 
Komentovaná prehliadka v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.  
 

 Turistická vychádzka zameraná na poznávanie hmyzu (20.6.2018) – 
poznávacia vychádzka 
Prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Hlohovec, zámocký park 
počet účastníkov 35 
Poznávacia vychádzka s deťmi MŠ Hollého. 
 

 Komentovaná prehliadka náučného chodníka mikroregiónom Poniklec 
(20.8.2018) – komentovaná prehliadka 
prednášajúci: J. Urminský, B. Varga 
miesto realizácie: Prírodná rezervácia Sedliská 
Počet účastníkov: 6 
Komentovaná prehliadka so skupinou seniorov z klubu JDS Hlohovec. 
  

 Dve prednášky o mokradiach v okrese Hlohovec (15.11.2018) - prednáška 
prednášajúci: B. Varga 



 

 

 

miesto realizácie: Gymnázium I. Kupca, Hlohovec 
Počet účastníkov: 80 
Prednášky pre študentov primy až kvarty Gymnázia I. Kupca v Hlohovci.  
 

 Tri prednášky o literárnej avantgarde v Hlohovci (13.11.2018) - prednáška 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Gymnázium I. Kupca, Hlohovec 
počet účastníkov: 250 
Prednášky o literárnej avantgarde v Hlohovci v rámci Týždňa globálneho 
vzdelávania.  
 

 Literárne potulky Hlohovcom 2 (9.6.2018) – literárne sprevádzanie 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Hlohovec 
počet účastníkov: 60 
Historické literárne sprevádzanie po meste.  
 

 Lektorovanie a vyhodnotenie súťaže literárnej tvorivosti Píšem, píšeš, 
píšeme... (14.2.2018) – workshop 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Mestské kultúrne centrum  
počet účastníkov: 11 
Vyhodnotenie literárnej súťaže spojené s workshopom tvorivého písania.  
 

 Moderovanie programu uvedenia knihy Jany Štefánie Kuzmovej a Radoslavy 
Hrabovskej „Slovohrad“ (6.5.2018) - prednáška 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
počet účastníkov: 80 
Prednáška o literárnych hodnotách novej knihy pre deti. 
 

 Komentované prehliadky na vyhliadke veže Kostola sv. Michala Archanjela 
(počas celého roka 2018) – kometované prehliadky 
prednášajúci: J. Urminský, J. Hrdlička, P. Novosedlík, M. Kamenčík, B. Varga, E. 
Knotek 
miesto realizácie: veža Kostola sv. Michala Arch. 
Počet účastníkov: 1.905 
Tematický výklad. K dejinám Hlohovca, vývoja urbanizmu mesta, k dejinám veže 
a farského kostola sv. Michala v Hlohovci.  
 

 Komentované prehliadky židovským cintorínom (počas celého roka 2018) - 
výklad 
prednášajúci: J. Urminský, M. Kamenčík 
miesto realizácie: židovský cintorín, Hlohovec 
počet účastníkov: 230 
Tematický výklad k dejinám židovskej komunity v Hlohovci a k histórii židovského 
cintorína. 
 

 Prednáška „Po stopách Československa“ (15.10.2018) - prednáška 
prednášajúci: J. Hrdlička 



 

 

 

miesto realizácie: Nyáryovská kúria Bučany 
počet účastníkov: 50 
Tematická prednáška. 
 

 Komentovaná prehliadka Zámockého parku (16.7.2018) - prehliadka 
prednášajúci: M. Malovcová 
miesto realizácie: zámocký park, Hlohovec 
počet účastníkov: 30 
Komentovaná prehliadka so zameraním na botaniku pre Letná denný tábor  
( Cech mladých remeselníkov ). 
 

 Bučany v archeologických nálezoch (14.9.2018) - prednáška 
prednášajúci: J. Urminský  
miesto realizácie: Nyáryovská kúria, Bučany 
počet účastníkov: 40 
Odborná prednáška k pravekému a stredovekému osídleniu obce Bučany pre 
obyvateľov obce. 

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Obraz Slovenska v dejinách Československa a Odchody bez návratov - 

12.9.2018 (P. Novosedlík), gymnázium Hlohovec, počet účastníkov 80 
 Obraz Slovenska v dejinách Československa a Odchody bez návratov  - 

12.9.2018 (P. Novosedlík), ZŠ A. Felcána v Hlohovci, počet účastníkov 40 
 Obraz Slovenska v dejinách Československa a Odchody bez návratov  - 

12.9.2018 (P. Novosedlík), Obchodná akadémia Trnava, počet účastníkov 10 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Exkurzia do Prírodnej rezervácie Sedlická (12.4.2018) 

prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Prírodná rezervácia Sedliská 
počet účastníkov: 23 
Exkurzia so žiakmi 5. a 6. ročníka ZŠ Dolné Zelenice. 
 

 Exkurzia do PR Sedliská (24.5.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Prírodná rezervácia Sedliská 
počet účastníkov: 27 
Exkurzia so študentami 2. ročníka a sexty Gymnázia Pierra de Cobertina 
v Piešťanoch. 
 

 Entomologická exkurzia do prírody (26. – 27.6.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: okolie Váhu 
počet účastníkov: 3 
Exkurzia do prírody so študentami 1. ročníka a primy Gymnázia I. Kupca v rámci 
ekologického krúžku a následná inštruktáž preparovania hmyzu.  
 
 



 

 

 

 Exkurzia po Prírodnej rezervácii Sedliská (12.4.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: PR Sedliská 
Počet účastníkov: 23 
Exkurzia so žiakmi 5. a 6. ročníka ZŠ Dolné Zelenice. 
 

 Prednáška o chránených územiach v okrese Hlohovec (7.5.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Gymnázium I. Kupca v Hlohovci 
počet účastníkov: 15 
Prednáška pre študentov 4. ročníka Gymnázia I. Kupca v Hlohovci.  
 

 Turistická vychádzka zameraná na poznávanie hmyzu (10.5.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Hlohovec, zámocký park 
počet účastníkov: 35 
Poznávacia vychádzka s deťmi MŠ Hollého. 
 

 Exkurzia do PR Sedliská (24.5.2018) 
prednášajúci: B. Varga  
miesto realizácie: PR Sedliská 
počet účastníkov: 27 
Exkurzia so študentami 2. ročníka a sexty Gymnázia Pierra de Cobertina  
v Piešťanoch. 
 

 Turistická vychádzka zameraná na poznávanie hmyzu (20.6.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Hlohovec, zámocký park 
počet účastníkov: 35 
Poznávacia vychádzka s deťmi MŠ Hollého. 
 

 Entomologická exkurzia do prírody (26. – 27.6.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Hlohovec-Kozí vrch    
počet účastníkov: 3 
Exkurzia do prírody so študentami 1. ročníka a primy Gymnázia I. Kupca v rámci 
ekologického krúžku a následná inštruktáž preparovania hmyzu.  
 

 Dve prednášky o mokradiach v okrese Hlohovec (15.11.2018) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Gymnázium I. Kupca, Hlohovec 
počet účastníkov: 80 
Prednášky pre študentov primy až kvarty Gymnázia I. Kupca v Hlohovci.  
 

 Tri prednášky o literárnej avantgarde v Hlohovci (13.11.2018) 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Gymnázium I. Kupca, Hlohovec 
počet účastníkov: 250 
Prednášky o literárnej avantgarde v Hlohovci v rámci Týždňa globálneho 
vzdelávania.  



 

 

 

 
 Komentovaná prehliadka Zámockého parku (16.7.2018) 

prednášajúci: M. Malovcová 
miesto realizácie: zámocký park, Hlohovec 
počet účastníkov: 30 
Komentovaná prehliadka so zameraním na botaniku pre Letná denný tábor  
( Cech mladých remeselníkov ). 
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

- 
 
Špecializované akcie 
 
- 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok VMH za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

7 2018 2025 

 
V roku 2018 realizovalo VMH čiastkovú revíziu zbierkového fondu Novšia história. 
Revízia, ktorá prebiehala v termíne od 1.7. do 15.12.2018 skontrolovala v zmysle 
platnej múzejnej legislatívy 18.442 zbierkových predmetov.  
Revíziou bolo zistené: 
 
Uvedenou čiastkovou revíziou VMH ukončilo sedemročný periodický cyklus. 
Výsledkom posledného 7 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov - 321 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie - 0 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu – 0 
Klimatické podmienky v depozite (jazdiareň) a v stálej expozícii (Kláštor františkánov) 
predovšetkým vysoká vlhkosť nezodpovedajú muzeálnym požiadavkám a ohrozujú 
zbierky 
Zbierkové predmety v pošte 321 kusov neboli nájdené už pri predošlých revíziách 
(2004 a 2011) a ani pri nasledovnom dohľadávaní, resp. stotožňovaní s predmetmi, 
ktoré boli počas revízií nájdené a neboli evidované. 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov VMH do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR Tribečské múzeum 
v Topoľčanoch 

16.01.-02.03.2018 
437 

Archeologický ústav SAV v Nitre 05.04.-10.05.2018 7 

Štátny archív v Nitre, pobočka 
Šaľa 

03.09.-0712.2018 
9 

SNM Archeologické múzeum v 
Bratislave 

08.11.-10.12.2018 
36 

Kultúrno spoločenské centr. v 
Bučanoch 

19.11.-31.12.2018 
16 

Dom kultúry v Seredi, Mestské 
múzeum 

17.12.-31.12.2018 
16 

Výpožičky do zahraničia - - - 

Dlhodobé výpožičky - - - 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie 

Digitalizačné pracovisko TTSK 16.4. – 2.7.2018 550 

Digitalizačné pracovisko TTSK 29.6. – 13.11.2018 1.100 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania 

- - - 

SPOLU 2.171 



 

 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMH za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov 

Bolo u nás more Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

3.4.2018 – 
22.5.2018 

42 Paleontologická zbierka 
ZSM 

 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v VMH za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v 

EUR 

Reštaurovanie klavíra – krídla 1 Milan Lachký 1.200 

SPOLU 1  1.200 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMH v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEMUZ 

Staršia a novšia história 29.274 5.650 29.274 

Etnografia 9.118 3.245 9.118 

Numizmatika 3.885 366 3.885 

Archeológia 2.551 258 2.551 

Zoológia 69.175 - - 

Botanika 12.880 - - 

Geológia 643 - - 

SPOLU 127.526 9.519 44.828 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá VMH 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

 Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí 
v Bratislave 

Spoločný postup pri revitalizácii 
a prezentácii NKP Židovský 
cintorín v Hlohovci 

2 Štátny archív Trnava Prednášková a metodická 
činnosť 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 2 

Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave 

Spoločné výskumné projekty 

Univerzita Komenského 
v Bratislave – FF Katedra 
archeológie 

Spoločné výskumné projekty 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí na Slovensku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 KAMENČÍK, Marián. Dezider Castiglione – výtvarník a autor románu. In: Dezider 

Castiglione (1924 – 2005). Zvečnené v kameni a skle. Hlohovec : EX LIBRIS AD 
PERSONAM HLOHOVEC, 2017, 7 – 21.  

 KAMENČÍK, Marián. Josef Hrdlička – Klára Soukupová – Michal Špína (eds.): 
Básně a místa. Eseje o poezii. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, 2015, 316 s. (recenzia). In: HLAVINOVÁ TEKELIOVÁ, Dominika (ed.): 
Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. Nitra : Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov 
a kultúr, 2017, s. 183 – 185. 

 KAMENČÍK, Marián. Čo odovzdávame s láskou, to pretrvá – spomienky a príbehy 
Márie Balagovej. In: BALAGOVÁ, Mária: Čriepky spomienok. Hlohovec : EX 
LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2018, s. 162 s. ISBN 978-80-971313-5-7. 

 URMINSKý, Jozef:Rodinná stopa Dezidera Castiglioneho a jeho príbuzných ako 
osobností Hlohovca In: Dezider Castiglione (1924 – 2005). Zvečnené v kameni 
a skle. Hlohovec: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2017, s. 1 - 7 

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 KAMENČÍK, Marián. Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: Fraktál. Literatúra 

horizontálne a vertikálne, roč. 1. 2018, č. 1, s. 78 – 84.  
 KAMENČÍK, Marián. Kontexty jedného literárneho debutu a jedného literárneho 

návratu. Na margo zbierky Ivana Kunoša Podľa hviezd meniť masky a tragédie 
Rudolfa Dilonga Valin. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry, roč. 3, 2018, č. 1, 
s. 273 – 277.  

 KAMENČÍK, Marián. Literatúra ako etalón stabilných hodnôt. Recenzia knihy: Igor 
Lomnický – Štefánia Kuzmová: Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej 
činnosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 163 s. ISBN 978-80-558-
1031-7. In: ŽILKA, Tibor – GALLIK, Ján (eds.): Kultúra a súčasnosť 17. Nitra : 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2018, s. 
176 – 178. 

 KAMENČÍK, Marián. Trnavsko-hlohovské súvislosti a prejavy literárnej avantgardy 
(abstrakt). In: LESŇÁK, Slavomír – FRŇO, Peter (eds.): Sborník abstraktů 
konference s medzinárodní účastí: Společný vzdělávací program přeshraničního 
exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Hodonín – Skalica 14. a 
15. 11. 2018. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 5 – 6. 

 MALOVCOVÁ, Miroslava. Abutilon theophrasti, Adonis aestivalis, Cerasus 
fruticosa, Draba nemorosa, Peucedanum carvifolia, Sonchus palustris, Stipa 
capillata, Tithymalus tommasinianus, Xanthium strumarium. In: Zaujímavejšie 
floristické nálezy, Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 40, 2018, č. 1, s. 92-
93. 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Spomienka venovaná Ing. Rudolfovi 
Vavrovi. In: časopis Múzeum, Bratislava, roč. 64, 2018, č. 3, s. 59. 



 

 

 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Spomienka venovaná Ing. Rudolfovi 
Vavrovi. In: Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 40, 2018, č. 2, s. 214. 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Letná zelenina na dosah ruky. In: 
Hlohoveckom,  roč. 2, 2018, č. 1-2, s.  . ISSN 2454-0897. (v tlači) 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Spomienka venovaná Ing. Rudolfovi 
Vavrovi. In: Hlohoveckom,  roč. 2, 2018, č. 1-2, s.  . ISSN 2454-0897. (v tlači) 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Spomienka venovaná Ing. Rudolfovi 
Vavrovi. In: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti (zaslané do 
redakcie) 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Adonis vernalis, Ophrys holubiana, 
Pulsatilla grandis. In: New floristic records from Central Europe, Thaiszia – Journal 
of Botany, Košice, roč. 28, 2018, č. 2 (v tlači) 

 NOVOSEDLÍK, Peter. O keltskej minci z Hlohovca. In: Balneologický spravodajca 
XLII, 2015-2017, s. 160-162. 

 NOVOSEDLÍK, Peter. Zubadlo z doby rímskej z Dvorníkov, časti Posádka. In: 
Balneologický spravodajca XLII, 2015-2017, s. 163-177.      

 MITÁŠ, Vladimír – ŐLVECKY. Róbert - URMINSKÝ, Jozef – MIHÁLYIOVÁ, Jana.: 
Bronzové hroty kopijí a oštepov z doby popolnicových polí na Považí (Západné 
Slovensko). In: Sidla, artefakty, čas... . Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe 
halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Benediková, Lucia – Horňák, 
Milan (editori). Archeologický ústav SAV Nitra – Via Magna. Nitra – Vrútky 2018, 
ISBN 978-80-8196-020-8, s. 229 – 250 

Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 HRDLIČKA, Jozef. Pavol Šiška - rodák z Hlohovca, ktorý prispel ku konštituovaniu 

Československej republiky. In.: Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 17, s. 8. ISSN 
1338-2659. 

 HRDLIČKA, Jozef. Spomienka na 120. výročie narodenia Karola Šmidkeho. In.: 
Ročenka odbojára 2018, 123 s. 

 HRDLIČKA, Jozef. Spomienka na Husáka pri príležitosti 105 výročia narodenia. 
In: Ročenka odbojára 2018, 123 s. 

 HRDLIČKA, Jozef. 100. výročie vzniku ČSR a jej význam pre Slovákov. In.: 
Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 22, s. 13. ISSN 1338-2659.. 

 KAMENČÍK, Marián. Od Boľševickej päste po Bulletin pre duševnú hygienu. 
Nahliadnutie do dejín hlohovského novinárstva a časopisectva (1. časť). In: Život 
v Hlohovci, roč. 52, 2018, č. 1, s. 6. ISSN 1339-2913. 

 KAMENČÍK, Marián. Časopis na každej škole aj kuriózne tituly. Nahliadnutie do 
dejín hlohovského novinárstva a časopisectva (2. časť). In: Život v Hlohovci, roč. 
52, 2018, č. 2, s. 6. ISSN 1339-2913. 

 KAMENČÍK, Marián. Bohém v klietke – Michal Považan a nadrealizmus v 
Hlohovci. In: Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 5, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 KAMENČÍK, Marián. Castiglioneho odkaz ukrytý v skle a kameni. In: Život v 
Hlohovci, roč. 52, 2018, č. 4, s. 6. ISSN 1339-2913. 

 KAMENČÍK, Marián. Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: Fraštacké noviny, roč. 9. 
2018, č. 12, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 KAMENČÍK, Marián. Lomikel, Prakršno a Morodochium. Z Hlohovca po stopách 
veľkého mystifikátora. In: Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 16, s. 10. ISSN 1338-
2659. 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Zabudnuté ovocie I. In: Fraštacké noviny, 
roč. 9, 2018, č. 6, s. 10. ISSN 1338-2659. 



 

 

 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Zabudnuté ovocie II. In: Fraštacké noviny, 
roč. 9, 2018, č. 8, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Ešte zopár slov o zabudnutom ovocí. In: 
Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 9, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Mokrade pre labužníkov. In: Fraštacké 
noviny, roč. 9, 2018, č. 15, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Exotika v našich záhradách. In: Fraštacké 
noviny, roč. 9, 2018, č. 23, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 NOVOSEDLÍK, Peter. Obete 1. svetovej vojny z Alekšiniec.  In: Alekšinské noviny, 
roč. 11, 2018, č. 1, s. 15-16. 

 URMINSKÝ, Jozef : Tajomstvá ukryté v zámockých pivniciach. In: Život v Hlohovci, 
roč. 52, 2018, č. 5, s. 6., ISSN 1339-2913. 

 URMINSKÝ, Jozef.: Spomienka na Hlohovčanov padlých v 1. svetovej vojne. In: 
Život v Hlohovci, roč. 52, 2018, č. 12, s. 6., ISSN 1339-2913. 

 URMINSKÝ, Jozef.: Osudy kachľových pecí zo zámku v Hlohovci. Vojnový 
územný plán mal Hlohovec zmeniť na nepoznanie. In: Fraštacké noviny, roč. 9, 
2018, č. 21  s. 13., ISSN 1338-2659. 

 URMINSKÝ, Jozef.: V tieni nemých obrov. Výškové stavby Hlohovca. In: Fraštacké 
noviny, roč. 9, 2018, č 21.  s. 4., ISSN 1338-2659. 

 URMINSKÝ, Jozef.: Peter Černušák – detská stavebnica DOMBI. In: Fraštacké 
noviny, roč. 9, 2018, č. 5 s. 5., ISSN 1338-2659. 

 URMINSKÝ, Jozef: Keď Váh otvorí 13. komnatu. In: Fraštacké noviny, roč. 9, 
2018, č 2.  s. 8., ISSN 1338-2659. 

 URMINSKÝ, Jozef.: Vôňa likérov slávnej Ripperovky s príchuťou vojny. In: 
Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č.7  s. 10., ISSN 1338-2659. 

 URMINSKÝ, Jozef.: Mlynárska hora v tajomnej hlbine času. In: Fraštacké noviny, 
roč. 9, 2018, č.  s. 4. ISSN 1338-2659. 

 URMINSKÝ, Jozef.: Pocta Eve Kostolányiovej. In: Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, 
č. 6  s. 10., ISSN 1338-2659. 

 URMINSKÝ, Jozef.: Poklad zaviaty prachom z čias Napoleonskych vojen. In: 
Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 5.  s. 10., ISSN 1338-2659. 

 MITÁŠ, Vladimír – ŐLVECKY. Róbert - URMINSKÝ, Jozef – MIHÁLYIOVÁ, Jana.: 
Bronzové hroty kopijí a oštepov z doby popolnicových polí na Považí (Západné 
Slovensko). In: Sidla, artefakty, čas... . Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe 
halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Benediková, Lucia – Horňák, 
Milan (editori). Archeologický ústav SAV Nitra – Via Magna. Nitra – Vrútky 2018, 
ISBN 978-80-8196-020-8, s. 229 – 250 

 
Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
- 

 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
- 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.muzeumhlohovec.sk   
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku – 2017, 

aktualizácia priebežne 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - nie je v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
- 
 
Istagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 TASR – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 
 RTVS – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 
 Hlohovská televízia – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 
 Fraštacké noviny – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 
 Život v Hlohovci – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 

 
Výročné správy organizácie  
Výročnú správu za rok 2018  nemá múzeum zverejnenú na svojej stránke. Údaje 
o organizácii je možné nájsť len v súhrnnej výročnej správe múzeí SR na stránke 
www.snm.sk. 
 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ: x 

 Počet oslovených ZŠ: x 

 Počet oslovených SŠ: x 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: zasielanie pozvánok na výstavy, 

festival environmentálneho filmu, komunikácia e-mailom alebo telefonické 

oslovovanie pedagógov s ponukou na špeciálne programy a tematické 

prednášky 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: Komunikácia 

zo strany múzea bola zameraná adresne na konkrétnych pedagógov , na 

http://www.muzeumhlohovec.sk/
http://www.snm.sk/


 

 

 

pozvánky však napriek tomu reflektovali zväčša len školy, ktoré sú situované 

v blízkosti mesta. 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Bolo u nás more SLK - 20/E - E 

Magia Naturae SLK 25 20/E - E 

Festival environmentálneho filmu SLK - 20/E - E 

Mesto drôtu SLK 20 20/E - - 

Eva Kostolányiová v čase SLK 20 20/E - E 

Thomas Klimek Ward a jeho krásy Slovenska SLK - 20/E - - 

Aj takéto mohli byť SLK 15 20/E - - 

Od Stalingraddu do Bratislavy SLK 25 20/E 17 E 

Fraštacký tŕň SLK 20 20/E - E 

Veselé dejiny Slovenska ceruzkou Stana 
Kochana 

SLK 20 20/E - E 

Obraz Slovenska v dejinách Československa SLK - 20/E 14 E 

Odchody bez návratov SLK - 20/E - - 

Antická Sicília vo fotografii Antona Drimaja SLK 15 20/E - - 

Zvečnené šúpolím – Antónia Dvorščíková SLK 10 20/E - - 

Čaro Vianoc Ježiškovej továrne SLK - 20/E - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 
Iné formy propagácie  
 
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 
- 
 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
 HRDLIČKA, Jozef. Pavol Šiška - rodák z Hlohovca, ktorý prispel ku konštituovaniu 

Československej republiky. In.: Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 17, s. 8. ISSN 
1338-2659. 

 HRDLIČKA, Jozef. Spomienka na 120. výročie narodenia Karola Šmidkeho. In.: 
Ročenka odbojára 2018, 123 s. 

 HRDLIČKA, Jozef. Spomienka na Husáka pri príležitosti 105 výročia narodenia. 
In: Ročenka odbojára 2018, 123 s. 

 HRDLIČKA, Jozef. 100. výročie vzniku ČSR a jej význam pre Slovákov. In.: 
Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 22, s. 13. ISSN 1338-2659. 

 KAMENČÍK, Marián. Dezider Castiglione – výtvarník a autor románu. In: Dezider 
Castiglione (1924 – 2005). Zvečnené v kameni a skle. Hlohovec : EX LIBRIS AD 
PERSONAM HLOHOVEC, 2017, 7 – 21.  

 KAMENČÍK, Marián. Josef Hrdlička – Klára Soukupová – Michal Špína (eds.): 
Básně a místa. Eseje o poezii. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, 2015, 316 s. (recenzia). In: HLAVINOVÁ TEKELIOVÁ, Dominika (ed.): 
Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. Nitra : Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov 
a kultúr, 2017, s. 183 – 185. 

 KAMENČÍK, Marián. Od Boľševickej päste po Bulletin pre duševnú hygienu. 
Nahliadnutie do dejín hlohovského novinárstva a časopisectva (1. časť). In: Život 
v Hlohovci, roč. 52, 2018, č. 1, s. 6. ISSN 1339-2913. 

 KAMENČÍK, Marián. Časopis na každej škole aj kuriózne tituly. Nahliadnutie do 
dejín hlohovského novinárstva a časopisectva (2. časť). In: Život v Hlohovci, roč. 
52, 2018, č. 2, s. 6. ISSN 1339-2913. 

 KAMENČÍK, Marián. Bohém v klietke – Michal Považan a nadrealizmus 
v Hlohovci. In: Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 5, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 KAMENČÍK, Marián. Castiglioneho odkaz ukrytý v skle a kameni. In: Život 
v Hlohovci, roč. 52, 2018, č. 4, s. 6. ISSN 1339-2913. 

 KAMENČÍK, Marián. Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: Fraktál. Literatúra 
horizontálne a vertikálne, roč. 1. 2018, č. 1, s. 78 – 84.  

 KAMENČÍK, Marián. Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: Fraštacké noviny, roč. 9. 
2018, č. 12, s. 10. ISSN 1338-2659. 

 KAMENČÍK, Marián. Kontexty jedného literárneho debutu a jedného literárneho 
návratu. Na margo zbierky Ivana Kunoša Podľa hviezd meniť masky a tragédie 



 

 

 

Rudolfa Dilonga Valin. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry, roč. 3, 2018, č. 1, 
s. 273 – 277.  

 KAMENČÍK, Marián. Lomikel, Prakršno a Morodochium. Z Hlohovca po stopách 
veľkého mystifikátora. In: Fraštacké noviny, roč. 9, 2018, č. 16, s. 10. ISSN 1338-
2659. 

 KAMENČÍK, Marián. Literatúra ako etalón stabilných hodnôt. Recenzia knihy: Igor 
Lomnický – Štefánia Kuzmová: Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej 
činnosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 163 s. ISBN 978-80-558-
1031-7. In: ŽILKA, Tibor – GALLIK, Ján (eds.): Kultúra a súčasnosť 17. Nitra : 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2018, s. 
176 – 178. 

 KAMENČÍK, Marián. Trnavsko-hlohovské súvislosti a prejavy literárnej avantgardy 
(abstrakt). In: LESŇÁK, Slavomír – FRŇO, Peter (eds.): Sborník abstraktů 
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Márie Balagovej. In: BALAGOVÁ, Mária: Čriepky spomienok. Hlohovec : EX 
LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2018, s. 162 s. ISBN 978-80-971313-5-7. 

 MALOVCOVÁ, Miroslava. Abutilon theophrasti, Adonis aestivalis, Cerasus 
fruticosa, Draba nemorosa, Peucedanum carvifolia, Sonchus palustris, Stipa 
capillata, Tithymalus tommasinianus, Xanthium strumarium. In: Zaujímavejšie 
floristické nálezy, Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 40, 2018, č. 1, s. 92-
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 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava. Zabudnuté ovocie I. In: Fraštacké noviny, 
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Trnavy. In: Novinky z radnice. Život a kultúra Trnavy, 2018, č. 3, s. 32. 
 Juhásová, Jana: Rudolf Dilong a katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore. 

In: ŽILKA, Tibor – GALLIK, Ján (eds.): Kultúra a súčasnosť 17. Nitra : Univerzita 
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Stavebnosť básne. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018, s. 27.



 

 

 

 

    
   ZÁHORSKÉ MÚZEUM V SKALICI 
 

      Hlavná budova – Mittakovská kúria 
 

 



 

 

 

Záhorské múzeum v Skalici 

 
adresa: Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 
tel: +421 34 66 44 230 
e-mail: zahorskemuzeum@zupa-tt.sk  
web: www.zahorskemuzeum.sk    
www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici   
https://www.instagram.com/zahorskemuzeum/   
zriaďovacia listina č. 1356 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1905 
riaditeľka: PhDr. Viera Drahošová 
 
Záhorské múzeum v Skalici vzniklo v roku 1905 z iniciatívy MUDr. Pavla Blahu. Ten 
v spolkovom dome, vybudovanom podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča, 
sprístupnil v roku 1905 svoju osobnú zbierku umeleckých, ľudovoumeleckých a 
historických predmetov.  
ZMS je najstarším múzeom v Trnavskom samosprávnom kraji a zároveň patrí medzi 
najstaršie múzea na Slovensku. Múzeum bolo prvým národne orientovaným múzeom 
na Slovensku, založeným súkromnou osobou. Jedinečnosť múzea spočíva aj v tom, 
že už v tej dobe navrhol expozíciu významný slovenský architekt Dušan Jurkovič 
a expozícia v nezmenenej podobe je verejnosti sprístupnená dodnes.  
V roku 1965 získalo múzeum svoj súčasný názov Záhorské múzeum. Od roku 1989 
sídli múzeum v meštianskom dome tzv. Mittákovskej kúrii, kde má múzeum výstavné 
priestory na krátkodobé výstavy a kancelárske priestory. 

 
 
Územná pôsobnosť: ZMS je regionálnym múzeom, ktoré vykonáva komplexnú 
múzejnú dokumentáciu pre okres Skalica a Senica. 
 
Špecializácia: ZMS orientuje zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na 
dokumentácia dejín kníhtlače v regióne Skalica a Senica, históriu naftárstva na území 
Záhoria a na etnické a kultúrne vzťahy Záhoria so susednými regiónmi na historickom 
území Záhoria. 
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZMS za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 110.500 110.500 114.381,65 103,51 

620 Odvody 58.042,35 58.042,35 58.042,35 100 

630 Tovary a služby 10.900 10.900 10.900 100 

640 Bežný transfer 293.800 293.800 293.800 100 

SPOLU 473.242,35 473.242,35 477.124 108,82 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZMS za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZMS za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

1 Kamerový systém 250 - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    16.997,11 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZMS z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Mesto Skalica Sokol Skalica – 
katalóg 

700 700 1.098,17 
BV 

2 Fond na 
podporu 
umenia 

Janko Blaho – 
Záhorácke 
pjesničky 

2.500 2.500 1.071,44 
BV 

3 Úrad vlády 
SR 

Vyhotovenie 
sokolskej zástavy 

3.000 3.000 288 
KV 

SPOLU BV 3.200 2.169,61  

SPOLU KV 3.000 288  



 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZMS za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

2 - - - - 

 

Objekty v nájme ZMS za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 Garáž 20 612 

 

Priestorové podmienky ZMS v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

3.971 1.707 960 148 677 175 2.011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
 
Expozície  
 
Záhorské múzeum v Skalici má 8 stálych expozícií. V roku 2018 neprešla 
rekonštrukciou žiadna expozícia a ani žiadna nová nebola pre verejnosť sprístupnená. 
 
Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici 
rok sprístupnenia: 2005 
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, PhDr. 
Mária Zajíčková 
miesto realizácie: Skalica, Dom kultúry 
výstup:  sprievodca 
počet návštevníkov 1.362 
 
Expozícia je umiestnená v pôvodných 
priestoroch, ktoré navrhol pre múzeum už 
roku 1905 architekt Dušan Jurkovič. Popri 
tzv. blahovskej izbe, kde je umiestnená aj 
Blahova pôvodná zbierka 
západoslovenských džbánkarských výrobkov sú ďalšie časti venované archeológii, 
histórii a národopisu regiónu. Záverečnú časť predstavuje Galéria Júliusa Koreszku. 

 
Rotunda sv. Juraja v Skalici 
rok sprístupnenia: 2002 
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Skalica 
výstup:  brožúra 
počet návštevníkov: 3.527 
 
Rotunda svätého Juraja v Skalici. Národná kultúrna 
pamiatka románska rotunda, prestavaná a začlenená 
do mestského opevnenia v gotickom období a výrazne 
dotvorená v barokovom štýle, obsahuje dochované a 
reštaurované fragmenty nástenných malieb s motívom 
z legendy o svätom Jurajovi z konca 15. storočia. 
Panelová expozícia v interiéri rotundy približuje jej 
stavebno-historický vývin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Rodný dom Jána Hollého v Borskom 
Mikuláši 
rok sprístupnenia: 2009 
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Borský Mikuláš 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.144 
 
Expozícia s autentickým dobovým 
zariadením dokumentuje prostredie, v 
ktorom sa básnik narodil, kde prežíval 
detstvo a kam sa vracal ako študent a kňaz. V parčíku pri vchode je umiestnená socha 
básnika od Jána Koniarka. Objekt je kultúrnou pamiatkou. 

 
Habánsky dom vo Veľkých Levároch 
rok sprístupnenia: 2006 
kurátor: PhDr. Mária Zajíčková 
miesto realizácie: Veľké Leváre 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 1.410 
 
Expozícia v Habánskom dome vo Veľkých 
Levároch je umiestnená v rekonštruovanom 
pôvodnom habánskom dome. Približuje 
históriu tunajšej habánskej komunity, špecifiká ich spoločenského, rodinného a 
hospodárskeho života, ich tradičné remeslá a náčrt histórie obce Veľké Leváre. 

 
Múzeum v Kopčanoch 
rok sprístupnenia: 2013 
kurátor: PhDr. Peter Baxa  
miesto realizácie: Kopčany 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.537 
 
Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v 
rámci cezhraničného projektu v priestoroch 
bývalej renovovanej kaplnky na prízemí 
objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený 
na výsledky archeologického výskumu v obci, predovšetkým však najnovších 
výskumov Kostola sv. Margity Antiochijskej. Ďalšia časť expozície mapuje históriu 
obce s prihliadnutím na jej najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za 
Coborovcov, Habsburgovcov a T. G. Masaryka. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pamätná izba J. M. Hurbana v Hlbokom 
rok sprístupnenia: 2015 
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Hlboké 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 1.476 
 
Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej 
cirkevnej školy v centre obce. Expozícia 
približuje život a dielo Jozefa Miloslava 
Hurbana, jeho účasť na povstaní v rokoch 
1848-1849 a ohlas jeho diela a národnobuditeľskej činnosti. Upozorňuje na Hlboké aj 
ako rodisko jeho syna, významného spisovateľa a dejateľa Svetozára Hurbana 
Vajanského. 

 
Múzeum dejín Prietrže 
rok sprístupnenia: 2014 
kurátor: PhDr. Peter Brezina 
miesto realizácie: Prietrž 
výstup: - 
počet návštevníkov: 247 
 
Expozícia dejín obce Prietrž – v 
osade Rehuši je venovaná histórii obce vo 
všeobecnosti s informáciami o prvej 
svetovej vojne. Zvláštny dôraz je kladený na 
vyzdvihnutie revolučných tradícií obce a významu miestnej časti Rehuši v 
protifašistickom odboji. Trojrozmerná časť expozície je venovaná tradíciám 
prezentovaným ľudovými odevmi a stvárneniu života miestnych obyvateľov s 
charakteristickými hospodárskymi činnosťami. 

 
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča 
v Sobotišti  
rok sprístupnenia: 1994 
kurátor: PhDr. Anna Horváthová 
miesto realizácie: Sobotište 
výstup: - 
počet návštevníkov: 513 
 
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča sa 
nachádza v Nyáriovskom kaštieli v Sobotišti, 
ktorý dal postaviť v roku 1637 Ľudovít Nyári 
v renesančno-barokovom slohu a v druhej tretine 18. storočia bol stavebne a 
dispozične upravený. Múzeum bolo otvorené v roku 1994 a prezentuje existenciu 
významného družstevného hnutia na Slovensku. Zameriava sa aj na osobnosť 
Samuela Jurkoviča, jeho kontakty a priekopnícku prácu v kultúrno-osvetovej činnosti. 
V expozícii sa popri písomnostiach nachádza i etnografický materiál – súčasti ľudových 
krojov a ľudové nástroje.  
 
 



 

 

 

Výstavy 
 

Ľudový odev na Záhorí  – tradícia 
a dnešok 
(8.12.2017 – 23.2.2018) 
vernisáž: 8.12.2017 o 16,00 h. 
kurátori: Mgr. Dita Andrušková 
(Csütörtökyová), PhD., PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 1.031 
 
Výstava mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského 
odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Kurátormi 
výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, 
PhD. a PhDr. Richard Drška. V kultúrnom programe vernisáže vystúpi Mužský zbor 
Kúcané. Záhorské múzeum vydalo k výstave rovnomenný katalóg.  

 
Bolo u nás more 
(2.3. – 29.3.2018) 
vernisáž: 2.3.2018 o 16,00 h. 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
výstup: správa na FB, médiá 
počet návštevníkov: 349 
 
Výstava prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave prezentuje exponáty, ktoré 
pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) 
a baden (17 miliónov rokov). Na výstave sú prezentované zvyšky morských 
organizmov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Trenč, Mučín, 
Horovce a Trstín. Okrem skamenelín sú na výstave aj súčasne žijúce schránky 
morských ulitníkov a koraly. Kurátor výstavy RNDr. Miroslav Hornáček, odborný 
pracovník Západoslovenského múzea v Trnave. 

 
Jozef Chrena – Z tvorby 
(6.4. – 3.6.2018) 
vernisáž: 6.4.2018 o 16,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto realizácie: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
výstup: správa na FB, médiá 
počet návštevníkov: 1.365 
 
V tomto roku sa dožíva okrúhleho životného 
jubilea sedemdesiatich rokov aktívny maliar, 
krajinár Jozef Chrena. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v Záhorskom múzeu v Skalici 
výstava jeho diel. Maliarsku tvorbu Jozefa Chrenu charakterizuje hlavne rýchla, vcelku 
realistická škvrnová impresívna maľba poväčšine špachtľou, popri olejomaľbe 



 

 

 

najčastejšie rýchlo schnúcimi akrylovými farbami. Okrem dynamickej maľby, najmä 
krajinárskej, sa Jozef Chrena venuje aj kresbe najmä rudkou.  

 
AMFO 2018 
(8.6. – 1.7.2018) 
vernisáž: 8.6.2018 o 16,00 h. 
kurátor: Mgr. Rudolf Lendel 
miesto realizácie: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 422 
 
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 
osvetové stredisko v Senici v spolupráci so 
Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom 22. ročníka krajskej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2018. Súťaž je 
postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou 
z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského a následne do celoštátneho kola 
súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018. 

 
ORTHS – obrazy a objekty 
(13.7. – 9.9.2018) 
vernisáž: 13.7.2018 o 16,00 h. 
kurátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
výstup: skladačka  
počet návštevníkov: 481 
 
Záhorské múzeum v Skalici pripravilo na 
letnú turistickú sezónu sviežu a širokou 
diváckou obcou kladne akceptovanú výstavu. Je usporiadaná k životnému jubileu 
maliara a člena Umeleckej besedy slovenskej, pedagóga ZUŠ Senica, fotografa a 
kurátora Galérie ZUŠ Senica, Štefana Ortha st. Výstava je koncipovaná ako family 
prezentácia; autor konfrontuje svoje najnovšie maliarske aktivity v kontexte tvorby 
svojich dvoch synov, ktorí sa popri profesijnej aprobácii – reštaurovaní – venujú i 
voľnému prejavu.  

 
Hana Annyotty Veselá – Jubileum 
(14.9. – 30.11.2018) 
vernisáž: 14.9.2018 o 16,00 h. 
kurátor: PhDr. Marta Hučková 
miesto realizácie: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
výstup: skladačka 
počet návštevníkov: 720 
 
V tomto roku sa dožíva životného jubilea 
grafička, keramička, maliarka a pedagogička 
Mgr. Hana Annyotty Veselá. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v Záhorskom múzeu 



 

 

 

v Skalici výstava jej diel, ktoré priblížia jednotlivé oblasti jej umeleckého záujmu – 
maľbu, plastiku i reliéf. Autorka na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v 80. rokoch 20. 
storočia po ukončení absolutória na Pedagogickej fakulte v Nitre /1987/, kde študovala 
maľbu pod vedením doc. akad. mal. Ľudovíta Jelenáka, v odbore tvarovania ju viedol 
akad. soch. Milan Marciňa.  

 
100 rokov TJ Sokol Skalica 
(8.12.2018 – 28.3.2019) 
vernisáž: 8.12.2018 o 16.,0 h. 
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
výstup: katalóg k výstave  
počet návštevníkov: 342 
 
Výstava bude realizovaná pri príležitosti 100. 
výročia založenia Telovýchovnej jednoty 
Sokol, ktorá vznikla niekoľko dní po vzniku Československej republiky – 10. novembra 
1918 – ako prvá na Slovensku. Záhorské múzeum v Skalici výstavu pripravilo spolu s 
TJ Sokol Skalica. Jej zámerom je priblížiť princípy sokolskej myšlienky, ale 
predovšetkým históriu a pôsobenie TJ Sokol v Skalici. Výstava prinesie množstvo 
zaujímavých informácií o histórii i súčasnosti TJ Sokol.  
 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Miroslav Sylla (1887- 1979) 
(17.1. – 4.2.2018) 
vernisáž: 17.1.2018 o 14,00 h.  
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Gymnázium F. V. Sasinka 
Skalica  
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 650 
 
Výstava na počesť významného pedagóga 
a maliara Miroslava Syllu, člena prvého 
profesorského zboru skalického gymnázia po vzniku Československej republiky. 
Výstava sa konala v priestoroch Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici. Sprievodným 
podujatím boli dve prednášky PhDr. Viery Drahošovej o živote a diele Miroslava Syllu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ľudový odev na Záhorí  – tradícia 
a dnešok 
(22.3. 14.4.2018) 
vernisáž: 22.3.2018 o 17,00 h.  
kurátori: Mgr. Dita Andrušková 
(Csütörtökyová), PhD., PhDr. Richard 
Drška 
miesto realizácie: Mestské centrum kultúry 
Malacky  
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 230 
 
Výstava mapujúca lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského 
odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Kurátormi 
výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, 
PhD. a PhDr. Richard Drška.  
 
1. svetová vojna a Záhorie  
(22.3.2018) 
vernisáž: 22.3.,018 o 17,00 h.  
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Kino Sloboda Skalica   
výstup: publikácia 
počet návštevníkov: 65 
 
Panelová výstava prinášajúca prehľad 
vývoja vojny v súvislosti s regiónom Záhoria 
(mobilizácia; jednotky armády, v ktorých 
Záhoráci bojovali; vojenské nemocnice; zajatecké tábory; cintoríny; československé 
légie; zázemie; pamätníky). 
 
Ľudový odev na Záhorí  – tradícia 
a dnešok 
(4.5. – 7.6.2018) 
vernisáž: 4.5.2018 o 17,00 h.  
kurátori: Mgr. Dita Andrušková 
(Csütörtökyová), PhD., PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie: Záhorské osvetové 
stredisko Senica  
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 730 
 
Výstava mapujúca lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského 
odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Kurátormi 
výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, 
PhD. a PhDr. Richard Drška.  
 
 
 
 



 

 

 

MUDr. Pavel Blaho 
( 28.6.2018) 
vernisáž: 28.6.2018 o 17,00 h.  
kurátor: Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. 
miesto realizácie: Kino Sloboda Skalica 
výstup: správa na FB 
počet návštevníkov:  58 
 
Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom 
v Skalici zorganizovalo 28.6.2018 ďalší 
cyklus Putovanie skalickou históriou, ktorý 
bol tento raz zameraný na premietanie filmov Svetlé miesto a Oslavy MUDr. Pavla 
Blaha. V rámci programu bolo možné vidieť i výstavu Záhorského múzea v Skalici 
MUDr. Pavel Blaho.  
 
Ľudový odev na Záhorí  – tradícia 
a dnešok 
(29.7. – 7.9.2018) 
vernisáž: 29.7.2018 o 17,30 h.  
kurátori: Mgr. Dita Andrušková 
(Csütörtökyová), PhD., PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie: Obecný úrad Kúty  
výstup: katalóg k výstave 
počet návštevníkov:  948 
 
Výstava mapujúca lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského 
odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Kurátormi 
výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, 
PhD. a PhDr. Richard Drška.  
 
1. svetová vojna a Záhorie 
(4.10. – 13.11.2018) 
vernisáž: 4.10.2018 o 17,00 h.  
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, PhDr. 
Peter Brezina 
miesto realizácie: Záhorské osvetové 
stredisko Senica  
výstup: publikácia  
počet návštevníkov: 580 
 
Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. 
výročia ukončenia 1. svetovej vojny bola v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici 
uvedená panelová výstava prezentujúca Prvú svetovú vojnu s pohľadu Záhoria. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Jozef Miloslav Hurban 
(12.10.2018) 
vernisáž: 12.10.2018 o 9,30 h.  
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Dom kultúry Senica  
výstup: publikácia  
počet návštevníkov: 500 
 
Spomienkové podujatie pri príležitosti 170. 
výročia slovenského povstania 
meruôsmych rokov. Pri príležitosti konania 
tohto podujatia bola v priestoroch Domu kultúry  v Senici inštalovaná panelová výstava 
Jozef Miloslav Hurban.   
 
Skalica 1918 
(25.10.2018) 
vernisáž: 25.10.2018 o 16,00 h.  
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, ThLic. 
Martin Hoferka, Th.D. 
miesto realizácie: Dom kultúry Skalica   
výstup: publikácia  
počet návštevníkov: 325  
 
Podujatie k 100. výročiu vzniku 
Československej republiky a príchodu 
Dočasnej vlády do Skalice spojené s výstavou, ktorá bola verejnosti sprístupnená 
v prísálí Domu kultúry v Skalici. 
 
1. svetová vojna a Záhorie 
(17.11.2018) 
vernisáž: 17.11.2018 o 19,00 h.  
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, PhDr. 
Peter Brezina 
miesto realizácie: Obecný úrad Kúty 
výstup: publikácia 
počet návštevníkov: 200 
 
Na Obecnom úrade v Kútoch sa uskutočnil 
ďalší ročník podujatia Kúcané Kúcanom, 
ktoré bolo tentoraz venované 100. výročiu 
vzniku ČSR. Pri tejto príležitosti bola v priestoroch Obecného úradu sprístupnená 
panelová výstava Záhorského múzea v Skalici 1. svetová vojna a Záhorie.  
 
Vernisáže 
 
Jozef Chrena – Z tvorby (6.4.2018 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici  
V roku 2018 sa dožil okrúhleho životného jubilea sedemdesiatich rokov aktívny maliar, 
krajinár Jozef Chrena. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila v Záhorskom múzeu v Skalici 



 

 

 

výstava jeho diel. V úvode vernisáže sa prihovoril kurátor PhDr. Štefan Zajíček 
a v kultúrnom programe vystúpila ľudová hudba Cifra.  
 
AMFO 2018 (8.6.2018 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
22. ročník krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského 
kraja AMFO 2018. Súčasťou vernisáže bolo odovzdanie ocenení autorom. 
V kultúrnom programe vernisáže vystúpil Miroslav Buzrla.  
 
ORTHS – obrazy a objekty (13.8.2018 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
Výstava usporiadaná k životnému jubileu maliara a člena Umeleckej besedy 
slovenskej, pedagóga ZUŠ Senica, fotografa a kurátora Galérie ZUŠ Senica, Štefana 
Ortha st. V kultúrnom programe vernisáže vystúpilo Akordeónové zoskupenie ZUŠ 
Senica.   
 
Hana Annyotty Veselá – Jubileum /maľba, plastika, reliéf/ (14.9.2018 o 16,00 h.) 
miesto realizácie výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
V  Pri tejto príležitosti životného jubilea sa uskutočnila v ZMS výstava, ktorá priblížila 
jednotlivé oblasti umeleckého záujmu (maľbu, plastiku i reliéf) autorky. V kultúrnom 
programe vernisáže vystúpili PaedDr. Božena Vojtková (spev) a Mgr. art. Peter Hochel 
(klavírny sprievod). 
 
100 rokov TJ Sokol Skalica (8.12.2018 o 15,00 h.) 
miesto realizácie výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
Výstava bola realizovaná pri príležitosti 100. výročia založenia Telovýchovnej jednoty 
Sokol, ktorá vznikla niekoľko dní po vzniku Československej republiky – 10. novembra 
1918 –  ako prvá na Slovensku. ZMS výstavu pripravilo spolu s TJ Sokol Skalica. Jej 
zámerom je priblížiť princípy sokolskej myšlienky, ale predovšetkým históriu a 
pôsobenie TJ Sokol v Skalici.  
 
Koncerty a festivaly 
 
Predvianočný koncert Záhorského 
múzea (30.11.2018)  
organizátor: ZMS, Hudobné centrum, 
Albrechtina o. z. 
miesto realizácie: Dom kultúry v Skalici  
výstup: prezentácia publikácie  
počet návštevníkov: 280 
 
Koncert ZMS spojený s prezentáciou knihy 
Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky – 
súborné vydanie. V programe koncertu 
vystúpili Stanislava Maggioni-Dubanová – soprán, Tomáš Šelc – barytón, Pavol Mucha 
– violončelo, Peter Pažický – klavír a Ľudová hudba Skaličan so sólistami. 
 
Ostatné 
 
- 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Univerzita sv. Cyrila Metoda Trnava - Skalické pôsobenie MUDr. Pavla Straussa. 

(Martin Hoferka) 
 Univerzita Durham (GB) - Seton Watson a Skalica (Martin Hoferka) 
 MNM Budapest – Epitaf Krištofa Kropáča z Nevědomí a na Bzenci (Anna 

Palkovičová) 
 ZOS Senica – Ľudový odev na Záhorí (Dita Andrušková, Richard Drška) 
 ZK Senica – vypracovanie rešerše o nových knihách súvisiacich s regiónom (Anna 

Palkovičová) 
 Múzeum M. Tilnera Malacky – poskytnutie článkov zo Záhoria v elektronickej 

podobe (Eva Svíbová) 
 Múzeum Michala Tillnera v Malacky – Nové nálezy v okresoch Skalica a Senica 

(Viera Drahošová, Robert Bača) 
 Múzeum Michala Tillnera v Malacky - Identifikácia súčiastok mužského 

a ženského ľudového odevu na základe zaslaných fotografií (Dita Andrušková) 
 Zemplínske múzeum v Michalovciach - Zadymovaná čierna keramika v zbierkach 

Záhorského múzea v Skalici (Viera Drahošová, Robert Bača) 
 Tekovské múzeum v Leviciach - Vyzuváky v zbierkach Záhorského múzea 

v Skalici - výber, opis a fotografie zbierkových predmetov (Dita Andrušková) 
 Muzeologický kabinet SNM - Odborné činnosti etnológa v múzeu. Dotazník 

k pripravovanému číslu časopisu Múzeum 3/2018 s témou Úloha 
etnológie/etnografie v múzeu v súčasnosti (Dita Andrušková) 

 Archeologický ústav SAV Nitra – Nové archeologické nálezy na Záhorí (Robert 
Bača) 

 Archeologické múzeum SNM Bratislava – Nálezy na Záhorí (Robert Bača) 
 Filozofická fakulta UK Bratislava – Overenie niektorých informácií 

o archeologických nálezoch na Záhorí (Viera Drahošová, Robert Bača) 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Mesto Skalica - Konzultácie ohľadom karmelitánskej stodoly, ktorú Mesto Skalica 

v novembri 2018 predalo, obhliadka, poskytnutie historických údajov o stodole, 
záchrana artefaktov z jezuitského kostola (Martin Hoferka) 

 Mesto Skalica – Príprava textov pre pracovníčku mesta Skalice (Viera Drahošová) 
 Mesto Holíč – Veterný mlyn v Holíči (Viera Drahošová) 
 Mesto Gbely – Drobná sakrálna architektúra v Gbeloch (Martin Hoferka) 
 Farnosť Borský Sv. Jur – Kňazi pôsobiaci vo farnosti (Martin Hoferka) 
 Farnosť Kopčany – Zaslanie podkladov ku Kostolíku sv. Margity (Martin Hoferka) 
 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 FS Technik Bratislava – Ľudový odev Záhoria (Richard Drška) 
 A. Krajčír, Závod - piesne zo Závodu a okolia, piesne k tancom, ich úpravy a pod. 

(Peter Michalovič) 



 

 

 

 Silvia Benešová, členka FS z Borského Mikuláša - Ľudový odev v Borskom 
Mikuláši a jeho podoby(Dita Andrušková) 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Slavistický ústav SAV – Cechálie vo fonde Záhorského múzea 
 STU – Odraz diferenciácie spoločnosti v obraze sídla 
 Študent histórie – predmety v zbierke múzea viažuce sa k 1. svetovej vojne 
 M. Hučková – Skalický špitál (seminárna práca) 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Redakčná rada časopisu Záhorie (PhDr. Mojmír Benža, PhD., Mgr. Ivana 

Červenková, PhD., Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., RNDr. Ján Hrbatý, Mgr. 
Terézia Májková, RNDr. Eva Kalivodová, CSc., Mgr. Ľudovít Košík, Mgr. Martin 
Macejka, Mgr. Miroslav Minďáš, Mgr. Pavol Vrablec, PhD., PhDr. Štefan Zajíček, 
PhDr. Mária Zajíčková, PaedDr. Andrej Závodný, PhD.) 

 Redakcia časopisu Záhorie (PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Peter Michalovič, 
PhDr. Robert Bača, Mgr. Dita, Andrušková, PhD., PhDr. Richard Drška, ThLic. 
Mgr. Martin Hoferka, Th.D., Mgr. Róbert Svíba, Mgr. Eva Svíbová) 

 Redakcia Zborníka Záhorského múzea v Skalici (PhDr. Viera Drahošová -
zodp.red., ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. -výk.red.,  Mgr. Dita Andrušková, 
PhD., PhDr. Robert Bača, Mgr. PhDr. Richard Drška,  Mgr. Róbert Svíba, Mgr. Eva 
Svíbová, PhDr. Peter Michalovič, Mgr. Anna Palkovičová,) 

 Redakcia novín Skalický press (Viera Drahošová) 
 Redakcia časopisu Michael (Róbert Svíba) 
 Redakcia novín Unínske noviny (Martin Hoferka) 
 Komisia Skalica 1918-2018 (Viera Drahošová) 
 Porota Čarovné farby zeme (Viera Drahošová) 
 Porota SOČ na Gymnáziu v Malackách (Viera Drahošová) 
 Komisia pre zápis Archeoparku Mikulčice – Kopčany do UNESCO (Viera 

Drahošová) 
 Rada pre vedu, vzdelávanie a kultúru pri KBS (Martin Hoferka) 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 PhDr. Peter Brezina – 1. svetová vojna 
 PhDr. Peter Brezina – Osadenie pamätnej tabule v Kútoch pri príležitosti 100. 

výročia ČSR 
 Anna Škrabáková - Katolícka farnosť Brezová pod Bradlom 
 Ing. Miroslav Čársky – August 1968 a Záhorie 
 Ing. Miroslav Čársky – Drobná sakrálna architektúra v Gbeloch 
 M. Ponca – Jazyk habánov 
 Pavol Kalla – Osobnosť františkána Konráda Švestku 
 Mgr. Peter Chmurčiak, Gymnázium FVS Skalica – Vznik ČSR a Dočasná vláda 
 Ing. Buňa – určenie pôvodu príboru 
 Ria Gehrerová, Denník N – Okolnosti prijatia spisovnej slovenčiny v Hlbokom roku 

1843 
 Ján Kohút - Kroj v Gbeloch, Detské hry na Záhorí 
 Mgr. Vladimír Petrovič – Zachovalosť cirkevných matrík z Kútov 
 Renáta Kožíšková – Betlehemy v Skalici 



 

 

 

 Ing. M. Horňák a E. Timko – návrh na potlač porcelánu Firma Moritz Zdekauer, 
Starorolský porcelán Skalica, s.r.o., k 100. výročiu príchodu Dočasnej vlády do 
Skalice 

 Ing. Bachratý, J. Džubák – Konzultácie ohľadom prípravy panelu o Dočasnej vláde 
na Jubilejnú filatelistickú výstavu C-S Salón, (Bratislavský hrad 27. 10.-4. 11. 2018) 

 Petráš -Gombíčková harmonika 
 Milan Gál – Podklady pre dotazník o pamiatkách k sv. Cyrilovi a Metodovi na 

Záhorí 
 MUDr. Kanisová – Osobnosti Sobotišťa 
 Manželia Hromkovičovci, Borský Sv. Jur - Sprístupnenie mužského a ženského 

ľudového odevu z Borského Sv. Petra v zbierkach múzea, konzultácie k možnosti 
rekonštrukcie tradičného ľudového odevu v obci Borský Sv. Jur, paralely s tzv. 
moravsko-svätojánskym typom kroja 

 Antónia Neradová - Ľudové odevy zo Suchohradu v zbierkach Záhorského múzea 
v Skalici, čepce v zbierkach múzea pochádzajúce z lokalít: Láb, Jakubov, Gajary, 
Plavecký Štvrtok, Záhorská ves, Vysoká pri Morave, Kostolište  

 P. Patak - Identifikácia porcelánu na základe predloženej fotografie 
 Vydavateľstvo Buvik - Detské hry na Záhorí, vytvorenie bibliografického zoznamu 

základnej literatúry 
 M. Zapletal, Geodézia Malacky – Nové nálezy v okrese 
 MUDr. A. Nečas – Identifikácia predmetov 
 Mgr. M. Minďáš – Mondokov kríž v Skalici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Ochrana tradičných výrobkov v Skalici (26.1.2018) 

prednášajúca: Mgr. Dita Andrušková, PhD.  
miesto realizácie: Kino Sloboda Skalica 
počet účastníkov: 100 
Odborný seminár na tému Skalický rubín. Príspevky sa vzťahovali k histórii 
pestovania viniča a výroby vína v Skalici, ako aj k spôsobom ochrany 
a prezentácie tradičných výrobkov. Súčasťou podujatia bolo odovzdanie certifikátu 
Chránené označenie pôvodu v Európskej únii vzťahujúceho sa k produktu Skalický 
rubín. 

 
 Velké ženy v malých Lázních (8.3.2018) 

prednášajúca: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Muzeum luhačovického Zálesí, Luhačovice 
počet účastníkov: 40 
V priestoroch Múzea luhačovického Zálesí v Luhačoviciach sa uskutočnila 
vernisáž výstavy, ktorá predstavuje emancipované ženy, političky, publicistky, 
bojovníčky za ženská práva i umelkyne, ktoré na konci 19. a začiatkom 20. storočia 
bývali v luhačovických kúpeľoch a zapísali sa do ich histórie.  

 
 Putovanie skalickou históriou – 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny 

(22.3.2018) 
prednášajúci: PhDr. Peter Brezina 
miesto realizácie: Kino Sloboda Skalica 
počet účastníkov: 65 
Mesto Skalica spolu so ZMS organizovalo ďalší diel cyklu Putovanie skalickou 
históriou, ktorý bol zameraný na 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny.  

 
 Ľudový odev na Záhorí (10.4.2018) 

prednášajúci Mgr. Dity Andrušková, PhD. a PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie Mestské centrum kultúry Malacky 
počet účastníkov: 20 
Mestké centrum kultúry Malacky, Múzeum Michala Tillnera organizovalo stretnutie 
s históriou – prednáška etnologičky Mgr. Dity Andruškovej, PhD. a historika PhDr. 
Richarda Dršku. Podujatie bolo súčasťou výstavy, ktorá mapuje lokálne formy 
sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc 
z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. 

 
 Dni kroja – prezentácia publikácie Tradičný odev Záhoria (11.5.2018) 

prednášajúci Mgr. Dita Andrušková, PhD.  
miesto realizácie Dom kultúry Senica 
počet účastníkov: 63 
Prezentácia publikácie etnografa Mojmíra Benžu  Tradičný odev Záhoria v Dome 
kultúry v Senici v rámci podujatia Dni kroja.  



 

 

 

 
 Putovanie skalickou históriou – premietanie filmov (28.6.2018) 

prednášajúci PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Dita Andrušková, PhD. a PhDr. Peter 
Michalovič. 
miesto realizácie Kino Sloboda Skalica 
počet účastníkov: 58 
Putovanie skalickou históriou –  premietanie filmov Oslavy MUDr. Pavla Blaha  
Mesto Skalica spolu so ZMS zorganizovalo ďalší cyklus Putovanie skalickou 
históriou, ktorý bol zameraný na premietanie filmov Svetlé miesto a Oslavy MUDr. 
Pavla Blaha. Filmy slovom priblížili: PhDr. Viera Drahošová, etnologička Mgr. Dita 
Andrušková, PhD. a etnomuzikológ PhDr. Peter Michalovič. 

 
 Rodina Blahová a Luhačovice (20.7.2018) 

prednášajúci PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Lázeňské divadlo Luhačovice 
počet účastníkov: 40 
V rámci 27. ročník festivalu Janáček a Luhačovice sa konala beseda s prof. Evou 
Blahovou na tému Rodina Blahova a Luhačovice a Viera Drahošová prezentovala 
knihu V službách človečenstva – Zo života MUDr. Pavla Blaha. 

 
 Putovanie skalickou históriou – Dušan Samuel Jurkovič (20.9.2018) 

prednášajúci PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Blanka Petráková, PhDr. Matúš 
Valihora 
miesto realizácie Dom kultúry v Skalici 
počet účastníkov: 123 
Podujatie sa venovalo spomienke na architekta Dušana Samuela Jurkoviča pri 
príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Bol premietnutý film PhDr. Eduarda 
Moceka Básnik dreva Dušan Jurkovič. Nasledovali príspevky PhDr. Blanky 
Petrákovej, PhDr. Viery Drahošovej a PhDr. Matúša Valihoru s obrazovou 
prezentáciou. 

 
 Komeniologické kolokvium (11.10.2018) 

prednášajúci Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. 
miesto realizácie Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod 
počet účastníkov: 20 
Na dvojdňovom kolokviu vystúpil okrem iných prednášajúcich aj pracovník ZMS, 
historik Mgr. ThLic. Martin Hoferka Th. D. s príspevkom Kalich Jednoty bratrskej 
z roku 1639. Hmotný doklad pobielohorskej emigrácie v Skalici.  

 
 Spomienkové podujatie pri príležitosti 170. výročia Slovenského povstania 

meruôsmych rokov (12.10.2018) 
prednášajúci PhDr. Richard Drška  
miesto realizácie Dom kultúry Senica  
počet účastníkov: 120 
V priestoroch domu kultúry sa konala vernisáž výstavy J. M. Hurban kurátorky 
PhDr. Viery Drahošovej a Hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení kurátora 
PhDr. Štefana Zajíčka. V programe vystúpil s hlavným príspevkom Meruôsme roky 
na Záhorí odborný pracovník ZMS PhDr. Richard Drška.  

 
 Etnofilm Čadca (22.11.2018) 



 

 

 

prednášajúci PhDr. Viera Drahošová  
miesto realizácie Dom kultúry Čadca 
počet účastníkov: 80 
Na 20. ročníku medzinárodného filmového festivalu Etnofilm prezentovalo ZMS 
dva filmy: Ladislav Zezula - výrobca ľudových hudobných nástrojov zo Skalice a 
Národopisné slávnosti dr. Pavla Blaha z roku 1937. 

 
 Putovanie skalickou históriou – 100. rokov TJ Sokol Skalica (13.12.2018) 

prednášajúci PhDr. Viera Drahošová  
miesto realizácie Kino Sloboda Skalica 
počet účastníkov: 85 
Podujatie zamerané na Založenie TJ Sokol v Skalici, prvej TJ na Slovensku, ktorá 
v roku 2018 oslávila sto rokov od svojho vzniku.  

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
- 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Názov Miroslav Sylla (1.2.2018) 

prednášajúca: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Gymnázium FVS Skalica 
počet účastníkov: 70 
Priblíženie osobnosti pedagóga a maliara Miroslava Syllu študentom skalického 
gymnázia, na ktorom Sylla pôsobil 

 
 Názov Predstavenie činnosti múzea (17.12.2018) 

prednášajúca: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Záhorské múzeum 
počet účastníkov: 60 
Predstavenie činnosti múzea študentom senického gymnázia  

 
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

- 
 
Špecializované akcie 
 
 Prezentácia publikácií a projektov (17.5.2018) 

miesto realizácie: Záhorské múzeum v Skalici   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: tv reportáž, správa na FB 
počet účastníkov:43 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo ZMS prezentáciu publikácií 
a projektov podporených Fondom na podporu umenia.  

 
 Medzinárodný deň múzeí – Deň otvorených dverí (17.5.2018) 

miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici   



 

 

 

organizátor: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: - 
počet účastníkov: 43 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo ZMS dve podujatia: 
Prezentáciu publikácií a projektov podporených Fondom na podporu umenia 
a Deň otvorených dverí ZMS.  
 

 Dušan Samuel Jurkovič – uvedenie pamätnej mince (10.7.2018) 
miesto realizácie: Dom kultúry v Skalici  
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, Národná banka Slovenska, Mincovňa 
Kremnica  
výstup: tv reportáž, správa na FB 
počet účastníkov: 100 
Prezentácia a prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince Dušan Samuel 
Jurkovič  – 150. výročie narodenia. V kultúrnom programe vystúpi ĽH Skaličan. 
Dušan Samuel Jurkovič bol významný slovenský architekt, etnograf a dizajnér.  
 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Skalické dni – DOD (23.9.2018) 
miesto realizácie: výstavné priestory, stála expozícia Záhorského múzea, Galéria 
Júliusa Koreszku   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: médiá 
počet účastníkov: 504 
Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizovalo ZMS Deň 
otvorených dverí.  
 

 Kniha Záhoria 2017 (24.10.2018) 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská knižnica v Senici, Záhorská 
galéria Jána Mudrocha v Senici, Múzeum Michala Tillnera Malacky 
výstup: správa na FB 
počet účastníkov: 65 
V roku 2018 bol vyhlásený ďalší ročník čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2017. 
Prihlásených bolo vyše 50 titulov. Vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo 
v priestoroch Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.  

 
 Spomienkové podujatie k 100. výročiu vzniku ČSR a príchodu Dočasnej 

vlády do Skalice (25.10.2018) 
miesto realizácie: Dom kultúry v Skalici  
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, Gymnázium F. V. Sasinka Skalica 
výstup: správa na FB, médiá 
počet účastníkov: 325 
Položenie venca k pamätnej tabuli v priestoroch Gymnázia F. V. Sasinka 
a príhovorom a kultúrnym programom študentov. Neskôr sa v priestoroch Domu 
kultúry v Skalici konal hlavný program spomienkového podujatia, v rámci ktorého 
bola uvedená publikácia o Dočasnej vláde. V kultúrnom programe vystúpila ĽH 
Skaličan.  

 
 



 

 

 

 Spomienkové podujatie k 100. výročiu vzniku ČSR a príchodu Dočasnej 
vlády do Skalice (6.11.2018) 
miesto realizácie: Námestie slobody, Jezuitský kostol  
organizátor: Mesto Skalica, ZMS 
výstup: správa na FB, médiá 
počet účastníkov: 300 
Spomienkové podujatie k 100. výročiu vzniku ČSR a príchodu Dočasnej vlády do 
Skalice. Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa na priečelí radnice 
a uskutočnil sa slávnostný koncert v jezuitskom kostole. V tento deň sa konalo 
v Skalici i výjazdové zasadnutie Vlády SR.  

 
 Oslavy 100. výročia založenia TJ Sokol Skalica (8.12.2018) 

miesto realizácie: Dom kultúry v Skalici  
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, TJ Sokol Skalica, Mesto Skalica 
výstup: publikácia, tv reportáž, správa na FB 
počet účastníkov: 250 
Spomienkové podujatie k 100. výročiu založenia Telovýchovnej Jednoty Sokol 
Skalica, ktorá vznikla niekoľko dní po vzniku Československej republiky – 10. 
novembra 1918 –  ako prvá na Slovensku. Záhorské múzeum v Skalici pripravilo 
výstavu spolu s TJ Sokol Skalica. 

 
 Prezentácia technológie QR kódov v stálej expozícii (19.12.2018) 

miesto realizácie: Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, TASPO Trnava 
výstup: tv reportáž, správa na FB 
počet účastníkov: 15 
ZMS a TASPO – trnavská asociácia sluchovo postihnutých pripravili pre 
záujemcov prezentáciu QR technológie, prostredníctvom ktorej sú sprístupňované 
informácie pre nepočujúcich návštevníkov v Stálej expozícii múzea.  
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
 

Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZMS za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

6 2015 2021 

 
V roku 2018 realizovalo Záhorské múzeum v Skalici čiastkové revízie zbierok v – stálej 
expozície, v Habánskom dome vo Veľkých Levároch a v Múzeu družstevníctva S. 
Jurkoviča v Sobotišti. Revíziou bol zistený rozdiel v počte 1 kus (svadobný hrniec). 
V súčasnosti múzeum uvedený predmet dohľadáva vo svojom fonde. 
 
Výsledkom posledného 6 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 121 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 14 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ZMS do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské osvetové stredisko 
v Senici do 15.6.2018 99 

 Obecný úrad Kúty do 10.9.2018 66 

Výpožičky do zahraničia 
- - - 

Dlhodobé výpožičky Obecný úrad Sobotište do 31.12.2020 62 

Obecný úrad Borská Mikuláš do 31.12.2020 64 

Obecný úrad Prietrž do 31.12.2020 106 

Obecný úrad Veľké Leváre do 31.12.2020 110 

Obecný úrad Hlboké do 31.12.2020 126 

Správa mestského majetku 
Skalica 

do 31.12.2020 1 

Mestský úrad Senica do 31.12.2020 8 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie - - - 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania 

Mgr. Art. Silvia Birkusová 
do 31.3.2018 1 

SPOLU 643 

 
 
 
 
 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZMS za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov 

Stála expozícia SNM – Historické 
múzeum 

9.4.2013 – 
31.12.2019 

3 náboženské textílie 

Stála expozícia SNM – 
Archeologické 
múzeum 

2.1.2015 – 
31.12.2019 

7 archeologické nálezy 

Bolo u nás more Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

2.3. – 
3.4.2018 

42 prírodovedné zbierky 

Galéria Júliusa 
Koreszku 

Záhorská galéria 
Jána Mudrocha v 
Senici 

29.4.2018 – 
27.4.2019 

36 umelecké diela 

Galéria Júliusa 
Koreszku 

Záhorská galéria 
Jána Mudrocha 
v Senici  

26.10.2018 – 
28.4.2019 

1 umelecké dielo 

 
 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZMS za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v 

EUR 

Truhlica 2 Silvia Polesňáková 824 

SPOLU 2  824 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZMS v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEMUZ 

história 16.303 5 3.897 

etnológia 10.982 400 10.047 

numizmatika 2.284 36 2.525 

archeológia 3.4278 0 0 

dejiny hudobnej kultúry 2.186 0 107 

SPOLU 66.033 441 16.576 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá ZMS 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

- - - 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

- - - 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí na Slovensku 
 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV 
 Slovenská historická spoločnosť pri SAV 
 Národopisná spoločnosť Slovenska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Ľudový odev na Záhorí (22.3. – 14.4.2018) 

realizátori/kurátori: Dita Andrušková, Richard Drška 
miesto realizácie: Mestské centrum kultúry Malacky 
výstup: Katalóg výstavy.  
Výstava mapovala lokálne formy sviatočného a obradového mužského 
a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na 
panstvá.  

 Ľudový odev na Záhorí (4.5. – 7.6.2018) 
realizátori/kurátori: Dita Andrušková, Richard Drška 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko Senica 
výstup: Katalóg výstavy 
Výstava mapovala lokálne formy sviatočného a obradového mužského 
a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na 
panstvá.  

 Ľudový odev na Záhorí (29.7. – 7.9.2018) 
realizátori/kurátori: Dita Andrušková, Richard Drška 
miesto realizácie: Obecný úrad Kúty 
výstup: Katalóg výstavy 
Výstava mapovala lokálne formy sviatočného a obradového mužského 
a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na 
panstvá.  
 

Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
 Michalovič, Peter: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí: jej štýlové vrstvy a typy 

nástrojových zoskupení. In Tyllner, L. – Skovajsa, O. – Vaňková, H. (Eds.). 
Towards a Typology of Traditional Music / K otázkám typologie tradiční hudby. 
Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 2017, s. 169-175. 
(vytlačené až 2018) 

Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 Bača, Robert. Spomienka na Štefana Janšáka. Záhorská esej k 130. výročiu 

narodenia. In Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum 
v Skalici 2017, s. 108-131. (vytlačené až 2018) 

 Csütörtökyová, Dita. Tradičné ľudové staviteľstvo v Gbeloch. In Zborník 
Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici 2017, s. 92-
107. (vytlačené až 2018) 

 Andrušková, Dita. Tradičný hrnčiarsky kuchynský riad v zbierkach Záhorského 
múzea v Skalici. In Stoličná, Rastislava (Ed.). Tradičná strava a stravovanie. : 
Zborník z XXII. konferencie Etnológ a múzeum. Zväz múzeí na Slovensku, 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni. Prešov : Adin 2018, s. 142-151. 



 

 

 

 Andrušková, Dita. Pohrebné obyčaje na Záhorí. In. Vrablec, Pavol (Ed.). Malacky 
a okolie 11. : História 2018. Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky, Múzeum 
Michala Tillnera Malacky 2018, s. 35-56. 

 Drška, Richard. Mäsiarsky cech v Skalici v 16. a 17. storočí. In Zborník 
Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici 2017, s. 169 
– 186. (vytlačené až 2018) 

 Hoferka, Martin. Artikuly skalického súkenníckeho cechu z roku 1697. In Zborník 
Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici 2017, s. 187-
201. (vytlačené až 2018) 

 Hoferka, Martin. Vzťahy medzi protestantmi a jezuitmi v Skalici. In Frimmová, Eva 
- Kohútová, Mária (Eds.). Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Trnava : 
Filozofická fakulta, TU, 2018, s. 205-220.  

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
 100 rokov TJ Sokol Skalica 

autorka: Drahošová, Viera 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
ISBN 978-80-99900-00-5 
dátum vydania: 2018 
rozsah: 70 strán, 177 reprodukcií  
Stručný popis na cca 300 znakov s medzerami 
 
 
 
 
 
 
 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
 (Autor: názov článku, Názov, číslo a ročník periodika,  strany od – do) Benža, 

Mojmír. Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok. In Múzeum 1/2018, 
roč. LXIV, s. 34-35. 

 Bujko, Lukáš. Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. In Kultúrne dejiny, 2/2018, 
roč. IX, s.313 – 314.  

 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Názov výskumnej úlohy Habáni v Sobotišti 

realizátori / autori: Dita Andrušková, Martin Hoferka  
plánovaný výstup: expozícia múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 - 2019 
Nosnou témou cezhraničného projektu Po stopách habánov v rámci výzvy 
programu Interreg V-A SK-CZ z roku 2016 je história habánskych (hutteritských) 



 

 

 

komunít v  obciach Sobotište a Vacenovice. Finálnym výstupom na Slovensku 
bude stála expozícia o živote habánskej komunity v Sobotišti sprístupnená 
v objekte bývalého habánskeho mlyna. Archívno-historický a etnologický výskum 
mapuje okrem histórie najmä náboženskú a sídelnú štruktúru habánskeho dvora, 
zamestnanie obyvateľov, podoby tradičného staviteľstva a habánskej keramiky. 
 

 Názov výskumnej úlohy Rod Vagyonovcov v Senici 
realizátor / autor: Martin Hoferka  
plánovaný výstup: expozícia múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 - 2020 
Senický statkár Arpád Vagyon dal v roku 1881 postaviť pre syna Štefana honosný 
zámoček na vtedajšej Kunovskej ulici s prvou senickou rozhľadňou. Po vzniku 
prvej Československej republiky prepadol majetok štátu, jeho rodina odišla do 
Maďarska. TJ zakúpila roku 1925 zámoček a nazvala ho Sokolovňa. 
Dokumentácia histórie objektu bude súčasťou novej expozície v Senici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.zahorskemuzeum.sk   
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku – 2014 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici 
 
Istagram 
istagram/zahorskemuzeum  
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 TASR – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 
 Mestská televízia Skalica 
 Skalický press  
 MY Záhorie – printová i webová verzia 
 Záhorák – printová a webová verzia 
 Záhorácke rádio  
 webová stránka http://www.tikskalica.sk 

 webové stránky www.zahori.sk, www.ezahorie.sk  

 webové stránky www.museum.sk 
 RTVS 

 
Výročné správy organizácie  
Výročnú správu nemá Záhorské múzeum v Skalici zverejnenú na svojej stránke. Údaje 
o organizácii je možné nájsť len v súhrnnej výročnej správe múzeí SR na stránke 
www.snm.sk. 

 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ: 3 

 Počet oslovených ZŠ: 5 

 Počet oslovených SŠ: 10 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: všetkým materským školám, 

základným školám, stredným a vysokým školám v okrese Skalica sú zasielané 

pravidelne pozvánky na podujatia organizované Záhorským múzeom v Skalici  

http://www.zahorskemuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici
http://www.zahori.sk/
http://www.ezahorie.sk/
http://www.museum.sk/
http://www.snm.sk/


 

 

 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: jednotlivé 

školské zariadenia sa so svojimi žiakmi a študentmi zúčastňujú na podujatiach, 

ktoré Záhorské múzeum v Skalici organizuje, návštevnosť je závislá od druhu 

podujatia a tiež pre akú vekovú kategóriu návštevníkov sú vhodné 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Bolo u nás more SK E 4 - E 

Jozef Chrena – Z tvorby SK E 4 - E 

AMFO 2018 SK E 1 - E 

ORTHS – obrazy a objekty SK E 4 - E 

Hana Annyotty Veselá - Jubileum SK E 4 - E 

100 rokov TJ Sokol Skalica SK E 4 - E 

Tradičný odev Záhoria (MCK Malacky) SK E - - E 

Tradičný odev Záhoria (ZOS Senica) SK E - - E 

Tradičný odev Záhoria (Obecný úrad Kúty) SK E - - E 

Putovanie skalickou históriou – 100. výročie 
ukončenia 1. svetovej vojny 

SK E 2 - E 

Putovanie skalickou históriou – premietanie 
filmov 

SK E 2 - E 

Putovanie skalickou históriou – 150. výročie 
narodenia D. S. Jurkoviča 

SK E 2 - E 

Putovanie skalickou históriou – 100. výročie 
založenia TJ Sokol Skalica 

SK E 2 - E 

Predvianočný koncert a prezentácia 
publikácie Záhorácké pjesničky 

SK E 2 - E 

Spomienkové podujatie k 100. výročiu vzniku 
ČSR a príchodu Dočasnej vlády do Skalice 

SK E 2 - E 

Medzinárodný deň múzeí – DOD 
a prezentácia projektov  

SK E 2 - E 

Prezentácia technológie QR kódov SK E - - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 
Iné formy propagácie  
 
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 propagácia expozícií na stránkach cestovného ruchu: 

www.slovenskycestovatel.sk, www.slovakia.travel.sk, www.tripadvisor.sk  

 

 

 

 

 

http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.slovakia.travel.sk/
http://www.tripadvisor.sk/


 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 
Názov Záhorské múzeum v Skalici 
autori: Drahošová, Viera 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
ISBN 978-80-85446-97-5 
dátum / rok vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah strán a počet reprodukcií: 24 strán, 81 fotografií 
Reedícia propagačného materiálu o Záhorskom múzeu v 
Skalici. Obsahuje informácie o vzniku múzea, stálych a 
vysunutých expozíciách. Informuje tiež o fondoch a edičnej 
činnosti múzea. Text, ktorý je v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, je 
doplnený fotografiami. 

 
Názov Skalica 1918 
autor: Drahošová, Viera (Ed.).  
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
ISBN 978-80-85446-98-2 
dátum / rok vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah strán a počet reprodukcií: 77 strán, 57 fotografií 
Tretie upravené vydanie publikácie vydalo Záhorské 
múzeum pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej 
republiky a príchodu dočasnej vlády do Skalice. Prvé 
vydanie vyšlo v roku 1968, k druhému vydaniu publikácie 
prišlo v roku 2008 v spolupráci s Mestom Skalica. Reedícia 
je obohatená novou dokumentačnou prílohou. 

 
Názov Záhorácké pjesňičky 
autor: Michalovič, Peter (Ed.) 
vydavateľ: Hudobné centrum Bratislava a Záhorské 
múzeum v Skalici  
ISBN 978-80-89427-33-8 
dátum / rok vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah strán a počet reprodukcií: 816 strán, 20 fotografií 
Súborné, vyše osemstostranové vydanie ľudových piesní, 
ktoré zozbieral Janko Blaho. Publikácia obsahuje notové 
záznamy všetkých piesní, ktoré Janko Blaho vydal postupne 
v šiestich zväzkoch, tiež register, slovo editora, štúdiu 
redaktora, zoznam obcí, žánrové rozdelenie i Blahove úvody 
k pôvodným vydaniam. Kniha vyšla v spolupráci s 



 

 

 

Hudobným centrom. Editorom je PhDr. Peter Michalovič, redaktorom doc. Vladimír 
Godár. 
 
Názov Záhorie – náučno-popularizačný časopis 
venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria 
zodpovedný redaktor: Drahošová, Viera 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
ISSN 1335-7840 
dátum vydania 6 čísiel, ročník XXVII. (2018)  
jazyk: SK 
Rozsah strán a počet reprodukcií 6 čísel po 32 s. a 200 
reprodukcií 
Časopis Záhorie sa venoval dejinám, tradičnej kultúre 
a prírode Záhoria. Niektoré témy boli rozšírené 
a spracované v číslach celého ročníka (ľudový odev na 
Záhorí), prípadne vo viacerých častiach (rok 1968 
a Záhorie), pripomenuté boli výročia viacerých osobností (Sylla, Syllová, J.M. Hurban, 
D. Jurkovič ap.) 
 
Zborník Záhorského múzea 8 
zodpovedný redaktor: Drahošová, Viera 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
ISBN 978-80-85446-94-4 
dátum / rok vydania: 2017, vytlačené 2018 
jazyk: 
rozsah strán a počet reprodukcií: 255 strán, 145 fotografií 
V poradí 8. Zborník Záhorského múzea v Skalici bol 
zostavovaný v jubilejnom roku mesta Skalice, ktorá si 
pripomínala 800. výročie svojej prvej písomnej zbierky. Z 
tohto dôvodu je i polovica príspevkov venovaná dejinám 
mesta a osobnostiam, ktoré v meste žili a spoluformovali ho. 
Ďalšie príspevky sa dotýkajú napríklad revolúcie v rokoch 
1848/49, 1. svetovej vojny, ale i tradičného ľudového staviteľstva, či habánskej fajansy. 
 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
 
Na Slovensku  
 Bača, Robert. Spomienka na Štefana Janšáka. Záhorská esej k 130. výročiu 

narodenia. In Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum 
v Skalici 2017, s. 108-131. (vytlačené až 2018) 

 Bača, Robert. Za Titusom Kolníkom. In Záhorie, roč. XXVII, 2018, č. 1, s. 28 
 Bača, Robert. Spomienka na Ladislava Košinára (1929-2016). In Záhorie, roč. 

XXVII, 2018, č. 2, s. 18-20. 
 Bača, Robert. Monografia o Márii Janšákovej (anotácia). In Záhorie, roč. XXVII, 

2018, č. 3, s. 30-31. 
 Bača, Robert. Fotografista zo Sobotišťa Gusztáv Löger. In Záhorie, roč. XXVII, 

2018, č. 4, s. 12-14. 



 

 

 

 Csütörtökyová, Dita. Tradičné ľudové staviteľstvo v Gbeloch. In Zborník 
Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici 2017, s. 92-
107. (vytlačené až 2018) 

 Csütörtökyová, Dita. Ľudové kožuchy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. In 
Záhorie. roč. XXVI, 2017, č. 6, 2017, s. 7-10. 

 Csütörtökyová, Dita. Jarné obyčaje na Záhorí. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 1, 
s. 7-10.  

 Csütörtökyová, Dita - Drška, Richard. Ľudový odev na Záhorí − malacký kroj. In 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 1, s. 20-22. 

 Csütörtökyová, Dita. Dni kroja v Senici. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 2, s. 27-
30. 

 Csütörtökyová, Dita - Drška, Richard. Ľudový odev na Záhorí − jablonický kroj. In 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 2, s. 12-14. 

 Andrušková, Dita. Tradičný hrnčiarsky kuchynský riad v zbierkach Záhorského 
múzea v Skalici. In Stoličná, Rastislava (Ed.). Tradičná strava a stravovanie. : 
Zborník z XXII. konferencie Etnológ a múzeum. Zväz múzeí na Slovensku, 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni. Prešov : Adin 2018, s. 142-151. 

 Andrušková, Dita. Pohrebné obyčaje na Záhorí. In. Vrablec, Pavol (Ed.). Malacky 
a okolie 11. : História 2018. Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky, Múzeum 
Michala Tillnera Malacky 2018, s. 35-56. 

 Andrušková, Dita. Projekt Akvizícia predmetov bytového zariadenia. In Záhorie. 
roč. XXVII, 2018, č. 3, s. 28-29. 

  Andrušková, Dita – Drška, Richard. Ľudový odev na Záhorí – skalický kroj. In 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 3, s. 18-19. 

  Andrušková, Dita – Drška, Richard. Ľudový odev na Záhorí – senický 
a moravskosvätojánsky kroj. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 4, s. 15-17. 

 Andrušková, Dita – Drška, Richard. Ľudový odev na Záhorí – holíčsky kroj. In. 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 5, s. 19-21. 

  Andrušková, Dita. Slávnostné otvorenie Pamätnej izby v Jablonici. In Záhorie. roč. 
XXVII, 2018, č. 5, s. 29-31. 

  Andrušková, Dita. Podujatia k 150. výročiu narodenia architekta Dušana Samuela 
Jurkoviča. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 5, s. 25-27. 

  
  Drahošová, Viera. 100 rokov TJ Sokol Skalica. Skalica : Záhorské múzeum 

v Skalici 2018, 70 s.  
  Drahošová, Viera (Ed). Skalica 1918. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici 2018, 

77 s. 
  Drahošová, Viera. Beseda Denisy Fulmekovej. In Záhorie. roč. XXVII, č. 3, s. 31.  
  Drahošová, Viera. Dvesto rokov od narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. In 

Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 1, s. 29-30.  
  Drahošová, Viera. Jubilejná filatelistická výstava C-S SALÓN 2018. In Záhorie. 

roč. XXVII, 2018, č. 5, s. 28-29.  
  Drahošová, Viera. Nedokončená pieseň Márie Kubinovej. In Záhorie. roč. XXVII, 

2018, č. 6, s. 6-10.  
  Drahošová, Viera. Svatava Syllová a Skalica. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 5, 

s. 11-15.  
  Drahošová, Viera. Tesár a rezbár Ján Blaha zo Skalice. In Záhorie. roč. XXVII, 

2018, č. 1, 2018, s. 23-27.  
 Drahošová, Viera. Vážení čitatelia. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 1, 2018, s. 2.  



 

 

 

  Drahošová, Viera. Životný osud Gizely Blahovej. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 
3, s. 10-18.  

  Drahošová, Viera. Sloboda. In Príbeh predmetu 1918, Zväz múzeí na Slovensku 
2018. 

 Facebook-ové príspevky – 100 (z toho 84 Drahošová)  
  Drška, Richard. Mäsiarsky cech v Skalici v 16. a 17. storočí. In Zborník 

Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici 2017, s. 169 
– 186. (vytlačené až 2018) 

  Drška, Richard. Závod v roku 1778. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 3, s. 2-7. 
  Drška, Richard. Hrad Pajštún, sprievodca históriou. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, 

č. 3, s. 26-27. 
  Drška, Richard. Záhorie a vznik Československa. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 

5, s. 2-8. 

  Drška, Richard - Csütörtökyová, Dita. Ľudový odev na Záhorí − malacký kroj. In 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 1, s. 20-22. 

  Drška, Richard - Csütörtökyová, Dita. Ľudový odev na Záhorí − jablonický kroj. In 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 2, s. 12-14. 

  Drška, Richard - Andrušková, Dita. Ľudový odev na Záhorí – skalický kroj. In 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 3, s. 18-19. 

  Drška, Richard - Andrušková, Dita. Ľudový odev na Záhorí – senický 
a moravskosvätojánsky kroj. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 4, s. 15-17. 

  Drška, Richard - Andrušková, Dita. Ľudový odev na Záhorí – holíčsky kroj. In. 
Záhorie. roč. XXVII, 2018, č. 5, s. 19-21. 

  Hoferka, Martin. Artikuly skalického súkenníckeho cechu z roku 1697. In Zborník 
Záhorského múzea v Skalici 8. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici 2017, s. 187-
201. (vytlačené až 2018) 

  Hoferka, Martin. Vzťahy medzi protestantmi a jezuitmi v Skalici. In Frimmová, Eva 
- Kohútová, Mária (Eds.). Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Trnava : 
Filozofická fakulta, TU, 2018, s. 205-220.  

  Hoferka, Martin. Školstvo v Borskom Sv. Jure do vzniku Československa. Borský 
Sv. Jur : Základná škola s materskou školou, 2018, 12 s. Štúdia vyšla ako doplnok 
knihy Baláž, Jozef. Škola včera a dnes: 100 rokov školstva v Borskom Sv. Jure. 
Borský Sv. Jur : Základná škola s materskou školou 2018. Doplniť presnú citáciu) 

  Hoferka, Martin. Reformný rok 1968 v zrkadle okresného periodika Záhorák 
(január - júl 1968). In Záhorie, roč. XXVII, 2018, č. 3, s. 20-25. 

  Hoferka, Martin. Reformný rok 1968 v zrkadle okresného periodika Záhorák 
(august - december 1968). In Záhorie, roč. XXVII, 2018, č. 4, s. 17-23. 

  Hoferka, Martin. Žandárska stanica v Uníne po roku 1938. In Unínske noviny, roč. 
XVI, 2018, č. 1, s. 8. 

  Hoferka, Martin. Dodatok k histórii žandárskej stanice v obci. In Unínske noviny, 
roč. XVI, 2018, č. 2, s. 8. 

  Hoferka, Martin. November 1918 v spomienkach Pavla Buchtu. In Unínske 
noviny, roč. XVI, 2018, č. 2, s. 7. 

  Hoferka, Martin. Vznik republiky v roku 1918 v obci. In Unínske noviny, roč. XVI, 
2018, č. 3, s. 10. 

 Michalovič, Peter (Ed.). Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky. Súborné vydanie. 
Hudobné centrum Bratislava a Záhorské múzeum v Skalici 2018, 816 s. 

  Palkovičová, Anna. Nová kniha o Šaštíne-Strážach. In Záhorie. roč. XXVII, 2018, 
č. 4, s. 31. 

 



 

 

 

V zahraničí  
 Michalovič, Peter: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí: jej štýlové vrstvy a typy 

nástrojových zoskupení. In Tyllner, L. – Skovajsa, O. – Vaňková, H. (Eds.). 
Towards a Typology of Traditional Music / K otázkám typologie tradiční hudby. 
Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 2017, s. 169-175. 
(vytlačené 2018) 

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Ambrózová, Jana: Peter Michalovič: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí (rec.). In 

Etnologické rozpravy, roč. XXV, 2, 2018, Bratislava, s. 148-153. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM 
   V TRNAVE 
 

    Hlavná budova – bývalý kláštor klarisiek 
 

 



 

 

 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

 
adresa: Múzejné námestie č. 3, 917 01 Trnava 
tel: +421 33 55 12 913 
e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk  
web: www.zsmuzeum.sk   
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum  
zriaďovacia listina č. 1360 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1954 
riaditeľ: PhDr. Daniela Čambálová 

Hlavná budova ZSM – bývalý kláštor klarisiek 

ZSM vzniklo v roku 1954 pod 
názvom Krajské múzeum a v roku 1960 
bolo premenované na Západoslovenské 
múzeum. 
 Sídli v budove bývalého kláštora 
klarisiek, ktorý sa v Trnave spomína už v 
roku 1239. Kláštor patril reholi až do roku 
1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád 
klarisiek. Budova sa následne stala 
všeobecnou vojenskou nemocnicou a 
neskôr nemocnicou pre psychicky chorých 
vojakov. V roku 1954 bola pridelená 
Krajskému múzeu v Trnave.   
Súčasťou ZSM je Múzeum knižnej kultúry 
– Olahov seminár objekt z roku 1561. 
Múzeum je zamerané predovšetkým na 
dejiny knižnej kultúry a zároveň 
prezentuje tvorbu trnavského medajléra 
Williama Schiffera. K ZSM patrí aj Dom 
hudby Mikuláša Schneidra Trnavského, 
kde sa náchadza pamätná izba 
hudobného skladateľa M. S. Trnavského 
a stála expozícia Dobra (rezofinických 
gitár). Posledným objektom je Knižnica, 
kde sa nachádza študovňa, bádateľňa, 
priestory na tvorivé dielne 
a konzervátorské pracovisko.                Dom hudby M. S. Trnavského 

 
Územná pôsobnosť: ZSM je regionálnym múzeom, ktoré komplexnú múzejnú 
dokumentáciupre Trnavský kraj a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho 
charakteru. Zároveň je poverené vykonávať aj metodicko-koordinačnú a kontrolnú 
činnosť pre múzeá v Trnavskom kraji a vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty 
v rámci Trnavského kraja. 
 
Špecializácia: ZSM v rámci krajskej pôsobnosti orientuje svoju zbierkotvornú činnosť 
a výskumné úlohy na dokumentáciu: vzniku a histórie festivalu Dobrofest a dejiny 
knižnej kultúry a v rámci celoštátnej pôsobnosti na: dejiny, osobnosť M. Schneidra-
Trnavského, bezstavovce v odbore paleontológie, história Slovenského učeného 
tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka a dejiny tehliarstva. 

mailto:zsmuzeum@zupa-tt.sk
http://www.zsmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knižnica    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Múzeum knižnej kultúry 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov ZSM za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 289.144 289.144,14 262.821,11 90,89 

620 Odvody 106.497 106.497 97.001,11 91,08 

630 Tovary a služby 196.969 202.139 199.746,64 98,81 

640 Bežný transfer 6.331 6.331 2.107,12 33,28 

SPOLU 598.941 604.111,14 558.675,98 92,48 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZSM za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 85.000 77.581,37 91,27 

HIM - 100 4.597,6 4597,6 

SPOLU - 85.100 82.178,97 96,57 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZSM za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

- - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    15.190 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZSM z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Akvizícia 
zbierkových 
predmetov 

1.100 1.000 55 KV 

2 Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
starých a vzácnych 
tlačí 

2.150 2.000 107,5 KV 

3 Fond na 
podporu 
umenia 

Doplnenie 
technického 
vybavenia 
konzervátorských 
dielní 

6.715 6 .376 335,75 KV 

4 Fond na 
podporu 
umenia 

Sprievodca po 
Západoslovenskom 
múzeu 

2.506 2.000 125,3 BV 

5 Mesto 
Trnava 

Dejiny Trnavy pre 
najmenších 

- 300 - BV 

6 MK SR Dotácia na kultúrne 
poukazy 

- 1.527,00  - BV 

SPOLU BV 3.827 123,53  

SPOLU KV 9.376 498,25  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZSM za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

4 1 77.581,37 - - 

 

Objekty v nájme ZSM za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZSM v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

5.497 3.536,5 2.209,5 1.493 1.459 826 5.362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
Expozície  
 
V roku 2018 bolo v Západoslovenskom múzeu v Trnave pre verjnosť prístupných 19 
stálych expozícií. Počas roka múzeum sprístupnilo novú expozíciu v pivničných 
priestoroch s názvom „Dotkni sa hliny – z dejín tehly a tehliarstva trnavského regiónu“. 
Expozícia je plne bezbariérova, nakoľko je prístupná aj výťahom. Zároveň v roku 2018 
múzeum zrušilo 2 stále expozície, ktoré plánuje verejnosti sprístupniť po modernizácii 
v roku 2019. 
 
Dejiny Trnavy  
rok sprístupnenia: 1988  
rok zrušenia: 2018   
kurátorka: PhDr. Klára Mészárosová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8.044 
 
Expozícia prezentuje dejiny mesta Trnava 
od získania privilégií v roku 1238. 
 
Archeologická expozícia 
rok sprístupnenia: 1990 
kurátor: PhDr. Petr Novák 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: katalóg Archeologická expozícia 
počet návštevníkov: 8.044 
 
Archeologická expozícia chronologicky 
dokumentuje osídlenia okolia Trnavy od praveku až po obdobie Veľkomoravskej ríše. 
nálezy v regióne boli získané z terénnych výskumov Západoslovenského múzea a 
iných inštitúcií, ale aj pri náhodných objavoch počas stavebných prác.  
 
Ľudová úžitková hrnčina 
rok sprístupnenia:1993 
kurátorka: PhDr. Drahomíra Pillová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: -  
počet návštevníkov: 10.267 
 
Expozícia dokumentuje typy hrnčiarskych 
výrobkov používaných v ľudových 
domácnostiach v regióne, typy výzdoby úžitkovej hrnčiny v regióne i na Slovensku 
a využitie hrnčiarskej hliny v ľudovej i umeleckej tvorbe keramikárov. 



 

 

 

 
Kampanologická expozícia 
rok sprístupnenia: 1994 
kurátor: Ing. Milan Petráš, CSc.  
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: -  
počet návštevníkov: 10.267 
 
ZsM získalo v deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia v rámci reštitúcií z Českej republiky 
kolekciu zvonov pochádzajúcich z rôznych 
lokalít Slovenska. Expozícia má dve časti, 
prvá predstavuje slovenské zvony z rôznych historických období druhá je zameraná 
na produkciu trnavských zvonolejární. 
 
 
Ľudový textil trnavského regiónu 
rok sprístupnenia: 1995 
reinštalácia: 2017 
kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
Centrum expozície tvorí tradičný odev 
vidieckeho obyvateľstva trnavského regiónu. 
Prezentuje obradový odev nevesty a ženícha, sviatočný  i pracovný letný odev, ako aj 
zimný odev zo súkna a kožušiny. 
 
 
Život a dielo Mikuláša Schneidera 
Trnavského 
rok sprístupnenia: 1996 
kurátorka: PhDr. Ľubica Malá 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
výstup:  
počet návštevníkov: 1938 
 
Expozícia umiestnená v autentickom 
priestore prezentuje život a dielo hudobného 
skladateľa. Majstrova pracovňa a rodinná jedáleň je zariadená pôvodnými kusmi 
nábytku, doplnkami, knihami, obrazmi, fotografiami i oceneniami, ktoré získal.  
  
 
 
 
 



 

 

 

Oratórium 
rok sprístupnenia: 1996 
kurátor: Ing. Milan Petráš, CSc. 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
Oratórium - chór mníšok, zreštaurovaný 
priestor v rokoch 1994 - 1996 a sprístupnený 
návštevníkom ako časť Kostola 
Nanebovzatia Panny Márie 
 
 
Dvorana slávy Dobra 
rok sprístupnenia: 1998 
kurátor: Ing. Milan Petráš, CSc. 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.938 
 
Expozícia venovaná americkému 
národnému hudobnému nástroju – gitare 
dobro a jej tvorcovi Jánovi Dopjerovi, 
rodákovi z Dolnej Krupej. Expozícia je 
zároveň spomienkou na medzinárodný festival Dobrofest, ktorý sa v Trnave pravidelne 
konal od roku 1992 do roku 2008. 
 
 
Gotická Trnava 
rok sprístupnenia: 2001 
rok zrušenia: 2018 
kurátor: PhDr. Jozef Urminský 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8.044 
 
Expozícia venovaná vývoju gotického mesta 
Trnava v období stredoveku 
a archeologickým nálezom objaveným na 
území MPR 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Príroda Malých Karpát 
rok sprístupnenia: 2004 
reinštalácia: 2016 
kurátori: Mgr. Anna Šestáková, PhD., Mgr. 
Elena Zlatošová, RNDr. Miroslav Hornáček,  
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
Expozícia je zameraná na živú a neživú 
prírodu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorá predstavuje jediné veľkoplošné 
chránené územie vinohradníckeho charakteru na Slovensku.   
 
 
Krása zašlých čias 
rok sprístupnenia: 2007 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8.044 
 
Expozícia zameraná na umenie a umelecké 
remeslo od klasicizmu po secesiu. Štyri 
interiérové celky predstavujú dobový 
nábytok a doplnky od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia. 
 
 
William Schiffer – život a dielo sochára a 
medailéra  
rok sprístupnenia: 2007 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8.044 
 
Expozícia otvorená v roku 2007 približuje 
návštevníkom životnú a umeleckú dráhu 
sochára, medailéra Williama Schiffera, 
Trnavčana a Parížana zároveň. Vystavené sú umelecké diela, ktoré autor daroval SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sakrálne pamiatky 
rok sprístupnenia: 1996 
reinštalácia: 2008 
kurátori: PaedDr. Simona Jurčová, Mgr. 
Lucia Duchoňová, Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
V expozícii Sakrálne pamiatky sú vystavené 
artefakty zo zbierkového fondu múzea, ktoré 
sa obsahovo viažu najmä k výjavom z Biblie. Má umeleckohistorickú a ľudovú časť. 
 
 
Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi 
zberateľov 
rok sprístupnenia: 2008 
reinštalácia: 2016 
kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
Kolekcia Š. C. Parráka tvorila základ 
etnologického a historického múzejného zbierkového fondu múzea pri jeho založení. 
Pri príležitosti 120. výročia narodenia zberateľa múzeum sprístupnilo verejnosti 
reprezentačný výber viac ako 200 predmetov 
 
 
Osobnosti športu TTSK 
rok sprístupnenia: 2016 
kurátori: PaedDr. Simona Jurčová, Mgr. 
Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
Expozícia Osobnosti športu Trnavského 
samosprávneho kraja predstavuje výber 
najvýznamnejších športovcov, ktorí pochádzajú z  regiónu alebo v ňom dlhšie pôsobili. 
Viaceré tematické celky predstavujú osobnosti spomedzi kolektívnych i individuálnych 
športov.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Klarisky v Trnave 
rok sprístupnenia: 2016 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
Expozícia dokumentuje históriu trnavských 
klarisiek i stavebný vývin ich kláštora 
a Kostola Nanebovzatia Panny Márie. 
Popisuje bežný život sestier rádu svätej Kláry i osudy trnavských klarisiek na pozadí 
dejinných udalostí. 
 
 
S láskou za pravdu 
rok sprístupnenia: 2016 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.938 
 
Expozíciu tvorí unikátny nábytkový súbor 
z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla 
Jantauscha, prvého apoštolského 
administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave, a predmety súvisiace s touto 
osobnosťou 
  
 
História a súčasnosť dobrovoľného 
hasičstva v Trnavskom samosprávnom 
kraji 
rok sprístupnenia: 2017 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.267 
 
Expozícia dokumentuje históriu 
dobrovoľného hasičstva v rámci Trnavského samosprávneho kraja, vznik a vývoj 
spolkov v 19. storočí, ich činnosť, transformáciu v 20. storočí a existenciu až po 
súčasnosť. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dotkni sa hliny –  z dejín tehly 
a tehliarstva trnavského regiónu 
rok sprístupnenia: 2018 
kurátor: Mgr. Andrej Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 2.530 
 
Expozícia dokumentuje tehliarsku produkciu 
od antiky cez stredovek až po novovek. 
Hlavným exponátom sú gotické tehly i tehly so značkou výrobcu tehál alebo 
objednávateľa stavby. Za východnými hradbami Trnavy sa nachádzalo začiatkom 20. 
storočia viac tehelní súčasne, dokumentovaná je aj ich produkcia 
 
 
Výstavy 

 
Bolo u nás more 
(3.3.2017– 26. 2. 2018) 
vernisáž: - 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: 
počet návštevníkov: 722 
 
Výstava paleontologických nálezov z regiónu Malé Karpaty, fotografie a zbierkové 
predmety z výskumov geológa ZsM 
 
 
Slováci, píšte po slovensky! 
(25.10.2012 – trvá) 
vernisáž: 25.10.2012 o 16,30 h. 
kurátori: PhDr. Daniela Čambálová, Mgr. 
Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: - 
počet návštevníkov: 495 
 
Výstava dokumentujúca vývoj tlače 
a tlačiarní v Trnave, ich produkciu, 
významné osobnosti písomníctva 
a národného obrodenia, kodifikáciu slovenského jazyka Bernolákom a Štúrom, tvorbu 
autorov z obdobia od konca 18. storočia po 20. storočie 
 
 
 
 
 



 

 

 

Poznáte hudobné nástroje?  
(6.5.2014 – trvá) 
vernisáž: - 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová  
miesto realizácie: Dom hudby M. Schneidera 
Trnavského 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.938 
 
Výstava dychových, strunových a iných hudobných nástrojov zo zbierky ZsM 
 
Objavitelia a cestovatelia 
(4.4.2017 – 29.3.2018) 
vernisáž: - 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: -  
počet návštevníkov: 65 
 
Výstava cestopisov, cestovateľov a fotografií 
z ciest po svete – zo zbierky historickej 
knižnice ZsM. 
 
Kontakt 
(7.12.2017 – 14.1.2018) 
vernisáž: - 
kurátori: PaedDr. Simona Jurčová, Spolok 
Srbov na Slovensku 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: -  
počet návštevníkov: 86 
 
Výstava obrazov srbských a slovenských autorov pripravili: TTSK, Veľvyslanectvo 
Srbskej republiky v SR, ZSM, Srbské kultúrno-informačné centrum, Spoločnosť 
voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii a Spolok Srbov na 
Slovensku. 
 
Spomienka  
(7.12.2017 – 14.1.2018) 
vernisáž: - 
kurátori: PaedDr. Simona Jurčová, Spolok 
Srbov na Slovensku 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: -  
počet návštevníkov: 86 
 
Výstava 14 bronzových plastík a 1 drevenej sochy srbského sochára Stojadina 
Cvetkovića. 



 

 

 

Trnavská paleta 2017 
(23.3.2017– 14.1.2018) 
vernisáž: 23.3..2017 o 17,00 h.  
kurátori: Trnavské osvetové stredisko, ZSM 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: Katalóg 
počet návštevníkov: 219 
 
Súťažná prehliadka neprofesionálnych 
výtvarníkov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. 
 
Ľubomír Kolár – Vianoce na skle 
maľované 
(30.11.2017 – 14.1.2018) 
vernisáž: 30.11.2017 o 16,00 h. 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup:  
počet návštevníkov: 97 
 
Podmaľby na skle od autora neprofesionálneho umelca Ľubomíra Kolára, vianočne 
ladená výstava. 
 
Trnavský objektív 2018 
(22.3. – 21.5.2018) 
vernisáž: 22.3.2018 o 17,00 h.  
kurátori: Trnavské osvetové stredisko, ZSM 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.908 
 
Súťažná prehliadka neprofesionálnych 
fotografov z okresov TT, HC a PN. 
 
Minerály sveta 
(9.3. – 28.2.2019) 
vernisáž: - 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: -  
počet návštevníkov: 2.908 
 
Zbierka Západoslovenského múzea v Trnave 
obsahuje hodnotné vzorky domácich 
svetových minerálov, z ktorých časť je predstavená na tejto výstave. 
 



 

 

 

Zachránené poklady 
(10.4. – 25.3.2019) 
vernisáž: - 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup:  
počet návštevníkov: 2.908 
 
Zbierka Západoslovenského múzea 
v Trnave obsahuje hodnotné vzorky 
domácich svetových minerálov, z ktorých 
časť je predstavená na tejto výstave. 
 
 
Milosrdní v histórii 
(31.1. – 11.2.2018) 
vernisáž: - 
kurátori: PaedDr. Simona Jurčová, 
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na 
Slovensku 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 112 
 
Obrazovo - dokumentárna výstava na 26 banneroch je venovaná 150. 
výročiu Červeného kríža v Rusku a aktívnej účasti členov ruskej cárskej rodiny na jeho 
činnosti. 
 
 
Salón ZVUSZ 2018 –  Oscilácia 
(1.6. – 13.8.2018) 
vernisáž: 1.6.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.691 
 
Bienále členskej výstavy Združenia 
výtvarných umelcov západného Slovenska 
má tento rok tému oscilácia – kmitanie, pohyb, vychýlenie a vrátenie sa do pôvodnej 
polohy. Členovia ZVUZS na výstave Salón každý druhý rok prezentujú svoju najnovšiu 
tvorbu. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kalokagatia 2018 
(21.6. – 13.8.2018) 
vernisáž: 21.6.2018 o 11,00 h. 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 987 
 
Výtvarná súťaž detskej tvorby na športovú 
tému ako súčasť celoslovenskej olympiády detí Kalokagatia 2018. 
 
 
Detský výtvarný ateliér 
(3.5. – 21.5.2018) 
vernisáž: 5.5.2018 o 15,00 h. 
kurátori: PaedDr. Simona Jurčová, PaedDr. 
Adela Melišeková Dojčanová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.325 
 
Výstava detských prác žiakov prvého až 
siedmeho ročníka Súkromnej základnej škole 
Besst. Vystavená tvorba detí pod vedením koordinátorky ateliéru PaedDr. Adely 
Melišekovej Dojčanovej a lektorov: Bc. Evy Vokounovej a Ing. Jozefa Valoviča. 
 
 
Slovania a Avari na sever od Dunaja  
(14.6. – 4.11.2018) 
vernisáž: 14.6.2018 o 16,30 h. 
kurátor: Mgr. Andrej Sabov, Podunajské 
múzeum v Komárne 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 4.705 
 
Výstava dokumentuje vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi v období Avarského kaganátu. 
Vystavené sú nálezy z lokalít Skalica, Komárno, Radvaň nad Dunajom - Žitavská Tôň 
či Sklabiňa, najmä šperky, súčasti odevov, keramika a zbrane.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

August 1968 
(21.8. – 10.1.2019) 
vernisáž: 21.8.2018 o 15,00 h. 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3.725 
 
Výstava o procese obrody socializmu - Pražská jar, ktorý začal v marci 1968, 
pokračoval podpísaním Moskovského protokolu, tragické momenty, ako smrť Jána 
Palacha a komplexný pohľad na okupáciu v 1968. 
 
Michalec, Motulko, Filípek – fotografi TT 
(21.8. – 31.12.2018) 
vernisáž: 21.8.2018 o 15,00 h. 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3.725 
 
Výber z fotografickej tvorby Viktora Michalca, Jána Motulku a Jozefa Filípka, ako pocta 
autorom a spomienkou na Trnavu časov minulých cez ich optiku a trnavskému jubileu 
- 780. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave.  
 
Trnavská posádka v SNP 
(28.8. – 30.9.2018) 
vernisáž: 28.8.2018 o 11,00 h. 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 542 
 
Dokumentárna výstava na roll-up-och situovaná v exteriéri námestia SNP v Trnave 
a následne vo foyeri ZsM dokumentuje slovom a obrazom význam a boje trnavskej 
posádky v SNP. 
 
Karol Elbert – skromný lyrik swingu 
(4.5. 2018 – 10.1.2019) 
vernisáž: - 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.828 
 
Výstava o hudobnom skladateľovi Karolovi Elbertovi, prezentujúca životné peripetie 
skladateľa prostredníctvom bohatého fotodokumentačného materiálu.  



 

 

 

100 rokov Československa (Kupčo – 
Brunton) 
(26.10. 2018– 13.1.2019) 
vernisáž: 26.10.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.323 
 
Fotografická výstava fotografa slovenskej krajiny Yara M. Kupča a moravského 
fotografa Vladimíra Bruntona venovaná stému výročiu vzniku Československa. 
 
Najlepšie s humorom 
(15.11. – 20.1.2019) 
vernisáž: 15.11.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.125 
 
Výstava Najlepšie s humorom (aj 
najzdravšie!) spojila dve výtvarné osobnosti so zmyslom pre humor – keramičku Máriu 
Banášovú a karikaturistu Ivana Popoviča. 
 
Cyklus - Drobnosti z depozitárov  
25. výročie vzniku SR, kurátorka Mgr. A. 
Repašová (január 2018) 
Ametystová geóda, RNDr. M. Hornáček 
(február 2018) 
Milan Rastislav Štefánik v knihách, Mgr. M. 
Ševčík (marec 2018) 
Z výskumu na Trojičnom námestí v r. 2016, 
Mgr. A. Sabov (apríl 2017) 
Faksimile privilegiálnej listiny Belu IV. Trnave, 
Mgr. Lucia Duchoňová (máj 2018) 
Šable používané ozbrojenými zložkami za prvej ČSR, Mgr. Anna Repášová (jún 2018) 
Z botanickej zbierky: Huby známe i neznáme, Mgr. Elena Zlatošová (júl 2018) 
SNP – Trnavská posádka, Mgr. L. Duchoňová (august 2018) 
Trnavské fotoateliéry a ich fotografie v rodinných albumoch, PaedDr. S. Jurčová 
(september 2018) 
100. výročie vzniku ČSR – z historického fondu múzea, Mgr. L. Duchoňová (október 
2017) 
Husársky kabátik a jeho príbeh, Mgr. Aneta Vlčková (november 2018) 
Vianoce z Parrákovej zbierky – maľby na skle, Mgr. Aneta Vlčková (december 2018) 
 

 
 
 



 

 

 

Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Bolo u nás more 
(2.3. – 3.4.2018) 
vernisáž: 2.3.2018 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: - 
počet návštevníkov: 349 
 
Výstava paleontologických nálezov z regiónu 
Malé Karpaty, fotografie a zbierkové 
predmety z výskumov geológa ZsM 
Foto dodá vo výkaze Záhorské múzeum v Skalici 
 
Bolo u nás more  
(4.4. – 9.5.2018)  
vernisáž: 4.4.2018 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Hlohovci 
výstup: - 
počet návštevníkov:  850 
 
Výstava paleontologických nálezov z regiónu Malé Karpaty, fotografie a zbierkové 
predmety z výskumov geológa ZsM 
 
Morský svet v toku času 
(24.5. – 30.6.2018) 
vernisáž: 24.5.2018 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Tríbečské múzeum 
Topoľčany 
výstup: - 
počet návštevníkov: 136 
 
Výstava paleontologických nálezov z regiónu 
Malé Karpaty, fotografie a zbierkové predmety 
z výskumov geológa ZsM 
 
Smolenice Molpír 
(1.1.2005 – trvá) 
vernisáž: -  
kurátor: - 
miesto realizácie: Obecný úrad v Smoleniciach 
výstup:  
počet návštevníkov:  150 
 
Výstava archeologických nálezov z hradiska 
Molpír zo zbierok ZsM. 



 

 

 

 
Výstava obrazov Trnavy v sobášnej sieni 
Trnavskej radnice 
(1.1. – 31.12.2018) 
vernisáž: -  
kurátorka: PaedDr. Simonne Jurčová 
miesto realizácie: Trnavská radnica 
výstup:  
počet návštevníkov: 1.500 
 
Výstava obrazov Trnavy zo zbierok ZsM 
v sobášnej sieni trnavskej radnice. 
 
Vernisáže 
 
Dotkni sa hliny –  z dejín tehly a tehliarstva trnavského regiónu 
(19.5.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Expozícia dokumentuje tehliarsku produkciu od antiky cez stredovek až po novovek. 
Hlavným exponátom sú gotické tehly i tehly so značkou výrobcu tehál alebo 
objednávateľa stavby. Za východnými hradbami Trnavy sa nachádzalo začiatkom 20. 
storočia viac tehelní súčasne, dokumentovaná je aj ich produkcia. 
 
Trnavský objektív 2018 
(22.3.2017 o 17,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Súťažná prehliadka neprofesionálnych fotografov z okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany. 
 
Salón ZVUSZ 2018 –  Oscilácia 
(1.6.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Bienále členskej výstavy Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska má 
tento rok tému oscilácia – kmitanie, pohyb, vychýlenie a vrátenie sa do pôvodnej 
polohy. Členovia ZVUZS na výstave Salón každý druhý rok prezentujú svoju najnovšiu 
tvorbu. 
 
Kalokagatia 2018 
(21.6.2017 o 11,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Výtvarná súťaž detskej tvorby na športovú tému ako súčasť celoslovenskej olympiády 
detí Kalokagatia 2018. 
 
Detský výtvarný ateliér 
(5.5.2018 o 15,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstava detských prác žiakov prvého až siedmeho ročníka Súkromnej základnej škole 
Besst. Vystavená tvorba detí pod vedením koordinátorky ateliéru PaedDr. Adely 
Melišekovej Dojčanovej a lektorov: Bc. Evy Vokounovej a Ing. Jozefa Valoviča. 
 



 

 

 

Slovania a Avari na sever od Dunaja 
(14.6.2018 o 16,30 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Výstava dokumentuje vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi v období Avarského kaganátu. 
Vystavené sú nálezy z lokalít Skalica, Komárno, Radvaň nad Dunajom - Žitavská Tôň 
či Sklabiňa, najmä šperky, súčasti odevov, keramika a zbrane.  
 
August 1968 
(21.8.2018 o 15,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Výstava dokumentuje proces obrody socializmu nazvaný Pražská jar, ktorý začal 
v marci 1968, pokračoval podpísaním Moskovského protokolu, nasledujúce udalosti, 
ale aj po tragické momenty, ako bola smrť Jána Palacha. Zároveň ponúka komplexný 
pohľad na okupáciu v auguste 1968. 
 
Michalec, Motulko, Filípek – fotografi TT 
(21.8.2018 o 15,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Výber z fotografickej tvorby Viktora Michalca, Jána Motulku a Jozefa Filípka je poctou 
autorom a spomienkou na Trnavu časov minulých cez ich optiku. Zároveň je venovaná 
trnavskému jubileu - 780. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta 
Trnave.  
 
Trnavská posádka v SNP 
(28.8.2018 o 11,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Dokumentárna výstava na roll-up-och situovaná v exteriéri námestia SNP v Trnave 
a následne vo foyeri ZsM dokumentuje slovom a obrazom význam a boje trnavskej 
posádky v SNP. 
 
100 rokov Československa (Kupčo – Brunton) 
(26.10.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Fotografická výstava fotografa slovenskej krajiny Yara M. Kupča a moravského 
fotografa Vladimíra Bruntona venovaná stému výročiu vzniku Československa. 
 
Najlepšie s humorom 
(15.11.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
Výstava Najlepšie s humorom (aj najzdravšie!) spojila dve výtvarné osobnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Festival múzeí Slovenska (18. – 
19.6.2018) - festival 
organizátor: Zväz múzeí na Slovensku 
miesto realizácie: Múzeum mesta Bratislava 
výstup: - 
počet návštevníkov: 500 
 
15. ročník Festivalu múzeí 2018 sa konal v 
Bratislave na pôde Múzea mesta Bratislavy 
– na nádvorí Starej radnice a v komplexe priľahlej radničnej budovy a Apponyiho 
paláca 
 
 
Večer u Schneiderovcov (10.6.2018) - 
koncert 
organizátor: Mesto Trnava, Spoločnosť 
Mikuláša Schneidera Trnavského 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
výstup: - 
počet návštevníkov: 54 
 
Podujatie nesúce meno významného 
slovenského hudobného skladateľa 
upriamuje pozornosť na nové hudobné osobnosti Trnavy prostredníctvom spojenia 
hudby a poézie. 
 
 
Záverečný koncert ZUŠ Mikuláša 
Schneidera Trnavského (19.6.2018) - 
koncert 
organizátor: ZUŠ Mikuláša Schneidera 
Trnavského 
miesto realizácie: ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 115 
 
Koncert žiakov ZUŠ Trnava pri príležitosti 
konca školského roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ostatné 
 
Stretnutie účastníkov Cezhraničnej 
spolupráce Slovenska a Rakúska 
(23.5.2018) - prezentácia 
organizátor: TTSK 
miesto realizácie: ZSM 
výstup: - 
počet účastníkov: 21 
 
Prezentácia ZSM na stretnutí medzištátnej 
pracovnej skupiny TTSK, BSK, Mesto 
Bratislava a Dolné Rakúsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
-  
 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Obec Cífer – prednáška na výšivkárskej súťaži Márie Hollósyovej v Cíferi (Mgr. 

Aneta Vlčková) 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
-  
 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Katedra hudby PF UKF v Nitre – Duchovná vokálna tvorba Mikuláša Schneidera 

Trnavského ( Mgr. Dominika Machutová – výskum k dizertačnej práci) 
 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Trnava, členka komisie PaedDr. Simonne 

Jurčová 
 Vedecká rada Slovenského olympijského a športového múzea, členka (PhDr. 

Daniela Čambálová) 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Eva Orbánová a Ján Jurga – bádanie: knihy a predmety Andreja Žarnova, pre 

dokumentárny film Ťaživosť pravdy 
 Viktor Egr – bádanie nôt z fondu muzikálií, pre dokument o Zoltánovi Kodályovi 
 Peter Štylicha – bádanie vydaných nôt Eugena Suchoňa – pre kompletizáciu diela 

Eugena Suchoňa 
 Erika Juríková – bádanie Calendarium Tyrnaviensis k odbornej štúdii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Prednáška z dejín tehliarstva (19.5.2018) 

prednášajúci: Mgr. Andrej Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 25 
Komentovaná obrazová premietaná prezentácia zameraná na dejiny tehliarstva 
v Trnave. 
 

 Prednáška o ZsM na stretnutí účastníkov Cezhraničnej spolupráce 
Slovenska a Rakúska (23.5.2018) 
Prednášajúca: PhDr. Daniela Čambálová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 45 
Prednáška o histórii a súčasnosti Západoslovenského múzea v Trnave. 
 

 Prednáška o ZsM na Antropologickej konferencii (12.9.2018) 
Prednášajúca: PhDr. Daniela Čambálová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 76 
Prednáška o histórii a súčasnosti Západoslovenského múzea v Trnave. 
 

 Vznik I. ČSR (23.10.2018) 
prednášajúca: L. Osyková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 15 
Prednáška s prezentáciou k 100. výročiu vzniku Československa zameraná na 
mesto Trnava. 
 

 Avari a Slovania na sever od Dunaja (21.10.2018) 
prednášajúci: Mgr. Andras Csuthy, PhD. 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 10 
Prednáška a komentovaný sprievod výstavou Avari a Slovania na sever od Dunaja 
zamerané na avarský kaganát a slovanské osídlenie. 
 

 Trnava v stredoveku (4.10.2018) 
prednášajúca: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 113 
Komentovaná prezentácia Trnava v stredoveku zameraná na výsady Belu IV., 
rozvoj obchodu a remesiel v Trnave, trhy a jarmoky, cechy a cechové 
spoločenstvá – určené  pre znevýhodnené a hendikepované skupiny. 
 
 



 

 

 

 Trnava – architektúra a historické pamiatky (4.10.2018) 
prednášajúca: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 113 
Komentovaná prezentácia Trnava – architektúra, významné stavby a historické 
pamiatky – určené  pre znevýhodnené a hendikepované skupiny. 
 

 O starej Trnave (31.10.2018) 
prednášajúca: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 30 
Komentovaná prezentácia starých fotografií a pohľadníc o histórii Trnavy v 20. 
storočí – pre Klub dôchodcov pri katolíckej jednote v Trnave. 
 

 Prezentácia o Trnave (6.5.2018) 
prednášajúci: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: KD Modranka 
počet účastníkov: 45 
Komentovaná prezentácia o Trnave.  
 

 Prezentácia o starej Trnave (23.5.2018) 
prednášajúci: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Knižnica Juraja Fándlyho 
počet účastníkov: 30 
Komentovaná prezentácia o Trnave v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 
 

 Potulka po Hviezdoslavovej ulici (26.8.2018) 
prednášajúci: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hviezdoslavova ulica (Potulky Malým Rímom) 
počet účastníkov: 60 
Komentovaná prechádzka po Hviezdoslavovej ulici v Trnave.  
 

 Trnavské fotoateliéry (20.9.2018) 
prednášajúci: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Mestská veža (Dejiny Trnavy vo veži)  
počet účastníkov: 12 
Obrazovo-dokumentárna prezentácia trnavských fotoateliérov a fotografov z rokov 
1860 - 1950 
 

 Trnavskí podnikatelia a reklama na konci 19. stor. a počas prvej ČSR (25. – 
26.9.2018) 
prednášajúci: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Trnavská univerzita 
počet účastníkov: 60 
Prednáška na interdisciplinárnej konferencii Trnava 1238 – 2018...úspešný 
európsky príbeh 
 
 
 
 



 

 

 

 Trnavské fotoateliéry do roku 1918 (8.11.2018) 
prednášajúci: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: VŠVU 
počet účastníkov: 70 
Prednáška na konferencii Hľadanie v prameňoch na VŠVU v Bratislave. 
 

 Nový fragment rímskej helmy z Komárna (14.4.2018) 
prednášajúci: Mgr. Andrej Sabov a Mgr. Marek Bothom 
miesto realizácie: Archeologické múzeum SNM 
počet účastníkov: 40 
Príspevok na kolokviu - Solitérne archeologické nálezy. 
 

 Krstné plachty v zbierkach ZSM (17.11.2018) 
prednášajúci: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Cífer 
počet účastníkov: 50 
Prednáška na 2. ročníku výšivkárskej súťaže Márie Hollósyovej v Cíferi. 
 

 Nové poznatky k dejinám novovekého tehliarstva v Trnave (11.12.2018) 
prednášajúci: Mgr. Andrej Sabov  
miesto realizácie: Trnavská radnica – zasadačka MZ 
počet účastníkov: 79 
Prednáška na seminári Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 
 

 Expozícia Osobnosti športu TTSK (22. – 23.5.2018) 
prednášajúci: Mgr. Lucia Duchoňová  
miesto realizácie: Slovenské olympijske a športové múzeum v Bratislave 
počet účastníkov: 50 
Príspevok v rámci Kolokvia Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii v 
Slovenskom olympijskom a športovom múzeu. 
 

 Trnavský Kovosmalt (25.- 26.9.2018) 
prednášajúci: Mgr. Lucia Duchoňová  
miesto realizácie: Trnavská univerzita 
počet účastníkov: 50 
Prednáška na interdisciplinárnej konferencii Trnava 1238 – 2018...úspešný 
európsky príbeh 
 

 História Modranky na starých fotografiách (18.11.2018)) 
prednášajúci: Mgr. Lucia Duchoňová  
miesto realizácie: KD Modranka 
počet účastníkov: 120 
Komentovaná prezentácia starých fotografií Modranky. 
 

Komentované prehliadky k výstavám 
 

- 
 
 
 



 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Pavučina (19. a 20.10. a 6.12.2018) 

prednášajúci/realizátor: Blanka Brímusová 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského 
počet účastníkov 53 
Výroba pavučiny – dielňa zameraná na zručnosť pre žiakov školy Montessori 

 
 Hollého pamätník (14. – 15.3.2018) 

realizátor: TOS 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 96 
Súťaž v prednese poézie a prózy - obvodné kolo Trnava 
 

 Hollého pamätník (27. – 28.3.2018) 
realizátor: TOS 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 177 
Súťaž v prednese poézie a prózy - obvodné kolo Trnava vidiek 
 

 Hollého pamätník (10. – 11.4.2018) 
realizátor: TOS 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 162 
Súťaž v prednese poézie a prózy - okresné kolo Trnava 
 

 Hollého pamätník (17.4.2018) 
realizátor: TOS 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet účastníkov: 56 
Súťaž v prednese poézie a prózy - regionálne kolo  
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Maľba na kamene (12.4.2018) maľovanie na riečne kamene s tematikou 
folklórnych ornamentov alebo Trnavy, individuálny návštevník, počet účastníkov 
66 
 

 Maľba na kamene (19.4.2018) maľovanie na riečne kamene s tematikou 
folklórnych ornamentov alebo Trnavy, individuálny návštevník, počet účastníkov 
13 
 

 Maľba na kamene (20.4.2018) maľovanie na riečne kamene s tematikou 
folklórnych ornamentov alebo Trnavy, individuálny návštevník, počet účastníkov 
42 
 

 Maľba na kamene (18.5.2018) maľovanie na riečne kamene s tematikou 
folklórnych ornamentov alebo Trnavy, individuálny návštevník, počet účastníkov 
43 
 



 

 

 

 Maľba na kamene (22.5.2018) maľovanie na riečne kamene s tematikou 
folklórnych ornamentov alebo Trnavy, individuálny návštevník, počet účastníkov 
48 
 

 Maľba na kamene (25.5.2018) maľovanie na riečne kamene s tematikou 
folklórnych ornamentov alebo Trnavy, individuálny návštevník, počet účastníkov 
22 
 

 Maľba na kamene (23.11.2018) maľovanie na riečne kamene s tematikou 
folklórnych ornamentov alebo Trnavy, individuálny návštevník, počet účastníkov 
28 
 

 Maľovanie na papierové taniere (5.6.2018) maľovanie na papierové taniere 
s tematikou mora a morskej fauny, individuálny návštevník, počet účastníkov 16 
 

 Maľovanie na papierové taniere (17.10.2018) maľovanie na papierové taniere 
s tematikou mora a morskej fauny, individuálny návštevník, počet účastníkov 23 
 

 Dejiny Trnavy pre najmenších (11.7.2018) maľovanie na témy z dejín mesta 
Trnava, individuálny návštevník, počet účastníkov 26 
 

 Dejiny Trnavy pre najmenších (25.9.2018) maľovanie na témy z dejín mesta 
Trnava, individuálny návštevník, počet účastníkov 56 
 

 Dejiny Trnavy pre najmenších (28.9.2018) maľovanie na témy z dejín mesta 
Trnava, individuálny návštevník, počet účastníkov 45 
 

 Pavučina (19.10.2018) výroba pavučiny – dielňa zameraná na zručnosť, žiaci 
Montessori školy, počet účastníkov 18 
 

 Pavučina (20.10.2018) výroba pavučiny – dielňa zameraná na zručnosť, žiaci 
Montessori školy, počet účastníkov 17 
 

 Pavučina (6.12.2018) výroba pavučiny – dielňa zameraná na zručnosť, žiaci 
Montessori školy, počet účastníkov 18 
 

 Záložky do knihy (19.5.2018) výroba záložky do knihy s iniciálami, individuálny 
návštevník, počet účastníkov 25 

 
Špecializované akcie 
 
 Letný kurz háčkovania (18.7.2018) 

miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 7 
Škola Háčkovania pre začiatočníkov, 
určená dospelým návštevníkom pod 
odborným vedením Tatiany Florišovej. 



 

 

 

 
 Letný kurz háčkovania (25.7.2018)  

miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 5 
Škola Háčkovania pre začiatočníkov, 
určená dospelým návštevníkom pod 
odborným vedením Tatiany Florišovej. 
 
 
 

 Letný kurz háčkovania (1.8.2018) 
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 7 
Škola Háčkovania pre začiatočníkov, 
určená dospelým návštevníkom pod 
odborným vedením Tatiany Florišovej. 
 
 
 

 Letný kurz háčkovania (15.8.2018) 
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 8 
Škola Háčkovania pre začiatočníkov, 
určená dospelým návštevníkom pod 
odborným vedením Tatiany Florišovej. 
 
 
 

 Letný kurz háčkovania (22.8.2018)  
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 9 
Škola Háčkovania pre začiatočníkov, 
určená dospelým návštevníkom pod 
odborným vedením Tatiany Florišovej. 
 
 
 
 



 

 

 

 Škola ľudových remesiel – kurz 
maľby na hodváb (24.2.2018) 
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 15 
Praktická prezentácia a výučba maľby 
na hodváb - batikovaná hodvábna šatka 
pod odborným vedením pod odborným 
vedením Tatiany Florišovej v priebehu 
jedného sobotného popoludnia. Podujatie oboznamuje, rozširuje a upevňuje 
znalosť tradičných ľudových remesiel a výrobných, či výzdobných techník 
v povedomí širokej verejnosti.  
 
 

 Škola ľudových remesiel – Kurz 
zdobenia kraslíc (24.3.2018) 
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 19 
Praktická prezentácia a výučba 
zdobenia kraslíc voskom a vŕtaním pod 
odborným vedením Zuzany Brisudovej 
v priebehu jedného sobotného 
popoludnia. Podujatie oboznamuje, rozširuje a upevňuje znalosť tradičných 
ľudových remesiel a výrobných, či výzdobných techník v povedomí širokej 
verejnosti.  
 
 

 Škola ľudových remesiel – Kurz 
háčkovania kobercov (16.6.2018) 
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 10 
Praktická prezentácia a výučba 
háčkovania pod odborným vedením 
Tatiany Florišovej v priebehu jedného 
sobotného popoludnia. Podujatie 
oboznamuje, rozširuje a upevňuje znalosť tradičných ľudových remesiel 
a výrobných, či výzdobných techník v povedomí širokej verejnosti.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 Škola ľudových remesiel – kurz 
makramé (20.10.2018) 
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 9 
Praktická prezentácia a výučba techniky 
viazania strapcov pod odborným vedením Jarmily Rybánskej v priebehu jedného 
sobotného popoludnia. Podujatie oboznamuje, rozširuje a upevňuje znalosť 
tradičných ľudových remesiel a výrobných, či výzdobných techník v povedomí 
širokej verejnosti.  
 

 Škola ľudových remesiel – kurz výroby vianočných dekorácií (2.12.2018) 
miesto realizácie: Hlavná budova – 
kláštor klarisiek 
organizátor: ZSM 
výstup: -  
počet návštevníkov: 11 
Praktická prezentácia a výučba výroby 
vianočných dekorácií pre rodiny s deťmi 
pod odborným vedením Tatiany 
Florišovej v priebehu popoludnia prvej 
adventnej nedele. Podujatie oboznamuje, rozširuje a upevňuje znalosť tradičných 
ľudových remesiel a výrobných, či výzdobných techník v povedomí širokej 
verejnosti.  

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 Antropologické dni – antropologický seminár (12. – 14.9.2018) 

miesto konania: Hlavná budova – Kláštor klarisiek 
organizátori: Prírodovedná fakulta UK v Bratislave a Slovenská antropologická 
spoločnosť, ZSM 
počet účastníkov: 165 
Trojdňový antropologický seminár s odbornými prednáškovými blokmi podľa 
rozpisu v programe 
 

 Univerzita ľudskosti (12. – 14.9.2018) 
miesto konania: Hlavná budova – Kláštor klarisiek 
organizátori: TTSK, DSS Zavar, ZsM 
počet účastníkov: 113 
Jednodňové podujatie pre znevýhodnené skupiny občanov s dopoludňajšími 
odbornými prednáškovými blokmi  dvoch odborných zamestnankýň ZsM podľa 
rozpisu v programe 
Pozvánka 

 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
 

Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZSM za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

7 2018 2025 

 
V roku 2018 ukončilo Západoslovenské múzeum v Trnave komplexnú revíziu svojho 
zbierkového fondu prostredníctvom čiastkových revízií. Konkrétne múzeum 
realizovalo čiastkovú revíziu zbierok- histirický knižný fond, textil, história a nábytok 
v celkovom počte 34.967 kusov. 
 
Výsledkom 7 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 202 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 326 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 34 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ZSM do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské múzeum v Skalici 3. 4. 2018 42 

 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 22. 5. 2018 42 

 Tríbečské múzeum v 
Topoľčanoch 

2. 7. 2018 42 

Výpožičky do zahraničia 
- - - 

Dlhodobé výpožičky Obecný úrad v Smoleniciach 1. 1. 2013 – 31. 
12. 2019 

277 

Mesto Trnava 12. 9. 2013 – 31. 
12. 2019 

2 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie - - - 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania 

SNK v Martine 28. 6. 2017 – 29. 
5. 2018 

1 

 Občianske združenie ŠUPKA 
Bratislava 

1. 11. 2017 – 12. 
6. 2018 

7 

 akad. soch. Pavol Čambál, 
AKTIVA-BAU spol s.r.o. 

17. 12. 2018 1 

 akad. soch. Pavol Čambál, 
AKTIVA-BAU spol s.r.o. 

13. 11. 2018 1 

SPOLU 415 

 
 
 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZSM za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov 

Dvorana slávy 
dobra 

Mesto Trnava 1. 6. 2005 – 
doba 
neurčitá 

      5 dobro gitary  

Príroda Malých 
Karpát 

RNDr. Miroslav 
Hornáček 

15. 3. 2016 – 
31. 12. 2021 

    21 geologický materiál 

Dotkni sa hliny – 
Z dejín tehly 
a tehliarstva 

SNM – 
Archeologické 
múzeum v 
Bratislave 

26. 4. 2018 – 
31. 12. 2021 

    13 tehly, strešná krytina, 
dlaždica 

Dotkni sa hliny – 
Z dejín tehly 
a tehliarstva 

Archeologický ústav 
SAV v Nitre 

3. 4. 2018 – 
31. 12. 2018 

     10 teguly - fragmenty 

Karol Elbert 
skromný lyrik 
swingu 

SNM – Hudobné 
múzeum v 
Bratislave 

16. 4. 2018 – 
31. 3. 2019 

     20 výstavné panely 

Dotkni sa hliny – 
Z dejín tehly 
a tehliarstva  

Hansági Múzeum, 
Maďarsko 

25. 4. – 15. 
6. 2018 

      1 tegula 

Avari a Slovania 
na sever od 
Dunaja 

Tríbečské múzeum 
v Topoľčanoch 

4. 6. – 9. 11. 
2018 

      37 archeologické nálezy 

Avari a Slovania 
na sever od 
Dunaja 

SNM – Múzeá v 
Martine 

4. 6. – 30. 
11. 2018 

205 + 
vrecko 
kostí 

archeologické nálezy 

Avari a Slovania 
na sever od 
Dunaja 

Podunajské 
múzeum v Komárne 

4. 6. – 30. 
11. 2018 

103 archeologické nálezy 

 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZSM za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v 

EUR 

Kreutterbuch Desz Hochgelehrten vnnd 
weittberuhmten..., Frankfurt, 1586 

1 Ing. Eliška Jindrová, SNK 
Martin 

1.713 

Plastiky: Sv. Ján Nepomucký, Panna 
Mária z Betlehemu, Sv. Jozef 
z Betlehemu, Korpus Krista bez kríža, 
Kríž s Korpusom a Pietou (5 ks). Svietniky 
jednoramenné, drevené, pozlátené (2 ks). 

7 Akad. sochár Bohuš Vilím, 
Občianske združenie ŠUPKA 
Bratislava 

1.200 

Sv. Florián, kamenná plastika 1 akad. soch. Pavol Čambál, 
AKTIVA-BAU spol. s.r.o., 

2.812,8 

Pamätná tabuľa padlým 1 akad. soch. Pavol Čambál , 
AKTIVA-BAU spol. s.r.o.  

878 

SPOLU 10  6.603,8 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZSM v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEMUZ 

Archeológia 13.120 0 12.950 

Botanika 17.412 68 17.226 

Geológia 20.315 0  4.211 

História a národopis 43.189 96 16.068 

Historický knižný fond 13.834 505**      9.824** 

Numizmatika 17.149 0 17.146 

Zoológia 46.262 0   4.415 

SPOLU 171 281 669 81.840*** 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 
**spracované v systéme na spracovanie historického knižného KIS MaSK 
*** z toho 9 824 v systéme na spracovanie historického knižného fondu KIS MaSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá ZSM 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 3 

Združenie výtvarných 
umelcov západného 
slovenska 

Pravidelné kolektívne výstavy 
členov spolku (každý rok) 

Škola úžitkového umenia 
Jozefa Vidru v Bratislave 

Konzervovanie predmetov od 
ľudových autorov alebo 
remeselného charakteru 

VINCECH – spolok 
priateľov vína 

Deň vinných pivníc (každý 
rok) 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

- - - 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 ICOM 
 Zväz múzeí na Slovensku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Dotkni sa hliny – z dejín tehliarstva trnavského regiónu (19.5.2018) 

realizátor/kurátor: Mgr. Andrej Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: katalóg 
Expozícia dokumentuje tehliarsku produkciu od antiky cez stredovek až po 
novovek. Uvádza výsledky výskumu tehliarstva v Trnave, prináša nové údaje 
najmä z obdobia  na konci 19. a začiatkom 20. storočia   

 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
 Katalóg zbierky tehál Ľubomíra Mrňu 

Západoslovenského múzea v Trnave  
autor: Mgr. Andrej Sabov 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
ISBN 978-80-85556-25-4 
dátum vydania: júl 2018 
rozsah:55 strán a 267 reprodukcií 
Katalóg obsahuje fotografie tehál, ktoré tvoria bohatú 
zbierku Ing. Ľ. Mrňu s krátkym popisom k nim. Autor 
katalógu tiež zachytáva v úvodnom texte históriu 
tehliarstva v trnavskom regióne a je odborným výstupom 
k expozícii Dotkni sa hliny. 
 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
-  

 

Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Exlibrisy v historickej knižnici ZsM 

realizátor/autor: Mgr. M. Ševčík 
plánovaný výstup: Exlibrisy Ľudovíta Fullu v zborníku múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2014 – december 2019 
Výskum zbierky exlibrisov v historickej knižnici ZsM. Vo fonde historickej knižnice 
sa nachádza okolo 2000 kusov exlibrisov zo zbierky Borisa Bálenta. 
 

 Bibliografické súpisy slovenských tlačiarní 
realizátor/autor: Mgr. M. Ševčík 
plánovaný výstup: Rozprávková edícia Pavla Gerdelána, trnavského nakladateľa. 
In Zborník múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2016 – december 2019 
Výskum slovenských tlačí, súpisov a produkcií slovenských tlačiarní 
 
 



 

 

 

 Zičiovci a ich zbierky 
realizátor/autor: PhDr. D. Čambálová 
plánovaný výstup: štúdia (publikácia) 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2015 - december 2019 
Vznik zbierky, uloženie v kaštieli vo Voderadoch, súpis, ďalšie osudy po roku 1945. 
 

 Kniha návštev voderadského kaštieľa 
realizátor/autor: PhDr. D. Čambálová 
plánovaný výstup: štúdia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2017 - december 2019 
Biografická štúdia osôb, ktoré boli zaznamenané v knihe návštev rodiny Zičiovcov, 
historické súvislosti. 
 

 Trnavské fotoateliéry 
realizátor/autor: PaedDr. S. Jurčová 
plánovaný výstup: články v Novinkách z radnice, prednášky: 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2014 - december 2018 
V zbierkach ZsM sa nachádzajú fotografie, ktoré sa stali predmetom dlhoročného 
vedeckého výskumu a v čiastkových výstupoch boli publikované závery 
z výskumu trnavských fotoateliérov v rokoch 1860 – 1950. 
 

 Spracovanie archiválií týkajúcich sa Trnavy v zbierkovom fonde ZsM 
realizátor/autor: Mgr. L. Duchoňová 
plánovaný výstup: fontés  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2010 - december 2019 
Súpis, stručný opis a fotodokumentácia archívnych dokumentov týkajúcich sa 
Trnavy alebo obyvateľov Trnavy. Patria sem rôzne nariadenia, potvrdenia, 
cestovné pasy, výučné listy či cechové listiny s vedutami. 
 

 Habánsky trám z roku 1696 z Veľkých Levár  
realizátor/autor: Mgr. A. Vlčková 
plánovaný výstup: článok v odbornom periodiku 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2015 - december 2020 
V roku 1973 ZsM odkúpilo trám z habánskeho domu vo Veľkých Levároch 
s vyrezávaným datovaním 1696, ktorý patrí medzi celoslovenské unikáty. Cieľom 
výskumu je identifikovať stavbu, z ktorej trám pochádza,  získať bližšie údaje 
o objekte, prípadne výskumnú fotodokumentáciu objektu. Zistené fakty by zároveň 
mohli slúžiť ako podklad k projektu jeho reštaurovania a následnej prezentácie 
verejnosti spolu so zistenými informáciami. 
 

 Terénny prieskum: Lokalita Chtelnica, Lokalita Cífer-Jarná 
realizátor/autor: Mgr. A. Sabov 
plánovaný výstup: nálezová výskumná dokumentácia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 19. november 2018 - apríl 2019 
Kontrola novej lokality v roku 2017. Lokalita čaká na nasledovný výskum, bude 
monitorovaná kvôli pravdepodobnosti nelegálnych výkopov v spolupráci 
z Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. 
 

 Geologický výskum, prieskum, zber a dokumentácia geologických lokalít na 
západnom Slovensku 



 

 

 

realizátor/autor: RNDr. M. Hornáček 
plánovaný výstup: nálezová výskumná dokumentácia, akvizície 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2010 - december 2021 
Návšteva geologických lokalít (kameňolomov, odkryvov, výkopov) a zber 
dokumentačných vzoriek z neživej prírody. 
 

 Prieskum, výskum, zber a dokumentácia paleontologických lokalít na 
západnom Slovensku 
realizátor/autor: RNDr. M. Hornáček 
plánovaný výstup: nálezová výskumná dokumentácia, akvizície 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2010 - december 2021 
Návšteva a zber na paleontologických lokalitách na území Slovenska. Zber 
paleontologického materiálu bezstavovcov zo známych lokalít a dokumentácia 
príležitostných odkryvov a výkopov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.zsmuzeum.sk   
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku – 2012, 

aktualizácia 2018 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - múzeum nemalo v roku 2018 webovú stránku 
v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum  
 
Istagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Remeslo, umenie, dizajn. Roč. XIX,  
 Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea – štvrťročník 

ZSM – príspevky zamestnancov ZSM 
 Novinky z radnice – život a kultúra Trnavy, pravidelné publikovanie článkov 

odborných zamestnancov ZSM 
 MTT -Mestská televízia Trnava, pravidelné reportáže z podujatí a výstav ZSM 
 Trnavský hlas – informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané 

formou mediálnych správ 
 Trnava 24– informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané 

formou mediálnych správ 
 Trnava – live.sk– informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané 

formou mediálnych správ 
 Sme – My Trnava– informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne 

zasielané formou mediálnych správ 
 TASR – informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané formou 

mediálnych správ 
 SITA– informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané formou 

mediálnych správ 
 RTVS – informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané formou 

mediálnych správ 
 PARDON – informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané 

formou mediálnych správ 

http://www.zsmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum


 

 

 

 Trnavské rdio – informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané 
formou mediálnych správ 

  VEGA TV – informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané 
formou mediálnych správ 

 Trnava Tourism – informácie o podujatiach a výstavách ZSM pravidelne zasielané 
formou mediálnych správ 

 
Výročné správy organizácie  
- 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ: 10 

 Počet oslovených ZŠ: 21 

 Počet oslovených SŠ: 14 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: zasielanie pozvánok na podujatia 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: objednávky na 

návštevu zo strany školských zariadení 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Dotkni sa hliny SK 51/E 5 1 1 

Milosrdní v histórii SK 51/E 5 - 1 

Zachránené poklady   SK 51/E 5 - 1 

Minerály sveta SK 51/E 5 - 1 

Slovania a Avari na sever od Dunaja SK 51/E 5 - 1 

Noc v múzeu 2018 SK 51/E 5 - 1 

Salón ZVUZS 2018 – Oscilácia SK 51/E 5 - 1 

Kalokagatia 2018 SK 51/E 5 - 1 

Detský výtvarný ateliér SK 51/E 5 - 1 

August 1968 SK 51/E 5 - 1 

Michalec, Motulko, Filípek – fotografi TT SK 51/E 5 - 1 

Karol Elbert – skromný lyrik swingu SK 51/E 5 - 1 

Sto rokov Československa (Kupčo – Brunton) SK 51/E 5 - 1 

Najlepšie s humorom (Banášová – Popovič) SK 51/E 5 - 1 

Advent v múzeu SK 51/E 5 - 1 

Deň archeológie SK 51/E 5 - 1 

Letný kurz háčkovania SK 51/E 5 - 1 

ŠĽR - Kurz maľby na hodváb SK 51/E 5 - 1 

ŠĽR - Kurz zdobenia kraslíc SK 51/E 5 - 1 

ŠĽR - Kurz háčkovania kobercov SK 51/E 5 - 1 

ŠĽR - Kurz makramé SK 51/E 5 - 1 

ŠĽR - Kurz výroby vianočných dekorácií  SK 51/E 5 - 1 

Letný kurz háčkovania SK E 20 - 1 

Výtvarná dielňa – Dejiny Trnavy pre 
najmenších 

SK E 20 - - 

Linda Osyková - prednáška SK 51/E 5 - 1 

PF 2018 SK 100/E 5 - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 



 

 

 

Iné formy propagácie  
 
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Múzeum propaguje svoju činnosť prostredníctvom webových stránok: 

www.trnava.sk 

www.kamdomesta.sk 

www.domesta.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trnava.sk/
http://www.kamdomesta.sk/
http://www.domesta.sk/


 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo 
života múzea 
autori: všetci odborní pracovníci 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
ISSN 2453-9686 
dátum/rok vydania: január 2018 
jazyk: SK 
rozsah strán a počet reprodukcií: 8 strán, 31 fotografií 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje 
o podujatiach múzea a prináša novinky z výskumnej 
činnosti odborných pracovníkov. 
 
 
 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo 
života múzea 
autori: všetci odborní pracovníci 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
ISSN 2453-9686 
dátum/rok vydania: apríl 2018 
jazyk: SK 
rozsah strán a počet reprodukcií: 8 strán, 35 fotografií 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje 
o podujatiach múzea a prináša novinky z výskumnej 
činnosti odborných pracovníkov. 
 
 
 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo 
života múzea 
autori: všetci odborní pracovníci 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
ISSN 2453-9686 
dátum/rok vydania: september 2018 
jazyk: slovenský 
rozsah strán a počet reprodukcií: 8 strán, 34 fotografií 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje 
o podujatiach múzea a prináša novinky z výskumnej činnosti 
odborných pracovníkov. 
 
 



 

 

 

Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo 
života múzea 
autori: všetci odborní pracovníci 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
ISSN 2453-9686 
dátum/rok vydania: september 2018 
jazyk: slovenský 
rozsah strán a počet reprodukcií: 8 strán, 35 fotografií 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje 
o podujatiach múzea a prináša novinky z výskumnej činnosti 
odborných pracovníkov. 
 
 
 
Sprievodca po expozíciách Západoslovenského múzea 
v Trnave 
autor: PaedDr. Simona Jurčová, PhDr. D. Čambálová 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
ISBN - 
dátum/rok vydania: december 2018 
Jazyk: SK, DE, GB 
rozsah strán a počet reprodukcií: 42 strán, 90 fotografií 
Katalóg obsahuje fotografie tehál, ktoré tvoria bohatú zbierku 
Ing. Ľ. Mrňu s krátkym popisom k nim. Autor katalógu tiež 
zachytáva v úvodnom texte históriu tehliarstva v trnavskom 
regióne a je odborným výstupom k expozícii Dotkni sa hliny. 
 
 
Dejiny Trnavy pre najmenších 
autor: PaedDr. Simonne Jurčová 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
ISBN - 
dátum/rok vydania: november 2018 
jazyk: SK 
rozsah strán a počet reprodukcií: 2 strany na 3 sklady, 13 
obrázkov 
Malý mini kvíz sa viaže na výklad lektora múzea a zábavnou 
formou preverí znalosti detí z histórie mesta. 

 
 
 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
 
Na Slovensku  
 ČAMBÁLOVÁ, Daniela. 2018. Úvod. In Katalóg zbierky tehál Ľubomíra Mrňu 

Západoslovenského múzea v Trnave. Trnava : Západoslovenské múzeum 2018. 
ISBN 978-80-85556-25-4, s. 3. 



 

 

 

 ČAMBÁLOVÁ, Daniela. 2018. Európsky rok kultúrneho dedičstva v múzeu. In 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea. Roč. 2, č. 1 
(2018). ISSN 2453-9686, s. 1. 

 ČAMBÁLOVÁ, Daniela. 2018. Pod májovou čerešňou – Noc v Západoslovenskom 
múzeu. In Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea. 
Roč. 2, č. 2 (2018). ISSN 2453-9686, s. 1. 

 ČAMBÁLOVÁ, Daniela. 2018. História Trnavy, história zachovaná v Trnave. In 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea. Roč. 2, č. 3 
(2018). ISSN 2453-9686, s. 1 – 2. 

 ČAMBÁLOVÁ, Daniela. 2018. Čas čakania na Vianoce. In Západoslovenské 
múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea. Roč. 2, č. 4 (2018). ISSN 2453-
9686, s. 1. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2018. Vojtech Novotný, umelecký rezbár z Piešťan. In 
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   ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM V 
   DUNAJSKEJ STREDE 
 

     Hlavná budova – Žltý kaštieľ 
 

 



 

 

 

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 

 
adresa: Múzejná ulica 202/2, 929 01 Dunajská Streda 
tel: +421 31 55 22 402 
e-mail: zmds@zupa-tt.sk  
web: www.zmds.eu   
https://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum 
zriaďovacia listina č. 1355 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1964 
riaditeľ: PhDr. Tibor Zsigmond 
 
 

Žltý kaštieľ 

ŽM od svojho založenia (v r. 1964) 
zohráva osobitnú úlohu v regióne vo 
vyhľadávaní, zbieraní, uchovávaní, 
ochrane a znovu využívaní vecnej kultúry 
ako dôležitého reprezentanta kultúrneho 
dedičstva Žitného ostrova. Činnosť múzea 
je nezbytným vkladom a nenahraditeľným 
činiteľom kultúrneho rozvoja regiónu. 

Stála expozícia múzea je 
umiestnená v budove Žltého kaštieľa. 
Súčasťou prezentačných aktivít múzea sú aj dočasné výstavy, ktoré od roku 1986 
sprístupňuje v samostatnom výstavnom pavilóne, ktorý prešiel významnou 
rekonštrukciou zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie v roku 2015. 

Ďalším objektom, ktorý spravuje 
múzeum je Cséfalvayho vodný mlyn v 
Dunajskom Klátove, ktorý sa nachádza na 
brehu Klátovského ramena toku Malého 
Dunaja. Mlyn je štátom chránenou 
technickou pamiatkou, okolie mlyna je 
Národnou prírodnou rezerváciou (NPR) 
Klátovské rameno.  
Posledným objektom v správe múzea je 
Mestský vlastivedný dom v Šamoríne, 
ktorý bol otvorený 1. októbra 1976.                Mestský vlastivedný dom v Šamoríne 

Výstavná sieň                                                 Vodný mlyn v Dunajskom Klátove 

mailto:zmds@zupa-tt.sk
http://www.zmds.eu/
https://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ŽM za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 123.766 123.766 113.250 91,5 

620 Odvody 43.659 53.659 38.992 89,31 

630 Tovary a služby 67.094 84.818 63.255 73,71 

640 Bežný transfer 700 700 620 88,59 

SPOLU 235.219 263.943 216.177 85,1 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽM za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 198.580 198.580 198.580 100 

HIM - - - - 

SPOLU 198.580 198.580 198.580 100 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ŽM za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

1 Rekonštrukcia EZS 
- 

Fond na podporu 
umenia 

20.000 1.055 

 

Tržby a vlastné výnosy    3.494 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽM z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Etnologický 
výskum v strednej 
Ázii 

2.750 - - BV 

2 Fond na 
podporu 
umenia 

Realizácia 
interaktívnej 
digitálnej mapy 
mesta D. Streda 

2.850 2.000 150 BV 

3 Fond na 
podporu 
umenia 

Rekonštrukcia 
EZS 44.725 20.000 1.055 KV 

4 Fond na 
podporu 
umenia 

Digitalizácia 
a virtuálna 
rekonštrukcia 
monoxylu 

7.932 - - BV 

5 Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
pohrebného koča 21.318 8.800 464 KV 

6 Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
úmrtného voza 10.029 6.000 316 KV 

7 Mesto 
Dunajská 
Streda 

Digitalizácia 
zvukových 
a obrazových 
nosičov  

1.000 500 - BV 

SPOLU BV 2.500 150  

SPOLU KV 34.805 1.835  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ŽM za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

5 2 283.388 - - 

*Kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy Kopplovej vily 
 

Objekty v nájme ŽM za rok 2018 
Celkový počet objektov Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ŽM v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

1.719 5.243 736 297 326 127 292 

 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
 
Expozície  
 
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede má 17 stálych expozícií. V roku 2018 
neprešla žiadna expozícia rekonštrukciou a ani žiadna nové expozícia nebola pre 
verejnosť otvorená. 
 
História Horného Žitného ostrova 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor: Mgr. Ľudovít Presinszky 
miesto realizácie: Vlastivedný dom Šamorín 
výstup:  dvojjazyčná skladačka SK – HU    
počet návštevníkov:  - objekt v rekonštrukcii 
 
Stála historická expozícia – ide o bývalý 
meštiansky dom, ktorý je od roku 1976 
sídlom Vlastivedného domu. Exponáty sú 
usporiadané do tematických celkov: 
každodenný život obyvateľov mesta znázorňujú národopisné predmety, pracovné 
náradia dokumentujú prácu remeselníkov – dielňa obuvníka, tradičný spôsob obživy 
okolia mesta ryžovanie zlata - ilustruje ho expozícia originálnych náradí ryžovačov 
zlata. 

 
Expozícia poľnohospodárskych 
nástrojov 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor: Mgr. Ľudovít Presinszky 
miesto realizácie: Vlastivedný dom Šamorín 
výstup:  dvojjazyčná skladačka SK – HU   
počet návštevníkov:  - objekt v rekonštrukcii 
 
Stála národopisná expozícia  – súčasťou 
areálu Vlastivedného domu v Šamoríne je priestranný upravený dvor, kde bol 
vytvorený veľký otvorený prístrešok a šopa pre veľkorozmerné poľnohospodárske 
náradie a nástroje (železné brány, kúkoľník, pluhy, a pod.), ale aj poľnohospodárske 
vozy, sane a pohrebné koče. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rybárstvo a poľnohospodárstvo 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor: Mgr. Ľudovít Presinszky 
miesto realizácie: Vlastivedný dom Šamorín 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU,  
pohľadnica  
počet návštevníkov:  - objekt v rekonštrukcii 
 
Stála historická expozícia – expozícia 
predstavuje návštevníkom, aké boli tradičné 
spôsoby obživy na Žitnom ostrove. Ako úplne najstarším sa javí rybolov, ktorý vyplynul 
z charakteru prírodného prostredia tohto regiónu. Expozícia približuje spôsoby 
tradičného rybolovu na Žitnom ostrove. 
 
Cechovníctvo na Žitnom ostrove 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor: Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup:  dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov:  4.562 
 
Stála historická expozícia – korene 
cechovníctva na Žitnom ostrove siahajú do 
15. storočia. V expozícii sa nachádzajú významné listiny, písomné dokumenty o 
založení cechov a trhové cenníky. Vystavené sú tu i cechové truhlice a zástavy. 
Do cechovej truhlice sa zvykli ukladať peniaze a dôležité písomnosti. Expozíciu dopĺňa 
tesárske náradie, cechový znak čižmárov, a pamätná stužka obuvníkov. 

 
Historické zbrane 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor: Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ  
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica   
počet návštevníkov:  4.562 
 
Stála historická expozícia  – kolekcia 
historických zbraní je umiestnená v predsieni na prvom poschodí kaštieľa. Zbrane, 
ktoré zdobia steny - kopije, prilby, panciere - pochádzajú väčšinou z kaštieľa rodu 
Üschtritz-Amade v Gabčíkove. Strelné zbrane (pištole, revolvery), ktoré sú uložené vo 
vitrínach, pochádzajú z 18. a 19. storočia. Kolekciu sečných a bodných zbraní  
predstavujú vojenské, policajné a slávnostné meče. Najznámejší je meč Györgya 
Petőcza, podžupana bratislavskej stolice, ktorý je z roku 1848. V expozícii sú 
zastúpené aj halapartne, ktoré používali obecné hliadky a strážcovia (tzv. bakteri)  pri 
nočných pochôdzkach v obci.   

                 
 



 

 

 

Historický nábytok 
rok sprístupnenia :   1976 
kurátor: Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup:  dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica  
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála historická expozícia – veľká sála je 
venovaná vyššej šľachte regiónu. Tvorili ju 
známe rody, ako Illésházyovci alebo Esterházyovci. Tejto sále dominuje nábytok a 
ďalšie vzácne predmety z okolitých kaštieľov a kúrií (Hubice, Gabčíkovo, Okoč ). 
Dominantný je pozlátený drevený barokový luster, ktorý pochádza zo Šamorína. 
Vystavené sú tu intarzované skrine biedermayer z Okoča, barokové hodiny z roku 
1650 umiestnené v neogotickej skrinke s nápisom „Pamätaj na večnosť“.  Po oboch 
stranách dverí sú umiestnené príborníky (eklektický a barokový ) a tiež eklektický 
diván. V strede miestnosti je rozkladací stôl s 12 stoličkami, taktiež z Okoča. Miestnosť 
dopĺňajú pozlátené barokové hodiny a portréty grófa Illésházyho, ktorý bol hlavným 
županom Liptova a Turca, a grófa Wittenbacha, generála Márie Terézie. 

 
Ľudová drevorezba 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor: Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála národopisná expozícia venovaná 
ľudovej kultúre. V tejto miestnosti sa 
môžeme  oboznámiť aj s dielami Miklósa Tápéiho - jeho drevené sošky zachytávajú 
výjavy z každodenného života vidieckeho ľudu. Nájdeme tu  aj makety vodného a 
veterného mlyna. Súčasťou expozície sú aj formičky na maslo a medovníky, a tiež 
mangle, ktoré približujú život vidiečanov. 
 

Ryžovanie zlata 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor: Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála národopisná expozícia – ponúka odpoveď na otázku, aké boli tradičné spôsoby 
obživy na Žitnom ostrove. Jedným z novších sa javí ryžovanie zlata, ktorý využíval 
danosti prírodného prostredia tohto regiónu. V tejto miestnosti sa nachádza náradie 
ryžovanie :  stôl s čiernym súknom, naberač, fúrik, koryto, lopata. Na fotografiách  sú 



 

 

 

postupne zobrazené jednotlivé fázy ryžovania zlata. Vo vitríne v malej fľaštičke sú zlaté 
zrnká a kópia listiny o regulovaní ryžovania zlata, ktorú vydal Karol III. 

 
Žitnoostrovská kuchyňa a čistá izba 
rok sprístupnenia:   1976 
kurátor: Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála národopisná expozícia –  tradičná 
vidiecka kuchyňa. Vystavené predmety pochádzajú z okolitých dedín:  skrinka na 
kuchynské náradie, police, stôl, stoličky, sporák, rohová lavička a rôzne kuchynské 
náradie. V zadnej časti kuchyne sa nachádza otvorený komín, kde je murované 
ohnisko, pec a ďalšie náradie:  mútidlo, mažiar, náradie na pretláčanie zemiakov, 
pekárska metla a lopata. Na peci sú rôzne hrnce a krčahy. Ďalšia miestnosť 
predstavuje tzv. čistú izbu s posteľou a skriňou na šaty. Atmosféru dotvára komoda, 
veľký stôl s rohovou lavicou a petrolejová lampa. Na stene je zavesená pamiatka na 
prvé sväté prijímanie a obraz pochádzajúci z čias prvej svetovej vojny. 

 
Archeologická expozícia 
rok sprístupnenia: 1980 
kurátor:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála archeologická expozícia –  tvoria ju 
exponáty zo všetkých oblastí archeológie, 
ktoré sa viažu k regiónu Žitného ostrova. Sú tu kamenné nástroje z obdobia neolitu, 
predmety z doby bronzovej, dobu železnú dokumentujú predmety halštatskej kultúry. 
K tej dobe sa viaže aj prvé známe etnikum na Žitnom ostrove – Kelti. Nálezy z doby 
rímskej a pohrebné urny germánskeho pôvodu (predpokladá sa kvádske)  patria medzi 
najcennejšie zbierkové predmety nášho múzea. Expozíciu uzatvárajú predmety z 
obdobia avarsko–slovanského spolužitia a staromaďarské predmety z 10. storočia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Paleontologická expozícia 
rok sprístupnenia: 1980 
kurátor: RNDr. Richard Pomichal 
miesto realizácie:  Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK, HU 
pohľadnica  
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála prírodovedná expozícia – umiestnená je 
vo vstupnej časti Žltého kaštieľa. Zahŕňa v sebe ukážky vzácnych nálezov, ktoré sa 
vykopali na území okresu Dunajská Streda. Väčšinou pochádzajú z lokalít – bývalé 
rašelinisko pri Dolnom Štáli, v okočskom chotári, pri výstavbe vodného diela v 
extraviláne Gabčíkova, ako aj z neznámych lokalít.  

 

Ľudový interiér – čistá izba z Martoviec 
rok sprístupnenia: 1991 
kurátor: Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup:  dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála národopisná expozícia –  súčasťou 
národopisnej expozície je tzv. čistá izba z Martoviec. Je typickým príkladom ľudového 
interiéru z obce Martovce. V 70. rokoch 20. storočia pracovníci Žitnoostrovského 
múzea uskutočnili výskum duchovných hodnôt a zber národopisných predmetov na 
dolnej časti Žitného ostrova. Vystavené predmety, získané v rámci zberateľskej 
činnosti, tvoria originálne zariadenie izby, ručne maľované taniere, postele, ručne 
maľovaný nábytok a pod.   

 
Strieborné gombíky 
rok sprístupnenia: 1996 
kurátor: Mgr. Zuzana Kapráliková 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála národopisná expozícia – strieborné 
a medené gombíky boli charakteristickými 
prvkami tzv. malej šľachty, čomu je venovaná 
jedna samostatná časť expozície. 
Nachádzame tu príklady ľudového odevu pochádzajúceho z oblasti Martoviec a Iže. 
Vystavované strieborné gombíky a šperky pochádzajú z dielní komárňanských a 
novozámockých majstrov z 19. storočia. 

 
 



 

 

 

Pamätná izba Ármina Vámbéryho 
rok sprístupnenia: 2003 
kurátor: PhDr. Tibor Zsigmond 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU,    
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála historická expozícia –  Ármin Vámbéry, 
svetoznámy cestovateľ a orientalista, 
priekopník v spoznávaní východných kultúr sa vlastnými silami dopracoval 
k celosvetovému uznaniu.  V pamätnej izbe venovanej tomuto bádateľovi, 
jazykovedcovi a spisovateľovi, nájdeme fotky o jeho živote a práci a kópie dokumentov 
týkajúcich sa tohto svetoznámeho človeka. 

 
Tradičné ľudové hudobné nástroje na Žitnom ostrove 
rok sprístupnenia: 2009 
kurátor: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála národopisná expozícia o tradičných 
hudobných nástrojoch vznikla v roku 2009.  Jej 
dominantou sú žitnoostrovské gajdy. 
Gajdošská tradícia patrí medzi najdôležitejšie 
zložky v hudobnej histórii regiónu, čím sa stala 
neoddeliteľnou súčasťou  kultúrnej histórie. Expozícia bola postupne rozšírená aj o 
ďalšie hudobné nástroje: cimbal, citaru a šesťdierkovú píšťalku, ktoré spolu tvoria 
hudobnú tradíciu Podunajska. 
 

Tradičné rybárstvo na Žitnom ostrove  
rok sprístupnenia: 2011 
kurátor: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov: 4.562 
 
Stála národopisná expozícia –  približuje 
tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove. 
Úplne najstarším je rybolov, ktorý vyplynul 
z charakteru prírodného prostredia tohto regiónu. Expozícia približuje spôsoby 
tradičného rybolovu na Žitnom ostrove: rybolov holými rukami, rybolov s čereňom, 
rybolov so zátarasami a pod. Techniku lovenia rýb so zátarasami približuje detailne aj 
táto expozícia.  



 

 

 

 
Vodné mlynárstvo na Žitnom ostrove 
rok sprístupnenia: 1987 
kurátor: Mgr. Zuzana Kapráliková 
miesto realizácie: Vodný kolový mlyn 
v Dunajskom Klátove 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
dvojjazyčná skladačka AJ – NJ, pohľadnica  
počet návštevníkov: 1.890 
 
Expozícia vodného mlynárstva v prírode - 
Vodný mlyn v Dunajskom Klátove – v roku 
1986 bol vodný mlyn odkúpený štátom, zrekonštruovaný a funguje ako jediná štátom 
chránená technická pamiatka v okrese Dunajská Streda. Pôvodne patril rodine 
Cséfalvayovcov. Bol vybudovaný začiatkom 20. storočia. Naposledy mleli v mlyne 
v roku 1942. Technické zariadenie mlyna sa skladá z hnacej, prevodovej a mlecej 
sústavy. Od roku 1987 je vysunutou stálou expozíciou Žitnoostrovského múzea. 

 
Výstavy 

 
Iveta Lederer po 27 rokoch 
(16.12.2017 – 27.1.2018) 
kurátor: Julianna Weisz 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Popredná módna návrhárka, akademická 
maliarka Iveta Lederer po 27 rokoch 
vystavovala svoje unikátne, experimentálne 
pohyblivé 3D obrazy vo výstavných 
priestoroch Žitnoostrovského múzea. Výtvarníčka svoju tvorbu predstavila na rôznych 
výstavách doma i v zahraničí. V Nemecku získala ocenenie The Best Artist 2017, kde 
uspela v konkurencii 40 umelcov zo 14 krajín. Hudobným hosťom večera bola známa 
slovenská speváčka Brigita Szelidová. 

 
Črepiny svetla - Fényszilánkok 
(8.2. – 10.3.2018) 
kurátor: PhDr. Veronika Farkas, historička 
umenia 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 135 
 
Mottom výtvarníčky Rozálie Molnár je výrok 
: „Som inštrumentom v rukách Boha“ –  
tento poukazuje na hlboké precítenie jej 
tvorby a na jej životné poslanie. Výstava 
Rozálie Molnár ponúka nevšedný kultúrny a umelecký zážitok. Unikátne sklenené 
obrazy z farebných črepín, predstavujú nové formy umeleckej činnosti a jedinečný 



 

 

 

pohľad na tvorbu autorky. Jej obrazy sú výpoveďou o najušľachtilejších pocitoch ľudí, 
sú odkazmi o láske, úcte, ochote pomôcť. Motívy svojich obrazov čerpá z vlastného 
života – či už prírodovedné, sakrálne, ale aj abstraktné.  

 
Hlina a štetec – Agyag és ecset 
(22.3. . 28.4.2018) 
kurátor: akad. maliar Robert Almási 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 115 
 
Na spoločnej výstave boli prezentované 
umelecké, ručne vyrábané, keramické diela 
mladého, keramikára z nášho regiónu 
Pétera Cseha a jemné obrazy, ukážky 
mestských častí, prírodných scenérií, akvarelistky Edity Csukás-Varga (v súčasnosti 
žije v Rakúsku). Na slávnostnej vernisáži exponáty predstavil akademický maliar 
Robert Almási. V umeleckom programe vystúpili členovia komornej skupiny pod 
vedením Zsolta Csukása. Počas trvania výstavy sa študenti súkromnej ZUŠ v Dolnom 
Štáli  zúčastnili dňa 24.04.2018  na stretnutí s keramikárom Petrom Csehom. 

 
Výtvarné spektrum 2018 
(3.5. – 26.5.2018) 
kurátor: PhDr. Kornélia Nagyová 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka katalóg 
počet návštevníkov: 120 
 
Výstava XXI. ročníka krajskej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa 
uskutočnila vo výstavných priestoroch 
Žitnoostrovského múzea. Z 
neprofesionálnych výtvarníkov v štyroch vekových kategóriách boli vybrané, ocenené 
a vystavené diela tých najlepších. Na výstave bola dominantnou technikou maľba, 
okrem nej figurálna kompozícia a plastiky z rôznych materiálov. Projekt z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 
Žitnoostrovské pastelky 2018 
(1.6. – 4.8.2018) 
kurátor: PhDr. Kornélia Nagyová 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 150 
 
XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
detí predškolského veku sa realizoval pod 
záštitou TTSK, s podporou Mestského 
úradu v Dunajskej Strede a sponzorov 
z okresu Dunajská Streda. Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti z desiatich krajín: 
Slovensko, Bangladéš, Bulharsko, Česká republika, Hongkong (Čína), Kazachstan, 



 

 

 

Maďarsko, Poľsko, Rusko, Srbsko. Výstavu tvorili najlepšie práce zaslané do súťaže, 
ktoré hodnotila odborná porota pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého. 

 
KOMP – Panoráma súčasného umenia  
(9.8. – 14.9.2018) 
kurátor: Varga György 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 90 
 
Výstava sa realizuje v spolupráci 
výtvarníkov z Maďarska a zo Žitného 
ostrova a blízkeho okolia. Predstaví sa na 
dvoch miestach v Maďarsku 
(Mosonmagyaróvár, Győr) a v dvoch mestách na Slovensku (Šamorín, Dunajská 
Streda). Z maďarských výtvarníkov sa zapojili :  Károly Borbély, Máté Borbély, István 
Csizmadia, Kornél Füredi, Ferenc Lebó, Judit M. Tóth, Zoltán Sipeki, Zoltán Uzsák a 
György Varga. Región Žitného ostrova a Bratislavy reprezentovali práce výtvarníkov 
zvučných mien : akad. maliar Róbert Almási († 2018), Zuzana Benková, Tibor Juhász, 
Anikó Kovács Csonga, György Lipcsey (ocenený cenou Munkácsyho), Miro Gábriš, 
Anikó Simon. Výstavu tvorili maľby a grafiky, ale aj sochy, drobné plastiky, umelecké 
sklo a fotografie. Hostí privítal viceprimátor Dunajskej Stredy Mgr. László A. Szabó. 
Vystavené diela predstavil Tihamér Lacza, historik vedy. Počas vernisáže vystúpili 
Zuzana Benková a Miro Gábriš, členovia zoskupenia Performance.                                                                                                                  

 
Vznik Československa a Žitný ostrov  
(11.10. – 3.11.2018) 
kurátor: Mgr. Ivan Nagy, etnológ múzea 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 140 
 
Hlavným cieľom výstavy bolo historickými 
dokumentmi priblížiť, aký vplyv mali na 
región Žitného ostrova povojnové udalosti 
rokov 1918-1919, rozpad Rakúsko Uhorskej monarchie a vznik I. Československej 
republiky. Obrazový a textový materiál bol spracovaný v maďarskom aj slovenskom 
jazyku na veľkoplošných banneroch. Výstava vzbudila veľký záujem nielen zo strany 
základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti. 

 
SALÓN ZVUZS 2018 – OSCILÁCIA – OSZCILLÁCIÓ - In memoriam Robert Almási   
(8.11. – 8.12.2018) 
kurátor: akad. arch. Róbert Němeček 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 140 
 
Členská výstava Združenia výtvarných 
umelcov západného Slovenska a Fondu 
výtvarných umení. Na výstave SALÓN  



 

 

 

pravidelne predstavujú svoje najnovšie diela. Témou tohoročnej prezentácie je 
oscilácia – kmitanie, pohyb, vychýlenie a vrátenie sa do pôvodnej polohy. Na bienále 
členskej výstavy sa podieľali : Peter Šoltó, Ľubomír Miča, Jozef Chrena, Milan Stano, 
Hornáčková, Jozef Dusík, Miroslav Korčák, Anton Hanzalík, Jozef Vydrnák, Jozef 
Jelenák, Pavel Herman, Dušan Koval, Vlasta Peltznerová, Verner Schenbereif, Štefan 
Zajíček, Oľga Grečnárová, Károly Borbély, Márti Kiss, György Dolán, František Petrla. 
Príhovor predniesol akad. arch. Robert Němeček. Výstava SALÓN bola tento rok 
venovaná pamiatke dlhoročného predsedu ZVUZS akad. maliara Roberta Almásiho, 
ktorý sa nedožil slávnostnej vernisáže výstavy. V hudobnom programe večera sa 
predstavil študent ZUŠ v Dunajskej Strede Samuel Új sólom na husliach.  

 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
- 
 
Vernisáže 
 
Iveta Lederer po 27 rokoch (16.12.2017 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Popredná módna návrhárka, akademická maliarka Iveta Lederer po dlhých 27 rokoch  
vystavovala svoje unikátne, experimentálne pohyblivé 3D obrazy vo výstavných 
priestoroch Žitnoostrovského múzea. Výtvarníčka svoju tvorbu predstavila na rôznych 
výstavách doma i v zahraničí. V Nemecku získala ocenenie The Best Artist 2017, kde 
uspela v konkurencii 40 umelcov zo 14 krajín.  

 
Črepiny svetla – Fényszilánkok (8.2.2018 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Mottom výtvarníčky Rozálie Molnár je výrok : „Som inštrumentom v rukách Boha“ –  
tento poukazuje na hlboké precítenie jej tvorby a na jej životné poslanie. Výstava 
Rozálie Molnár ponúka nevšedný kultúrny a umelecký zážitok. Unikátne sklenené 
obrazy z farebných črepín, predstavujú nové formy umeleckej činnosti a jedinečný 
pohľad na tvorbu autorky. Jej obrazy sú výpoveďou o najušľachtilejších pocitoch ľudí, 
sú odkazmi o láske, úcte, ochote pomôcť. Motívy svojich obrazov čerpá z vlastného 
života – či už prírodovedné, sakrálne, ale aj abstraktné.  
 
Hlina a štetec - Agyag és ecset  (22.3.2018 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Na spoločnej výstave boli prezentované umelecké, ručne vyrábané, keramické diela 
mladého, keramikára z nášho regiónu Pétera Cseha a jemné obrazy, ukážky 
mestských častí, prírodných scenérií, akvarelistky Edity Csukás-Varga (v súčasnosti 
žije v Rakúsku). Na slávnostnej vernisáži tvorbu umelcov predstavil akademický maliar 
Robert Almási.  
 
Výtvarné spektrum – Képzőművészeti Spektrum (3.5.2018 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Vernisáž výstavy XXI. ročníka krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa 
uskutočnila vo výstavných priestoroch Žitnoostrovského múzea.                                 
Z radov neprofesionálnych výtvarníkov rozdelených v štyroch vekových kategóriách 
boli vybrané, ocenené a vystavené diela tých najlepších. Na výstave bola dominantnou 
technikou maľba, okrem nej figurálna kompozícia a plastiky z rôznych materiálov.  



 

 

 

Žitnoostrovské pastelky – Csallóközi Színes Ceruzák (1.6.2018 o 11,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Vernisáž XIX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku sa 
realizovala pod záštitou TTSK, s podporou Mestského úradu v Dunajskej Strede 
a sponzorov z okresu Dunajská Streda. Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti z desiatich 
krajín: Slovensko, Bangladéš, Bulharsko, Česká republika, Hongkong (Čína), 
Kazachstan, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Srbsko. Výstavu tvorili najlepšie práce zaslané 
do súťaže, ktoré hodnotila odborná porota pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého.  
 
KOMP Panoráma súčasného umenia (9.8.2018 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Vernisáž putovnej výstavy sa realizuje v spolupráci výtvarníkov z Maďarska a zo 
Žitného ostrova a blízkeho okolia. Z maďarských výtvarníkov sa zapojili: Károly 
Borbély, Máté Borbély, István Csizmadia, Kornél Füredi, Ferenc Lebó, Judit M. Tóth, 
Zoltán Sipeki, Zoltán Uzsák a György Varga. Región Žitného ostrova a Bratislavy 
reprezentovali: akad. maliar Róbert Almási († 2018), Zuzana Benková, Tibor Juhász, 
Anikó Kovács Csonga, György Lipcsey (ocenený cenou Munkácsyho), Miro Gábriš, 
Anikó Simon. Výstavu tvorili maľby a grafiky, ale aj sochy, drobné plastiky, umelecké 
sklo a fotografie. Hostí privítal viceprimátor Dunajskej Stredy Mgr. László A. Szabó. 
Vystavené diela predstavil Tihamér Lacza, historik vedy.  
                                                                                                              
Vznik Československa a Žitný ostrov (11.10.2018 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Hlavným cieľom výstavy bolo historickými dokumentmi priblížiť, aký vplyv mali na 
región Žitného ostrova povojnové udalosti rokov 1918-1919, rozpad Rakúsko Uhorskej 
monarchie a vznik I. Československej republiky. Obrazový a textový materiál bol 
spracovaný v maďarskom aj slovenskom jazyku na veľkoplošných banneroch. Výstava 
vzbudila veľký záujem nielen zo strany základných a stredných škôl, ale aj širokej 
verejnosti. 
 
SALÓN ZVUZS- OSCILÁCIA - OSZCILLÁCIÓ (8.11.2018 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
Výstava členov Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska mala tento rok 
tému oscilácia – kmitanie, pohyb, vychýlenie a vrátenie sa do pôvodnej polohy. Na 
bienále členskej výstavy sa podieľali: Peter Šoltó, Ľubomír Miča, Jozef Chrena, Milan 
Stano, Gabriela  Hornáčková, Jozef Dusík, Miroslav Korčák, Anton Hanzalík, Jozef 
Vydrnák, Jozef Jelenák, Pavel Herman, Dušan Koval, Vlasta Peltznerová, Verner 
Schenbereif, Štefan Zajíček, Oľga Grečnárová, Károly Borbély, Márti Kiss, György 
Dolán, František Petrla. Príhovor predniesol akad. arch. Robert Němeček. Výstava 
SALÓN bola tento rok venovaná pamiatke dlhoročného predsedu ZVUZS akad. 
maliara Roberta Almásiho, ktorý sa nedožil slávnostnej vernisáže výstavy.  
 
Koncerty a festivaly 
 
- 
 
Ostatné 
 
- 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 
- 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Vrakúň; Poskytnutie údajov, odbornej literatúry a ďalších dokumentov 

k spracovaniu histórie obce Vrakúň. Bádateľka a autorka knihy, Magdaléna 
Szerencsés, viackrát navštívila knižnicu múzea, prezenčne študovala historické 
regionálne časopisy Csallóközi Hírlap (Žitnoostrovské noviny), staré kalendáre 
a iné písomnosti. Dňa 13.10.2018  bola slávnostne prezentovaná publikácia 
s názvom NYÉKVÁRKONY - Mesél a szülőföld  (Vrakúň – Rodná zem rozpráva) 
v kultúrnom dome vo Vrakúni, na ktorej sa osobne zúčastnili aj pracovníci múzea. 
Príspevok o publikácii bude prezentovaný v zborníku Spravodaj múzea XXIV. 
ročník, ktorého vydanie pripravujeme v roku 2019 (Mgr. Olga Bevilagua) 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 
- 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Univerzita Komenského v Bratislave - Univerzita Komenského, Katedra 

archívnictva a pomocných vied - Poskytnutie metodickej pomoci a odbornej 
literatúry z obdobia kráľovského  Uhorska  v 16. a 17. storočí (Mgr. Olga 
Bevilagua) 

 Gymnázium v Dunajskej Strede - metodická pomoc pri získavaní materiálu a 
publikácií  o vodných mlynoch v Dunajskom Klátove a Jahodnej a o Chránenej 
krajinnej oblasti Klátovské rameno (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra etnológie a folkloristiky  - 
konzultácia a metodická pomoc vo veci zisťovania použitých materiálov v lokalite 
obce Malé Dvorníky z obdobia vysťahovania obyvateľstva v rokoch 1946 – 1947 
(Mgr. Olga Bevilagua) 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta -  konzultácia a metodická 
pomoc vo veci spracovania dizertačnej práce  o faktoroch udržateľnosti 
cestovného ruchu v podmienkach nášho múzea Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - konzultácia a metodická pomoc pri 
získavaní materiálu resp. publikácií o vodných mlynoch v Dunajskom Klátove 
a Jahodnej (Mgr. Olga Bevilagua) 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 
- 
 
 



 

 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Konzultácia a metodická pomoc pre zberateľa bankoviek vo veci znaleckého 

posúdenia historickej hodnoty starých maďarských bankoviek (PhDr. Tibor 
Zsigmond, Mgr. Olga Bevilagua) 

 Metodická pomoc pre bádateľa a kronikára Mesta Dunajská Streda 
k vypracovaniu štúdie do pripravovaného zborníka Spravodaj múzea o histórii 
miestnej katolíckej farnosti a sakrálnych stavbách na území nášho mesta (Mgr. 
Olga Bevilagua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Beseda o činnosti folklórneho súboru Nyitnikék Prága (17.1.2018) 

prednášajúci: Miklós Kozsár 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 30 
Besedu a zároveň prezentácia knihy o folklórnom súbore, ktorý založila skupina 
maďarských študentov v Prahe. Venovali sa hlavne kultúrnej činnosti (folklórny 
tanec, divadlo, prednes poézie), a na zastrešenie svojich aktivít založili zoskupenie 
Nyitnikék. O pôsobení a úspechoch tohto zoskupenia vydali publikáciu, ktorú prišli 
predstaviť aj do nášho mesta. Niekoľkí členovia tohto zoskupenia sa osobne 
zúčastnili na prezentácii knihy a porozprávali poslucháčom o svojich osobných 
skúsenostiach.  

 
 Etnológia a pôvod starých Maďarov (23.1.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 28 
História a pôvod starých Maďarov dodnes nie je celkom známy, a o túto tému je 
stále veľký záujem zo strany verejnosti. Ázijskí nomádi –Huni, Avari, Maďari, 
Mongoli  - boli nositeľmi tradičnej jazdeckej kultúry nomádov žijúcich v stepiach. 
Prednáška približuje problematiku vzniku a rozvoja kultúry starých Maďarov z 
pohľadu etnológa.                                                                                                 

 
 Kračany a čo sa za ním ukrýva (10.4.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 32 
Prednáška s touto tematikou analyzuje etymológiu tvorby obecného názvu 
Kračany. Viacero výskumov potvrdzuje používanie tohto názvu už v období 
Arpádovcov. Prednášajúci, Mgr. Ivan Nagy, etnológ múzea, približuje túto tematiku 
z viacerých pohľadov.                                 

 
 Názov :  Názov Kračany a čo sa za ním ukrýva (19.5.2018)  

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 29 
Prednáška s touto tematikou analyzuje etymológiu tvorby obecného názvu 
Kračany. Viacero výskumov potvrdzuje používanie tohto názvu už v období 
Arpádovcov. Prednášajúci, Mgr. Ivan Nagy, etnológ múzea, približuje túto tematiku 
z viacerých pohľadov. Podujatie sa realizovalo v rámci Noci múzeí a galérií 2018.                                        

 
 Gajdošská tradícia na Žitnom ostrove (7.6.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 



 

 

 

počet účastníkov: 16 
Prednáška s touto tematikou približuje gajdošskú tradíciu ako súčasť hudobnej 
histórie Žitného ostrova, čo ju zároveň spája s kultúrnou históriou regiónu. Korene 
tejto tradície siahajú veľmi ďaleko, až do obdobia neolitu. Gajdošské hudobné javy 
sa nachádzajú v zložitej štruktúre tradičnej kultúry, a nie je možné oddeliť ich od 
textov, od inštrumentov, od nositeľov tradícií a situácií, kde tento hudobný jav 
vznikal. Prednáška sa realizovala v spolupráci s Mestským úradom v Dunajskej 
Strede, pre delegáciu z maďarského mesta Szeged.                                

 
 Tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove (18.7.2018)  

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 43 
Prednáška s touto tematikou je zameraná na tradičné, pre Žitný ostrov typické 
spôsoby obživy obyvateľov. Približuje jednotlivé spôsoby obživy ako súčasť 
regionálnej tradície a kultúry, ako napr. rybolov, mlynárstvo, tradičný chov zvierat, 
ktoré na Žitnom ostrove jestvujú odjakživa. Prednáška sa realizovala v spolupráci 
s Mestským úradom v Dunajskej Strede, ktorý organizoval pre deti z Ukrajiny 
charitatívny letný tábor.                                

 
 Žitný ostrov, jeho minulosť a súčasnosť (20.10.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 41 
Prednáška s touto tematikou približuje Žitný ostrov ako najdlhší z dunajských 
ostrovov. Nie je to len geografické označenie určitej oblasti, ale pomenúva kultúrnu 
a etnickú osobitosť tohto regiónu. Unikátne prírodné podmienky oblasti ponúkajú 
miestnemu obyvateľstvu jedinečné možnosti obživy, pričom oblasť tvorila 
nezávislú a samostatnú územnú jednotku. Prednáška umožňuje spoznať špecifiká 
tohto regiónu, jeho tradície a históriu. Prednáška bola spojená s premietaním filmu 
Kukkónia, o minulosti a súčasnosti Žitného ostrova. Podujatie bolo pripravené pre 
hostí z maďarského mesta Kisbodak.                                

              
 Pohanské elementy vo Vianočných zvykoch na Žitnom ostrove (12.12.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 28 
Prednáška s touto tematikou približuje vianočné zvyky na Žitnom ostrove, ktoré 
dodnes v sebe ukrývajú niektoré pohanské črty. Prednáška bola spojená 
s premietaním filmu Kukkónia, o zvykoch a tradíciách na Žitnom ostrove. 
Prednáška bola určená pre širokú verejnosť.                                

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
- 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove (15.2.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 



 

 

 

miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
Prednáška s touto tematikou je zameraná na tradičné, pre Žitný ostrov typické 
spôsoby obživy obyvateľov. Približuje jednotlivé spôsoby obživy ako súčasť 
regionálnej tradície a kultúry, ako napr. rybolov, mlynárstvo, tradičný chov zvierat, 
ktoré na Žitnom ostrove jestvujú odjakživa.                     

 
 Tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove (14.3.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
Prednáška s touto tematikou je zameraná na tradičné, pre Žitný ostrov typické 
spôsoby obživy obyvateľov. Približuje jednotlivé spôsoby obživy ako súčasť 
regionálnej tradície a kultúry, ako napr. rybolov, mlynárstvo, tradičný chov zvierat, 
ktoré na Žitnom ostrove jestvujú odjakživa. Prednášky sa zúčastnili študenti  SZŠ 
v Dunajskej Strede.                                

              
 Tradičný rybolov na Žitnom ostrove (27.3.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
Prednáška s touto tematikou je zameraná na tradičné, pre Žitný ostrov typické 
spôsoby obživy obyvateľov. Približuje spôsoby tradičného rybolovu v oblasti 
Podunajska, napr. rybolov holými rukami, s čereňom, rybolov so zátarasami a pod. 
Prednášky sa zúčastnili študenti Gymnázia Ármina Vámbéryho v Dunajskej 
Strede.  

           
 Stretnutie s umeleckým keramikárom Petrom Csehom  (24.4.2018) 

prednášajúci :  Mgr. Olga Bevilagua 
miesto realizácie :  výstavný pavilón ŽM 
Prednáška sa uskutočnila v nadväznosti na aktuálnu výstavu Hlina a štetec. 
Keramikár Peter Cseh a akvarelistka Edit Csukás Varga vystavovali svoje diela vo 
výstavnom pavilóne ŽM. V spolupráci so Základnou umeleckou školou v Dolnom 
Štáli (kde v súčasnosti žije a tvorí keramikár Peter Cseh)  naše múzeum pripravilo 
prednášku a následnú besedu pre žiakov miestnej ZUŠ, ktorí sa aktívne zapájali 
do besedy a prejavili záujem o prácu s hlinou.  

 
 Československo a Žitný ostrov – prednáška spojená s prehliadkou 

(18.10.2018) 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy, Mgr. Juraj Strigáč 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
Podujatie bolo pripravené k 100. výročiu vzniku ČSR – výstava mapuje udalosti 
a dianie v tých pohnutých časoch, približuje ako významne a hlboko zasiahli 
obyvateľstvo Žitného ostrova. Našim cieľom bolo poskytnúť profesionálnu a vecnú 
analýzu udalostí z obdobia štátneho prevratu z pohľadu pôvodného obyvateľstva 
Žitného ostrova. Materiál je spracovaný formou veľkoplošných plagátov 
a bannerov. Prednášky sa zúčastnili študenti Gymnázia v Dunajskej Strede.                                

 
                 
 
             
 
 



 

 

 

 Československo a Žitný ostrov (19.10.2018) 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
Podujatie bolo pripravené k 100. výročiu vzniku ČSR – výstava mapuje udalosti 
a dianie v tých pohnutých časoch, približuje ako významne a hlboko zasiahli 
obyvateľstvo Žitného ostrova. Našim cieľom bolo poskytnúť profesionálnu a vecnú 
analýzu udalostí z obdobia štátneho prevratu z pohľadu pôvodného obyvateľstva 
Žitného ostrova. Materiál je spracovaný formou veľkoplošných plagátov 
a bannerov. Prednášky sa zúčastnili študenti Súkromnej SOŠ, Neratovické 
námestie.                                

 
 Československo a Žitný ostrov (24.10.2018) 

prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
Podujatie bolo pripravené k 100. výročiu vzniku ČSR – výstava mapuje udalosti 
a dianie v tých pohnutých časoch, približuje ako významne a hlboko zasiahli 
obyvateľstvo Žitného ostrova. Našim cieľom bolo poskytnúť profesionálnu a vecnú 
analýzu udalostí z obdobia štátneho prevratu z pohľadu pôvodného obyvateľstva 
Žitného ostrova. Materiál je spracovaný formou veľkoplošných plagátov 
a bannerov. Prednášky sa zúčastnili študenti SOŠ rozvoja vidieka v Dunajskej 
Strede.                                

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Rodinný deň – ukážky tancov, tanečné tvorivé dielne (20.6.2018) individuálny 

návštevník, počet účastníkov: 84 
 Tradičné Vianoce na Žitnom ostrove (19.12.2018) individuálny návštevník, počet 

účastníkov: 106 
 

Špecializované akcie 
 

- 
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
 

Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ŽM za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

3 2018 2019 

 
V roku 2018 realizovalo ŽM v zmysle príkazu riaditeľa ŽM č. 3/2018 mimoriadnu 
revíziu zbierkových predmetov. Po odovzdaní novej budovy, tzv. mobilného depozitu, 
tam boli premiestnené a uložené zbierkové predmety archeologickej zbierky (v počte 
317 ks), prírodovedeckej zbierky (v počte 1.756 ks) a umeleckej zbierky (v počte 754 
ks). V roku 2018 bol komplexne obnovený murovaný depozitár (rok výstavby 1986). 
Po ukončení rekonštrukčných prác boli do tohto depozitu premiestnené veľkorozmerné 
zbierkové predmety z národopisnej a historickej zbierky. Hlavným cieľom bolo 
umiestniť zbierkové predmety podľa veľkosti a daný priestor využiť čo najefektívnejšie. 
Po vykonaní fyzickej kontroly komisiou bolo zistené, že podľa evidencie v Prírastkovej 
knihe v priebehu kontroly 19 kusov predmetov nebolo na svojom mieste. Celkový počet 
zbierkových predmetov ku dňu revízie bol 10.626 ks.  
 
Výsledkom posledného 3 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 19 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 0 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ŽM do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR Mgr. Eva Ďurkovičová PhD. 13. – 31.10.2018 26 

Výpožičky do zahraničia - - - 

Dlhodobé výpožičky SNM – MKMS, Bratislava od 14.10.2016 
do 31.01.2020 

1 

SNM – MKMS, Bratislava od 21.11.2016 
do 31.01.2020 

1 

SNM – MKMS, Bratislava od 01.04.2017 
  do 31.03.2020 

23 

Židovská náboženská obec, D. 
Streda 

od 01.04.2017 do 
31.03.2020 

10 

OcÚ, Vojka nad Dunajom od 01.04.2017 do 
31.03.2020 

1 

Západoslovenské múzeum, 
Trnava 

od 15.03.2017 do 
30.06.2019 

1 

CSEMADOK -  D. Streda od 24.04.2017 do 
31.03.2020 

7 



 

 

 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie Digitalizačné pracovisko TTSK 21.2. – 9.4.2018 138 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania 

educ4, s.r.o. Nové Zámky 6.9.2017 – 
25.6.2018 

13 

Mgr. František Šmigrovský 12.9.2018 – 
31.5.2019 

2 

SPOLU 223 

 
 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ŽM za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov 

Sťahovanie 
národov 

Podunajské 
múzeum v Komárne 

23.2.2018 – 
31.12.2020 

12 Archeologické predmety 
pochádzajúce z obdobia 7. 
– 10. storočia, ktoré 
dokumentujú prítomnosť 
obyvateľov na Žitnom 
ostrove 

 
 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ŽM za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v 

EUR 

Koč pohrebný katolícky – 1 etapa 1 Mgr. František Šmigrovský 9.264 

Koč pohrebný židovský – 1 etapa 1 Mgr. František Šmigrovský 6.316 

SPOLU 2  15.580 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ŽM v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEMUZ 

Národopisná zbierka 3.748 - 3.593 

Historická zbierka 3.385 - 3.325 

Prírodovedná zbierka 1.756 - 1.756 

Archeologická zbierka 317 - 317 

Numizmatická zbierka 1.103 - 862 

Plastiky 48 - 56 

Obrazy 223 - 223 

Kresby 397 - 385 

Grafiky 77 - 80 

Fotografie 3 - 3 

Textil 7 - 7 

SPOLU 11.064 - 10.607 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 

 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá ŽM 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

3 

Národné osvetové 
centrum, Bratislava 

Spolupráca v programe 
SLOVAKIANA 

Slovenské národné 
múzeum – muzeologický 
kabinet, Bratislava 

Elektronické spracovanie 
zbierkových predmetov ESEZ 
4G 

Zväz múzeí na Slovensku Odborné poradenstvo, 
metodická pomoc 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

4 

SNM – Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku, 
Bratislava 

Odborné poradenstvo, 
vzájomná výmena skúseností, 
prezentácia činnosti 

Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeum, Győr 

Vzájomná prezentácia múzejnej 
činnosti, výmena skúseností 
a informácií, realizácia výstav 

EZÚS Rába-Duna-Vág 
Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Társulás, 
Tatabánya 

prezentácia múzejnej činnosti, 
výmena skúseností 
a informácií, podpora rozvoja 
cestovného ruchu, cezhraničná 
spolupráca 

Kulturális Akció Csoport, 
Győr 

projekt Interreg SK-HU                                       
Projekt CULTACROSS SK-HU 
– výmena skúseností, rozvoj 
cezhraničnej spolupráce 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

18 

SOŠ rozvoja vidieka, 
Dunajská Streda 

prednášky pre študentov, 
pomoc študentov na 
vernisážach a recepciách 

SOŠ stavebná, Gyulu 
Szabóa, Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Súkromná SOŠ 
Neratovické námestie       
Dunajská Streda 

prednášky pre študentov, 
pomoc študentov na recepciách 

ZŠ Gyulu Szabóa s VJM,             
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Stredná zdravotnícka 
škola Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Základná umelecká škola 
Dunajská Streda 

zabezpečenie kultúrneho 
programu na vernisáže a ďalšie 
podujatia  

ZŠ Ármina Vámbéryho,   
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

ZŠ Jilemnického, 
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Združená SOŠ s VJM, 
Gyulu Szabóa, D. Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Súkromné gymnázium 
s VJM, Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

ZŠ Zoltána Kodálya,         
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Cirkevná ZŠ Sv. Jána 
apoštola, Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 



 

 

 

ZŠ Smetanov háj,              
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Súkromná ZUŠ,         
Dolný Štál 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Základná umelecká škola, 
Gabčíkovo 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

SOŠ technická, 
Kračanská cesta, 
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Gymnázium Ladislava 
Dúbravu, Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

Gymnázium Ármina 
Vámbéryho                     
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí Slovenska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Názov :  Vznik Československa a Žitný ostrov (11.10.- 3.11.2018) 

realizátor:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  výstavný pavilón ŽM 
výstup: (skladačka, pozvánka, katalóg, bulletin atď.) 
obsah výskumu: Hlavným cieľom výstavy bolo historickými dokumentmi priblížiť, 
aký vplyv mali na región Žitného ostrova povojnové udalosti rokov 1918-1919, 
rozpad Rakúsko Uhorskej monarchie a vznik I. Československej republiky. 
Obrazový a textový materiál bol spracovaný v maďarskom aj slovenskom jazyku 
na veľkoplošných banneroch. Výstava vzbudila veľký záujem nielen zo strany 
základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti. 
 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
-  
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Názov vedeckej úlohy :  Významné rody na Žitnom ostrove 

realizátor / autor:  Mgr. Ivan Nagy 
plánovaný výstup:  stála výstava 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 - 2023 
Okrem najvýznamnejších rodov (Esterháziovci, Illésháziovci) existujú aj ďalšie, 
menej známe rody z vyššej šľachty, ktoré majú pôvod na Žitnom ostrove     
(Somogyiovi, Cséfalvaiovci, Gálffyovci atď.). Z nižšej šľachty stoja za pozornosť 
Hideghétiovci, Olgyaiovci, Hodosiovci, ďalej Erősovci z Éte, Bartalovci, 
Lukácsovci, Görcsovci z Kračian, Földesovci z Gútor atď. 

 
 Názov vedeckej úlohy :  Pôvod miestnych názvov na Žitnom ostrove 

realizátor / autor:  Mgr. Ivan Nagy a kolektív 
plánovaný výstup:  dočasná výstava, samostatná publikácia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2015 - 2023 
Miestne názvy na Žitnom ostrove pochádzajú z rôznych dôb, a môžeme ich zadeliť 
do skupín: Miestne názvy odvodené od kmeňov (kmeňové názvy), od osobných 
mien, od povolania, od prostredia atď. Pôvod tieto názvov právom púta pozornosť 
aj dnes. 

 
 Názov vedeckej úlohy :  Tradičné sociálne skupiny spojené s Dunajom na 

Žitnom ostrove 
realizátor / autor:  Mgr. Ivan Nagy a kolektív 
plánovaný výstup:  stála výstava 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2015 - 2023 
Život a tradičné predmety zlatníkov, rybárov, pastierov, mlynárov v niektorých 
prípadoch unikátne a úzko spojené s lužnými lesmi a dunajskými ramenami, 
charakteristické na prírodu Žitného ostrova. 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.zmds.eu 
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku – 2018 – 

aktualizácia priebežne 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum 
 
Istagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 www.muzeum.sk – propagácia podujatí a informovanosť o dostupnosti 
 www.dunajskostredky.sk – propagáciá propravovaných podujatí a aktualít 
 www.dunaszerdahelyi.sk - propagáciá propravovaných podujatí a aktualít 
 DSTV – regionálna televízia - propagáciá propravovaných podujatí a aktualít 
 Rádio Pátria - propagáciá propravovaných podujatí a aktualít 
 Új Szó - propagáciá propravovaných podujatí a aktualít 
 www.felvidek.ma/sk - propagáciá propravovaných podujatí a aktualít 
 www.slovenskycestovatel.sk - propagáciá propravovaných podujatí a aktualít 

 
Výročné správy organizácie  
Výročnú správu ŽM  nemá zverejnenú na svojej stránke. Údaje o organizácii je možné 
nájsť len v súhrnnej výročnej správe múzeí SR na stránke www.snm.sk. 

 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ: 10 

 Počet oslovených ZŠ: 7 

 Počet oslovených SŠ: 8 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: Základné a stredné školy 

pravidelne pozývame (zaslaním pozvánok) na naše kultúrno-spoločenské 

podujatia, či už ako divákov alebo účastníkov. Študenti a žiaci pravidelne 

prichádzajú na prehliadku stálych expozícií múzea, čo nadväzuje na ich študijné 

osnovy. Po vzájomnej dohode s pedagógmi pre školy pripravujeme tematické 

http://www.zmds.eu/
https://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum
http://www.muzeum.sk/
http://www.snm.sk/


 

 

 

besedy a prednášky. Materské školy sú pravidelnými hosťami výstavy 

Žitnoostrovské pastelky, ale taktiež navštevujú aj naše expozície.  

 Komunikácia so školami je na veľmi dobrej úrovni, maximálne si vychádzame 

v ústrety a obojstranná spokojnosť je toho dôkazom. S vedením škôl a pedagógmi 

sa rokmi vytvorili veľmi dobré pracovné a profesionálne vzťahy, čo našu 

spoluprácu uľahčuje a zároveň ponúka nové možnosti kooperácie  

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Iveta Lederer po 27 rokoch  SK-HU 50/E 5 - áno 

Črepiny svetla - Fényszilánkok SK-HU 30/E 5 - áno 

Hlina a štetec – Agyag és ecset SK-HU 25/E 3 - áno 

XXI. Výtvarné spektrum SK-HU E  E  1 - 

XIX. Žitnoostrovské pastelky  SK-HU E E 1 - 

KOMP – Panoráma súčasných umelcov  SK-HU 30/E 5 - áno 

Vznik Československa a Žitný ostrov SK-HU 35/E 5 1 áno 

SALÓN ZVUZS 2018 SK-HU 25/E 4 - áno 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 
Iné formy propagácie  
 
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 ŽM všetky pripravované výstavy pravidelne zverejňuje na stránkach: 

www.krajzazitkov.sk a www.slovenskycestovatel.sk.   

 V tlačenej podobe sa propaguje ŽM prostredníctvom publikácie Cestovný 

informátor, kde uverejňujú obrazové a textové informácie o stálych expozíciách  

a dostupnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/


 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
- 

 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
 
Na Slovensku  
 Béle Tallósi: Mit kínálnak a múzeumok, galériák 2018-ban, Új Szó 14. číslo, 71. 

ročník, 17.01.2018 
 Éva Bíró: Ročný plán výtvarných výstav v dvoch kultúrnych zariadeniach, In:   

www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 2.2.2018 
 Éva Bartalos: Vodný mlyn v Dunajskom Klátove, In: Rozhlas a televízia Slovenska 

– Rádio Pátria, 7.2.2018 
 Éva Bíró: Som nástrojom v rukách boha,  In: www.dunajskostredsky.sk, 9.2.2018    
 Erika Vizváry: Nová výstavná sezóna bola zahájená, In:  

www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 9.2.2018     
 Éva Bíró, Gábor Kanovits: Sezónu výtvarných výstav zahájili dvomi vernisážami, 

In:  www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 16.2.2018   
 Erika Vizváry: Hlina a štetec – Peter Cseh a Edit Csukás Varga v Žitnoostrovskom 

Múzeu, in: www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 26.3.2018       
 Éva Bíró, Gábor Kanovits: Žitnoostrovské múzeum vystavuje akvarely a keramiku 

-  obrazová, In: www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 
6.4.2018   

 Éva Bíró, Gábor Kanovits: Zaslúžilí obdržali cenu primátora, In: 
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 6.5.2018   

 Erika Vizváry: Slávnostné otvorenie výstavy XXI. Výtvarné spektrum, In:  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 4.5.2018   

 Péter Rajkovics: Odovzdali tohtoročné mestské ocenenia, In:  Dunajskostredský 
hlásnik 8. číslo, 26,. ročník, 9.5.2018 

 Éva Bíró, Attila Nagy: Hľadanie a nachádzanie, In: www.dunajskostredsky.sk, 
12.5.2018  

 Éva Bíró, Gábor Kanovits: Vyhodnotili súťaž XXI. Výtvarné spektrum, In:  
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 12.5.2018   

 Erika Vizváry: Noc múzeí a galérií v Žitnoostrovskom múzeu, In:  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 19.5.52018 

 Éva Bíró, Attila Nagy: Pastelky znova tvorili, In:  www.dunajskostredsky.sk, 
4.6.2018   

 Erika Vizváry: 1. júna bola otvorená výstava Žitnoostrovské pastelky, In: 
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 5.6.2018 

 Éva Bíró, Áron DerzsiDeti z európskych a ázijských krajín poslali do súťaže 1500, 
In: www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 8.6.2018   
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 Éva Bíró, Gábor Kanovits: Zreštaurované predmety v Žitnoostrovskom múzeu, In:  
www.dunajskostredsky.sk, 15.7.2018 

 Erika Vizváry: Zreštaurované dokumenty vďaka podpore FPU. In:  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 18.7.2018 

 Éva Bíró: Reštaurovali ďalšie zbierkové predmety múzea, In:  
www.dunajskostredsky.sk, 20.7.2018   

 Éva Bíró: Kultúrna inštitúcia dala reštaurovať ďalšie zbierkové, In: 
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 20.7.2018 

 Melinda Klein: Éppen csak megszáradt a festék a dunaserdahelyi kastély falain, 
In:  Új Szó 176. číslo, 71. ročník, 1.8.2018   

 Melinda Klein: Értékes dokumentumokat restauráltak a dunaszerdahelyi 
múzeumban, In:   Új Szó 181. číslo, 71. ročník, 7.8.2018     

 Erika Vizváry: Slávnostné otvorenie výstavy KOMP – Panoráma súčasných 
umelcov, In: www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 16.8.2018 

 Béla Tallósi:  Művek, melyek összekötnek, In:  Új Szó 189. číslo, 71. ročník, 
16.8.2018 

 Éva Bíró: Panoráma súčasného umenia opäť v Dunajskej Strede, In:  
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 17.8.2018 

 Attila Nagy:  Reštaurované predmety v Žitnoostrovskom múzeu, In:  
Dunajskostredský hlásnik 12. číslo, 26. ročník, 22.8.2018   

 Erika Vizváry: Deň otvorených dverí v Žitnoostrovskom múzeu, In:  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 20.8.2018 

 Erika Vizváry: Československo a Žitný ostrov, In:  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 15.10.2018 

 Éva Bartalos: Felújították a dunatőkési Cséfalvay vízimalmot, In:  Új Szó 251. 
číslo, 71. ročník, 17.10.2018 

 Éva Bíró: V našom meste otvorili dve výstavy, In:  
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 19.10.2018 

 Péter Rajkovics: Csehszlovákia megalakulása és a Csallóköz, In:  
Dunajskostredský hlásnik 16. číslo, 26. ročník, 23.10.2018 

 Erika Vizváry: SALÓN ZVUZS 2018 – Oscilácie – In memoriam Robert Almási, In:  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 6.11.2018 

 Erika Vizváry: SALÓN ZVUZS 2018 – Oscilácie – In memoriam Robert Almási, In:  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum, 9.11.2018 

 Attila Nagy: Oscilácie s vibráciami spomínali aj na Róberta Almásiho, In:  
www.dunajskostredsky.sk, 14.11.2018 

 Éva Bíró: Dve výtvarné výstavy v našom meste, In:  
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia, 16.11.2018   

 
V zahraničí  
- 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
Recenzia alebo kritika v dennej tlači 
- 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej  
- 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE MÚZEÍ ZA ROK 2018 
 

 
Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v múzeách za rok 2018 
Názov 
organizá-
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BalM 11 10,6 11 7 1 2 1 889,11 50 

VMG 20 17,65 20 12 1 1 6 748,26 48 

VMH 19 19 19 7 2 7 3 853,82 44,47 

ZMS 15 15 15 11 15 2 2 728 39 

ZSM 27 26 28 15 ½ 4 3 ½ 4 706,52 51 

ŽM 12 10,5 14 6 1 2 1 806 59 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov múzeí podľa pohlavia za rok 2018 

Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné SPOLU 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

BalM 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 3 2 - 2 - - - - - - 3 4 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 - 1 - - - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - - - - - 1 - 

VMG 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 1 7 - - 1 4 - - - - 2 11 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 



 

 

 

Obslužní pracovníci 1 - - - - - 3 1 - 1 4 2 

VMH 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

1 - - - - - - - - - 1 - 

Odborní pracovníci 3 2 - - - - - - - - 3 2 

Administratívny 
pracovníci 

3 1 - 1 - 4 - - - - 3 6 

Obslužní pracovníci - - - - - 2 1 - - - 1 2 

ZMS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

2 - - - - - - - - - 2 - 

Odborní pracovníci 3 4 - 1 - - - - - - 3 5 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 - - - 1 - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - - - 1 1 - - 1 1 

ZSM 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- 2 - - - 1 - - - - - 3 

Odborní pracovníci 3 4 ½ - 1 1 6 - - - - 4 11 ½ 

Administratívny 
pracovníci 

- 1/2 - - - 3 - - - - - 3 ½ 

Obslužní pracovníci - - - - 1 ½ - ½ 2 - - 2 2 

ŽM 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 1,5 2,5 - - 2 1 - - - - 3,5 3,5 

Administratívny 
pracovníci 

- - - - - 2 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - - - - - - 0,5 - 0,5 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov múzeí podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov SPOLU 

Počet mužov BalM - 2 - 1 2 5 

VMG 5 2 - - - 7 

VMH 3 - 3 - 1 7 

ZMS 1 2 - 1 1 5 

ZSM 3 1 2 - 1 7 

ŽM - 1 1 1 2 5 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM - 18,18 - 9,09 18,18 45,46 

VMG 25 10 - - - 35 

VMH 15,789 - 15,789 - 5,263 36,841 

ZMS 6,66 13,33 - 6,66 6,66 33,31 

ZSM 4 8 - 4 4 20 

ŽM - 8,3 8,3 8,3 16,66 41,66 

Počet žien BalM 1 1 2 - 2 6 

VMG 11 - 2 - - 13 

VMH 6 3 - 1 2 12 

ZMS 4 5 - - 1 10 

ZSM 3 - 6 2 9 20 

ŽM 1 - 2 1 3 7 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9,09 9,09 18,18 - 18,18 54,54 

VMG 55 - 10 - - 65 

VMH 31,581 15,789 - 5,263 10,526 63,159 

ZMS 26,67 33,33 - - 3,66 66,66 

ZSM 12 - 24 8 36 80 

ŽM 8,3 - 16,66 8,3 25 58,33 

Spolu BalM 1 3 2 1 4 11 

VMG 16 2 2 - - 20 

VMH 9 3 3 1 3 19 

ZMS 5 7 - 1 2 15 

ZSM 6 1 8 2 10 27 

ŽM 1 1 3 2 5 12 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9,09 27,27 18,18 9,09 36,37 100 

VMG 80 10 10 - - 100 

VMH 47,37 15,789 15,789 5,263 15,789 100 

ZMS 33,33 46,66 - 6,66 13,32 100 

ZSM 16 8 24 12 40 100 

ŽM 8,3 8,3 25 16,66 41,66 100 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov múzeí za rok 2018 
Názov 
organizácie 

 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

BalM 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - 4 - 1 - 

Administratívny 
pracovníci 

- - 1 - - 1 

Obslužní pracovníci - 1 - 1 - 1 

VMG 

Štatutár - - 1 - - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci 4 - 3 - 3 3 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - - 

Obslužní pracovníci - 1 - - 4 1 

VMH 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - 1 1 4 1  

Administratívny 
pracovníci 

- 2 1 2 2 1 

Obslužní pracovníci -  1   2 

ZMS 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - 1 - 

Odborní pracovníci - 1 6 1 1 - 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 - - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - 1 1 - 

ZSM 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - 1 2,5 - 

Odborní pracovníci - 1 4 4 6,5 1 

Administratívny 
pracovníci 

- - - - 2,5 1 



 

 

 

Obslužní pracovníci - - - 1 2,5 0,5 

ŽM 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - - 1 2 4 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - 

 
Platové zaradenie zamestnancov múzeí podľa vzdelania 

 Názov 
organizácie 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa SŠ s maturitou SŠ bez maturity Základ
né 

P
la

to
v
á
 

trie
d
a

 

BalM - 7 10 11 12 - 7 8 9 7 - - - 

VMG 5 6 9 10 11 - 5 7 9 2 6 7 2 

VMH - - 7 8 10 7 2 7 8 3 - - 2 

ZMS - - - 11 12 8 - - 7 - 3 4 - 

ZSM - - 10 11 12 8 - 6 8 - 2 3 - 

ŽM - - 9 10 11 - 7 8 9 - - - 2 
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 BalM  1 4 1 1 - 1 1 1 1 - - - 

VMG 1 1 5 1 2 - 1 2 2 1 1 2 1 

VMH - - 2 1 8 1 1 3 1 1 - - 1 

ZMS - - - 8 3 1 - - 1 - 1 1 - 

ZSM - - 4 4 ½ 1 1 - 1 11,5 - 2 1 - 

ŽM - - 1,5 2 1 - 1 2 2 - -  - 0,5 
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BalM  485,95 784,88 798,5 1430 - 788,5 780 886 715 - - - 

VMG 587 717 736 756 1.142 - 609 799 785 518 719 763 526 

VMH - - 457 480 633 588 431 572 597 447 - - 215 

ZMS - - - 989 1.110 680 - - 620 - 720 670 - 

ZSM - - 788 941 1.590 480 - 549 663 - 480 509 - 

ŽM - - 866 947 1498 - 801 805 856 - - - 309 
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BalM 874,83  818,17 715 - 

VMG 802 - 755 691 526 

VMH 523 588 533 447 215 

ZMS 1.049,5 680 620 690 - 

ZSM 1.106 480 606 494,5 - 

ŽM 981 - 820 - 309 

 



 

 

 

Počet zamestnancov múzeí na základe špecifických kritérií za rok 2018 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

BalM 11 2 1 - 

VMG 20 4 3 1 

VMH 19 3 1 - 

ZMS 15 - - - 

ZSM 27 2 ½ - 1 

ŽM 12 4 3 - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov múzeí za roky 2016 - 2018 
 BalM VMG VMH ZMS ZSM ŽM 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 
2018 absolvovali, resp. ukončili 
vzdelávanie (dištančné štúdium, 
kurzy atď.) 

1 - - - - - - - 1 1 - - - 2 - - - - 

Počet zamestnancov, ktorí 
v súčasnosti absolvujú 
vzdelávanie (dištančné štúdium, 
kurzy atď.) 

- 1 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - 

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v múzeách za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

Org. príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

BalM - - 11 - - 11 - - 11 

VMG 3 5 19 4 1 20 2 1 20 

VMH 1 1 19 2 2 19 1 1 19 

ZMS - - 14 3 2 15 - - 15 

ZSM 2 2 25 3 2 26 3 ½ 2 ½ 27 

ŽM - - 12 - - 12 - - 12 

 



 

 

 

Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť múzeí za roky 2016 - 2018 

Organizácia 
Expozície 

počet/nové 
Výstavy počet/nové 

Ostatná prezentačná 
činnosť 

Počet návštevníkov Tržby v € 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BalM 4/1 4/1 4/2 9/7 7/7 8/8 11 15 34 18.406 18.073 8.200 3.431 2.920 2.979 

VMG 11/0 11/1 12/0 9/4 20/13 9/5 23 21 93 12.014 15.806 13.018 1.000 2.875 4.652 

VMH 8/0 8/0 8/0 13/13 12/12 16/16 21 - - 20.201 20.195 20.630 3.899 4.765 1.567,79 

ZMS 7/0 7/0 8/1 15/14 15/9 17/7 14 15 24 31.286 30.861 24.018 1.001 1.000 669 

ZSM 17/3 18/2 19/1 22/18 33/26 38/26 73 119 62 13.705 15.527 17.111 8.590 5.151 10.466 

ŽM 17/0 17/0 17/0 11/8 10/8 8/8 36 31 21 14.726 14.878 12.368 2.103 1.732 1.138 

 
Výstavy v múzeách za roky 2016 - 2018 

Organizácia Výstavy Realizácia vlastných putovných výstav 

Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo Počet výstav Reprízy 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BalM 8 7 8 0 0 2 1 0 - 9 8 10 1 1 4 0 0 1 

VMG 2 7 2 6 11 3 1 2 3 9 20 8 1 1 1 1 1 1 

VMH 5 6 5 2 3 2 2 2 1 9 11 8 2 1 1 2 1 1 

ZMS 6 9 5 8 5 1 1 4 1 15 15 7 1 1 4 2 6 9 

ZSM 18 26 26 2 3 6 - 5 3 20 34 36 - 0 1 - 2 3 

ŽM 8 8 6 2 2 2 - - - 10 10 8 - - - - - - 

 
Návštevnosť 
 

Počet platiaci a neplatiacich návštevníkov v múzeách za roky 2016 - 2018 

Organizácia 2016 2017 2018 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

BalM 15.656 2.750 14.623 3.450 14.210 3.840 

VMG 1.731 10.283 3.094 12.712 5.509 7.509 

VMH 18.346 1.855 17.565 2.630 15.180 5.450 

ZMS 1.231 30.055 3.699 27.162 2.219 21.799 

ZSM 5.320 8.385 5.811 9.716 6.548 10.563 

ŽM 3.303 11.423 3.368 11.510 2.787 9.581 

SPOLU  45.587 64.751 48.161 67.180 46.453 58.742 



 

 

 

 
Návštevnosť škôl v múzeách za roky 2016 - 2018 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BalM 76 71 84 7.245 6.930 7.840 

VMG 219 228 231 1.265 1.905 2.620 

VMH 354 402 426 11.508 10.986 12.230 

ZMS 78 85 66 890 1.120 736 

ZSM 198 225 267 2.865 3.254 3.865 

ŽM 119 134 149 3.019 2.915 2.850 

SPOLU 1.044 1.145 1.223 26.792 27.110 30.141 

* bez MŠ 
 

Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond múzeí za roky 2016 - 2018 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BalM 61.929 64.126 66.461 16.195 19.498 20.786 

VMG 23.571 23.992 24.544 23.054 23.475 24.027 

VMH 126.483 126.969 127.526 10 10.200 14.360 

ZMS 62.998 64.486 66.033 16.004 16.135 16.576 

ZSM 169.412 170.364 171.281 71.372 72.308 81.840 

ŽM 10.626 10.626 11.064 10.626 10.626 11.064 

SPOLU 455.019 460.563 466.909 137.261 152.242 168.653 

 
Akvizičná činnosť múzeí za roky 2016 - 2018 

Org. 

Prírastky zbierkových predmetov Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov 

Dar Zber Kúpa Spolu TTSK Iné Spolu 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BalM 81 288 641 47 1.795 623 53 114 24 181 2.197 1.288 5.150 1.050 1.220 5.050 1.725 2.430 10.200 - 3.650 

VMG 111 421 424 4 - 29 - - 99 115 421 552 - - - - - - - - - 

VMH 99 34 31 424 427 476 101 25 50 944 486 557 5.800 6.205 6.695 - - 1.500 6.400 6.205 8.195 

ZMS 890 1.067 286 205 245 765 154 176 496 1.285 1.488 1.547 2.467 3.753 3.494 13.000 11.000 - 15.467 14.753 3.494 

ZSM 116 81 311 665 771 442 84 100 164 865 910 917 300 3.135 100 2.120 3.435 3.838 2.420 6.570 3.938 

ŽM 123 - 190 - - 243 - - 5 123 - 438 - - - - - 165 - - 165 

SPOLU 1.420 1.891 1.883 1.345 3.238 2.578 392 415 838 3.513 5.502 5.299 13.717 14.143 11.509 20.170 16.160 7.933 35.833 27.528 19.442 



 

 

 

 
 
 

Ochranná činnosť múzeí za roky 2016 - 2018 
Organizácia Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BalM 20 42 71 51 138 30 71 180 101 1.700 1.150 3.455 700 70 130 2.400 1.220 3.585 

VMG - 6 1 43 86 259 43 92 260 - 150 - 99 80 250 99 230 250 

VMH - - 1 480 2.116 5.037 480 2.116 5.038 - - 1.500 625 120 68 625 120 1.568 

ZMS - 20 2 115 73 84 115 93 86 - 11.947 824 145 464 616 145 12.411 1.440 

ZSM 2 6 10 1.816 169 99 1.818 175 109 600 1.000 6.604 2.261 785 636 2.861 1.785 7.240 

ŽM 2 13 2 815 - - 817 13 2 5.264 6.000 14.800 - 316 780 5.264 6.780 15.580 

SPOLU 24 87 87 3.320 2.582 5.509 3.344 2.669 5.596 7.564 20.247 27.183 3.830 1.835 2.480 11.394 22.546 29.936 

 
 
Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti múzeí za roky 2016 - 2018 
Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Edičná činnosť Publikačná činnosť 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BalM 6 10 12 4 5 2 20 18 26 

VMG 27 28 27 12 3 1 26 9 19 

VMH 10 16 16 - 2 1 40 55 44 

ZMS 14 30 25 9 15 12 41 54 52 

ZSM 12 12 16 3 9 7 52 72 61 

ŽM 3 1 - - 2 - 3 3 - 

 
Knižný fond múzeí za rok 2018 

Organizácia 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v EUR 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

BalM 15.547 274 738,63 133 11 45 56 

VMG 5.588 136 176,14 180 11 10 21 

VMH 9.737 263 192,98 164 11 34 45 

ZMS 22.160 162 283,7 344 15 17 32 

ZSM 22.034 205 654,68 400 21 32 53 

ŽM 15.197 50 92,07 122 6 165 171 



 

 

 

 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 
 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v múzeách za roky 2016 - 2018 
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BalM 

2016 2/210 3/520 25/690 7/750 - 3/460 - - - 40/2.630 

2017 2/230 10/1.180 30/1.390 7/720 - 5/430 - - - 54/3.950 

2018 3/1.420 4/165 20/520 7/560 - 1/64 - - - 35/2.729 

VMG 

2016 11/236 - 6/355 3/150 - - - 1/52 3/1.616 24/2.409 

2017 11/301 42/1.059 9/408 4/215 - - 2/103 1/47 4/1.551 73/3.684 

2018 60/1.625 42/2.152 5/276 5/260 - 2/16 1/114 1/50 2/1.315 116/5.808 

VMH 

2016 11/3708 1/85 5/205 9/362 - - - - 2/398 28/4.758 

2017 15/4.950 2/189 6/248 11/308 - - - - 3/299 37/5.994 

2018 13/5.320 3/236 5/186 8/400 - - - - 5/487 29/6.629 

ZMS 

2016 2/193 - 25/1.620 10/490 2/405 8/2.263 - 2/408 - 37/5.379 

2017 1/20 - 33/759 13/510 1/170 9/2.208 - 2/558 - 30/4.225 

2018 2/130 - 12/839 5/250 1/280 9/2.005 - - - 29/3.504 

ZSM 

2016 21/615 35/834 6/507 8/723 0/0 8/985 3/226 0/0 0/0 81/3.890 

2017 26/989 32/677 29/1.033 11/1.352 0/0 10/1.948 3/125 0/0 1/115 112/6.239 

2018 10/544 17/566 8/427 12/1.408 3/651 13/951 10/1.239 2/278 1/45 76/6.109 

ŽM 

2016 - 3/217 16/521 10/1.127 - - 7/242 1/46 16/1062 53/3.215 

2017 - 2/136 27/871 10/1.016 - - - - 4/632 43/2.655 

2018 - 2/84 15/414 8/798 - - - - - 25/1.296 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALÉRIE 

• GALÉRIA JÁNA KONIARKA 
V TRNAVE 

 
 

• ZÁHORSKÁ GALÉRIA JÁNA 
MUDROCHA V SENICI 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 7.962  ZBIERKOVÝCH  
 PREDMETOV 

 
 

• 22.140  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 151  PODUJATÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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  25  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 1.006,59 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  512.756,5 € 
 298.493,5 €  Galéria Jána Koniarka v Trnave 
 214.263 €  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  42.353,83 € 
 41.203,83 €  Galéria Jána Koniarka v Trnave 
 1.150 €  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  3.397,5 € 
 3.397,5 €  Galéria Jána Koniarka v Trnave 
 - €  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 
Tržby a vlastné výnosy:    11.628,76 € 
 10.458,71 €  Galéria Jána Koniarka v Trnave 
 1.170,05 €  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 
Príspevok zriaďovateľa KV:   94.333,99 € 
 
Galéria Jána Koniarka v Trnave 94.333,99 €   
 94.333,99 €  rekonštrukcia strechy Kopplovej vily 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  0 €  
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  20.660 € 
 18.950 €  Galéria Jána Koniarka v Trnave 
 1.710 €  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  1.090 € 
 1.000 €  Galéria Jána Koniarka v Trnave 
 90 €  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 
 
 



 

 

 
 

    
   GALÉRIA JÁNA KONIARKA V TRNAVE 
 

      Synagóga – Centrum súčasného umenia 

 



 

 

 

Galéria Jána Koniarka v Trnave 
 
adresa: Zelený kríček 3, Trnava 
tel.: +421 33 55 11 659 
e-mail: sekretariat@gjk.sk, info@gjk.sk 
web: www.gjk.sk 
https://www.facebook.com/galeriajanakoniaka/ 
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/  
zriaďovacia listina č. 1344 zo dňa 1.4.2002 
rok založenia organizácie: 1976 
riaditeľ:  do 30.6.2018 akad. arch. Róbert Němeček 
 do 31.12.2018 Ing. Zuzana Dohnálová – poverená riadením 

             Koppelova vila 

Galéria Jána Koniarka v Trnave 
bola založená v roku 1976 pod názvom 
Okresná galéria v Trnave. V roku 1978 
bola pri príležitosti 100. výročia narodenia 
zakladateľa novodobého slovenského 
sochárstva Jána Koniarka premenovaná 
na Okresnú galériu Jána Koniarka 
v Trnave a v roku 1984 bol názov galérie 
skrátený na Galéria Jána Koniarka 
v Trnave. 

Galéria začala s pravidelnou výstavnou činnosťou v roku 1983. Avšak až do 
roku 1991 v prenajatých výstavných priestoroch v Západoslovenskom múzeu 
v Trnave. V roku 1992 bola pre verejnosť otvorená Koppelova vila ako sídlo galérie 
a v roku 1994 získala galéria ďalší priestor Synagógu – Centrum súčasného umenia. 
 V roku 1991 sa uskutočnil prvý ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky 
plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava TPT. 

V rokoch 2001 – 2002 sa uskutočnila výstavba prístavby Kopplovej vily Galérie 
Jána Koniarka v Trnave. Po dokončení bola v roku 2002 pre verejnosť v týchto 
priestoroch sprístupnená expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka 
v novovybudovanom krídle Kopplovej vily. V roku 2007 prešla expozícia reinštaláciou 
a zároveň bola verejnosti sprístupnená expozícia Klenoty domova prezentujúca 
umenie 20. – 21. storočia. V roku 2010 pribudla posledná expozícia galérie s názvom 
Galéria portrétov.  

V roku 2015 prebehla komplexná rekonštrukcia Synagóga – Centrum 
súčasného umenia zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 
Územná pôsobnosť: Galéria J. Koniarka je regionálnou galériou, ktorá zabezpečuje 
komplexnú galerijnú dokumentáciu v regióne Trnavského samosprávneho kraja. 
Zároveň 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 súťažnú prehliadku plagátovej tvorby - Trienále plagátu 
Trnava 

mailto:sekretariat@gjk.sk
mailto:info@gjk.sk
http://www.gjk.sk/
https://www.facebook.com/galeriajanakoniaka/
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GJK za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 164.349 164.349 147.620,27 89,82 

620 Odvody 58.583 58.583 49.330,62 84,21 

630 Tovary a služby 84.884 95.732 98.371,03 102,76 

640 Bežný transfer 143 243 1.340,44 551,44 

SPOLU 307.959 308.059 318.907 103,52 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov GJK za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 175.000 177.900 97.233,99 54,65 

HIM - - - - 

SPOLU 175.000 177.900 97.233,99 54,65 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v GJK za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

1 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    10.458,71 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GJK z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU Nákup zbierok 19.950 18.950 1.000 KV 

2 FPU výstavy TPT 67.950 28.500 3.397,5 BV 

3 UPSVaR NP-praxou 
k zamestnaniu 

- 5.203,83 - 
BV 

4 Mesto Trnava kultúra - 7.500 - BV 

SPOLU BV 41.203,83 3.397,5  

SPOLU KV 18.950 1.000  

 
 
 
 



 

 

 

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe GJK za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

2 1 97.233,79 - - 

*Kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy Kopplovej vily 
 

Objekty v nájme GJK za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky GJK v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

3997 2.798 206 584,5 164 57 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 

Expozície  
 
V roku 2018 GJK deinštalovala svoje tri stále expozície z dôvodu realizácie 10. ročníka 
medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava 2018. 
Opätovná inštalácia stálych expozícií je plánovaná na rok 2019. 

 
Výstavy 

 
Jakub Roček: Principie  
(7. 12. 2017 – 28. 1. 2018) 
vernisáž: 7.12.2017 o 18,00 h. 
kurátorka: Marianna Brinzová 
miesto konania: Kopplova vila 
výstup: katalóg, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 193 
 
Výstavný projekt Principie predstavoval 
súbor niekoľkých videí, 3D animácií, kresieb 
a priestorových inštalácií. Išlo o rozsiahlejší a mnohovrstevnejší výskum, zohľadňujúci 
autorove umelecké metódy na pomedzí vizuálneho umenia a vedy, ktorými sa snaží 
vysporiadať s pragmatickým svetom. 
 
kolekt. autorov: Zrcadlo ticha 
(8. 2.  – 25. 3. 2018) 
vernisáž: 8.2.2018 o 18,00 h. 
kurátorka: Zuzana Duchková 
miesto konania: Kopplova vila 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 345  
 
Medzinárodná výstava 6 výtvarníkov zo 
Slovenskej a Českej republiky (Petr Brožka, 
Josef Lorenc, Dominika Sládková-
Paštéková, Daniel Szalai, Petra Vichrová a Lenka Vilhelmová), ktorej námetom je 
obraz a jeho výstavba – od klasických, cez alternatívne až po experimentálne prístupy. 
 
Lenka Vilhelmová: Hlava hmatatelná 
(5. 4. – 9. 5. 2018) 
Vernisáž 5.4.2018 o 18,00 h. 
kurátorka: Vilma Hubáčková 
miesto konania: Kopplova vila 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 254 
 
Autorský výstavný projekt Lenky 
Vilhelmovej ponúkal prierez tvorbou od roku 
1998 po súčasnosť. Ústredným motívom 



 

 

 

bola ľudská hlava, ktorá je prezentovaná ako nadčasový vizuálny objekt a súčasne 
symbol subjektívnej reflexie stavu mysle, pamäte, pocitov a intuície. 
 

 
TOTAL ROMANTIC 
(17. 5. – 29. 7. 2018) 
vernisáž: 17.5.2018 o 18,00 h. 
kurátorka: Ivana Moncoľová 
miesto konania: Kopplova vila 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 580  
 
Výstava prezentovala slovenské a české 
umelkyne (Janu Farmanovú, Veroniku 
Holcovú, Silviu Krivošíkovú, Máriu 
Machatovú, Veroniku Rónaiovú a Veroniku Šramatyovú), ktoré tvoria v médiu maľby. 
Témou výstavy bola analógia na historický romantizmus v maľbe a jeho autorka.  
Súčasná imaginácia vo svete maliarok 
 
Medzinárodná porota TPT 2018 
(13. 9. – 25. 11. 2018) 
vernisáž: 13.9.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Róbert Paršo 
miesto konania: Kopplova vila a 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 2872 
 
V roku 2018 sa uskutočnil jubilejný 10. 
ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky 
plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava - 
TPT 2018. Súčasťou podujatia bola aj výstava členov Medzinárodnej poroty TPT 2018 
- Alain Le Quernec (FRA), Eduardo Barrera Arambarri (MEX), Justyna Czerniakowska 
(POL), Johanna Biľak (SVK/NLD). Výstava prezentovala najlepšie práce jednotlivých 
umelcov. Okrem plagátov ukázala návštevníkom aj odlišnú polohu práce grafického 
dizajnéra - realizácie v grafickom dizajne, knihy či intervencie na textil. 
 
Shut up! 
(13. 9. 2018 – 3. 2. 2019) 
vernisáž: 13.9.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Mykola Kovalenko (UKR) 
miesto konania: záhrada Kopplovej vily 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Medzinárodná výstava plagátovej tvorby, 
ktorej ideový rámec vzišiel z výzvy a 
následnej reakcie grafických dizajnérov na 
vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá spôsobila obrovskú vlnu demonštrácií na 
Slovensku, ale aj zahraničí. 

 
 

 



 

 

 

 

(ID)ENTITY 
(6. 12. 2018 – 3. 2. 2019) 
vernisáž: 6.12.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Roman Popelár 
miesto konania: Kopplova vila 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 54 (do 31.12.2018) 
 
Výstava manželského a umeleckého páru 
z výberom tvorby z posledných dvoch rokov. 
Komorné figurálne objekty Ivety Tomanovej 
a veľkoformátové grafiky – hĺbkotlače Dušana Pacúcha. Obaja v svojej tvorbe 
reflektujú aktuálne sociálne témy, akými sú vzájomná odcudzenosť jednotlivcov či 
vybraných spoločenských skupín vo vzťahu k okolitému svetu. Reflexia ďalej 
zachytáva uniformitu, technické vymoženosti a stereotypy, ktoré nám dnešná realita 
ponúka.  
 
Akvizície 
(6. 12. 2018 – 3. 2. 2019) 
Vernisáž: 6.12. o 18,00 h. 
miesto konania: Kopplova vila 
výstup: pozvánka, plagát 
 
V roku 2018 nadobudla GJK do zbierok aj 
diela, ktoré boli podporené z verejných 
zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o 
dielo autorov: akad. soch. Erny Masarovičovú – „Matka“ a  Antona Čierneho – „Prv než 
bude horieť parlament“. 

 
 

Za krížom 
(3.11.2017 – 14.1.2018) 
vernisáž: 3.11.2017 o 18,00 h. 
kurátorky: Lucia Benická, Ivana Lojan 
Pástorová 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 223  
 
Putovná tematická výstava súčasnej 
dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie. Výstava prezentovala takmer 
osemdesiat fotografií jedenástich autorov (Andreja Bána, Pavla Breiera, Michala 
Fuliera, Alana Hyžu, Andreja Lojana, Laca Maďara, Borisa Németha, Jozefa Ondzika, 
Jozefa Sedláka, Jindřicha Štreita a Matúša Zajaca). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Klaudia Korbeličová: [kon]Text  
(25. 1. – 25. 3. 2018) 
vernisáž: 21.1.2018 o 18,00 h. 
kurátorka: Marianna Brinzová 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 447  
 
Samostatná autorská výstava mladej 
slovenskej sochárky formou site specific 
inštalácie, ktorá zahŕňala sériu nafukovacích objektov, ktoré akoby parazitovali na 
architektúre synagógy, vypĺňali medzery medzi stĺpmi, ktoré oddeľujú priestor hlavnej 
lode od bočných lodí. Masa materiálu vytvárala akési [ne]hmotné nafúknuté mierne 
vlniace sa sochy, ktoré sa rozpínali v priestore a obtekali okolo jeho architektúry. 
Celková inštalácia, vzdialene evokovala techniku vitráže. 

 
František Bohunický: Deforma  
(29. 3. – 26. 4. 2018) 
vernisáž: 29.3.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Filip Krutek 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 270 
 
Výstavný projekt bratislavského sochára 
mladej generácie Františka Bohunického, 
ktorého tvorba sa pohybuje od figurálnych objektov v bronze, geometrických 
konfigurácií, až po interaktívne objekty. Po obsahovej stránke rozvíja naratívnu rovinu 
budovanú na báze osobnej mytológie.  
 
Marcin Berdyszak: Shadow of time 
(10. 5. – 22. 7. 2018) 
vernisáž: 10.5.2018 o 18,00 h. 
kurátori: Roman Popelár, Peter Molari 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 740 
 
Site-specific inštalácia známeho poľského 
sochára je intervenciou do priestoru s 
využitím symboliky artefaktov a posolstva znakov. Inštaláciu doplnil o procesuálny 
prvok (židovskú hviezdu z čerstvých banánov), ktorý svojim charakterom priamo 
odkazoval na minulosť priestoru a vytváral dialóg nielen medzi dielom a miestom, ale 
aj naprieč časom.  

 
 

 

 



 

 

 

 

Yossi Lemel – Last Chasid of Radomsko 
(13. 9. 2018 – 3. 2. 2019) 
vernisáž: 13.9.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Filip Krutek 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia (veže) 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Výstava plagátového cyklu, ktorý 
sprítomňuje a vizualizuje pátranie autora 
(Izrael) po svojich predkoch, chasidských 
židoch z oblasti Radomsko v Poľsku. 
 
Vlad Yurashko–Vika Shumskaya: NO 
YESTERDAY / NO TOMORROW  
(13. 12. 2018 – 3. 2. 2019) 
vernisáž: 13.12.2018 o 18,00 
kurátori: Roman Popelár, Peter Molari 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
výstup: pozvánka, plagát, skladačka 
počet návštevníkov: 53 (do 31.12.2018) 
 
Prierezová výstava tvorby umeleckej 
dvojice z Ukrajiny (Vlad Yurashko – objekt / inštalácia, Vika Shumskaya - maľba). Vo 
svojom výstavnom projekte skúmali podobenstvá násilia v kolektívnom vedomí, ale aj 
tendenciu jeho uchovávania a muzeifikácie. Čerpali pri tom z osobných skúseností 
siahajúcich až ku koncu sovietskeho impéria a následným zmenám.  
 
X. Trienále plagátu Trnava 
(13. 9. – 25. 11. 2018) 
vernisáž: 13.9.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Róbert Paršo 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 2872 
 
V roku 2018 sa uskutočnil jubilejný 10. 
ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava - 
TPT 2018. Medzinárodná porota vybrala 443 plagátov z 4830 prihlásených prác od 
291 autorov zo 43 krajín sveta, ktoré následne sprístupnila v priestory synagógy. 
Vystavené práce finalistov zároveň zaradila do katalógu TPT 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Master´s Eye Award 2018 - Lech Majewski 
(13. 9. – 3.2. 2019) 
vernisáž: 13.9.2018 o 18,00 h. 
kurátorka: Justyna Czerniakowska (POL) 
miesto konania: Kopplová vila 
výstup: pozvánka, plagát,  
počet návštevníkov: 2872 
 
V roku 2018 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník 
medzinárodnej súťažnej prehliadky 
plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava - 
TPT 2018. Súčasťou TPT je aj prestížne 
ocenenie Master´s Eye Award. V roku 2018 sa stal laureáta ocenenia Master´s Eye 
Award TPT Lech Majewski, renomovaný poľský grafický dizajnér, ktorého 
predovšetkým plagátovu tvorbu prezentovala aj uvedená výstava.  

 
 

Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
Fake News 
(13. 9. -  28. 10. 2018) 
vernisáž: 13.9.2018 o 18,00 h. 
miesto konania: Západné krídlo radnice 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 364 
 
Súčasťou trienále plagátu Trnava 2018 bol 
aj plagátový workshop zameraný na 
súčasné trendy v grafickom dizajne v 
Západnom krídle Radnice. Workshop pre študentov umeleckých škôl pod vedením 
medzinárodne uznávaných grafických dizajnérov Eduarda Barrera Arambarri 
(MEX), Petra Bankova (CZE) a Götza Gramlicha (DEU) následne počas TPT 
odprezentoval svoje výsledky formou výstavy.  
 
Poľské legendy na TPT 
(12. 9. -  28. 9. 2018) 
vernisáž: 12.9.2018 o 17,00 h. 
kurátor: Dušan Junek 
miesto konania: Poľský inštitút, Bratislava 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 268  
 
Výber z plagátovej tvorby z archívu 9 
ročníkov Trienále plagátu Trnava 
prezentujúce poľských grafických 
dizajnérov, ktorí sa zúčastnili TPT, resp. získali aj prestížne ocenenia. Vvýstava 50 
plagátov od 16 poľských umelcov-grafikov (Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Prof. 
Waldemar Świerzy, Rosław Szaybo, Mieczysław Górowski, Michał Kliś, Jan Sawka, 
Grzegorz Marszałek, Lech Majewski, Sławomir Iwański, Tadeusz Piechura, Stasys 
Eidrigevičius, Władysław Pluta, Leszek Żebrowski, Lex Drewiński, Roman Kalarus), 
reprezentovala staršiu i strednú generáciu tvorcov. 
 



 

 

 

The rodina – Ach Synu, Synu 
(12. 9. – 25. 11. 2018) 
kurátor: Peter Molari 
miesto konania: Galéria výklad 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 364 
 
Inštalácia pod názvom Oh Son, Dear Son 
bola prvýkrát predstavená na výstave De 
Dingen v Stroom Den Haag. Jej druhá 
prezentácia bola v trnavskej galérii Výklad - kde sa do bývalej predajne s látkami opäť 
vracajú látky vo forme kritického dizajnu, ktoré v galérii nainštalovala pani, ktorá sa v 
minulosti živila aranžovaním výkladov a výzdobou interiérov.  
 
Ján Rajlich ml.: Neviditeľné hranice  
(13. 9. – 25. 11. 2018) 
vernisáž: 13.9.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Filip Krutek 
miesto konania: Mestská veža, Trnava 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 567 
 
Samostatná výstava plagátovej tvorby Jána 
Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti           
100. výročia ČSR. Výstava nebola poctou 
harmonického súžitia českého a slovenského národa, kritickou analýzou ich vzťahov, 
či sentimentálnym poohliadnutím za predošlými desaťročiami. Naopak, uvedenú 
národnú tému plagáty saturovali skôr náznakovo a bolo na návštevníkovi definovať v 
nich zrkadlenie tejto témy. 
 
Undeground images SVA New York City 
(4. 10. – 28. 10. 2018) 
vernisáž: 4.10.2018 o 18,00 h. 
kurátor: Anthony P. Rhodes 
miesto konania: Galéria MEDIUM, 
Bratislava 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 603 
Škola vizuálnych umení v New Yorku v 
spolupráci s Galériou Medium v Bratislave 
pripravila výstavu „Underground images: 
Plagáty z metra vytvorené na Škole vizuálnych umení, od roku 1947 do prítomnosti“. 
Výstava predstavila 64 plagátov z nespočetného množstva plagátov vytvorených na 
SVA pre účely ich vystavovania v rozsiahlom systéme New Yorkského metra a 
ponúkne tak náhľad do histórie školy a kolektívneho talentu jej uznávanej fakulty 
dizajnu a ilustrácie.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OCEAN POSTERS 
(18. 10. – 25. 11. 2018) 
vernisáž: 17.10.2,18 o 18,00 h. 
kurátor: Prof.h.c. Helmut Langer (DE) 
miesto konania: Nádvorie OZ, Trnava 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 330 
Výstavný multikultúrny projekt, ktorý 
artikuluje vizuálnym jazykom najmladšej 
generácie grafických dizajnérov 
problematiku nárastu plastového odpadu v 
oceánoch. Plagáty poukazujú na prevenciu narábania s plastovým odpadom, či 
naznačujú jeho alternatívne využite. Do medzinárodnej spolupráce sa zapojilo 33 
akadémií z 5 kontinentov. 
 

 
Young Slovak Contemporary  
(6.9. - 07.10. 2018) 
vernisáž: 6.9.2018 o 17,00 h. 
kurátori: Roman Popelár, Tereza 
Langerová 
Miesto konania: Galerie 
Ausstellungsbrücke, St. Pölten (AT) 
výstup: katalóg, pozvánka 
 
Spoločná výstava umelcov Bratislavského 
a Trnavského samosprávneho kraja v 
galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten v Rakúsku. 
Kurátori nezávisle od seba vybrali maliarske diela mladých, etablujúcich sa výtvarníkov 
pochádzajúcich alebo dlhodobo pôsobiacich v bratislavskom alebo trnavskom kraji. 
Ako celok sú osobitou a hĺbavou vzorkou najmladšej generácie umelcov. 
 
 
Vernisáže 
 
Zrcadlo ticha (8.2.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Kopplova vila 
Medzinárodná výstava 6 výtvarníkov zo Slovenskej a Českej republiky, ktorej 
námetom je obraz a jeho výstavba – od klasických, cez alternatívne až po 
experimentálne prístupy. 
 
Lenka Vilhelmová: Hlava hmatatelná (5.4.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Kopplova vila 
Autorský výstavný projekt Lenky Vilhelmovej ponúka prierez tvorbou od roku 1998 po 
súčasnosť. Ústredným motívom je ľudská hlava, ktorá je prezentovaná ako nadčasový 
vizuálny objekt a súčasne symbol subjektívnej reflexie stavu mysle, pamäte, pocitov a 
intuície. 

 
TOTAL ROMANTIC (17.5.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Kopplova vila 
Súčasná imaginácia vo svete maliarok - Jana Farmanová, Veronika Holcová, Silvia 
Krivošíková, Mária Machatová, Veronika Rónaiová, Veronika Šramatyová 



 

 

 

X. Trienále plagátu Trnava (13.9.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Kopplova vila 
Galéria Jána Koniarka v Trnave dňa 13.9. 2018 o 18.00 v Kopplovej vile slávnostne 
otvára 10. ročník medzinárodnej súťaže plagátov TPT 2018. Expozície TPT budú 
sprístupnené v deň otvorenia od 14.00 – 22.00 hod. 
 
Shut up! (13.9.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Záhrada Kopplovej vily 
 
(ID)ENTITY (6.12.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Kopplova vila 
Výstava komorných figurálnych objektov Ivety Tomanovej a veľkoformátových grafík – 
hĺbkotlačí Dušana Pacúcha. 
 
Akvizície (6.12.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Kopplova vila 
V roku 2018 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verejných zdrojov 
Fondom na podporu umenia. Ide o dielo Erny Masarovičovej s názvom Matka a dielo 
Antona Čierneho s názvom Prv než bude horieť parlament. 
 
Klaudia Korbeličová: [kon]text (25.1.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
Site–specific inštalácia mladej slovenskej sochárky  

 
František Bohunický: Deforma (29.3.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
socha – objekt 
 
Marcin Berdyszak: Shadow of time (10.5.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
Site-specific inštalácia známeho poľského sochára je intervenciou do priestoru s 
využitím symboliky artefaktov a posolstva znakov. 

 
X. Trienále plagátu Trnava (13.9.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
Výstava finalistov desiateho ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej 
tvorby. 
 
Yossi Lemel – Last Chasid of Radomsko (13.9.2018) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
Výstava plagátového cyklu, ktorý sprítomňuje a vizualizuje pátranie autora po svojich 
predkoch, chasidských židoch z oblasti Radomsko v Poľsku. 
 
Vlad Yurashko–Vika Shumskaya: NO YESTERDAY / NO TOMORROW (13.12.2018 
o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
Prierezová výstava tvorby umeleckej dvojice z Ukrajiny (Vlad Yurashko – objekt / 
inštalácia, Vika Shumskaya - maľba) 

 
Fake News (13.9.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Záp. krídlo radnice 
Plagátový workshop a výstava výsledkov workshopu  



 

 

 

Poľské legendy na TPT (12.9. -  28.9.2018) 
miesto konania: Poľský inštitút, Bratislava 
výber z plagátovej tvorby z archívu TPT 
 
The rodina – Ach Synu, Synu (13.9.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Výklad, Trnava 
 
Ján Rajlich ml.: Neviditeľné hranice (13.9.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Mestská veža, Trnava 
Výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha ml., usporiadaná pri príležitosti 100. výročia 
ČSR. 
 
Undeground images SVA New York City (4.10.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria MEDIUM, Bratislava 
 
OCEAN POSTERS (18.10.2018 o 18,00 h.) 
miesto konania: Nádvorie OZ, Trnava 
 
Koncerty a festivaly 
 
Szidi Tobias (28.4.2018) - koncert 
organizátor: GJK 
miesto realizácie: Synagóga – centrum 
súčasného umenia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 263 
 
 
 
 
 
Czecho Slovak Cello Quartet  - Hudba Trnave (30.11.2018) - koncert 
organizátor: GJK 
miesto realizácie: Synagóga – centrum súčasného umenia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 96 
 
 
Moyzesovo kvarteto - komorný súbor mesta Skalica (1.12.2018) - koncert 
organizátor: GJK 
miesto realizácie: Synagóga – centrum 
súčasného umenia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 94 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cellomagia = Cellomania (2.12.2018) - 
koncert 20 violončelistov 
organizátor: GJK 
miesto realizácie: Synagóga – centrum 
súčasného umenia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 90 
 
 
 
 
 
Ostatné 
 
Fake news workshop (10. – 13.9.2018) - 
workshop 
organizátor: GJK 
miesto realizácie: Západné krídlo radnice, 
Trnava 
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 

 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
- 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
- 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
- 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 

Prednášky a besedy 
 
- 
 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Principie, 25.1.2018 (s autorom a kurátorkou), počet účastníkov 17 
 kon[Text], 25.03. 2018, 17.00 (s autorkou a kurátorkou), počet účastníkov 16 
 „Môj domov je vlhká hmlistá krajina“, 25.03. 2018, 18.00 (s kurátorom), počet 

účastníkov 19 
 TOTAL ROMANTIC, Noc múzeí a galérií, 19.05. 2018, 18.30h. (s kurátorkou  a 

autorkami), počet účastníkov 28 
 SHADOW OF TIME, 19.05. 2018, 17.00h. (s kurátormi), počet účastníkov 23 
 SHADOW OF TIME, 23.07. 2018, 20.00h. (s kurátormi a autorom), počet 

účastníkov 32 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
- 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Ilustrácia (30.1.2018) SŠ Blahoslavená Laura, počet účastníkov 15 
 Sadrový objekt (30.1.2018) SŠ Blahoslavená Laura, počet účastníkov 10 
 Korytnačka (31.1.2018) MŠ Lolipop, počet účastníkov 6 
 K výstave Kontext (15.2.2018) MŠ Limbová, počet účastníkov 20 
 Arteterapia (15.2.2018) MŠ Naboso, počet účastníkov 8 
 Zrkadlo vo mne (13.3.2018) SOŠ Obchodu a služieb, počet účastníkov 12 
 Zrkadlo vo mne (15.3.2018) SOŠ Obchodu a služieb, počet účastníkov 14 
 Arteterapia (15.3.2018) STACKO, počet účastníkov 9 
 Veľkonočná (25.3.2018) Rodinné TD, počet účastníkov 4 
 Arteterapia (25.3.2018) STACKO, počet účastníkov 9 
 Kúsok môjho priestoru (15.4.2018) Individuálne TD, počet účastníkov 4 
 Mandala a jej sila v našom živote (29.4.2018) Individuálne TD, počet účastníkov 1 
 Podmorský svet (17.5.2018) MŠ Naboso, počet účastníkov 7 
 Hravé more (19.5.2018) Deň múzeí a galérií, počet účastníkov 24 
 Hlinená dedina (23.5.2018) ZŠ Zeleneč, počet účastníkov 12 
 Hlinená dedina (27.5.2018) Individuálne TD, počet účastníkov 1 
 MDD (1.6.2018) počet účastníkov 78 
 Recyklované zátišie (14.6.2018) ZŠ Spartakovská, počet účastníkov 19 
 Recyklované zátišie (18.6.2018) ZŠ Spartakovská, počet účastníkov 20 
 Kresba, maľba (21.6.2018) ZŠ Kubinu, počet účastníkov 10 
 Kresba maľba (22.6.2018) ZŠ Holého, počet účastníkov 21 
 Recyklované zátišie (26.6.2018) ZŠ Ang. Mer., počet účastníkov 19 
 Maľba model (27.6.2018) ZŠ Ang. Mer., počet účastníkov 59 
 TD (28.6.2018) ZŠ Kubinu, počet účastníkov 21 
 Abeceda piráta (3.7.2018), letné tvorivé dielne, počet účastníkov 42 



 

 

 

 Abeceda piráta (4.7.2018), letné tvorivé dielne, počet účastníkov 36 
 Abeceda piráta (9.7.2018), letné tvorivé dielne, počet účastníkov 20 
 Abeceda piráta (9.7.2018) ZŠ Spartakovská + letné TD, počet účastníkov 64 
 Dobrodružstvo v džungli (10.7.2018) ZŠ Atómová + letné TD, počet účastníkov 66 
 Dobrodružstvo v džungli (11.7.2018) Yor. jazyková + letné TD, počet účastníkov 

52 
 Dobrodružstvo v džungli (12.7.2018) letné TD, počet účastníkov 24 
 Dobrodružstvo v džungli (13.7.2018) letné TD, počet účastníkov 21 
 Historický odev (16.7.2018) MŠ Netvor, počet účastníkov 21 
 Historický odev (17.7.2018) Letné TD, počet účastníkov 35 
 Historický odev (18.7.2018) Letné TD, počet účastníkov 39 
 Historický odev (17.7.2018) MŠ Modranka + Letné TD, počet účastníkov 55 
 Historický odev (17.7.2018) Stacionár + Letné TD, počet účastníkov 26 
 Stratená obrazáreň (24.7.2018) Letné TD, počet účastníkov 30 
 Stratená obrazáreň (25.7.2018) MŠ Naboso + Letné TD, počet účastníkov 42 
 Stratená obrazáreň (26.7.2018) MŠ Naboso + Letné TD, počet účastníkov 44 
 Letné TD (6.8.2018) počet účastníkov 27 
 Letné TD (8.8.2018) počet účastníkov 19 
 Letné TD (9.8.2018) počet účastníkov 22 
 Kruhy na vode (18.9.2018) STACKO, počet účastníkov 13 
 Kruhy na vode (20.9.2018) ZŠ Ang. Mer., počet účastníkov 30 
 Kruhy na vode (26.9.2018) STACKO, počet účastníkov 14 
 Kruhy na vode (3.10.2018) STACKO, počet účastníkov 10 
 Igelitový príbeh (4.10.2018) ZŠ Atómová, počet účastníkov 33 
 Igelitový príbeh (5.10.2018) ZŠ Kubinu, počet účastníkov 35 
 Igelitový príbeh (4.10.2018) ZŠ Ružindol, počet účastníkov 23 
 Igelitový príbeh (17.10.2018) STACKO, počet účastníkov 33 
 Igelitový príbeh (19.10.2018) ZŠ Vančurová, počet účastníkov 74 
 Igelitový príbeh (20.10.2018) ZŠ Uč. Tovar., počet účastníkov 31 
 Igelitový príbeh (22.10.2018) ZŠ Uč. Tovar., počet účastníkov 31 
 Igelitový príbeh (23.10.2018) ZŠ Modranka., počet účastníkov 35 
 Igelitový príbeh (24.10.2018) ZŠ Trenčín., počet účastníkov 74 
 Igelitový príbeh (26.10.2018) ZŠ Nitra., počet účastníkov 68 
 Výšivka (6.11.2018) STACKO, počet účastníkov 11 
 Igelitový príbeh (7.11.2018) ZŠ Zavar, počet účastníkov 46 
 Výšivka (14.11.2018) STACKO, počet účastníkov 12 
 Výšivka (20.11.2018) STACKO, počet účastníkov 12 
 Igelitový príbeh (21.11.2018) ZŠ Modranka, počet účastníkov 53 
 Vianočný zimný príbeh (14.12.2018) ZŠ Galanta, počet účastníkov 39 

 
 

Špecializované akcie 
 
- 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 

 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
 

Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2018 2021 

 
V roku 2018 vykonala Galéria Jána Koniarka v Trnave mimoriadnu hĺbkovú revíziu 
zbierkového fondu v termíne od 9.7. do 31.8.2018. Celkovo bolo skontrolovaných 4773 
zbierkových predmetov. Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným 
revíziou nebol zistený. Revízna komisia odporučila 165 zbierkových predmetov na 
reštaurovanie. 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov GJK do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR 
Slovenská národná galéria 

12.11.2018 - 
11.3.2019 

1 

Galéria umelcov Spiša 
4.12.2018 - 
14.4.2019 

2 

Výpožičky do zahraničia 
Galerie hlavního města Prahy 

19.11.2018 - 
12.4.2019 

6 

Dlhodobé výpožičky Východoslovenská galéria 
Košice 

7.11.2018 - 
10.6.2019 

2 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie - - - 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania - - - 

SPOLU 11 

 
 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy GJK za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov 

Total Romantic Galéria mesta 
Bratislava 

17.5.2018 
– 
29.7.2018 

1 Veronika Rónaiová Mladosť, 
1976 olej na plátne, 61x100 cm 
 

Total Romantic Nitrianska galéria 10.5.2018 
– 
10.8.2018 

1 Veronika Rónaiová Osamelá, 
2006, olej na plátne, 
100x120cm 
 

Sochár Ján 
Koniarek 

Slovenská národná 
galéria 

2007 - 
14.8.2018 

8 Ján Koniarek sochy - P435, P1, 
P186, P256, X285, P182, P482, 
P2232 



 

 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v GJK za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v 

EUR 

- - - - 

SPOLU - - - 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok GJK v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEDVU za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEDVU 

Maľba 539 1 538 

Socha 485 5 480 

Grafika 3.537 1 3.536 

Plagát 173 0 173 

Iné médiá 36 1 35 

Fotografia 11 0 11 

SPOLU 4.781 8 4.773 

     * grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 

 
Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v GJK za rok 2018 
Názov diela autor technika nadobúdacia hodnota 

Prv než bude horieť 
parlament, 2017 

Anton Čierny DVD nosič, 15´06´´ 4.950 
 

Hlava a kyvadlo, 2005-
2010 

Lenka Vilhelmová kombinovaná technika, 
sololit, 100x70 cm 

3.000 
 

Pohľad na Dóm sv. 
Mikuláša v Trnave, 30. 
roky 20. stor 

Svätopluk Havrlík olej na plátne, 40x55 
cm 

1.000 
 

Matka, 1965 Erna Masarovičová oceľ, 150x30x30cm 
 

15.000 
 

Knieža Pribina, 30.roky 
20.stor. 

Ján Koniarek sadra, v:23cm, 
podstavec:5x5x20cm 
 

3.000 
 

Memorandový reliéf, 
1930 

Ján Koniarek sadra, 70x45x13cm 
 

12.000 
 

Medzi II., 2007 František Bohunický bronz, v:41cm 
 

6.000 
 

Vieran Pas I./IV., 
Vieran Pas II./V., 2016 

Dionýz Troskó oceľ, 150x30x30cm 
 

5.500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 3 

Vysoká škola výtvarných 
umení 

realizácia výstav 
a organizovanie TPT 

Slovenské centrum 
dizajnu Bratislava 

realizácia výstav 
a organizovanie TPT 

Katedra pedagogiky 
výtvarného umenia, 
Pedagogická fakulta 
Trnavskej univerzity 
v Trnave 

tvorivé dielne 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

- 

  

  

  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

 

MŠ, ZŠ a SŠ v TTSK  

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Rada galérií SR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Vedecká alebo umelecká monografia  
 Pamäť miesta Synagóga – Centrum súčasného 

umenia 1995 – 2000 
autor: Jana Geržová 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
ISBN  978-80-85132-81-6 
dátum vydania: december 2018 
jazyk: SK, EN 
Rozsah: 151 strán, cca 50 reprodukcií 
Kniha mapuje výstavné aktivity v Synagóge – Centre 
súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000. Ako jedno z 
kľúčových momentov sa objavuje slovo pamäť. Jej 
najhlbšie zasunutá stopa sa vzťahuje na duchovný život 
židovskej obce až do vypuknutia druhej svetovej vojny, v dôsledku ktorej zostal 
tento sakrálny priestor po holokauste opustený a takmer polstoročie vymazaný z 
kultúrnych dejín Slovenska. 

 
Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
 Ľudmila Kasaj Poláčková, Marcin Berdyszak, in: Flash Art 48, Volume XIII., 2018, 

s. 62-63 
 http://artalk.cz/2018/07/20/marcin-berdyszak-v-trnave  
 Zora Rusinová, Anton Čierny: „Môj domov je vlhká hmlistá“, in: PROFIL 1/2018, s. 

98-115  
 

Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://artalk.cz/2018/07/20/marcin-berdyszak-v-trnave


 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.gjk.sk, http://tpt.sk/sk/   
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku – 2009, 

aktualizácia každodenná 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/galeriajanakoniaka/ 
https://www.facebook.com/TPTxTrnava/  
 
Istagram 
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/  
https://www.instagram.com/TPTxTrnava/  
 
Iné 
- 
Využívanie médií  

 
 Trnava MY 
 Trnava.dnes24.sk 
 MTT 
 Trnava-live.sk 
 Trnavské rádio 
 Do MESTA 
 TASR 
 SITA 
 RTVS 
 TA3 
 Tyzden.sk 
 Dennik N 
 Artalk.cz  
 Rozposielanie tlačových správ s pozvánkami na všetky podujatia GJK 

 
Výročné správy organizácie  
https://www.gjk.sk/sk/profil/zmluvy-faktury/vyrocne-spravy/  
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
Roznášanie letákov s programom Art Laboratória 2018 
 Počet oslovených MŠ – trnavské MŠ a okolie 

 Počet oslovených ZŠ – trnavské ZŠ a okolie 

 Počet oslovených SŠ – trnavské a bratislavské stredné školy  

http://www.gjk.sk/
http://tpt.sk/sk/
https://www.facebook.com/galeriajanakoniaka/
https://www.facebook.com/TPTxTrnava/
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/
https://www.instagram.com/TPTxTrnava/
https://www.gjk.sk/sk/profil/zmluvy-faktury/vyrocne-spravy/


 

 

 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  zasielanie pozvánok na 

podujatia, Art Laboratórium 2018 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – školy sa 

nahlasovali na tvorivé workshopy a lektorské výklady na základe ponuky 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

(ID)entity SK, EN E 10 2 E 

Akvizície 2018 SK, EN E 5 0 E 

TPT 2018 - medzinárodná porota SK, EN E 5 2 E 

Master´s Eye Award 2018 - Lech Majewski SK, EN E 5 2 E 

Total Romantic SK, EN E 10 2 E 

Lenka Vilhelmová: Hlava hmatatelná SK, EN E 10 2 E 

Zrcadlo ticha SK, EN E 10 2 E 

Jakub Roček: Principie SK, EN E 10 2 E 

 Shut up! Voice of democracy in danger SK, EN E 5 0 E 

NO YESTERDAY / NO TOMORROW SK, EN E 10 1 E 

Trienále plagátu Trnava 2018 SK, EN E 50 2 E 

Marcin Berdyszak: Shadow of time SK, EN E 10 1 E 

František Bohunický: Deforma SK, EN E 10 1 E 

Klaudia Korbelič: [kon]Text SK, EN E 10 2 E 

Yossi Lemel: Last Chasid Of Radomsko SK, EN E 10 1 E 

Fake News SK, EN E 5 0 E 

Young Slovak Contemporary Art SK, EN E 5 0 E 

Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice SK, EN E 5 0 E 

Undeground Images  - SVA New York City SK, EN E E 0 E 

OCEAN POSTERS SK, EN E 5 0 E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
 
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 

Katalóg Trienále plagátu Trnava 2018 
autor: Róbert Paršo 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
ISBN 978-80-85132-79-3 
dátum vydania: september 2018 
jazyk: SK, EN 
rozsah: 147 strán, cca 400 reprodukcií 
súhrnný katalóg k TPT 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Young Slovak Contemporary Art 
autori: Roman Popelár, Tereza Langerová 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
ISBN – 978-80-85132-80-9 
dátum vydania: september 2018 
jazyk: SK, EN 
Rozsah: 55 strán, cca 40 reprodukcií 
katalóg k výstave súčasná mladá slovenská maľba 

 

 

 

 

 

 

Jakub Roček-Brinzová Marianna: Principie 
autori: Marianna Brinzová, Jakub Roček 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
ISBN 978-80-85132-78-6 
dátum vydania: január 2018 
jazyk: SK, EN 
rozsah: cca 50 strán, cca 70 reprodukcií 
katalóg k výstave Jakub Roček Principie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
- 
V zahraničí  
 Roman Popelár, Bílá nemoc, in: Dudas Brothers (katalóg), s. 4-7 vyd. Dudas for 

Contemporary Art, Trnava, 2018 náklad 200 ks 
 Roman Popelár: Rudolf Janák / Martin Kochan / Gábor Szücs / Dominika Žáková, 

in: Young Slovak Contemporary (katalóg), s. 20, 26, 44 a 50, vyd. Galéria Jána 
Koniarka v Trnave, 2018 náklad 200 ks 

 Roman Popelár, in: VII. bienále voľného výtvarného umenia SVÚ, s. (SJ-AJ) 
verzia, vyd. Slovenská výtvarná únia v Bratislave, 2018, náklad: 300 ks 

 

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
Recenzia alebo kritika v dennej tlači 
 trnava.dnes24.sk: 

Mapuje päť rokov jej znovuzrodenia: Synagóga v Trnave s novou publikáciou 
 Dennik N.sk, 27. februára 2019 19:34: 

Daniela Čarná: Priestor s traumou holokaustu je testom pre súčasné umenie 
 Týždeň.sk, 10. február 2019: Juraj Mojžiš: Kniha, ktorú si zapamätáte 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
 mytrnava.sme.sk /TASR/: Galéria predstavuje virtuálnu realitu v tvorbe J. Ročka 
 atelierforart.cz: Principie Jakuba Ročka 
 Mestská televízia Trnava – Krátke správy – 11.12.2017 – od 01:01 Principie 

Jakuba Ročka 
 mytrnava.sme.sk /TASR/: Pedagógovia z Juhočeskej univerzity sa spoločne 

predstavujú v galérii 
 Novinky z radnice – nzr.trnava.sk: Galéria pozýva na dve nové výstavy / Zrcadlo 

ticha 
 kultura.pravda.sk: Výstava: Každý sa zrkadlí inak 
 Príspevok Mestskej televízie Trnava - Kultúrna mozaika zo 6. 3. 2018 od 6:30 min. 

/ Zrcadlo ticha 
 reginazapad.rtvs.sk: Kultúra, 11. 04. 2018 16:16 Lenka Vilhelmová vystavuje v 

GJK Trnava 
 mytrnava.sme.sk:  Lenka Vilhelmová vystavuje v galérii hlavu 
 mytrnava.sme.sk - 18. máj 2018 o 14:25 TASR - Total Romantic je spoločnou 

výstavou šiestich maliarok 
 trnavak.sk: Spoznajte svet ženských maliarok prostredníctvom výstavy Total 

romantic v Galérii Jána Koniarka 
 atelierforart.cz: Total Romantic 
 dennikn.sk: Romantika v podaní súčasných maliarok vás nesklame 
 trnava.dnes24.sk: Nové výstavy v Galérii Jána Koniarka: Figurálne objekty, grafika 

i akvizície 
 Týždeň.sk: Spolu, a predsa osamelo  
 trnava.dnes24.sk: Nové výstavy v Galérii Jána Koniarka: Figurálne objekty, grafika 

i akvizície 
 mytrnava.sme.sk /TASR/: Synagóga rozšírila výstavné priestory do dvoch veží / 

Anton Čierny: Môj domov je „vlhká hmlistá krajina“ 

https://trnava.dnes24.sk/mapuje-pat-rokov-jej-znovuzrodenia-synagoga-v-trnave-s-novou-publikaciou-320255
https://trnava.dnes24.sk/mapuje-pat-rokov-jej-znovuzrodenia-synagoga-v-trnave-s-novou-publikaciou-320255
https://dennikn.sk/1395022/priestor-s-traumou-holokaustu-je-testom-pre-sucasne-umenie/
https://dennikn.sk/1395022/priestor-s-traumou-holokaustu-je-testom-pre-sucasne-umenie/
https://www.tyzden.sk/kultura/53327/kniha-ktoru-si-zapamatate/
https://mytrnava.sme.sk/c/20713764/galeria-predstavuje-virtualnu-realitu-v-tvorbe-j-rocka.html
http://www.atelierforart.cz/principie-jakuba-rocka/
http://www.atelierforart.cz/principie-jakuba-rocka/
http://www.atelierforart.cz/principie-jakuba-rocka/
https://mytrnava.sme.sk/c/20756272/pedagogovia-z-juhoceskej-univerzity-sa-spolocne-predstavuju-v-galerii.html
https://mytrnava.sme.sk/c/20756272/pedagogovia-z-juhoceskej-univerzity-sa-spolocne-predstavuju-v-galerii.html
http://nzr.trnava.sk/?q=node
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/463411-vystava-kazdy-sa-zrkadli-inak/
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura/161375/lenka-vilhelmova-vystavuje-v-gjk-trnava
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura/161375/lenka-vilhelmova-vystavuje-v-gjk-trnava
https://mytrnava.sme.sk/c/20797538/lenka-vilhelmova-vystavuje-v-galerii-hlavu.html
https://mytrnava.sme.sk/c/20828822/total-romantic-je-spolocnou-vystavou-siestich-maliarok.html
https://mytrnava.sme.sk/c/20828822/total-romantic-je-spolocnou-vystavou-siestich-maliarok.html
https://www.trnavak.sk/prispevky/558/spoznajte-svet-zenskych-maliarok-prostrednictvom-vystavy-total-romantic-v-galerii-jana-koniarka
https://www.trnavak.sk/prispevky/558/spoznajte-svet-zenskych-maliarok-prostrednictvom-vystavy-total-romantic-v-galerii-jana-koniarka
https://www.trnavak.sk/prispevky/558/spoznajte-svet-zenskych-maliarok-prostrednictvom-vystavy-total-romantic-v-galerii-jana-koniarka
http://www.atelierforart.cz/total-romantic/
https://dennikn.sk/1158492/romantika-v-podani-sucasnych-maliarok-vas-nesklame/?ref=list
https://trnava.dnes24.sk/nove-vystavy-v-galerii-jana-koniarka-figuralne-objekty-grafika-i-akvizicie-316841
https://trnava.dnes24.sk/nove-vystavy-v-galerii-jana-koniarka-figuralne-objekty-grafika-i-akvizicie-316841
https://www.tyzden.sk/kultura/53073/spolu-a-predsa-osamelo/
https://trnava.dnes24.sk/nove-vystavy-v-galerii-jana-koniarka-figuralne-objekty-grafika-i-akvizicie-316841
https://trnava.dnes24.sk/nove-vystavy-v-galerii-jana-koniarka-figuralne-objekty-grafika-i-akvizicie-316841
https://mytrnava.sme.sk/c/20686881/synagoga-rozsirila-vystavne-priestory-do-dvoch-vezi.html


 

 

 

 Novinky z Radnice - nzr.trnava.sk: Synagóga hostí dva výstavné projekty / Anton 
Čierny: Môj domov je „vlhká hmlistá krajina“ 

 RTVS, rádio Regina, 15. 11. 2017 09:52: Anton Čierny vystavuje v Galérii Jána 
Koniarka v Trnave 

 RTVS, Radio Devín, 20.11. 2017, 9:22: Anton Čierny vystavuje v Galérii Jána 
Koniarka v Trnave 

 Príspevok Mestskej televízie - Výstava v synagóge, 8.2.2018 / Anton Čierny: Môj 
domov je „vlhká hmlistá krajina“ 

 Profil 2018/1 Zora Rosinová Anton Čierny: My Home it a“Wet Foggy Land“ 
25. 1. – 25. 3. 2018 Klaudia Korbelič: [kon]Text 

 mytrnava.sme.sk /TASR/: V synagóge vystavuje Klaudia Korbelič 
 Artalk.cz: Klaudia Korbelič v GJK - fotoreport 
 Príspevok Mestskej televízie - Výstava v synagóge, 8.2.2018 / Klaudia Korbelič 
 devin.rtvs.sk: Hosť Ranného ladenia 26. 3. 2018 - František Bohunický - Deforma 

v Galérii Jána Koniarka 
 mytrnava.sme.sk - 9. apr 2018 o 10:13 TASR: František Bohunický priniesol do 

synagógy Deformu 
 mytrnava.sme.sk TASR - 10. máj 2018 o 7:21: Do Trnavy zavíta významný poľský 

sochár / Marcin Berdyszak – Shadow of time 
 reginazapad.rtvs.sk - 18. 05. 2018 13:43 - Tiene času v Galérii J. Koniarka v 

Trnave / Marcin Berdyszak – Shadow of time 
 Artalk.cz: Marcin Berdyszak v Trnave 
 Novinky z Radnice: Tiene času a romantizmu, tiaž ľudských osudov a banalita 

dneška 
 TASR - 12. decembra 2018 10:01: Trnava: Výtvarníci V.Yurashko a V.Shumskaya 

skúmajú podobenstvá násilia 
 Príspevok Mestskej televízie Trnava - Trnavský magazín zo 17. 12. 2018 (7:14 

min) NO YESTERDAY/NO TOMOROW 
 RTVS.sk: Medzinárodné trienále plagátov v Trnave - Nedeľa 16.09.2018 19:00 - 

RTVS Správy 
 mytrnava.sme.sk: Hlavná cena z Trienále plagátu putuje do Nemecka - 14. sep 

2018 o 10:37 TASR 
 Trienále plagátu čaká finále, obsadí viaceré výstavné priestory - 12. sep 2018 o 

17:34 TASR 
 Trnavské Trienále plagátu s rekordnou účasťou  - 7. máj 2018 o 7:09 SITA 

 Týždeň.sk: redakcia:Plagátová Trnava, 13. september 2018 
 .anton Vydra: Plagát nestrhneš, 9. september 2018 
 Trnavský hlas: Vo štvrtok otvoria medzinárodné podujatie Trienále plagátu Trnava 

2018 - 12.9.2018 o 13.20 SITA 
 trnava.dnes24.sk: Trienále plagátu v Trnave čaká otvorenie: Diela oslávia aj v 

ďalších mestách - 11. september 2018 TASR 
 kultura.pravda.sk: Tvoríte plagáty na úrovni? Docení vás Trienále v Trnave - SITA 

08.02.2018 12:00 
 sbb-bienale-brno.cz 13/09/2018: CENY JUBILEJNÍHO 10. TPT | TRNAVA 

POSTER TRIENNALE 
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https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/166831#2757
https://mytrnava.sme.sk/c/20913583/hlavna-cena-z-trienale-plagatu-putuje-do-nemecka.html
https://mytrnava.sme.sk/c/20911430/trienale-plagatu-caka-finale-obsadi-viacere-vystavne-priestory.html
https://mytrnava.sme.sk/c/20819727/trnavske-trienale-plagatu-s-rekordnou-ucastou.html
https://www.tyzden.sk/fotografie/50509/trienale-plagatu/
https://www.tyzden.sk/kultura/50430/plagat-nestrhnes/
https://www.tyzden.sk/kultura/50430/plagat-nestrhnes/
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ZÁHORSKÁ GALÉRIA  
JÁNA MUDROCHA V SENICI 

Kaštieľ Machatka 



 

 

 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 

adresa: Sadová 619/3, 905 01  Senica  
tel.: +421 34 651 29 37 
e-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk  
web: https://www.zgjm.sk/  
zriaďovacia listina č. 1343 zo dňa 01.04.2002 
rok založenia organizácie: 1984 
riaditeľ: PhDr. Štefan Zajíček 
 

 

 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici (ďalej len ZG) vznikla 1. decembra 

1984 na základe uznesenia Odboru kultúry vtedajšieho Západoslovenského krajského 
národného výboru v Bratislave. Od svojho vzniku je umiestnená v neskorobarokovom 
kaštieli Machatka, pochádzajúcom z roku 1760. K objektu patrí aj zachovaná časť 
parku. 

V roku 1992 zrealizovala galéria I. ročník trienále poslucháčov výtvarných škôl 
Talenty. 
 V roku 2011 bol názov galérie na základe uznesenia Zastupiteľstva Trnavského 
samosprávneho kraja zmenený na Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, čím si 
galéria a TTSK uctili významného slovenského maliara, ktorý pochádzal zo Senice 
a prvého rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.  
 

Územná pôsobnosť: ZG 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.  
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZG za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 143.762 143.762 143.762 100 

620 Odvody 50.556 50.556 46.363 91,7 

630 Tovary a služby 37.402 42.102 35.107 83 

640 Bežný transfer 100 100 100 100 

SPOLU 231.820 236.520 225.332 95,27 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZG za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 94.000 93.973,52 99,97 

HIM - 90 90 100 

SPOLU - 94.090 94.063,52 99,97 

* aj projektové dokumentácie 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZG za rok 2018 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

1 - - - - - 

 

 
Tržby a vlastné výnosy   1.170,05 € 

 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZG z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 
FPU 

Akvizícia Obrazu 
J. Koreszku– 
Krajina s mostom 

1.710 1.710 90 KV 

2 
Mesto Senica 

Eliška Šefčíková, 
Andrea Demek - 
scénografia 

500 500 - BV 



 

 

 

3 
Mesto Senica 

Lýdia Štolcová - 
Obrazy 

350 350 - BV 

4 Mesto 
Brezová pod 
Bradlom 

Karol Molnár – 
Obrazy z ČR, FR, 
GB a SK 

300 300 - BV 

5 
FPU 

Josef Fantura – 
Nielen portrét 

4.304 - - BV 

6 
FPU 

Jozef Zamboj – 
Stretnutie v čase 

14.411 - - BV 

7 
FPU 

Karol Molnár – 
Obrazy a kresby 

4.304 - - BV 

8 
FPU 

Odliatie piatich 
diel Rudolfa Uhra 
do bronzu 

5.075 - - KV 

9 

FPU 

Akvizícia 
bronzovej plastiky 
Pomona? I. od 
Šimona Hološku  

1.900 - - KV 

10 

FPU 

Akvizícia 
bronzovej plastiky 
Pomona? II. od 
Šimona Hološku  

1.615 - - KV 

11 
FPU 

Akvizícia obrazu 
Július Koreszka 
Zátišie s vtákmi 

2.375 - - KV 

12 

FPU 

Akvizícia troch 
obrazov Júliusa 
Koreszku: 
Skalická krajina 

2.660 - - KV 

13 FPU Akvizícia 
bronzovej plastiky 
Sediaca, od 
Šimona Hološku  

1.330 

- - KV 

SPOLU BV 1.150 -  

SPOLU KV 1.710 90  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ZG za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 1 93.973,52* - - 

*Kapitálové výdavky na rekonštrukciu fasády budovy kaštieľa 

 

Objekty v nájme GJK za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky GJK v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 
priestory 

7.943 6.114 0 273 54 96 285 

Niektoré priestory v ktorých sa občas vystavuje, ale nie sú určené ako výstavné priestory(vestibul, 
chodby, schodište) sú zahrnuté v ostatných priestoroch(132 m2). 
Pivnica a podkrovie nie sú brané do úvahy. 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 

 

Expozície  
ZG vzhľadom na obmedzené priestory kaštieľa Machatka, ktorý je jej sídlom 
nedisponuje stálou expozíciou v svojich priestoroch.  
Nakoľko však vlastní veľkú zbierku obrazov maliara Júliusa Koreszku, ktorý pochádzal 
zo Záhoria a veľkú časť života prežil v Skalici, zriadila ZG expozíciu v Záhorskom 
múzeu v Skalici. 

 
 

Výstavy 
 

Zdeno Brázdil Maľba, grafika a ilustrácie 
(december 2017 – 28. 1. 2018) 
vernisáž: 5.12.2017 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: kaštieľ Machatka 
výstup: skladačka, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 621 
 
Jubilejná výstava k výročiu  narodenia 
známeho výtvarníka v cykle Umelci 
Záhoria. Výstava prezentovala celoživotnú 
maliarsku, grafickú a ilustrátorskú tvorby 
autora trvale žijúceho v Petrovej Vsi a v Bratislave. 
 
Martin Kellenberger Vesmírna 
štatistika. Obrazy, grafika, ilustrácie 
(8.2. – 25.3.2018) 
vernisáž: 8.2.2018 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček  
miesto konania: kaštieľ Machatka 
výstup: publikácia k výstave, plagát, 
pozvánka, články  
počet návštevníkov: 1531 
 
Jubilejná výstava k uplynulému výročiu 
narodenia známeho bratislavského 
maliara, grafika a ilustrátora pôsobiaceho v Modre a Bratislave. Výstava predstavila 
jeho mnohorakú tvorbu za posledných tridsať rokov. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nikolaj Feďkovič  
(5.4. – 27.5.2018)  
vernisáž: 5.4.2018 o 17,00 h. 
kurátorky: Mgr. Kováčová a Mgr. Božena 
Juríčková 
miesto konania: kaštieľ Machatka 
výstup: prevzatá publikácia k výstave,  
pozvánka, plagát, články  
počet návštevníkov: 1425 
 
Výstava popredného predstaviteľa 
súčasnej slovenskej imaginatívnej maľby vo výbere jeho celoživotného diela. 
Prezentovala autora  ako predovšetkým figuralistu, ktorý vo svojej maliarskej tvorbe 
tvorivo aplikoval staromajstrovské techniky a umenie kaligrafie. 
 
Andrea Demek, Eliška Šefčíková 
LABORATORIUM 
(6.6. – 29.7.2018) 
vernisáž: 6.6.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: Mgr. Dana Janáčková 
miesto konania: kaštieľ Machatka 
výstup: skladačka, pozvánka, plagát, 
článok  
počet návštevníkov: 1852 
 
Výstava prezentovala výtvarníčku regiónu 
a zároveň aj tvorbu predstaviteľky 
českého umenia. Výstava bola vizuálne príťažlivou formou prezentácie rôznych 
materiálov v oblasti priestorovej a plošnej reflexii - objekt, inštalácia, odevný dizajn, 
plošné štúdie a video. Prostredníctvom nich bolo možné zoznamovať sa s materiálmi, 
potláčať ich východiskové poslanie a povýšiť ich do sveta umeleckého a naviac, k 
interaktívnej tvorivej účasti na tvorbe bol vyzývaný aj samotný návštevník. 
 
Lýdia Štolcová   ± 25 
(9.8. – 30.9.2018) 
vernisáž: 9.8.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková 
miesto konania: kaštieľ Machatka 
výstup: skladačka  , pozvánka, plagát, 
článok  
1350 návštevníkov 
  
Výstava jednej z posledných žiačok prof. 
Jána Mudrocha, zakladajúcej členky 
združenia Art Club 60+8 a senickej rodáčky. Výstava prezentovala autorkine maliarske 
resp. kresbové diela z obdobia uplynulých 25 rokov. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Martin Zálešák Rastlinný labyrint  
(16.10. – 25.11.2018) 
vernisáž: 16.10.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: Mgr. Dana Janáčková 
miesto konania: kaštieľ Machatka 
výstup: pozvánka – skladačka, plagát, 
články  
počet návštevníkov: 1151 
 
Výstava bola pripravená v spolupráci s 
Galériou výtvarného umenia v Hodoníne 
pri príležitosti 100. výročia vzniku  prvej 
Československej republiky a zároveň naplnila aj ďalší cieľ projektu - prezentovať 
výtvarnú tvorbu českého umenia, ktoré je v súlade so špecializáciou galérie. Ako prvá 
autorská výstava umelca na Slovensku priniesla reprezentatívny výber z maliarskej a 
kresliarskej tvorby autora z posledného dvadsaťročia.  
 
Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska  
(6.12.2018– 27.1.2019) 
vernisáž: 6.12.2018 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček  
miesto konania: kaštieľ Machatka 
výstup: publikácia, plagát, pozvánka, 
článok  
počet návštevníkov: 723 

  
Po 27 rokoch bola v ZG súborne 
prezentované maliarske dielo Karola 
Molnára (1903-1981),  brezovského 
rodáka, Kupkovho parížskeho žiaka zo 
súkromných zbierok troch slovenských zberateľov. Výstava bola pripravená k 115. 
výročiu narodenia umelca, k 100. výročiu vzniku Československej republiky a 25. 
výročiu vzniku Slovenskej republiky. 
 
 
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
Jozef Chrena a vnučka Veronika   
(10. – 22.3.2018) 
vernisáž: 10.3.2018 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček  
miesto konania: Moravský Svätý Ján, 
Dom kultúry  
výstup: publikácia, pozvánka, plagát, 
článok 
počet návštevníkov: 500 
 



 

 

 

Jubilejná výstava autora prevažne krajinárskych impresívnych obrazov s námetmi z 
rodného severného Záhoria, ale aj z ostatného Slovenska, ďalej južnej Moravy, 
dolného Rakúska, ale aj Francúzska, doplnených aj portrétom a zátiším usporiadaná 
k sedemdesiatke maliara v spolupráci s MKS v Moravskom Svätom Jáne.  

 
 

Marian Komáček Farby  
(16.3. – 14.4.2018)  
vernisáž: 16.3.2018 o 16,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček  
miesto konania: Senica, Galéria ZUŠ   
výstup: pozvánka, plagát  
počet návštevníkov: 250 
 
Autorská výstava dynamických, tvarovo 
a farebne kontrastných obrazov 
a farebných grafík známeho 
bratislavského tvorcu pôvodom z Gbelov na Záhorí v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou v Senici.   

 
Jozef Chrena Z tvorby  
(6.4. – 3.6.2018) 
vernisáž: 6.4.2018 o 16,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček   
miesto konania: Záhorské múzeum v 
Skalici 
výstup: publikácia, pozvánka, plagát  
počet návštevníkov: 1365 
 
Prvá repríza jubilejnej výstavy 
krajinárskych obrazov maliara k jeho 
okrúhlej sedemdesiatke v sídle a mieste 
pôsobenia Klubu výtvarníkov v Skalici, ktorého je dlhoročným aktívnym členom 
usporiadaná v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici.  

   
Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 
(20.4. – 3.6.2018) 
vernisáž: 20.4.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková  
miesto konania: Uherský Brod, Galerie DK Panský dům (ČR) 
výstup: pozvánka  
počet návštevníkov: 256 
 
Výstava maliarskej tvorby člena Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, 
pripravená k 100 výročiu založenia Československej republiky. Prezentovala 
najnovšie,  zhruba trojročné úsilie autora (64 obrazov), ktorý sa dlhodobo venuje 
nepredmetnej akčnej maľbe.  

 
 
 



 

 

 

Milan Flajžík Moja cesta 
(27.6. – 2.9.2018) 
vernisáž: 27.6.2018 o 18,30 h. 
kurátorka: Mgr. Dana Janáčková    
miesto konania: Hodonín, Galerie výtvarného umění (ČR) 
výstup: pozvánka  
počet návštevníkov: 767 
 
Výstava bola pripravená v spolupráci s partnerskou Galériou výtvarného umenia v 
Hodoníne pri príležitosti 100. výročia prvej Československej republiky. Priniesla výber 
z plošnej (obrazy – asambláže) a priestorovej tvorby (drevené komorné aj exteriérové 
plastiky) autora z posledného desaťročia. 

 
Ľubomír Miča Obrazy 2014 – 2017 
(6. – 31.7.2018) 
vernisáž: 6.7.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková   
miesto konania: Mikulov, Galerie Konvent (ČR) 
výstup: skladačka, pozvánka 
počet návštevníkov: 458 
    
Výstava slovenského výtvarníka na pôde Českej  republiky v renomovanej súkromnej 
galérii. V sugestívnych priestoroch bývalého kláštora prezentoval novú kolekciu 
komorných obrazov, koncentrovaných na hutnú, aditívne vrstvenú farebnú hmotu a 
spontánne akčné gesto.   

 
ORTHS Obrazy a objekty 
(13.7. – 9.9.2018) 
vernisáž: 13.7.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková   
miesto konania: Skalica, Záhorské múzeum  
výstup: pozvánka  
počet návštevníkov: 428 
 
Projekt koncipovaný ako family prezentácia; výstava umeleckej rodiny Orthovcov, 
v dvoj- i trojrozmernej podobe tematizujúca večný žánrový okruh – prírodu, krajinu 
a naturálny svet vôbec. Pripravená k životnému jubileu maliara, člena UBS, pedagóga 
a kurátora Štefana Ortha (1943)  z výberu jeho najnovšej tvorby a tvorby jeho dvoch 
synov, ktorí sa popri profesijnej aprobácii – reštaurovaní venujú i voľnému prejavu 
(Mgr. Art. Martin Orth (1972), Mgr. Štefan Orth ml. (1985) 

 
Jozef Chrena  Tvorba 2008-2018 
(31.8. – 28.9.2018) 
vernisáž: 31.8.2018 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček   
miesto konania: Senica, Záhorské 
osvetové stredisko  
výstup: publikácia k výstave, pozvánka, 
plagát   
počet návštevníkov: 286 



 

 

 

 
Druhá repríza jubilejnej výstavy obrazov maliara krajinára k jeho životnej 
sedemdesiatke s tematikou domácej záhorskej a ostatnej slovenskej krajiny doplnenej 
aj krajinou zahraničnou moravskou, rakúskou, poľskou, ale aj  francúzskou 
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici.  

  
Ľubomír Miča Obrazy   
(10.8. -9.9.2018) 
vernisáž: 10.8.2018 o 17,00 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková  
miesto konania: Kyjov, Radniční galerie (ČR) 
výstup: pozvánka    
počet návštevníkov: 232 
 
Komorná výstava, pripravená v rámci 100. výročia vzniku Československej republiky. 
Prezentovala kvantitatívne bohatú tvorbu výberovo zameranú na princíp štrukturálnej 
abstrakcie.  
 
Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 
(24.8. – 30.9.2018) 
vernisáž: 24.8.2018 o 15,00 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková   
miesto konania: Velké Meziříčí, Múzeum (ČR) 
výstup: pozvánka  
počet návštevníkov: 390 
 
Autentická, nová obrazová kolekcia komorných i monumentálnejších formátov autora, 
pripravená v rámci spolupráce s českými a moravskými partnermi pri príležitosti 100. 
výročia vzniku ČSR. V historických priestoroch zámockej galérie prezentovaná tvorba 
dokumentujúca viaceré polohy akčného maliarskeho prejavu člena Združenia 
výtvarných umelcov západného Slovenska. 

 
Bohumil Bača Posolstvá a iné 
(29.9. – 5.10.2018) 
vernisáž: 29.9.2018 o 10,00 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková   
miesto konania: Gbely, Dom kultúry  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 418 
 
Rozsahom komorná výstava z výberu najnovšej tvorby maliara a pedagóga, 
zakladateľa Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislava v prostredí, 
v ktorom prežil časť svojho detstva. Vystavená kolekcia sa koncentrovala na maliarske 
diela s kozmogonickou tematikou, reflektované v okruhu humanistických 
myšlienkových princípov a s dôrazom na spontánne, expresívne gesto.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom  
(4.10. – 30.11.2018) 
vernisáž: 4.10.2018 o 17,30 h. 
kurátorka: Mgr. Božena Juríčková 
miesto konania: Banská Bystrica, Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica  
výstup: pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 615 
 
Výstava maliara, pedagóga, teoretika a kurátora staršej generačnej vrstvy, 
orientovaná na figúru. V retrospektívnom výbere prezentovala jednotlivé podoby 
autorského prístupu ku klasickej téme od najranejších diel z obdobia 60. rokov 
minulého stor. až po súčasnosť. Spoločný, východiskový názorový modul v každej 
etape predstavuje štylizácia figúry do podoby maliarskeho znaku, ktorý je nosným 
umeleckým programom autora od 70. rokov minulého storočia.    
 
J. M. Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení  
(12.10. -     2018)  
vernisáž: 12.10.2018 o 9,30 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček   
miesto konania: Senica, Dom kultúry   
výstup: publikácia k výstave, plagát   
počet návštevníkov: 430 
 
Repríza vlastnej výstavy J. M. Hurban 
a hurbanovské povstanie vo výtvarnom 
umení usporiadaná pri príležitosti 170. 
výročia slovenského povstania 
meruôsmych rokov spojeného 
s odhalením obnoveného Pomníka popravených 1848 na Horných surovinách 
v Senici, 
 
 
Vernisáže 
 
Martin Kellenberger Vesmírna štatistika. Obrazy, grafika, ilustrácie (8.2.2018 
o 17,00 h.) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha – kaštieľ Machatka 
Výstava k životnému jubileu známeho bratislavského maliara, grafika a ilustrátora 
pôsobiaceho v Modre a Bratislave, ktorá  predstavila jeho mnohorakú tvorbu za 
posledných tridsať rokov. 

 
Nikolaj Feďkovič (5.4.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha – kaštieľ Machatka 
Autorská výstava prof. Nikolaja Feďkoviča, popredného predstaviteľa súčasnej 
slovenskej imaginatívnej maľby vo výbere jeho celoživotného diela. 

 
Laboratorium Andrea Demek, Eliška Šefčíková (6.6.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha – kaštieľ Machatka 
Výstavu dvojice autoriek, brnianskej a senickej, poriadanej k 100. výročiu vzniku 
Českolsovenskej republiky. 



 

 

 

 
Lýdia Štolcová  ± 25  (9.8.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha – kaštieľ Machatka 
Autorskú výstavu senickej absolventky ateliéru  prof. Jána Mudrocha na VŠVU 
v Bratislave a zakladajúcej členky združenia Art Club 60+8 pri SVU. 

 
Martin Zálešák Rastlinný labyrint (16.10.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha – kaštieľ Machatka 
Recipročná jubilejná výstava, usporiadaná v spolupráci s partnerskou GVU 
v Hodoníne k 100. výročiu vzniku Československej republiky. 

.      
Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska 6.12.2018 
o 17,00 h.) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha – kaštieľ Machatka 
Jubilejná výstava k 115. výročiu narodenia umelca, k 100. výročiu vzniku 
Československej republiky a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky, prezentujúcu 98 
obrazov brezovského rodáka Karola Molnára.    

 
Jozef Chrena a spoluvystavujúca vnučka Veronika (10.3.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Moravský Svätý Ján, Dom kultúry   
Jubilejná výstava autora prevažne krajinárskych impresívnych obrazov s námetmi z 
rodného severného Záhoria, ale aj z ostatného Slovenska, južnej Moravy, dolného 
Rakúska a Francúzska. 
 
Marián Komáček Farby (16.3.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Galéria v podkroví Základnej umeleckej školy  
Autorská výstava dynamických, tvarovo a farebne kontrastných obrazov a farebných 
grafík známeho bratislavského tvorcu pôvodom z Gbelov. 
 
Jozef Chrena Z tvorby (6.4.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Skalica, Záhorské múzeum 
Jubilejnej výstavy krajinárskych obrazov maliara k jeho okrúhlej sedemdesiatke v sídle 
a mieste pôsobenia Klubu výtvarníkov v Skalici, ktorého je dlhoročným aktívnym 
členom. 
 
Ľubomír Miča Obrazy 2014 – 2017 (20.4.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Uherský Brod, Galerie DK Panský dům (ČR) 
Výstava maliarskej tvorby člena Združenia výtvarných umelcov západného 
Slovenska, pripravená k 100 výročiu založenia Československej republiky. 
 
Milan Flajžík Moja cesta (27.6.2018 o 18,30 h.) 
miesto konania: Hodonín, Galerie výtvarného umění 
Výstava pripravená v spolupráci s  Galériou výtvarného umenia v Hodoníne pri 
príležitosti 100. výročia prvej Československej republiky. Prezentujúca výber z plošnej 
a priestorovej tvorby autora z posledného desaťročia. 

 
Ľubomír Miča Obrazy 2014 – 2017 (6.7.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Mikulov, Galerie Konvent (ČR)  
Výstava slovenského výtvarníka v renomovanej súkromnej galérii v ČR v priestoroch 
bývalého kláštora, ktorá prezentovala novú kolekciu komorných obrazov autora.      



 

 

 

 
ORTHS Obrazy a objekty (13.7.2018 o 16,00 h.) 
miesto konania: Skalica, Záhorské múzeum  
Výstava pripravená k životnému jubileu maliara, člena UBS, pedagóga a kurátora 
Štefana Ortha (1943)  z jeho tvorby a tvorby jeho dvoch synov.     
 
Jozef Chrena  Tvorba 2008-2018 (31.8.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Senica, Záhorské osvetové stredisko  
Druhá repríza jubilejnej výstavy obrazov maliara krajinára k jeho životnému jubileu  
s tematikou domácej záhorskej a ostatnej slovenskej krajiny doplnenej aj krajinou 
zahraničnou moravskou, rakúskou, poľskou a francúzskou.  
 
Ľubomír Miča Obrazy (10.8.2018 o 17,00 h.) 
miesto konania: Kyjov, Radniční galerie (ČR) 
Komorná výstava, pripravená v rámci 100. výročia vzniku Československej republiky. 
Prezentovaná tvorbu zameranú na tvorbu v rokoch 2014-2016.  

 
Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 (24.8.2018 o 15,00 h.) 
miesto konania: Velké Meziříčí, Múzeum (ČR) 
Výstava komorných i monumentálnejších formátov autora, pripravená v rámci 
spolupráce s českými a moravskými partnermi pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.  

 
Bohumil Bača Posolstvá a iné (29.9.2018 o 10,00 h.) 
miesto konania: Gbely, Dom kultúry  
Komorná výstava z výberu najnovšej tvorby maliara a pedagóga, zakladateľa 
Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislava v prostredí, v ktorom prežil 
časť svojho detstva.  
 
Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom (4.10.2018 o 17,30 h.) 
miesto konania: Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Galéria v podkroví  
Výstava maliara, pedagóga, teoretika a kurátora staršej generačnej vrstvy,  
orientovaná na figúru.  

 
J. M. Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení (12.10.2018 o 9,30 
h.) 
miesto konania: Senica, Dom kultúry   
Slávnostné otvorenie výstavy k 170. výročiu Slovenského povstania meruôsmych 
rokov spojeného s odhalením obnoveného Pomníka popravených 1848. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Koncert virtuózov (7.3.2018) - koncert 
organizátor: ZG 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána 
Mudrocha v Senici  
výstup: článok  
počet návštevníkov: 83 
 
 
 
 
 
 
Koncert víťazov a sólistov súťaží ZUŠ v Senici (20.5.2018) - koncert 
Organizátori: ZG a ZUŠ v Senici    
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána 
Mudrocha v Senici  
výstup: článok   
počet návštevníkov: 85 
 
 
 
 
 
 
 
Predvianočný koncert československého komorného dua Pavel Burdych husle 
a Zuzana Berešová klavír (7.12.2018) - 
koncert 
organizátor: ZG 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána 
Mudrocha v Senici  
výstup: článok  
počet návštevníkov: 74 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 

 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
- 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Záhorské osvetové stredisko v Senici – metodická pomoc pri výstave Výtvarná 

Senica  2017/2018 - 52. ročník neprofesionálnej tvorby okresov Senica a Skalica, 
členstvo v porote a kurátorstvo výstavy (Mgr. Božena Juríčková).   

 Mestský úrad Skalica, Oddelenie kultúry – metodickoporadenskú pomoc Klubu 
výtvarníkov v Skalici pri Oddelení kultúry,  Mestský úrad Skalica (PhDr. Štefan 
Zajíček). 

 Klub výtvarníkov pri Oddelení kultúry Mestského úradu v Skalici – metodická 
pomoc najmä formou kurátorstva výstav, pri  vydávaní publikácií k výstavám, 
tvorbe koncepcii činnosti Klubu na pravidelných  mesačných klubových 
stretnutiach doplnených návštevami výstav v SR, ČR a Rakúsku a návštevami 
ateliérov výtvarných umelcov (PhDr. Štefan Zajíček). 

 Klub výtvarníkov o.z. SenART v Senici  - metodická pomoc  zameraná hlavne na 
kurátorstvo výstav, vydávanie skladačiek  k spoločným a individuálnym výstavám, 
tvorba koncepcií činnosti  (Mgr. Dana Jančáková).   

 Metodická pomoc detskému výtvarnému prejavu - najmä kurátorstvo 
neprofesionálnych výstav, účasť v porotách pri vyhodnocovaní súťažných výstav: 
Aká bude Európa 2018, Výtvarného odboru ZUŠ v Skalici, Rodina bez cigariet 
(PhDr. Štefan Zajíček). 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
- 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Redakčná rada vlastivedného časopisu Záhorie vydávaného v Záhorskom múzeu 

v Skalici   - členstvo riaditeľa galérie v redakčnej rade vlastivedného časopisu 
záhorského regiónu s osobitným zreteľom na výtvarnú rubriku časopisu. 

 Umelecká beseda slovenská - členstvo riaditeľa galérie v Umeleckej besede 
slovenskej s účasťou na členskej výstave v Košiciach a kurátorskej príprave 
plánovanej XXVII. členskej výstavy UBS v Senici k 110. výročiu narodenia J. 
Mudrocha predsedu Výtvarného odboru UBS.    

 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Majitelia diel Júliusa Koreszku z Hodonína - posúdenie hodnoty a výber 5 diel 

Júliusa Koreszku  na nákup do zbierok galérie, z ktorých bolo nakoniec zakúpené 
jedno dielo krajinára, rodáka z Dojča (PhDr. Štefan Zajíček). 

 Majiteľka diela Jána Mudrocha z Trnavy - posúdenie hodnoty, ale nakoniec 
nezakúpenie diela Jána Mudrocha do zbierok galérie (PhDr. Štefan Zajíček a Mgr. 
Božena Juríčková).  

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 

Prednášky a besedy 
 Grafika, maľba a ilustrácia Zdena Brázdila (16.1.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici- kaštieľ Machatka  
počet účastníkov: 25 
Prednáška s besedou pre žiakov 3. ročníka ZŠ v Senici o Brázdilovej 
mnohotvárnej tvorbe.  
  

 Grafika, obrazy a ilustrácie Martina Kellenbergera (15.3.2018) - prednáška 
prednášajúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici- kaštieľ Machatka  
počet účastníkov: 41 
Prednáška pre žiakov ZŠ Brodské o Kellenbergerových tvorivých smerovaniach 
najmä v knižnej ilustrácii . 

 
 Imaginatívna maliarska tvorba Nikolaja Feďkoviča (11.5.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici- kaštieľ Machatka  
počet účastníkov: 13 
Prednáška s besedou na výstave Nikolaja Feďkoviča v galérii pre členov Klubu 
výtvarníkov v Skalici.   

 
 Feďkovičove obrazy (27.3.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici- kaštieľ Machatka  
počet účastníkov: 41 
Prednáška o tvorbe Nikolaja Feďkoviča pre žiakov ZŠ. 

 
 Feďkovičove vizuálne fantázie (17.5.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici- kaštieľ Machatka  
počet účastníkov: 28 
Prednáška o tvorbe Nikolaja Feďkoviča pre žiakov ZŠ Dojč.  

 
 Umeleckohistorické pamiatky Senice (18.9.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: mesto Senica – historické stavby  
počet účastníkov: 28 
Prednáška so sprievodom po pamiatkach Senice dvoch tried SŠ v Senici, 2 
kostoly, kaplnka, galéria. 

    
 Maliarska tvorba Lýdie Štolcovej (19. – 20.9.2018) - prednáška 

prednášajúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici- kaštieľ Machatka  
počet účastníkov: 28 



 

 

 

Prednáška o tvorbe Mudrochovej absolventky pochádzajúcej zo Senice.   
 
 
 

 Rastlinný svet Martina Zálešáka (20.11.2018) - beseda 
besedujúci: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici- kaštieľ Machatka  
počet účastníkov: 28 
Beseda s členmi Klubu výtvarníkov v Skalici v ich klubovej miestnosti.  

 
Komentované prehliadky k výstavám: 
 
- 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
- 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 Laboratorium Andrea Demek Eliška Šefčíková (19.6.2018) žiaci III. základnej školy 

v Senici, počet účastníkov 17 
 Laboratorium Andrea Demek Eliška Šefčíková (26.6.2018) žiaci I. základnej školy 

v Senici, počet účastníkov 16 
 Laboratorium Andrea Demek Eliška Šefčíková (13.7.2018) 1. turnusu detí tábora 

CVČ Stonožka v Senici, počet účastníkov 19 
 Laboratorium Andrea Demek Eliška Šefčíková (19.7.2018) 1. turnusu detí tábora 

CVČ Stonožka v Senici, počet účastníkov 14 
 Laboratorium Andrea Demek Eliška Šefčíková (19.7.2018) pre detí tábora ZŠ 

Sološnica, počet účastníkov 27 
 
Špecializované akcie 
 
 Dni európskeho kultúrneho dedičstva – komentované prehliadky pamiatok 

mesta Senica (17. – 21.9.2018) 
miesto konania: Senica 
organizátor: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: články  
počet návštevníkov: 26 
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravila ZGJM v Senici 
Komentované prehliadky pamiatok mesta Senica: neskorobarokový kaštieľ, 
Rímsko – katolícky kostol Panny Márie, Kaplnka sv. Anny a evanjelický kostol. 
Prehliadok sa zúčastnili študenti stredných škôl, ale so záujmom si prezreli 
pamiatky i jednotlivci zo Senice, ale i Trnavy, Hodonína, Bratislavy, Smrdák 
a iných miest i  zo zahraničia. Návštevníkom boli poskytované brožúry 
k pamiatkam mesta, ktoré vydal Mestský úrad v Senici.  

 
 Dni otvorených dverí v galérii (17. – 20.5.2018) 

miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – kaštieľ Machatka 
organizátor: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: články  



 

 

 

počet návštevníkov: 67 
Dni otvorených dverí v galérii pripravuje každoročne ZGJM pri príležitosti 
medzinárodného sviatku ICOM a Noci múzeí a galérií, ktorý bol  vyhlásený 
v Paríži. Galéria pripravila pre deti predstavenie divadielka Rád červených nosov, 
ktoré uviedlo hru Obrázky zo života hmyzu, ktoré navštívili deti z materských škôl 
zo Senice. Počas všetkých dní bol poskytovaný žiakom a študentom k výstave 
Nikolaj Feďkovič odborný výklad a  pre žiakov základných škôl boli pripravené 
vedomostné súťaže o výtvarnom umení. Počas Dní ICOM  je voľný vstup pre 
všetkých návštevníkov.    

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 Odborný seminár Martin Kellenbera Vesmírna štatistika Obrazy - grafika – 

ilustrácia (6.3.2018) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – kaštieľ Machatka 
organizátori: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  
počet účastníkov: 67 
Odborný seminár   bol pripravený pre knihovníčky z Trnavského kraja v rámci 
seminára sa návštevníci stretli  nielen s knižným ilustrátorom Martinom 
Kellenbergerom, ale i spisovateľom Petrom Glockom. V závere seminára 
odpovedali na mnohé otázky o ich tvorbe a tiež o pokračovaní spoločného diela 
Knižky pre deti O kominárikovi.  
 

 Sympózium Slovensko-české vzťahy vo výtvarnom umení na Pomoraví 
(8.11.2018) 
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – kaštieľ Machatka 
organizátori: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  
počet účastníkov: 37 
V poradí 8. sympózium  tentoraz venované slovensko-českým vzťahom na 
Pomoraví  k storočnici vzniku Československa a 25. výročiu vzniku Slovenskej 
republiky obsahovalo prednášky prof. Hološku, akad. mal. z AU v Banskej Bystrici, 
dr. Buchtu z GVU v Hodoníne, dr. Macharáčkovej z Galérie Jozefa Kostku 
v Bratislave a dr. Zajíčka zo ZGJM v Senici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ZBIERKOVÉ PREDMETY 
 
 

 

Revízia zbierkových predmetov 

 
Nakoľko ZG vykonala komplexnú revíziu zbierkového fondu v roku 2017 a v zmysle 
platnej legislatívy sa uskutočňuje revízia v trojročných cykloch, nevykonala ZG v roku 
2018 revíziu zbierkového fondu a ani čiastkovú revíziu. 

 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ZG do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum vrátenia, 

resp. trvania 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské múzeum v Skalici 
(zmluva č. 1/2017) 

do 29.04.2018 36 

Obec Hlboké – Pamätná izba 
J. M. Hurbana (zmluva č. 
3/2017) 

do 1.12.2018 1 

Záhorské múzeum v Skalici 
(zmluva č. 2/2018) 

29.4.2018 – 
28.4.2019 

36 

Galéria mesta Bratislava 
(zmluva č. 4/2018) 

do 8.11.2018 2 

Záhorské múzeum Skalica 
(zmluva č. 5/2018) 

26.10.2018 – 
29.4.2019 

1 

Obec Hlboké – Pamätná izba 
J. M. Hurbana (zmluva č. 
6/2018)  

1.12.2018 – 
29.11.2019 

1 

Výpožičky do zahraničia 
- - - 

Dlhodobé výpožičky Slovenské národné múzeum – 
Historické múzeum 
v Bratislave (zmluva č. 3/2018) 

15.8.2018 – 
31.1.2020 

2 

Výpožičky z dôvodu 
digitalizácie 

TTSK Digitalizačné pracovisko 
(zmluva č. 1/2018) do 9.4.2018  60 

Výpožičky z dôvodu 
reštaurovania - - - 

SPOLU 139 

 
 
 
 
 
 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok za rok 2018 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2017 2020 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZG za rok 2018 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov 

Nikolaj Feďkovič  Galéria U anjela 
Kežmarok  

5.4. – 
27.5.2018 

64 Obrazy  

 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZG za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v 

EUR 

- - - - 

SPOLU - - - 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZG v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 
predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 
CEDVU za  

rok 2018 

Celkový počet 
predmetov v 

CEDVU 

Maliarstvo 575 4 575 

Sochárstvo 140 - 140 

Kresba 1.939 - 1.763  

Grafika 285 - 285 

Užité umenie  237 - 237 

Fotografia  5 - 5 

SPOLU 3.181 4 3.005 

     * grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 

 
Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v GJK za rok 2018 
Názov diela autor technika nadobúdacia hodnota 

Krajina s mostom Július Koreszka  Olej 1.800 

Tajomstvo zrodu  Lýdia Štolcová Pastel, koláž 2.500 

Tôňa I.  Lýdia Štolcová  Pastel, akryl  2.500 

Snímanie z kríža 
(Cyklus Golgota) 

Lýdia Štolcová  Pastel, tuš 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá ZG 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

50 

Ministerstvo kultúry SR záštita nad výstavou Karol 
Molnár Obrazy z Česka, 
Francúzska, Anglicka 
a Slovenska  

Ministerstvo vnútra SR Semináre k právam 
a povinnostiam pri správe 
registratúry, Ochrana 
predmetov kultúrnej hodnoty 
počas mimoriadnych udalostí  

Galéria U anjela 
Kežmarok 

výstava Nikolaj Feďkovič  

Galéria v podkroví Štátna 
vedecká knižnica Banská 
Bystrica  

výstava Ľudovít Hološka Dnes, 
včera a predvčerom  

Galéria Jozefa Kostku 
v Bratislave  

sympózium Slovensko-české 
vzťahy vo výtvarnom umení na 
Pomoraví  

Galéria u františkánov 
Skalica  

výstavy D. Motusovej 
Melegovej, 21. členskej Klubu 
výtvarníkov v Skalici, V. 
Macháčka, absolventov VO 
ZUŠ v Skalici  

Galéria v podkroví ZUŠ 
Senica  

výstava Marian Komáček Farby  

Kunsthalle Bratislava  konferencia galerijnej 
pedagogiky pod názvom 
Otvorená galéria  

Záhorské múzeum 
v Skalici  

expozícia Galéria Júliusa 
Koreszku, výstavy Jozef 
Chrena Z tvorby, ORTHS 
Obrazy a objekty 

Mestské múzeum 
a galéria Holíč  

výstava Dana Motusová 
Melegová Plocha a priestor  

SNM-Múzeum SNR 
Myjava  

členstvo v nákupnej komisii  

Slovenský komitét ICOM 
v Bratislave  

medzinárodné preukazy pre 
návštevu výstav a podujatí  aj 
v zahraničí  

Záhorské osvetové 
stredisko v Senici  

výstavy Jozef Chrena Z tvorby, 
Združenie SenART Dekáda 
2008-2018 

Záhorská knižnica v Senici  literárne podujatia Kniha 
Záhoria 2017, odborný seminár 
Martin Kellenberger Vesmírna 
štatistika  

Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave  

literárne podujatia Kniha 
Záhoria 2017, odborný seminár 
Martin Kellenberger Vesmírna 
štatistika 



 

 

 

Mestský úrad, Fond Pro 
Senica  

žiadosti na projekty na Fond 
Pro Senica  

Mestský úrad, Europe 
Direct Senica 

výstava Aká bude Európa 2018 

Mestský úrad, Oddelenie 
kultúry Skalica  

výstava 21. členská výstava 
Klubu výtvarníkov v Skalici  

Mestský úrad Holíč  výstava Dana Motusová 
Melegová Plocha a priestor  

Mestský úrad Gbely  Výstava Bohumil Bača 
Posolstvá a iné  

Mestské kultúrne 
stredisko, Dom kultúry 
Senica  

výstavy J. M. Hurban 
a hurbanovské povstanie vo 
výtvarnom umení, Jana 
Hajdinová   

Denné centrum kultúry 
Senica  

výstavy E. Minxová, V. 
Jozéfková, M. Saly, K. 
Blažeková, J. Konrádová, M. 
Vandelia,  

Dom kultúry Moravský 
Svätý Ján  

výstava Jozefa Chrenu  

Dom kultúry Častkov  výstava o.z. SenART Senica  

Dom kultúry Gbely  výstava Bohumil Bača 
Posolstvá a iné  

Inštitút celoživotného 
vzdelávania Košice  

Seminár k právam 
a povinnostiam pri správe 
registratúry  

Klub výtvarníkov v Skalici  21. členská výstava Klubu 
výtvarníkov  

Domka – Združenie 
seleziánskej mládeže 
Senica  

spolupráca pri hudobných 
a literárnych podujatiach v 
galérii 

Element, o.z. Senica  spolupráca pri vernisážach 
a umeleckých programoch 
galérie 

Občianske združenie 
SenART Senica 

výstavy členov E. Minxová, V. 
Jozéfková, M. Saly, K. 
Blažeková, J. Konrádová, M. 
Vandelia, 

Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Senica  

spolupráca pri propagácii 
výstav a podujatí v galérii, ako 
i benefičných vianočných 
koncertov  

Infosen Informačná 
kancelária mesta Senica  

propagačné materiály 
k výstavám a podujatiam 
galérie  

Krúžok seniorov pri ECAV 
Skalica  

výstava Výtvarné práce 
a objekty výtvarnej tvorby  

Grafobal, a.s. Skalica  sponzorská tlač publikácie K. 
Molnár  

ORMAN Bratislava  publikácia k výstave Martina 
Kellenbergera  

Base et Silhouette, s.r.o. 
Bratislava 

Publikácie Sara Pernecká, 
Oľga Bartoškova,  

GH Studio Senica  tlač publikácia A. Demek 
E.Šefčíková 

Reco, s.r.o. Senica  grafický dizajn publikácií A. 
Demek, E. Šefčíková, M. 
Zálešák  



 

 

 

ART PLUS  Viktor Kováč  Publikácia 21. členská výstava 
Klubu výtvarníkov v Skalici  

Prírodné a liečebné 
kúpele a.s. Smrdáky  

Spolupráca pri propagácii 
a návšteve podujatí a výstav 
v galérii, ako i príprava 
spoločných koncertov  

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

5 

Galerie výtvarného umění 
v Hodoníne  

výstavy Milan Flajžík Moja 
cesta, Martin Zálešák Rastlinný 
labyrint  

Galerie DK Panský dům, 
Uherský Brod (ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 
2014-2017 

Galerie Konvent, Mikulov 
(ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 
2014-2017 

Radniční galerie, Kyjov 
(ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 
2014-2017 

Muzeum, Velké Meziříčí 
(ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 
2014-2017 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

3 

Akadémia umení, FVU 
Banská Bystrica  

sympózium Slovensko-české 
vzťahy vo výtvarnom umení na 
Pomoraví 

Základná umelecká škola  
v Senici  

výstava Marian Komáček Farby  

Základná umelecká škola 
v Skalici  

výstava absolventov 
Výtvarného odboru  

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 ICOM 
 Rada galérií SR  
 Združenie historikov moderného výtvarného umenia  v Bratislave 
 Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska v Bratislave 
 Umelecká beseda slovenská v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
 ORTHS Obrazy a objekty (13.7. – 9.9.2018) 

realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: skladačka, pozvánka 
obsah výskumu: výskum tvorby umeleckej rodiny otca Štefana Ortha st. maliara 
a jeho dvoch synov reštaurátorov – Martina, sochára a Štefana ml., maliara 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
 Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 (20.4. – 3.6.2018) 

realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Uherský Brod, Galerie DK Panský dům - ČR 
výstup: skladačka, pozvánka 
obsah výskumu: výskum abstraktnej maliarskej tvorby senického autora za 
posledné tri roky.  

 Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 (6. – 31.7.2018) 
realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Mikulov, Galerie Konvent - ČR 
výstup: skladačka, pozvánka 
obsah výskumu: výskum abstraktnej maliarskej tvorby senického autora za 
posledné tri roky.  

 Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 (10.8. – 9.9.2018) 
realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Kyjov, Radniční galerie - ČR 
výstup: skladačka, pozvánka 
obsah výskumu: výskum abstraktnej maliarskej tvorby senického autora za 
posledné tri roky.  

 Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 (24.8. – 30.9.2018) 
realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Velké Meziříčí, Muzeum - ČR 
výstup: skladačka, pozvánka 
obsah výskumu: výskum abstraktnej maliarskej tvorby senického autora za 
posledné tri roky.  

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
 Milan Flajžík Moja cesta (27.6. – 2.9.2018) 

realizátor: Mgr. Dana Janáčková 
miesto realizácie: Hodonín, Galerie výtvarného umění - ČR 
výstup: pozvánka, plagát 
obsah výskumu: výskum mnohotvárnej intermediálnej tvorby tvorcu zo Záhoria 
v partnerskej juhomoravskej galérii k okrúhlemu stému výročiu vzniku 
Československej republiky.     



 

 

 

Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Martin Kellenberger Vesmírna štatistika Obrazy, grafika, ilustrácie (8.2. – 

25.3.2018) 
realizátor: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia 
obsah výskumu: výskum maliarskej a grafickej tvorby známeho autora trvale 
pôsobiaceho v Modre a Bratislave.  

 Nikolaj Feďkovič (5.4. – 27.5.2018) 
realizátor: Mgr. Božena Juríčková a externe Mgr. Kováčová 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: plagát, pozvánka 
obsah výskumu: výskum imaginatívnej tvorby známeho autora externou 
kurátorkou zo súkromnej Galérie u anjela v Kežmarku.  

 Andrea Demek Eliška Šefčíková LABORATORIUM (6.6. – 29.7.2018) 
realizátor: Mgr. Dana Janáčková 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: skladačka, pozvánka, plagát 
obsah výskumu: výskum tvorby objektov zahraničnej sochárky z Českej republiky 
z Brna a textilného dizajnu  domácej scénografky zo Senice k storočnici vzniku  
Československa.   

 Lýdia Štolcová ± 25 (9.8. – 30.9.2018) 
realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: skladačka, pozvánka, plagát 
obsah výskumu: výskum maliarskej tvorby senickej rodáčky, Mudrochovej 
absolventky na VŠVU v Bratislave s výberom obrazov za posledných 25 rokov.    

 Martin Zálešák Rastlinný labyrint (16.10. – 25.11.2018) 
realizátor: Mgr. Dana Janáčková a externe Mgr. Fantura 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: skladačka, pozvánka, plagát 
obsah výskumu: výskum tvorby za posledných dvadsať rokov moravského maliara  
z Brna, nositeľa Grand Prix na Medzinárodnom bienále kresby v Plzni k stému  
výročiu vzniku Československa v spolupráci s GVU  v Hodoníne.   

 Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska (6.12.2018 
– 27.1.2019) 
realizátor: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia 
obsah výskumu: výskum maliarskej tvorby brezovského rodáka, Kupkovho 
parížskeho žiaka, ktorý  ako príslušník Čs. odboja na Západe maľoval aj počas 
vojny v Anglicku.   

 Jozef Chrena a spoluvystavujúca vnučka Veronika (10. – 23.3.2018) 
realizátor: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto realizácie: Moravský Svätý Ján. Dom kultúry 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia 
obsah výskumu: výskum temperamentnej impresívnej krajinomaľby autora za  
posledných desať rokov k jeho životnej sedemdesiatke.    

 Jozef Chrena Z tvorby (6.4. – 3.6.2018) 
realizátor: PhDr. Štefan Zajíček 



 

 

 

miesto realizácie: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia 
obsah výskumu: výskum temperamentnej impresívnej krajinomaľby autora za  
posledných desať rokov k jeho životnej sedemdesiatke.    

 Jozef Chrena Tvorba (30.8. – 28.9.2018) 
realizátor: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia 
obsah výskumu: výskum temperamentnej impresívnej krajinomaľby autora za  
posledných desať rokov k jeho životnej sedemdesiatke.    

 Marian Komáček Farby (16.3. – 14.4.2018) 
realizátor: PhDr. Štefan Zajíček 
miesto realizácie: Galéria v podkroví Základnej umeleckej školy    
výstup: plagát, pozvánka 
obsah výskumu: výskum maliarskej a grafickej tvorby známeho bratislavského 
autora pôvodom z Gbelov.  

 Bohumil Bača Posolstvá a iné (29.9. – 5.10.2018) 
 Jozef Chrena a spoluvystavujúca vnučka Veronika (10. – 23.3.2018) 

realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Dom kultúry Gbely 
výstup: pozvánka 
obsah výskumu: výskum najnovšej tvorby maliara vyznačujúcej sa spontánnou  
expresivitou maliarskeho gesta k sedemdesiatpäťročnému životnému jubileu.   

 Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom (4.10. – 30.11.2018) 
 Jozef Chrena a spoluvystavujúca vnučka Veronika (10. – 23.3.2018) 

realizátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto realizácie: Banská Bystrica, Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica    
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
obsah výskumu: výskum retrospektívy maliarskeho diela od 60. rokov po 
súčasnosť k sedemdesiatpäťročnému výročiu  narodenia.    

 

Vedecká alebo umelecká monografia 
 Oľga Bartošíková 

autori: PhDr. Štefan Zajíček, externe dr. Kubíková   
vydavateľ: Záhorská galéria Jána Mudrpocha v Senici 
ISBN 978-80-89724-35-2    
dátum vydania: 4.11.2018 
rozsah : 228 strán, 216 reprodukcií, z toho 82 farebných 
a 34 čiernobielych      
V poradí už 9. zväzok edície Monografie umelcov 
Záhoria podáva celkový pohľad  na vyše 
sedemdesiatročnú  mnohotvárnu maliarsku a kresliarsku  
tvorbu dnes už 97 ročnej  holíčskej rodáčky, absolventky 
pražskej AVU a členky Skupiny 4 v Bratislave v druhom 
rozšírenom vydaní.     
 
 
 
 
 



 

 

 

 170. výročie povstania meruôsmych rokov 
autori: B. Grimm, J. Viskupič, Š. Zajíček, R. Drška, M. 
Dohňanský, Š. Mocko, S. Bučák, V. Barošková    
vydavateľ: Mesto Senica, TTSK, ZGJM Senica   
ISBN 978-80-89724-34-5  
dátum vydania: 12.10.2018 
rozsah: 52 strán, 54 reprodukcií, z toho 42 farebných, 12 
čiernobielych   
Publikácia spomienkových slávností 170. výročia 
slovenského povstania meruôsmych rokov spojených 
s odhalením renovovaného pomníka popravených 1848.  
 
   

Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
 ORTHS Obrazy a objekty  

autorka: Mgr. Božena Juríčková    
vydavateľ: Záhorské múzeum Skalica  
ISBN – bez ISBN 
dátum vydania: 13.7.2018 
rozsah: 6 strán, 9 farebných reprodukcií  
náklad: 150 kusov 
Publikácia zahŕňa tri profily členov umeleckej rodiny 
Štefana Ortha st., Mgr. art. Martina Ortha, Mgr. art. 
Štefana Ortha ml.   
 
 
 

 Združenie SenART Dekáda 2008-2018 
autorka: Mgr. Dana Janáčková   
vydavateľ: Občianske združenie SenART Senica s podporou Mesta Senica 
z fondu Pro Senica    
ISBN 978-80-972872-2-1  
dátum vydania: 5.4.2018 
rozsah: 26 strán, 31 farebných reprodukcií   
náklad: 350 kusov 
Publikácia pripravená k desaťročnému jubileu pôsobenia združenia hodnotí 
úvodnými a dokumentačnými textami celú doterajšiu činnosť združenia, jeho 
výtvarný profil a profily jeho jednotlivých členov.  
 

  21. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici  
autor: PhDr. Štefan Zajíček   
vydavateľ:  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
v spolupráci s Mestom Skalica   
ISBN 978-80-89724-33-8  
dátum vydania: 23.8.2018 
rozsah 32 strán, 55 farebných reprodukcií   
náklad: 300 kusov 
Publikácia vydaná k 21. členskej výstave Klubu 
výtvarníkov v Skalici s úvodným textom kurátora výstavy 



 

 

 

o činnosti Klubu za posledné dva roky a s reprodukciami diel 26 vystavujúcich 
členov klubu.  

 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej 
 Andrea Demek Eliška Šefčíková LABORATORIUM 

autorka: Mgr. Dana Janáčková  
vydavateľ: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  
ISBN 978-80-89724-31-4  
dátum vydania: 6.6.2018 
rozsah: 6 strán, 8 reprodukcií, z toho 6 farebných a 2 
čiernobiele  
náklad: 200 kusov 
Publikácia s úvodnou textovou časťou prináša rozbor 
tvorby oboch autoriek doterajšej tvorby. Náklad 200 
kusov.  
 
 
 

 Martin Zálešák Rastlinný labyrint  
autorka: Mgr. Dana Janáčková  
vydavateľ: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  
ISBN –  bez ISBN 
dátum vydania: 16.10.2018 
rozsah: 6 strán, 7 farebných reprodukcií  
náklad: 200 kusov 
Skladačka k výstave predstavuje  odborné spracovanie 
tvorby autora posledného desaťročia pri príležitosti jeho 
premiérovej prezentácie na Slovensku v náklade 200 
kusov.  

 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej 
 Sara Pernecká LES(S)MORE 

autorka: Mgr. Božena Juríčková   
vydavateľ: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici   
ISBN 978-80-89724-29-1 
dátum vydania: 2018 
rozsah: 24 strán, 34 farebných reprodukcií   
náklad: 400 kusov 
Doteraz najkomplexnejšie spracovanie autorkinej tvorby 
v okruhu  priestorovej inštalácie a objektu.   
 

 Martin Kellenberger Vesmírna štatistika Obrazy, 
grafika, ilustrácie  
autor: PhDr. Štefan Zajíček    
vydavateľ: vydavateľ: Záhorská galéria Jána Mudrocha 
v Senici   
ISBN 978-80-89724-30-7  
dátum vydania: 8.2.2018 
rozsah: 12 strán, 17 reprodukcií, z toho 16 farebných   
náklad: 300 kusov 



 

 

 

Publikácia k výstave maliarskej, grafickej a ilustrátorskej tvorby známeho tvorcu 
k jeho uplynulému šesťdesiatročnému jubileu obsahuje úvodný text kurátora 
výstavy spolu s farebnou obrazovou a dokumentačnou textovou časťou  
životopisných údajov o autorovi.   
 

 Lýdia Štolcová ± 25   
autorka: Mgr. Božena Juríčková   
vydavateľ: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici   
ISBN 978-80-89724-32-1  
dátum vydania: 9.8.2018 
rozsah: 8 strán, 15 farebných reprodukcií   
náklad: 200 kusov 
Publikácia mapujúca uplynulé štvrťstoročie autorkinej 
maliarskej tvorby ako pokračovanie jej predchádzajúceho 
vystúpenia na pôde Záhorskej galérie.  
 
 
 
 
 

 Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka 
a Slovenska 
autor: PhDr. Štefan Zajíček   
vydavateľ: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici   
ISBN 978-80-89724-36-9 
dátum vydania: 6.12.2018 
rozsah: 36 strán, 43 reprodukcií, z toho 1 čiernobiela  
náklad: 500 kusov  
Obsiahlejšia publikácia k jubilejnej výstave celoživotnej 
tvorby maliara obsahuje úvodnú štúdiu o umelcovi, 
obrazovú časť a dokumentačnú textovú časť.   
 
 

 Dana Motusová Melegová Plocha a priestor  
autorka: Mgr. Dana Janáčková   
vydavateľ: výtvarníčka vlastným nákladom 
ISBN – bez ISBN 
dátum vydania: 3.5.2018 
rozsah: 2 strany, 4 farebné reprodukcie   
náklad: 150 kusov 
Publikácia predstavuje odborné spracovanie doterajšej 
tvorby autorky, ktorá po prvý raz dokumentuje prierez 
doterajšou tvorbou v oboch médiách jej umeleckého 
vyjadrenia – maľbe a komornej plastike v hlinenom 
i polymérovom materiáli. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Dana Motusová Melegová Plocha a priestor 
autorka: Mgr. Dana Janáčková   
vydavateľ: výtvarníčka vlastným nákladom 
ISBN – bez ISBN 
dátum vydania: 3.8.2018 (druhé vydanie) 
rozsah: 2 strany, 4 farebné reprodukcie   
náklad: 50 kusov  
Publikácia vo svojom druhom vydaní k výstave v Holíči 
podáva prierez doterajšou tvorbou autorky v maľbe 
a komorných plastík v hline a polymérovom materiáli.  
 
 
 

 Jana Hajdinová Obrazy 2015-2018 
autorka: Mgr. Božena Juríčková   
vydavateľ: výtvarníčka vlastným nákladom  
ISBN – bez ISBN 
dátum vydania: 13.9.2018 
rozsah: 6 strán, 9 farebných reprodukcií  
náklad: 200 kusov 
Prvé odborné zhodnotenie doterajšej autorkinej maliarskej 
tvorby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom  
autori: prof. Ľ. Hološka, Mgr. Božena Juríčková, P. Milčák   
vydavateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici   
ISBN – bez ISBN 
dátum vydania: 4.10.2018 
rozsah: 8 strán, 15 farebných reprodukcií   
náklad: 150 kusov 
Publikácia k retrospektívnej výstave autorovej figurálnej 
tvorby v období rokov 1961-2018 (vývin premeny figúry 
v kontexte autorovho diela).  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku  
 Zajíček, Štefan: Jozef Chrena jubilejne vystavuje v Skalici. Záhorie XXVII, č. 1, s. 

28-29 
 
Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
  (SB): Kellenbergerova výstava v Senici. MY. Týždenník pre Záhorie 18, č. 5, 

5.2.2018, s. 4 
 (rz): Brezovský rodák Karol Molnár v Záhorskej galérii. Záhorák LIX, č. 47, 

10.12.2018, s. 7 
 A. Berecová: Kalendáriky od detí. Naša Senica XXXXI, č. 1, január 2018, s. 8 
 (rz): Trojica autorov vystavuje. Záhorák LIX, č. 6, 12.2.2018, s. 6 
 (rz): Jozef Chrena s vnučkou v rodnej obci. Záhorák LIX? č. 8, 26.2.2018, s. 6 
 Štefan Orth: Komáčkove maľby. Naša Senica XXXXI, č. 3, marec 2018, s. 7 
 (TASR): Senica: Celoživotná tvorba Feďkoviča. MY. Týždenník pre Záhorie 18, č. 

14, 9.4. – 15.4.2018, s. 6 
 (TASR): SenART oslavuje. MY. Týždenník pre Záhorie 18, č. 16, 23.4.2018, s. 9 
 Viera Barošková: Dekáda SenARTu. Naša Senica XXXXI, č. 5, máj 2018, s. 13 
 TS: Orthovci vystavujú. Naša Senica XXXXI, č. 6-7, jún-júl 2018, s. 7 
 bar: Rodáčka vystavuje v galérii. Naša Senica XXXXI, č. 8, august 2018, s. 8  
 bar: Jeho láskou je krajina. Naša Senica XXXXI, č. 8, august 2018, s. 8 
 Viera Barošková: Z tvorby Jany Hajdinovej. Naša Senica XXXXI, č. 9, september 

2018, s. 10  
 /: Magický svet prírody v obrazoch. Záhorák LIX, č. 41, 29.102018, s. 6 
 (TASR): V galérii sprístupnili Rastlinný labyrint. MY. Týždenník pre Záhorie 18, č. 

44, 5.11.2018, s. 7  
 (rz): Obec Častkov očami SenARTu. Záhorák LIX, č. 45, 26+.11.2018, s. 7  

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej (Autor: názov článku, 
Názov, číslo a ročník periodika,  strany od – do) 
- 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej (Autor: názov článku, 
Názov, číslo a ročník periodika,  strany od – do) 
- 

 

Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Jozef Zamboj Stretnutie v čase  

realizátor výskumu: Mgr. Dana Janáčková  
plánovaný výstup: monografia autora 
rok začatia a ukončenia projektu: december 2017 – december 2019 
Vyhotovenie  monografie známeho dizajnéra a interiérového architekta, 
martinského rodáka  trvale žijúceho v Skalici. 

 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 
 
Webové sídlo organizácie 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie – rok vzniku –  
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), -  

 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici nemá svoju webovú stránku 
 
Sociálne siete  
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici nevyužíva žiadnu sociálnu sieť a na žiadnej 
ani nemá vytvorený svoj profil. 
Facebook 
- 
Istagram 
- 
Iné 
- 
Využívanie médií  
 Záhorák Senica - propagácia výstav a podujatí galérie formou článkov 

s reprodukciami. 
 MY. Týždenník pre Záhorie Senica - propagácia činnosti galérie prostredníctvom 

článkov s reprodukciami.  
 Naša Senica  - uverejňovanie článkov o výstavách a iných podujatiach v galérii 
 Senicko-Skalicko  - propagácia galerijných podujatí.   

 
Výročné správy organizácie  
 
Keďže Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici nemá svoje webové sídlo, 
nezverejňuje ani svoje výročné správy. 
 
Aktívna komunikácia so školami 

 Počet oslovených MŠ – 9, Senica  

 Počet oslovených ZŠ – 32, Senica a okolie  

 Počet oslovených SŠ -  10, Senica a okolie  

 Počet oslovených ZUŠ – 8, Senica a okolie  

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami - ZG v Senici pravidelne zasiela 

všetkým školám pozvánky k výstavám a podujatiam. Odborné pracovníčky 

galérie počas roka navštevujú školy s propagačnými materiálmi a publikáciami 

ZGJM s pozvaním do galérie na jednotlivé výstavy a  programy.  

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl - základným, 

stredným a umeleckým školám  v Senici i celom okolí  je poskytovaný odborný 

sprievod výstavami (odborný pracovníci, kurátori výstav). Pre základné školy sa 

realizujú  vorkšopy, o ktoré je medzi žiakmi veľký záujem (vytváranie vlastných 

umeleckých dielok pod vedením umelca). Všetky školy  počas Dní ICOM, ako 



 

 

 

i v priebehu roka  sa môžu zúčastniť  vedomostných súťaží o výtvarnom 

umení,  stretnúť sa s výtvarnými umelcami a pre materské školy sa pripravujú  

bábkové divadielka.  

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Martin Kellenberger Vesmírna štatistika  SK 150 55 - E 

Nikolaj Feďkovič SK 150 65 - E 

Laboratorium A. Demek, E. Šefčíková  SK 200 54 - E 

Lýdia Štolcová ± 25 SK 120 55 - E 

Martin Zálešák Rastlinný labyrint  SK E 54 - E 

Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, 
Anglicka a Slovenska  

SK 100 50 - E 

Koncert Ján Slávik, Daniela Varínska SK 120 - - - 

Dni galérií ICOM  SK - 36 - - 

Oľga Bartošíková prezentácia knihy  SK 30 - - E 

Sympózium slovensko-české vzťahy vo 
výtvarnom umení  

SK 50 - - E 

Predvianočný koncert  SK 60 - - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

 

Iné formy propagácie  
 

 ZGJM svoju činnosť propaguje  v spolupráci s Infosenom (informačnou 

kanceláriou mesta Senica), na veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave 

a Brne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
-  
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
 Zajíček, Štefan: Oľga Bartošíková monografia, druhé vydanie  
 Zajíček, Štefan: Martin Kellenberger Vesmírna štatistika Obrazy, grafika 

a ilustrácie, publikácia k výstave   
 Janáčková, Dana: Andrea Demek Eliška Šefčíková LABORATORIUM, skladačka 

k výstave   
 Juríčková, Božena: Lýdia Štolcová ± 25 skladačka k výstave     
 Janáčková, Dana: Martin Zálešák Rastlinný labyrint skladačka k výstave   
 Zajíček, Štefan: Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska, 

publikácia k výstave  
 Juríčková, Božena: ORTHS Obrazy a objekty skladačka k výstave  
 Zajíček, Štefan: 170. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov  - 

publikácia  
 
V zahraničí  
 Janáčková, Dana: Milan Flajžík Moja cesta. Hodonínske listy, mesačník 

Mestského úradu Hodonín, č. 7, júl 2018 
 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
- 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE GALÉRIÍ ZA ROK 2018 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v galériách za rok 2018 
Názov 
organizácie 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda 

Priemerný 
vek 

GJK 14 13,9 15 6 1 2 5 932,77 50,2 

ZG 11 10,2 10,2 7 3 3 3 1.080,41 57,7 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov galérií podľa pohlavia za rok 2018 

Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné SPOLU 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

GJK 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 3 2 - - 1 - - - - - 4 2 

Administratívny 
pracovníci - 1 - - - 1 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - 1 3 - 1 - - 1 4 

ZG 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - 1 - - 1 - - - - 1 1 

Odborní pracovníci 1 2 - - - 3 1 - - - 2 5 

Administratívni 
pracovníci - - 1 - - 1 - 1 - - 1 2 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - - 2 - - 1 2 

 
 
 
 
 



 

 

 

Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Muži % Ženy % Spolu % 

 GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG 

do 5 rokov 5 2 36 18 3 - 21 - 8 2 57 18 

do 10 rokov - - - - 2 - 14 - 2 - 14 - 

do 15 rokov - - - - 1 1 7 9 1 1 7 9 

do 20 rokov - - - - 1 1 7 9 1 1 7 9 

nad 20 rokov 1 2 7 18 1 5 7 45 2 7 14 64 

SPOLU 6 4 43 36 8 7 57 64 14 11 100 100 

 
Veková štruktúra zamestnancov galérií za rok 2018 

Názov 
organizácie  do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

GJK 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - 2 1 2 - 1 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 - 1 

Obslužní pracovníci - - - - 3 2 

ZG 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - - - 1 4 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 - - - 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov podľa vzdelania 

Názov organizácie 

Platová trieda Počet zamestnancov Priemerný plat v platovej 
triede 

Priemerný plat 
v dosiahnutom stupni 

GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG 

VŠ II. stupňa 12 12 1 3 1.878 1.208,67 

1.151 1.208,67 

11 - 1 - 1.208 - 

10 - 2 - 884 - 

9 - 1 - 814 - 

8 - 1 - 971 - 

VŠ I. stupňa - 11 - 1 - 1.007,18 

- 1.007,18 - - - - - - 

- - - - - - 

SŠ s maturitou 9 10 2 1 1.135 1.162,07 

875,6 924,77 6 9 1 2 851 890,00 

3 5 3 0,7 641 479,58 

SŠ bez maturity 3 8 1 1 679 836,62 

679 672,63 - 6 - 1 - 581,80 

- 3 - 0,5 - 262,91 

Základné - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - 

 
Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2018 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

GJK 14 3 - 1 

ZG 12 5 - 1 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov galérií za roky 2016 - 2018 
 GJK ZG 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, resp. ukončili vzdelávanie (dištančné 
štúdium, kurzy atď.) 

1 1 2 - - - 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) - - - - - - 



 

 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v galériách za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

Org. príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

GJK 2 1 13 2 - 14 - 2 14 

ZG 0,7 - 10 1 - 11,1 - - 11,2 

 
Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť galérií za roky 2016 - 2018 

Organizácia Expozície počet/nové Výstavy počet/nové 
Ostatná prezentačná 

činnosť 
Počet návštevníkov Tržby v € 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GJK 3/3 3/0 1/1 16/16 18/18 20/20 21 21 - 13.464 9.647 13.487 2.172,7 3.243,9 5.687,46 

ZG 1/0 1/0 1/0 40/31 29/27 33/32 52 25 36 7.443 8.056 8.653 475,5 509 1.170,05 

 
Výstavy v galériách za roky 2016 - 2018 

Organizácia Výstavy Realizácia vlastných putovných výstav 

Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo Počet výstav Reprízy 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GJK 16 18 16 - - 4 - - - 16 18 20 - - - - - - 

ZG 31 27 5 35 25 27 - - 1 40 29 32 2 1 4 5 1 8 

 
Návštevnosť 
 

Počet platiaci a neplatiacich návštevníkov v galériách za roky 2016 - 2018 

Organizácia 2016 2017 2018 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

GJK 2.441 11.512 2.920 6.727 4.096 9.391 

ZG 3.709 3.734 5.036 3.020 3.910 4.773 

SPOLU 6.150 15.246 7.956 9.747 8.006 14.164 

 
 



 

 

 

Návštevnosť škôl v galériách za rok 2018 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GJK 45 48 72 958 1.213 1.412 

ZG 201 230 384 5.028 6.030 5.396 

SPOLU 246 278 456 5.986 7.243 6.808 

* bez MŠ 
 

Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond galérií za roky 2016 - 2018 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GJK 4.735 4.773 4.781 4.735 4.773 4.781 

ZG 3.176 3.177 3.181 3.000 3.001 3.005 

SPOLU 7.911 7.910 7.962 7.962 7.774 7.786 

 
Akvizičná činnosť galérií za roky 2016 - 2018 

Organizácia 

Prírastky zbierkových predmetov Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov 

Dar Zber Kúpa Spolu TTSK Iné Spolu 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GJK 12 29 4 - - - 4 9 4 16 38 8 4.280 8.205 1.900 - 15.295 19.950 4.280 23.500 21.850 

ZG 1 1 3 - - - - - 1 1 1 4 - - 90 - - 1.710 - - 1.800 

SPOLU 13 30 7 - - - 4 9 5 17 39 12 4.280 8.205 1.990 - 15.295 21.660 4.280 23.500 23.650 

 
Ochranná činnosť galérií za roky 2016 - 2018 

Organizácia Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GJK 2 2 - - - - 2 2 - - 3.254 - 520 - - 520 3.254 - 

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

SPOLU 2 2 - - - - 2 2 - - 3.254 - 520 - - 520 3.254 - 

 
 
 



 

 

 

Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti galérií za roky 2016 - 2018 
Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Edičná činnosť Publikačná činnosť 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

GJK 2 - - 5 4 4 4 5 - 

ZG 31 29 33 12 10 10 36 23 26 

 
Knižný fond v galérii za rok 2018 

Organizácia 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v EUR 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

GJK 1.318 34 8,40 € 25 10 - 10 

ZG 1.552 25 - 149 11 - 11 

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v galériách za roky 2016 - 2018 
 GJK ZG 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Výchovno-vzdelávacie aktivity 10/513 15/226 31/465 7/215 - - 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 58/1.413 112/1.120 63/1.412 6/153 2/42 5/93 

Prednášky a besedy 3/134 4/168 6/94 21/708 11/385 12/302 

Vernisáže 12/868 17/783 11/933 6/534 5/432 6/545 

Koncerty a festivaly 5/1.080 6/590 4/551 3/254 2/183 3/242 

Špecializované akcie – vlastné - - - 3/87 2/74 3/92 

Špecializované akcie – cudzie 4/3.098 1/60 - - - - 

Konferencie a semináre - - - 2/145 1/53 2/104 

Ostatné - - - 4/413 2/61 5/161 

SPOLU 92/7.106 155/2.947 115/3.55 52/2.509 25/1.230 36/1.539 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSVETY 
STREDISK

Á 
• GALANTSKÉ OSVETOVÉ 

STREDISKO 
 
 

• TRNAVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO 

 
 

• ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V SENICI 

 
 

• ŽITNOOSTROVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V DUNAJSKEJ 
STREDE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 517  PODUJATÍ 
 
 

• 38.010  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

OSVETOVÉ STREDISKÁ 
 
 

Osvetové strediská svojím pôsobením prispievajú k rešpektovaniu ľudských 
práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k 
zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a k 
rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrnotvornej hodnoty spoločnosti.  

Zabezpečujú najmä rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na 
celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni, rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a 
regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území 
Slovenskej republiky a v zahraničí, ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho 
dedičstva,  rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, 
dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry, 
neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských 
javov, dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti 
astronómie, neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie..  

V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobia štyri regionálne osvetové strediská: 
Galantské osvetové stredisko (ďalej len GOS), Trnavské osvetové stredisko (ďalej 
len TOS), Záhorské osvetové stredisko v Senici (ďalej len ZOS) a Žitnoostrovské 
osvetové stredisko v Dunajskej Strede (ďalej len ŽOS). 
 

Územná pôsobnosť: osvety majú regionálnu pôsobnosť 
  

Personálna vybavenosť: v štyroch pracuje spolu  33  pracovníkov 
 

Priemerná mzda: 976,4 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  647.526,75 € 
 124.339 €  Galantské osvetové stredisko 
 177.745 €  Trnavské osvetové stredisko 
 175.396,75 €  Záhorské osvetové stredisko v Senici 
 170.046 €  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
 

Finančné prostriedky získané z grantov BV:  86.130 € 
 24.600 €  Galantské osvetové stredisko 
 34.950 €  Trnavské osvetové stredisko 
 10.830 €  Záhorské osvetové stredisko v Senici 
 15.750 €  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
 

Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  5.289,15 € 
 1.411,25 €  Galantské osvetové stredisko 
 2.594 €  Trnavské osvetové stredisko 
 623 €  Záhorské osvetové stredisko v Senici 
 660,9 €  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
 

Tržby a vlastné výnosy:  4.090,37 €      
 1.610 €  Galantské osvetové stredisko 
 474 €  Trnavské osvetové stredisko 
 1.282,37 €  Záhorské osvetové stredisko v Senici 



 

 

 

 

 

 724 €  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
 

Príspevok zriaďovateľa KV: 2.340 € 
 0 € Galantské osvetové stredisko 
 0 €  Trnavské osvetové stredisko 
 0 €  Záhorské osvetové stredisko v Senici 
 2.340 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v D. Strede - odvlhčenie  
  budovy Galery Nova 
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV: 0 € 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV: 0 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

    
   GALANTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

    Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií  2018 
 

 



 

 

 

 

 

Galantské osvetové stredisko 

 
adresa: Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 
tel.: 031/ 780 26 21, 0902/ 904 201 
e-mail: osveta_galanta@zupa-tt.sk  
web: www.osvetaga.zupa-tt.sk  
zriaďovacia listina č. 1346 zo dňa 01. 04. 2002 
rok založenia organizácie: 1953 
riaditeľ: Mgr. Margita Knappová  
 

              Dom Matice slovenskej – sídlo GOS 

Územná pôsobnosť: GOS úspešne 
rozvíja spoluprácu s obcami, mestami, 
kultúrno-spoločenskými organizáciami a 
občianskymi združeniami sídliacimi na 
území regiónu Galanta a cezhraničnú 
spoluprácu so župou Győr-Moson-Sopron 
v Maďarsku.  

 
Špecializácia: Základným poslaním GOS 
je organizovanie tvorivých aktivít v 
oblastiach záujmovej umeleckej, 
vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej 
činnosti a poskytovanie metodických a poradenských služieb realizátorom osvetovej 
práce. Svoju činnosť GOS zameriavalo aj na podporu rozvoja kultúry národnostných 
menšín maďarskej, židovskej i rómskej. GOS sa spolu s partnermi snažilo začleniť do 
kultúrneho života regiónu aj ľudí so zdravotným postihnutím, v rámci ZUČ a  
postupových súťaží vyhlásených MK SR, NOC Bratislava a inými organizáciami.  
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GOS za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 74.200 76.400 76.400 100 

620 Odvody 28.335 28.855 28.855 100 

630 Tovary a služby 20.342 19.014 19.014 100 

640 Bežný transfer 70 70 70 100 

Spolu 122.947 124.339 124.339 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov GOS za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy:   1.610 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GOS z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU Šoporňanský 
fašanek 
 

3.000 1.500 79,25 BV 

2 FPU FestMlaDych 
2018 - krajská 
postupová súťaž 
a prehliadka 
detských a 
mládež. 
dychových hudieb 

3.500 3.000 159 BV 

3 FPU STRUNOBRANIE 
2018 - krajská 
postupová súťaž 
a prehliadka 
neprofesionálnych 

3.500 3.000 159 BV 



 

 

 

 

 

hudobných skupín 
a sólistov 

4 FPU Čaro slova - 
krajský festival 
umeleckého 
prednesu žien  

1.550 1.500 80 BV 

5 FPU Stretnutie vo 
farbách  
- workshopy a 
výstava     

1.900 1.000 53,00 BV 

6 FPU Kronika 2018  
- workshopy pre 
obecných 
kronikárov   

1.750 1.000 53,00 BV 

7 FPU Galantská paleta - 
prezentácia 
neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby  

2.100 2.000 108 BV 

8 Mesto Galanta Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj.. - 
prehliadka 
detských a dosp. 
folklórnych 
súborov 

2.500 2.000 150 BV 

9 Mesto Galanta Galantská paleta - 
verejná 
prezentácia diel 
neprofesionálnych 
výtvarníkov mesta 
Galanta                                      

1.500 800 70 BV 

10 Fond na 
podporu 
kultúry 
národnostných 
menšín 

Týždeň židovskej 
kultúry 

5.850 2.000 110 BV 

11 Fond na 
podporu 
kultúry 
národnostných 
menšín 

Kultúra nás spája 
- Multikultúrny 
festival 4.250 3.000 170 BV 

12 

MK SR 

Integrácie - 
výtvarné aktivity 
seniorov so 
zdravotným 
postihnutím 

1.950 1.900 110 BV 

13 
MK SR 

Aktívne starnutie   
- umelecká tvorivá 
činnosť seniorov 

1.950 1.900 110 BV 

Spolu BV 24.600 1.411,25  

Spolu KV - -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe GOS za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

- - - - - 

 

Objekty v nájme GOS za rok 2018 
Celkový počet 

objektov 
Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 Kancelárske priestory 123,3 - 

 

Priestorové podmienky GOS v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

123,3 -- - 123,3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 

 

 
Výstavy 

 

Galantská paleta 
(8.2. - 17.3. 2018) 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ 
Galanta 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 500 
 
Výstava diel členov klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov v Renesančnom kaštieli 
v Galante 
 

Krehká krása kraslíc 
(26.3. – 13.4. 2018) 
miesto realizácie: Domov dôchodcov v 
Galante - Patria 
organizátor: Galantské osvetové stredisko, 
Domov dôchodcov v Galante - Patria 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava kraslíc spojená s tvorivými dielňami  

 

 

 

 

 

Podoby blesku 
(04. – 30.4. 2018) 
miesto realizácie: Inovatech v Sládkovičove 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 300 
 
Autorská výstava fotografií Benjamína 
Dráfiho 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Daniel Boris: Autorská výstava 
(4.4. - 31.5. 2018) 
miesto realizácie: Severné krídlo 
Neogotického kaštieľa v Galante 
Mestské kultúrne stredisko v Galante, GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava diel z tvorby Daniela Borisa, člena 
Klubu výtvarníkov Galantská paleta  
 

Výstava diel členov Klubu výtvarníkov  
(10. - 30.4., 25.5. - 3.06., 13.- 30.11.2018) 
miesto realizácie: GOS, Kultúrny dom v 
Eliášovciach 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 450 
 
Výstava diel členov Klubu výtvarníkov 
Galantská paleta 
 
Integrácie  
(23. - 28.4., 11. - 20.9., 13. - 30.11.2018) 
Organizátor: GOS 
miesto realizácie: GOS, Kultúrny dom 
v Eliášovciach  
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 350 
 
V rámci troch výstav projektu Integrácie bolo 
spoločným menovateľom všetkých prezentovaných výtvarníkov – Pavla Kohúta, Jána 
Kollároviča a Evy Králikovej-Tóthovej a ich diel úprimná umelecká výpoveď, láska k 
tvoreniu a radosť z výsledkov snaženia. 
 

Ja a naše krásne Slovensko  
(apríl – november 2018) 
miesto realizácie: Galantské osvetové 
stredisko, Špeciálna ZŠ Galanta, Špeciálna 
ZŠ Sereď,                  Inovatech Sládkovičovo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 320 
 
18. ročník výtvarnej súťaže, do ktorej sa 
zapojili špeciálne základné školy z Galanty, 
Sládkovičova, Serede, Tomášikova a Jelky. 
Z výtvarnej súťaže boli následne realizované 
štyri výstavy najkrajších prác 



 

 

 

 

 

Prechádzky 
(2. - 21.5., 5. - 30.11.2018) 
miesto realizácie: Mestský úrad v Galante, 
Inovatech Sládkovičovo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 900 
 
Výstavy fotografií Petra Dužeka 
 

 

 

 

 

Svet kovačického insitného umenia 
(3.5. - 9.6.2018) 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 400 
Výstava diel z tvorby kovačických maliarov.  
 

 

 

Adriana Decsiová: Mandaly 
(9. - 31.5.2018) 
miesto realizácie: Inovatech v Sládkovičove 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 250 
 
Výstava diel z tvorby Adriany Decsiovej, členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta  
 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 
(máj 2018) 
miesto realizácie: Mestský úrad v Galante 
organizátor: Galantské osvetové stredisko, 
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej 
kultúry Slovenska v Galante, Mestský úrad v 
Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 700 
 
Výstavy výtvarných prác zo súťaže 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Magické Slovensko 
(2. - 31.8.2018) 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ Galanta 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 350 
 
Výstava fotografií Laca Struhára 
 
 
 
Stretnutie vo farbách 
(10.8.2018) 
miesto realizácie: Park pri Neogotickom kaštieli 
v Galante 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Stretnutie s výtvarným a fotografickým umením 
v netradičnom prostredí  
a v netradičnej forme 

 

Ján Kollárovič,  Rudolf Bazsalovics 
(19. - 31.10.2018) 
miesto realizácie: Mestské kultúrne stredisko 
Šamorín 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 200 
 
Spoločná výstava diel výtvarníka Jána 
Kollároviča a fotografa Rudolfa Bazsalovicsa, 
členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta. 

 

Farebný svet Rómov 
(október 2018) 
miesto realizácie: Mestský úrad v Galante 
organizátor: Spolok pracovníkov miestnej a 
regionálnej kultúry Slovenska v Galante, GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 500 
 
Výstava z krajskej súťaže výtvarných prác detí 
a mládeže rómskej národnosti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Karol Dudás: Autorská výstava 
(13.10.2018) 
miesto realizácie: Kultúrny dom v Kráľovom 
Brode 
organizátor: GOS, Obec Kráľov Brod 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Autorská výstava diel z tvorby Karola Dudása, 
člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta  

 

Prezentácia aktivít zdravotne postihnutých 
(12. - 31.10.2018) 
miesto realizácie: INOVATECH Sládkovičovo 
Organizátor: Spolok PMaRK Slovenska v 
Galante, GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 230 
 
Na výstave boli prezentované práce zdravotne 
postihnutých z Domova sociálnych služieb pre 
deti a dospelých v Šintave, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, 
seniorského centra Antonius v Sládkovičove  
a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante. Svojimi dielami výstavu 
obohatil výtvarník Pavel Kohút z Galanty, ktorý maľuje najmä krajinky, ale aj portréty 
a zátišia.   

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Stretnutie členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov 
(12.1., 2.6.2018) 
miesto realizácie: GOS, Obec Jahodná 
organizátor: GOS 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 30 
 
Stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov Galantskej palety je projekt, ktorý má 
dlhodobý charakter a jeho zámerom je podnietiť vzájomné stretávanie sa, výmenu 
názorov a skúseností, organizovať zaujímavé stretnutie, podujatia a výstavy pre ľudí 
pôsobiacich v oblasti výtvarného umenia    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Šoporňanský fašanek 
(10.2.2018) 
miesto realizácie: Obec Šoporňa 
organizátor: Galantské osvetové stredisko, 
obec Šoporňa 
výstup: plagát, pozvánka, leták 
počet návštevníkov: 650 
 
Znovuoživenie zvykov a podpora zachovávania tradícií v obci Šoporňa formou 
naštudovania hudobno-folklórneho programu viažuceho sa k tradícii konca fašiangov 
a jeho predvedenie širokej verejnosti prostredníctvom miestnych folklórnych skupín a 
hudobných zoskupení 

 

Úkryt v ZOO 
(20.3.2018) 
miesto realizácie: Múzeum holokaustu v Seredi 
organizátor: Múzeum holokaustu v Seredi, 
Poľský inštitút v Bratislave, GOS 
výstup: plagát a pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Prezentácia celovečerného filmového diela režiséra Niki Caro pod názvom Úkryt v 
ZOO. Film zachytáva udalosti a osudy ľudí v období holokaustu    

 

Deň Zeme 2018 
(20.4.2018) 
miesto realizácie: park pred Renesančným 
kaštieľom v Galante 
organizátor: Trnavský samosprávny kraj, 
Galantské osvetové stredisko, Mesto Galanta 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja, v 
spolupráci s mestom Galanta a pod organizačným zabezpečením Galantského 
osvetového strediska sa už po jedenásty raz uskutočnil v Galante v rámci Dňa Zeme 
symbolický akt sadenia stromu  
 
Detský divadelný súbor: Za šecki drobné  
(23.5., 25.6., 28.9., 6.11.2018) 
miesto realizácie: DMS Galanta, KOS Nitra, 
Divadlo Paradox Nové Zámky 
organizátor: Galantské osvetové stredisko 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 250 
 
Detský divadelný súbor Za šecki drobné  sa 
predstavil hrou: JURKO 

 



 

 

 

 

 

Koncert: Úľančanka 
(1.5.2018) 
miesto realizácie: Amfiteáter v Galante 
organizátor: Galantské osvetové stredisko 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Účinkovanie speváckeho súboru Úľančanka z 
obce Pusté Úľany v rámci prvomájového 
koncertu.    

 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj... 
(1.5.2018) 
miesto realizácie: Amfiteáter v Galante 
organizátor: Galantské osvetové stredisko 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 150 
 
Okresná prehliadka folklórnych súborov  

 

 

 

Tancuj pre radosť 
(1.5.2018) 
miesto realizácie: Amfiteáter v Galante 
organizátor: GOS, Mestské kultúrne stredisko 
Galanta 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 450 
 
Prehliadka choreografií súborov moderného 
tanca  
 

 

Koncert pre Andráska Pódu 
(10.6.2018) 
miesto realizácie: Galanta 
organizátor: OZ Konrádko, MsKS Galanta, GOS 
výstup: plagát a leták 
počet návštevníkov: 200 
 
Koncert na pomoc pre zdravotne ťažko 
postihnutého Andráska Pódu    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dožinkové slávnosti  a Deň ľudových tradícií 
2018 
(9.8.2018) 
miesto realizácie: Nádvorie neogotického 
kaštieľa v Galante 
organizátor: Trnavský samosprávny kraj, GOS 
výstup: plagát a pozvánka 
počet návštevníkov: 550 
 
Tradičné stretnutie s krásami nášho folklóru prostredníctvom ľudového tanca, ľudovej 
hudby a piesne. Dožinkový festivalový program bol zostavený z vystúpení folklórnych 
súborov, ľudových hudieb a sólistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného a 
tanečného folklóru   
 

 

Týždeň židovskej kultúry 
(5.9., 12.9., 17.9.2018) 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v 
Galante, Múzeum holokaustu v Seredi, 
Inovatech v Sládkovičove 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Podujatie Týždeň židovskej kultúry sa stalo 
významným kultúrno-spoločenským podujatím v rámci celého Trnavského kraja, ktoré 
prezentuje umelecké hodnoty, tradíciu a históriu židovského kultúrneho dedičstva.  

 

 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 
(7.9.2018)  
miesto realizácie: Mestský park Sereď 
organizátor: Trnavský samosprávny kraj, GOS, 
Mesto Sereď, Múzeum holokaustu SNM – MŽK 
v Seredi 
výstup: plagát a pozvánka 
počet návštevníkov: 250 
 
Pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a 
rasového násilia, ktoré sa každoročné koná v mestskom parku v Seredi za účasti 
zástupcov TTSK, miestnej samosprávy a zástupcov židovských obcí   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Romafest 2018 
(30.9.2018) 
miesto realizácie: Park pri Neogotickom kaštieli 
v Galante 
organizátor: Spolok PMaRK Slovenska v 
Galante,  GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 160 
 
Tradičný festival rómskej kultúry Romafest 
prezentuje kultúru rómskej národnostnej menšiny v oblasti  hudby, spevu a tanca.  

 

Zlaté struny citary 
(6.10.2018) 
miesto realizácie: Obec Kráľov Brod 
organizátor: Spolok pracovníkov miestnej a 
regionálnej kultúry Slovenska v Galante, GOS 
výstup: plagát, pozvánka a leták 
počet návštevníkov: 300 
 
Zámerom podujatia Festival citarovej hudby bolo 
uchovávanie, oživovanie a šírenie ľudovej 
hudobnej tradície prezentovanej citarami a citarovou hudbou a jej sprostredkovanie 
verejnosti a mladej generácii.  

 

Kultúra bez bariér 
(12.10.2018) 
miesto realizácie: INOVATECH Sládkovičovo 
organizátor: Spolok PMaRK Slovenska v 
Galante,  GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 105 
 
Umelecké stretnutie pod názvom Kultúra bez 
bariér, na ktorom boli prezentované aktivity 
znevýhodnených skupín obyvateľstva.  

 

Kultúra nás spája 
(18.10.2018) 
miesto realizácie: Kultúrny dom v Šoporni 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 170 
 
Multikultúrny festival hudby, spevu a tanca pod 
názvom Kultúra nás spája sprístupňuje širokej 
verejnosti krásu, estetiku a rozmanitosť kultúry 
rôznych národností žijúcich na našom zmiešanom území.  
 



 

 

 

 

 

Kodályova Galanta 2018 
(22.11.2018) 
miesto realizácie: Mestské kultúrne stredisko v 
Galante 
organizátor: Spolok pracovníkov miestnej a 
regionálnej kultúry Slovenska v Galante, GOS 
výstup: plagát a pozvánka 
počet návštevníkov: 160 
 
Festival hudobnej kultúry z oblasti zborového 
spevu ako nehmotného hudobného kultúrneho dedičstva je úzko spätý s významnou 
osobnosťou hudobnej kultúry, skladateľom a propagátorom zborového spevu 
Zoltánom Kodályom. 
 

 

 

Podujatia organizované GOS v roku 2018 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Učme sa tolerancii ZŠ Veľké Úľany,   
ZŠ s VJM Veľké Úľany 

Spojená škola Sládkovičovo 

575 

Prevencia nelátkových závislostí ZŠ G. Dusíka Galanta 
ZŠ Štefánikova ul. Galanta 

ZŠ Sídl. SNP Galanta 
ZŠ Z. Kodálya s VJM Galanta 

239 

Prevencia soc.-pat. javov ZŠ Sídl. SNP Galanta 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 GOS - DDS Za šecki drobné, súťažiaci, metodické usmernenia a konzultácie 

k plánovaným divadelným, literárnym a recitátorským súťažiam a usmernenia 
pri  zabezpečení účasti recitátoriek a recitátorov a divadelného súboru vo vyšších 
kolách postupových súťaží 

 

Úsek folklór 
 GOS - metodicko-konzultačné poradenstvo venované  výkladom propozícií 

a špecifickým súťažným usmerneniam pri realizácii podujatí a pri zabezpečení 
účasti v postupových súťažiach 

 

Úsek komorná a dychová hudba 
 GOS, metodické poradenstvo zamerané na usmernenie dychových hudieb 

pripravujúcich sa na postupovú súťaž FestMlaDych 2018 
 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 GOS - Fotoklub v Galante, Klub výtvarníkov Galantská paleta, metodické 

poradenstvo a konzultácie k usmerneniu členov pri príprave diel na postupové 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby  

 

 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Organizácie a inštitúcie okresu Galanta, metodické usmernenia zamerané na 

realizáciu autorských a kolektívnych výstav a kultúrno-spoločenských podujatí 
 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Organizácie a inštitúcie okresu Galanta, metodické usmernenia zamerané na 

realizáciu autorských a kolektívnych výstav a kultúrno-spoločenských podujatí  
 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre realizáciu kultúrnych podujatí a aktivít v meste Galanta, Mestské 

kultúrne stredisko Galanta  
 Redakčná rada časopisu Obzor, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti 

v okrese Galanta 
 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Ekonomické poradenské služby 

 

 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 Čaro slova (19., 20., 22.3.2018), okres, priestory GOS, okresné kolá v umeleckom 

prednese v I. - V. kategórii, poézia a próza 
 Malé divadelné dosky (16.3.2018), okres, Divadelná sála Mestského kultúrneho 

strediska v Galante, okresná súťažná prehliadka detských divadelných súborov 
 Štúrov Zvolen (6.3.2018), okres, priestory GOS, okresná súťaž v rétorike 
 Čaro slova (21.9.2018), kraj,  Renesančný kaštieľ Galanta, 51. ročník krajského 

festivalu umeleckého prednesu žien v Galante 
 Timravina studnička (17.10.2018), okres, priestory GOS, okresná súťaž v 

umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 
 O Cenu Dominika Tatarku (20.4.2018), okres, priestory GOS, okresné kolo 

celoslovenskej literárnej súťaže 
 Tak píšem ja (5.10.2018), okres, priestory GOS, okresné kolo súťaže amatérskej 

literárnej tvorby 
 

Dychová hudba 
 Festmladých 2018 (30.9.2018), kraj, park pri Neogotickom kaštieli v Galante, 

krajská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových 
hudieb 

 

Folklór 
 Muzika hraj (27.3.2018), okres, DSS Patria v Galante, okresná súťažná prehliadka 

detského hudobného folklóru 
 Nositelia tradícií 2018 (13.4.2018), okres, priestory GOS, okresná súťaž 

folklórnych skupín 
 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Amfo 2018 (19.4.2018), okres, priestory GOS, okresná súťaž neprofesionálnej 

fotografickej tvorby 
 Výtvarné spektrum (28.2.2018), okres,  Renesančný kaštieľ Galanta, okresné kolo 

súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
 Žitnoostrovské pastelky (24.1.2018), okres, priestory GOS, XIX. medzinárodná 

prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 
 Gorazdovo výtvarné Námestovo (3.5.2018), okres, priestory GOS, výtvarná súťaž 

detí a mládeže zameraná na národnú históriu 
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2018 (24.5.2018), medzinárodná, 

priestory GOS, Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, 
ENA - Nadácia pre zdravú spoločnosť v Győri, súťaž výtvarných prác 

 Farebný svet Rómov (9.7.2018), okres, priestory GOS, Spolok pracovníkov 
miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, výtvarná súťaž detí a mládeže 
rómskej národnosti 

 Farebný svet Rómov (4.10.2018), kraj, Mestský úrad Galanta, výtvarná súťaž detí 
a mládeže rómskej národnosti 



 

 

 

 

 

 Vesmír očami detí (23.3.2018), okres, priestory GOS, okresný výber výtvarných 
prác do celoslovenského kola súťaže 

 Ja a naše krásne Slovensko (24.4.2018), okres, priestory GOS, 18. ročník 
okresnej súťaže výtvarnej tvorby žiakov Špeciálnej základnej školy,  slávnostné 
vyhodnotenie a vernisáž okresnej súťaže výtvarnej tvorby žiakov  

 Vianočná pohľadnica (6.11.2018), okres, priestory GOS, tradičná detská výtvarná 
súťaž 

 Digitfoto Galanta (11.8.2018), medzinárodná, Renesančný kaštieľ v Galante, 
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, súťaž 
neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou 

 

Film a video 
- 
 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Vianočná pohľadnica (6.11.2018), okres, priestory GOS, tradičná detská výtvarná 

súťaž 
 Hollého pamätník (26. - 27.4.2018), kraj,  ZUŠ M. Schneidera Trnavského 

v Trnave, TOS, súťaž v umeleckom prednese I. - V. kat. 
 Štúrove a Hollého rétorické Drahovce (28.3.2018), kraj, ZŠ Drahovce, krajské kolo 

celoštátnej súťaže v rétorike 
 Naša Vansovej Lomnička (12. - 13.10.2018), celoslovenská, Stará Ľubovňa,  

Ľubovnianske osvetové stredisko, 51. ročník celoslovenského festivalu 
umeleckého prednesu žien 

 Timravina studnička (23.11.2018), celoslovenská, Lučenec,  Mestský úrad 
Lučenec,   súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 

 O Cenu Dominika Tatarku (25.5.2018), celoslovenská, Kultúrny dom v Plevníku, 
v Drienovom, ZŠ Plevník – Drienové, celoslovenská literárna súťaž 

 Tak píšem ja (14.12.2018), celoslovenská, Pohronské osvetové stredisko Žiar nad 
Hronom, súťaž amatérskej literárnej tvorby s celoslovenskou účasťou 

 Senická divadelná jar (17.4.2018), kraj, MsKS Senica, Záhorské osvetové 
stredisko, krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

 Ve Skalici na rínečku (9.5.2018), kraj, Dom kultúry Skalica, Záhorské osvetové 
stredisko, súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Trnavského kraja 

 Nositelia tradícií (19.5.2018), kraj, KD Červeník,  Trnavské osvetové stredisko, 
súťaž folklórnych skupín Trnavského kraja 

 FestMlaDych 2018 (10. - 11.11.2018), celoslovenská, Dolná Súča,  Trenčianske 
osvetové stredisko, postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych 
dychových hudieb 

 Amfo 2018 (8.6.2018), kraj, Skalica, Záhorské osvetové stredisko, súťaž 
neprofesionálnej fotografickej tvorby 

 Amfo 2018 (9.11.2018), celoslovenská, Nitra, Krajské osvetové stredisko Nitra, 
súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby 

 Výtvarné spektrum (3.5.2018), kraj, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede,  
Žitnoostrovské osvetové stredisko, súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 Výtvarné spektrum  (september 2018), celoslovenská,  Trenčín, Národné osvetové 
centrum, súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 



 

 

 

 

 

 Žitnoostorovské pastelky (jún 2018),  Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede,  
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, XIX. medzinárodná súťaž 
výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (14.6.2018), celoslovenská, Dom kultúry 
v Námestove,  Mesto Námestovo, výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na 
národnú históriu 

 Vesmír očami detí (máj 2018), celoslovenská, Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove, výtvarná súťaž 

 Vianočná pohľadnica (17.12.2018), medzinárodná, Oravské kultúrne stredisko v 
Dolnom Kubíne, súťaž výtvarných prác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov 
(28.2.2018) 
miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 29 
pre účastníkov okresného kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 
spektrum, úsek: výtvarníctvo 

 Hodnotiaci seminár pre rétoriku 
(6.3.2018) 
miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 3 
Seminár pre účastníkov okresnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen,  úsek 
hodnotenia: rétorika 

 Hodnotiaci seminár pre amatérskych divadelníkov 
(16.3.2018) 
miesto konania: MsKS 
počet účastníkov: 37 
Seminár pre účastníkov okresnej prehliadky divadelných súborov Malé divadelné 
dosky, úsek: divadlo 

 Hodnotiaci seminár pre recitátorov poézie a prózy v I.- IV. kategórii  
(19., 20., 22.3.2018) 
mesto konania: GOS 
počet účastníkov 75 
V rámci okresného kola umeleckého prednesu žiakov ZŠ, SŠ a dospelých Čaro 
slova, úsek: umelecký prednes 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť detského hudobného folklóru 
(27.3.2018) 
miesto konania: DSS Patria v Galante 
počet účastníkov: 3 Detské spevácke skupiny a 6 sólistov spevákov 
Seminár pre účastníkov okresnej súťažnej prehliadky detského hudobného 
folklóru Muzika hraj...., úsek: folklór 

 Hodnotiaci seminár pre folklórne skupiny 
(13.4.2018) 
miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 3 
Seminár pre účastníkov okresnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín  Nositelia 
tradícií, úsek folklór 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 
(19.4.2018) 
miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 7 

Seminár pre účastníkov okresnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Amfo, úsek: fotografia 

 Hodnotiaci seminár pre účastníkov literárnej súťaže  
(20.4.2018) 



 

 

 

 

 

miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 3 
Seminár pre účastníkov literárnej súťaže O cenu Dominka Tatarku, úsek: literárna 
tvorba 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 
(11.8.2018) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v Galante 
počet účastníkov: 48 
účastníkov súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Digitfoto Galanta, úsek: 
fotografia 

 Hodnotiaci seminár pre recitátorky poézie a prózy  
(21.9.2018) 
miesto konania: Renesančný kaštiel v Galante 
počet účastníkov: 16 
Seminár v rámci festivalu v umeleckom prednese žien Čaro slova, úsek: umelecký 
prednes 

 Hodnotiaci seminár pre detskéa mladéžnicke dychové hudby 
(30.9.2018) 
miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 51 
Seminár pre účastníkov krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských a 
mládežníckych dychových hudieb FestMlaDych, úsek: dychová hudba 

 Hodnotiaci seminár pre účastníkov literárnej súťaže  
(5.10.2018) 
miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 6 
Seminár pre účastníkov literárnej súťaže Tak píšem ja, úsek: literárna tvorba 

 Hodnotiaci seminár pre recitátorov  
(17.10.2018) 
miesto konania: GOS 
počet účastníkov: 4 
Seminár pre recitátorov v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 
Timravina studnička, úsek: umelecký prednes 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 Aktivity v Galante v rámci 18. ročníka celomestského podujatia pod názvom 

Drogám povedz nie!, súčasťou náučno-zábavného projektu boli vedomostné kvízy 
z oblastí prevencie závislostí (20.6.2018), Spolok PMaRK Slovenska v Galante, 
GOS, Mesto Galanta, RÚVZ Galanta, OR PZ Galanta, SČK – územný spolok 
Galanta 

 Bezpečné prázdniny, vzdelávacie podujatie propagujúce zdravý spôsob života a 
bezpečné správanie počas leta, náučný program zostavený zo všeobecných 
pravidiel bezpečnosti (20.6.2018), Spolok PMaRK Slovenska v Galante, GOS, 
Mesto Galanta, RÚVZ Galanta, OR PZ Galanta, SČK – územný spolok Galanta 

 Prevencia nelátkových závislostí, semináre z oblasti prevencie sociálno-
patologických javov (10., 17.5.2018), GOS, prednášajúci: PhDr. Terézia Stredl, 
PhD.,  Univerzita J. Sellyeho v Komárne, PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,  Národné 



 

 

 

 

 

osvetové centrum v Bratislave a Mgr. Barbora Kuchárová, PhD., Občianske 
združenie Prima, ZŠ Z. Kodálya s VJM Galanta 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 Tvorivá dielňa detskej dramatickej tvorivosti (priebežne 2018), GOS, stretnutie detí 

a mládeže okresu Galanta, 4xmesačne, podpora a rozvoj tvorivého nadania u detí 
a mládeže, GOS, odborný dohľad: Ing. Diana Paška Hrabovská a Ing. Viera 
Ralíková, plagát, leták, počet účastníkov: 12 

 Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov seniorov (12., 17.07. 
2018), GOS, začlenenie seniorov – výtvarníkov a fotografistov do nových aktivít, 
podpora výmeny názorov a skúseností a motivácia seniorov pre ďalšiu tvorivú 
činnosť, plagát, leták, počet účastníkov: 22 

 Aktívne starnutie, umelecké tvorivé stretnutia (25., 26.06.  a 2., 3.07.2018), GOS, 
Denné centrum pri Mestskom úrade v Galante, tvorivé umelecké stretnutia 
poskytujúce seniorom rovnosť príležitostí a možnosť integrovať sa v rámci 
spoločnosti, plagát, leták, počet účastníkov: 80 

 Jar prichádza, tvorivé dielne na podporu uchovávania ľudových tradícií, 
propagovania kultúrne dedičstvo našich starých rodičov a iniciovanie záujmu o 
ľudové zvyky, v rámci dielní sú ručne vyrábané tradičné veľkonočné ozdoby 
(27.03.2018), Domov dôchodcov v Galante, Patria, GOS, plagát a leták, počet 
účastníkov: 40 

 Interaktívne tvorivé dielne v rámci programu Učme sa tolerancii, vzdelávanie pre 
záujemcov z Veľkých Úľan, okres Sládkovičovo (16. - 23.03.2018, 26.03. - 09.04. 
2018, 23.04. - 4.05.2018), Veľké Úľany, Sládkovičovo, GOS, Spolok pracovníkov 
miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, plagát, počet účastníkov: 575 

 

 

Koncerty a festivaly 
- 

 

 

Špecializované akcie 
 Semináre na tému Prevencia sociálno-patologických javov (17.5.2018) 

miesto konania: ZŠ na sídlisku SNP Galanta 
Organizátor: GOS, Mesto Galanta,  
počet účastníkov: 239 
Edukačné stretnutia pedagógov k prevencii sociálno-patologických javov, lektori: 
PhDr. Ingrid Hupková, PhD. Národné  osvetové centrum v Bratislave, Mgr. 
Barbora Kuchárová, PhD. Občianske združenie Prima 

 Kronika 2018 (28.6. a 30.11.2018) 
miesto konania: GOS 
organizátor: GOS 
počet účastníkov: 24 
Workshopy pre kronikárov miest a obcí k prehlbovaniu kvality ich práce, ktorá má 
podstatný význam pre uchovávanie histórie 

 Holokaust (5.9.2018) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ Galanta 
organizátor: GOS 



 

 

 

 

 

počet účastníkov: 60 
Vzdelávacia multimediálna prednáška na tému antisemitizmu, xenofóbie a rasovej 
neznášanlivosti 

 Odborný seminár pre dospelých v oblasti umeleckého prednesu (27.9. a 
29.11.2018) 
miesto konania: GOS 
organizátor: GOS 
počet účastníkov: 27 
Semináre pre pedagógov pripravujúcich žiakov na súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy na podporenie úrovne prednesov detí na súťažiach, lektor: Mgr. 
Magdaléna Máčiková, obsah seminára: výber a analýza textu, výstavba prednesu, 
pauza, gesto 

 

Ostatné 
 Zdravý život – zdravotná osveta (5.4. a 7.11.2018) 

organizátori: GOS, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante 
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 95 
Vzdelávacie podujatia na tému Zdravý život – zdravotná osveta pre obyvateľov 
mesta Galanta a obce v okrese Galanta 

 Stretnutia rodičov detí s mentálnym postihnutím a poruchou autistického 
spektra (priebežne 2018) 
organizátori: GOS, OZ Konrádko 
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 30 
Podujatie organizované počas roka 2018 (šesť stretnutí) pre rodičov detí s 
mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra 

 Stretnutia s odborníkmi Modrý sprievod (22.9.2018) 
organizátori: GOS, Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska 
v Galante, OZ Konrádko  
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 45 
Verejný sprievod mestom Galanta a odborný seminár pre verejnosť informujúci o 
ľuďoch postihnutých autizmom a Aspergerovým syndrómom 

 Deň narcisov (3.4.2018) 
organizátori: GOS, Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska 
v Galante, Obec Veľké Úľany, Obec Jelka 
miesto realizácie: GOS  
počet účastnikov: 20 
Verejná celoslovenská finančná zbierka na podporu programov prevencie, včasnej 
diagnostiky, liečby a výskumu rakoviny 

 Čo vieš o hviezdach? (09.04.2018) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: GOS  
počet účastníkov: 12 
28. ročník okresného kola vedomostnej súťaže z oblasti astronómie, do  krajského 
kola postúpili v I. kategórii:  Simona Patajová, Michaela Kubranská, Natália 
Soldánová,  v II. kategórii:  Oliver Nagy, Dominik Pajtáš, Mário Mičáni, ZŠ Sídlisko 



 

 

 

 

 

SNP, Galanta a v III. kategórii: Dejan Prokop, Veronika Pašková a Alica Gaľová, 
Gymnázium Janka Matúšku v Galante 

 Čo vieš o hviezdach? (25.04.2018) 
organizátori: GOS, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Hlohovci 
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 26 
Krajská súťaž z oblasti astronómie, GOS, HaP Hlohovec, 28. ročník krajského kola 
vedomostnej súťaže z oblasti astronómie, postupujúci v I. kategórii: Simona 
Patajová,  2. miesto, Natália Soldánová, 3. miesto, v II. kategórii: Oliver Nagy, 1. 
miesto, Dominik Pajtáš, 2. miesto, Mário Mičáni,  3. miesto, a v III. kategórii: Dejan 
Prokop, 1. miesto 

 Čo vieš o hviezdach? (05. - 07.06.2018) 
organizátori: GOS, Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 3 
Celoslovenská súťaž z oblasti astronómie, umiestnenie na celoslovenskej súťaži 
v I. kategórii: Natália Soldánová, 6. miesto, v II. kategórii:  Oliver Nagy,  4. miesto 
a  v III. kategórii: Dejan Prokop, 2. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

9 Národné osvetové 
centrum v Bratislave 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Múzeum židovskej kultúry 
Bratislava 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí   

Slovenská ústredná 
hvezdáreň Hurbanovo 

spolupráca pri realizácii 
vzdelávacích aktivít 

Trenčianske osvetové 
stredisko Trenčín 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Ľubovnianske osvetové 
stredisko Stará Ľubovňa 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Krajské osvetové 
stredisko Nitra 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Malokarpatské osvetové 
stredisko Modra 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Tríbečské osvetové 
stredisko Topoľčany 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

2 ENA - Egészséges 
nemzedékért alapítvány 
Győr (Nadácia pre zdravú 
spoločnosť v Győri) 

spolupráca pri realizácii 
výtvarnej súťaže a výstav 

Fotoklub v Győri spolupráca pri realizácii súťaží, 
prehliadok a výstav   

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

142 Všetky školy a školské 
zariadenia v okrese 
Galanta: materské, 
základné, stredné, 
umelecké a špeciálne 
školy, centrá voľného času 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí, vzdelávacích aktivít, 
súťaží a prehliadok 

 

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 Asociácia kultúrno – osvetových inštitúcií (AKOI)   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie http://www.osvetaga.zupa-tt.sk  
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie: 2011/2019 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR, štandardy pre informačné   systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 

Sociálne siete  
 

Facebook 

- 
 
Istagram 

- 
 
Iné 
- 
 

Využívanie médií  
 Obzor, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti v okrese Galanta 
 Galantské novinky, propagácia činnosti a aktivít GOS 
 Šopornianske noviny, propagácia činnosti a aktivít GOS 
 Život v Sládkovičove, propagácia činnosti a aktivít GOS 
 RTV KREA Galanta 
 Rozhlas a televízia Slovenska 
 TASR 
 www.osvetaga.zupa-tt.sk  
 www.galanta.sk  
 www.gngu.sk  
 www.domkulturyga.sk  
 www.fpu.sk  
 www.trnava-vuc.sk  
 Kultúrne leto 2019, propagačný programový bulletin  
 GALANTA, kalendár kultúrnych podujatí na rok 2019  

 

Výročné správy organizácie  
https://www.trnava-vuc.sk/9813-sk/sk/dokumenty/; 
 

Aktívna komunikácia so školami 
 Počet oslovených MŠ - 55 

 Počet oslovených ZŠ - 70 

 Počet oslovených SŠ - 7  

 Počet oslovených ZUŠ - 7 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/
http://www.galanta.sk/
http://www.gngu.sk/
http://www.domkulturyga.sk/
http://www.fpu.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
https://www.trnava-vuc.sk/9813-sk/sk/dokumenty/


 

 

 

 

 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Spolupráca a komunikácia so 

školami bola realizovaná prostredníctvom postupových súťaží a prehliadok 

záujmovej umeleckej činnosti, pri vzdelávacích aktivitách a kultúrno -

spoločenských podujatiach v snahe podchytiť talentované deti a mládež, zapojiť 

ich do uskutočňovaných podujatí a činností a napomôcť im prezentovať sa pred 

širokou verejnosťou 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Komunikácia s 

materskými, základnými, strednými, či základnými umeleckými školami formou 

výziev, prípisov, propagačných materiálov, elektronickej a telefonickej 

komunikácie a osobných stretnutí, školy pozitívne reagovali na ponúkané výzvy v 

oblastiach záujmovej umeleckej, vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti  

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Galantská paleta SK 200/E 70 - E 

Podoby blesku, výstava fotografií B. Dráfiho SK 200/E 70 - E 

Prechádzky, výstavy fotografií P. Dužeka SK 200/E 70 - E 

Magické slovensko, výstava fotografií Laca 
Struhára 

SK 70/E 30 - E 

Výstavy diel členov klubu výtvarníkov 
galantská paleta 

SK 120/E 50 - E 

Integrácie, výtvarné aktivity seniorov SK, HU 90 70 - E 

Autorská výstava diel, j. Kollároviča a r. 
Bazsalovicsa 

SK, HU 80/E 30 - E 

Ja a naše krásne slovensko SK - 60 - E 

Krehká krása kraslíc SK 40 25 - E 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc SK, HU - 30 - E 

Stretnutie vo farbách SK - 50 - E 

Farebný svet rómov SK, HU 50/E 25 - E 

Výstava diel a.decsiovej SK 60/E 25 - E 

Výstava diel daniela borisa SK - 40 - E 

Výstava diel karola dudása SK 70/E 30 - E 

Svet kovačického insitného umenia SK, 
SRB 

50/E 30 - E 

Prezentácia aktivít zdravotne postihnutých SK 50 30 - E 

DDS Za šecki drobné SK - 30 - E 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj... SK - 100 - - 

Šopornanský fašanek SK 50/E 50 - E 

Deň zeme 2018 SK 80/E 40 - E 

Tancujeme pre radosť SK  100 - - 

Dožinkové slávnosti a deň ľudových tradícií SK, HU 80/E 40 - E 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 

SK, GB 80/E 40 - E 

Stretnutie členov klubu výtvar. Galantská 
paleta 

SK, HU 40/E - - E 

Úkryt v zoo SK 50/E 30 - - 

Kodályova galanta 2018 SK 80/E 40 - E 



 

 

 

 

 

Koncert pre andráska pódu SK, HU - 80 - - 

Koncert úľančanka SK - 100 - - 

Zlaté struny citary SK 60/E 60 - E 

Týždeň židovskej kultúry SK 60/E 80 - E 

Romafest 2018 SK 100 50 - E 

Kultúra bez bariér SK 70 30 - E 

Kultúra nás spája SK 70 100 1 E 

Čaro slova 2018 SK, HU 65 100 1 E 

Festmladych 2018 SK 50/E 50 1 E 

Drogám povedz nie! SK - 25 - E 

Prevencia nelátkových závislostí SK - 15 - E 

Tvorivá dielňa detskej dramatickej tvorivosti SK - 30 - - 

Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov 
a fotografov - seniorov 

SK - 50 - E 

Aktívne starnutie, umelecké tvorivé stretnutia SK - 50 - E 

Jar prichádza, tvorivé dielne SK - 25 - E 

Učme sa tolerancii, interaktívne tvorivé dielne SK - 45 - E 

Odborný seminár pre dospelých v oblasti 
umeleckého prednesu 

SK 60 - - E 

Kronika 2018 SK 100/E 100 - E 

Prevencia sociálno-patologic-kých javov,  
semináre pre dospelých 

SK 35 - - - 

Holokaust, vzdelávacia prednáška SK - 80 - - 

Zdravý život – zdravotná osveta SK - 20 - E 

Modrý sprievod, šírenie povedomia o autizme SK - 50 - E 

Čo vieš o hviezdach? SK - 20 - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

Iné formy propagácie  
 Portál cestovného ruchu – www.krajzazitkov.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krajzazitkov.sk/


 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 

Edičná činnosť  
 

Obzor č. 1, 2, 3, 4 
autor: kolektív autorov GOS 
vydavateľ: GOS 
ISBN - 
Evidenčné číslo MK SR: EV 2971/09) 
dátum vydania: 05/2018, 08/2018, 11/2018, 01/2019 
jazyk: SK 
rozsah: 8 strán 71 reprodukcií 
Časopis, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti 
v okrese Galanta 
 

 

 

 

 

Galantská paleta 

autori: Bc. Ivana Balušíková, Mgr. Andrej Popluhár 
vydavateľ: GOS 
ISBN - 
dátum vydania: február 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 16 strán, 30 reprodukcií 
Katalóg k výstave výtvarných diel neprofesionálnych 
výtvarníkov  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Kohút 
autori: Bc. Ivana Balušíková, Mgr. Andrej Popluhár 
vydavateľ: GOS 
ISBN -  
dátum vydania: marec 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 4 strany, 16 reprodukcií 
Katalóg k autorskej výstave výtvarných diel 
neprofesionálneho umelca Pavla Kohúta 
 



 

 

 

 

 

Ján Kollárovič 
autori: Bc. Ivana Balušíková, Mgr. Andrej Popluhár 
vydavateľ: GOS 
ISBN -  
dátum vydania: september 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 4 strany, 19 reprodukcií 
Katalóg k autorskej výstave výtvarných diel 
neprofesionálneho umelca Jána Kollároviča 

 

 

 

 

 

Digitfoto Galanta 
autori: SPMaRK Slovenska v Galante, GOS, Peter 
Madarász 
vydavateľ: SPMaRK Slovenska v Galante 
ISBN -  
dátum vydania: august 2018 
Jazyk: SK, HU 
rozsah: 217 strán, 120 reprodukcií 
Katalóg s priloženým CD, prezentácia a konfrontácia 
výsledkov práce v oblasti neprofesionálnej fotografickej 
tvorby 
 

 
Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 Kolektív GOS, Šopornanský fašanek, In: Šopornianske noviny, číslo 1, 19. ročník, 

2018, s. 4,  
 Kolektív GOS, Kultúra opäť raz spojila ľudí, In: Šopornianske noviny, číslo 4, 19. 

ročník, 2018, s. 9 
 Kolektív GOS, Galantská paleta 2018, In: Galantské novinky, číslo 2, 3. ročník, 

2018, s. 6 
 Kolektív GOS, OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti 

v okrese Galanta, číslo 1, 19. ročník, 2018, 
 Kolektív GOS, OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti 

v okrese Galanta, číslo 2, 19. ročník, 2018, 
 Kolektív GOS, OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti 

v okrese Galanta, číslo 3, 19. ročník, 2018,  
 Kolektív GOS, OBZOR,  štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti 

v okrese Galanta, číslo 4, 19. ročník, 2018, 
 

V zahraničí  
- 

 

 



 

 

 

 

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

    
   TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

      Folklórny festival Krakovany 

 



 

 

 

 

 

Trnavské osvetové stredisko 

 
adresa: Bratislavská 27, 917 02 Trnava 
tel.: 033 5511 187, 033 5511 537 
e-mail: osveta.tt@zupa-tt.sk  
web: www.osvetatt.sk  
zriaďovacia listina č. 403 zo dňa 01.01.2004 
rok založenia organizácie: 1960 
riaditeľka: Mgr. Anna Pekárová 
 

TOS – Bratislavská cesta 

Územná pôsobnosť: Trnavské osvetové 
stredisko (ďalej len TOS) je kultúrno 
vzdelávacou organizáciou s pôsobnosťou 
v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec 
a má krajskú pôsobnosť na vykonávanie 
odborno-poradenskej, metodickej a 
informačno-dokumentačnej činnosti pre 
osvetové zariadenia v kraji. Venuje sa 
záujmovo umeleckej činnosti, vzdelávaniu, 
osvete. Poslaním osvetového strediska je 
uchovávať, podporovať a rozvíjať hodnoty 
miestnej kultúry a tradícií, rozvoj 
záujmovo-umeleckej činnosti, voľnočasových aktivít a celoživotného vzdelávania 
obyvateľstva.  

     Trvalo a úzko spolupracuje s organizáciami rezortov zdravotníctva, školstva, 
sociálnych vecí, vnútra a ďalších rezortov štátnej a verejnej správy pri organizovaní a 
propagovaní podujatí i v rámci celospoločenského vzdelávania. 
 
Špecializácia: TOS ako organizácia so všeobecným zameraním organizuje tvorivé 
aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie 
a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej 
identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné 
prostredie, vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej 
činnosti, organizuje prehliadky ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje 
ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, 
napomáha prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí. 
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov TOS za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 109.495 109.495 103.240,10 94,29 

620 Odvody 41.379 41.379 41.277,10 99,75 

630 Tovary a služby 35.458 38.049 32.980,97 86,68 

640 Bežný transfer 100 100 246,91 246,91 

Spolu 186.432 189.023 177.745,08 94,03 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov TOS za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    474,00 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov TOS z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Šaffova ostroha 
a  Detský festival 
ľudovej hudby  

2.150 1.800 107,5 BV 

2 Fond na 
podporu 
umenia 

Nositelia tradícií  
 3.000 2.510 150 BV 

3 Fond na 
podporu 
umenia 

Hollého pamätník  
 3.300 3.000 

 
165 

BV 

4 Fond na 
podporu 
umenia 

Malá krajská 
scénická žatva  3.140 2.840 157 BV 

5 Fond na 
podporu 
umenia 

CINEAMA  
 2.440 2.100 122 BV 



 

 

 

 

 

6 Fond na 
podporu 
umenia 

ročník folklórnych 
slávností 
Krakovany 

12.500 5.000 625 BV 

7 Fond na 
podporu 
umenia 

Festival malých 
dychových hudieb 3.150 2.500 157,5 BV 

8 Fond na 
podporu 
umenia 

Viva la cantata 
6.050 2.500 302,5 BV 

9 Fond na 
podporu 
umenia 

Malí remeselníci  
1.900 1.500 95 BV 

10 Fond na 
podporu 
umenia 

Cyklus 
kreatívnych 
workshopov  

1.690 1.200 84,5 BV 

11 Fond na 
podporu 
umenia 

Maestro 
Schneider-
Trnavský 60 po 

12.500 10.000 625 BV 

Spolu BV 34.950 2.594  

Spolu KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvety 
 

Objekty v správe TOS za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 - - - - 

 

Objekty v nájme TOS za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky TOS v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

157 - - 140 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 

 
Výstavy 

 

Reminiscencie Trnavskej palety 
(16.1. –  3.4.2018) 
miesto realizácie: Úrad TTSK 
hlavný organizátori: TOS, TTSK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 600 
 
Na kolektívnej výstave výtvarných diel bolo 
prezentovaných 20 autorov z trnavského 
regiónu. Koncepciu výstavnej kolekcie tvorila žánrovo  krajinomaľba – realistická i 
štylizovaná, mestská architektúra, kytice, kvetinové zátišia a meditatívne motívy. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 40 výtvarných diel. 
 

Vladimír Lužinský: Tretí rozmer   
(24.3. – 13.5.2018) 
miesto realizácie: Malokarpatská galéria 
v kaštieli v Chtelnici 
organizátori: KRUH Chtelnica, TOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 900 
 
Autor sa venuje fotografickej tvorbe od roku 
1979. Svoje práce prezentuje na  fotografických súťažiach a výstavách na Slovensku. 
V roku 1990 mu bol Zväzom slovenských fotografov udelený čestný titul Majster zväzu 
slovenskej fotografie. Stal sa iniciátorom a jedným zo zakladateľov Malokarpatskej 
galérie v kaštieli v Chtelnici. 

 

Blažej Vittek: Retrospektíva II.  
(3.4. – 12.6.2018) 
miesto realizácie: Úrad TTSK 
organizátori: TOS, TTSK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 600 
 
Priestory Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja sa zmenili na galériu, 
ktorú zaplnilo 45  farebných fotografií 
zachytávajúcich krajinárske motívy, detaily z 
prírody a architektonické skvosty nášho 
kraja. Aprílový termín nie je náhodný, výstava je sprievodným podujatím k Svetovému 
dňu Zeme. 
 

 



 

 

 

 

 

Reminiscencie    
(27.6. – 4.11.2018)  
miesto realizácie: Úrad TTSK 
organizátori: TOS, TTSK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 600 
 
Na výstave výtvarných diel a fotografií sa 
prezentovalo 17 autorov z trnavského 
regiónu. Fotografická časť bola doplnená 
abstraktnými maľbami a ilustráciami. Výstavnú kolekciu tvorilo 56 fotografií a 10 
výtvarných diel. 
 

Silvia Vargová: Výber z tvorby  
10.9. – 15.11.2018 
miesto realizácie: Divadlo Jána Palárika 
organizátori: TOS, DJP 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 1.400 
 
Autorka výtvarných diel už viac ako 10 rokov 
prezentuje svoju tvorbu na súťažiach 
a výstavách neprofesionálnych výtvarníkov 
Trnavská paleta, kde je od začiatku 
odbornou porotou oceňovaná, svojimi 
olejomaľbami úspešne reprezentuje náš kraj na celoštátnej výstave Výtvarné 
spektrum.  
 

Alojz Majerník: Považie  
(5.11.2018 – 31.1.2019) 
miesto realizácie: Úrad TTSK 
organizátori: TOS, TTSK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
 
V tvorbe výtvarníka prevláda technika oleja, 
akrylu a ich kombinácia. Pravidelne sa 
zúčastňuje kolektívnych výstav, umeleckých 
besied, ako hosť vystavuje každoročne na 
Trnavskej palete, profilové výstavy 
organizuje v Piešťanoch a v iných mestách. Výstavnú kolekciu tvorilo 25 olejomalieb. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Trnavský objektív 2018 
(22.3 – 21.5.2018) 
miesto realizácie: Západoslovenské 
múzeum Trnava 
organizátor: TOS, Západoslovenské 
múzeum Trnava/Mesto Trnava 
výstup: plagát, katalóg, pozvánka 
počet návštevníkov: 1.100 
 
48. ročník súťažnej výstavy nepro-
fesionálnej fotografickej tvorby okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany. Na súťažnej 
prehliadke sa zúčastnilo 46 autorov, 
zaslaných bolo 394 fotografií a 7 CD 
nosičov. 
 

 

Trnavská paleta 2018 
(6.12. – 31.1.2018) 
miesto realizácie: Dom umenia Piešťany 
organizátori: TOS, Dom umenia Piešťany 
výstup: plagát, katalóg, pozvánka 
počet návštevníkov: 1.800 
 
50. ročník súťažnej výstavy neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby okresov Trnava, 
Hlohovec a Piešťany. Do súťaže bolo prihlásených 213 výtvarných diel od 47 autorov.  
 

Trnavská brána vo fotografií 
(1.8.– 31.8.2018) 
miesto realizácie: Západné krídlo Radnice 
Trnava 
organizátori: Mesto Trnava, TOS 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 800 
 
Výstava fotografií, ktorá býva súčasťou 
medzinárodného folklórneho festivalu 
Trnavská brána. Fotografie sú vystavované 
v priestoroch trnavskej Radnice od vzniku festivalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Deň víťazstva nad fašizmom 
(4.5.2018) 
miesto realizácie: Námestie SNP v Trnave 
organizátori: TTSK, TOS  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 180 
 
Pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. 
svetovej vojny sa uskutočnilo na Námestí 
SNP v Trnave slávnostné zhromaždenie 
občanov. Zhromaždenie bolo zahájené 
Hymnou SR, nasledovali príhovory Mareka Neštického, podpredsedu TTSK a 
zástupcu  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Dušana Slančíka. Po 
príhovoroch si všetci zúčastnení uctili pamiatku padlých položením vencov 
k pamätníku. 
 

Ocenenie pracovníkov v oblasti kultúry 
(17.5.2018)  
miesto realizácie: Zrkadlová sála Divadla 
Jána Palárika v Trnave 
organizátori: TTSK/TOS  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Predseda Trnavského samosprávneho 
kraja, podpredseda József Berényi a Marek Neštický odovzdali dvanástim vybraným 
osobnostiam a jednému kolektívu ocenenia za prínos v oblasti kultúry. Trnavské 
osvetové stredisko spolupracovalo z hlavným organizátorom podujatia pri 
zabezpečovaní kultúrneho programu, moderátora a propagácie.  
 

Stretnutie divadelníkov s LITA a SOZA 
(24.50.2018) 
miesto realizácie: TTSK 
organizátori: TTSK, TOS 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 30 
 
V programe pracovného stretnutia odzneli prezentácie zástupcov LITA a SOZA pre 
oblasť divadla. V diskusii odpovedali zástupcovia autorských združení na otázky, ktoré  
prítomní zasielali a  reagovali aj na otázky účastníkov stretnutia. V diskusii odznelo 19 
otázok zameraných na divadlá a ich prezentáciu. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XII. Župný festival kultúry a 52. ročník 
folklórnych slávností Krakovany 2018 
(22. – 24.6.2018) 
miesto realizácie: Krakovany 
organizátori: TTSK, TOS, Obec Krakovany  
výstup: plagát, pozvánka, bulletin 
počet návštevníkov: 2.500 divákov 
 
Tradičný folklórny festival je v spolupráci 
s obcou Krakovany a pod záštitou 
predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja organizovaný od roku 2007, folklórne slávnosti sa v obci Krakovany organizujú 
od roku 1967. Na slávnostiach sa v priebehu troch dní zúčastnilo 21 folklórnych 
kolektívov a festival navštívilo približne 600 účinkujúcich.  
 

Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 
2018 
(10. – 13.8.2018) 
miesto realizácie: Červeník 
organizátori: TTSK, TOS, Obec Červeník, 
COOP Jednota Trnava SD, PPK Trnava  
výstup: pozvánka, plagát, bulletin 
počet návštevníkov: 4000 divákov 
 
Tradičný 53. ročník folklórnych slávností 
v Červeníku je spojením Medzinárodného 
družstevného dňa a Dňa úcty k poľnohospodárom. V priebehu dvoch dní sa na pódiu 
amfiteátra v Červeníku vystriedali rôzne hudobné zoskupenia, od súčasných 
hudobných skupín až po domáce a hosťujúce folklórne skupiny. 
 

Jarmok ľudových výrobcov pri Zvonici v 
Červeníku 
(11. – 12.8.2018)  
miesto realizácie: obec Červeník 
hlavný organizátor/spoluorganizátor: TOS, 
Obec Červeník 
výstup: - 
počet návštevníkov: 500 
 
Tradičné sprievodné podujatie počas 
slávností v Červeníku, na ktorom prezentujú 
svoje výrobky a zručnosti ľudoví výrobcovia z trnavského regiónu a širokého okolia. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spievajte si s nami a Špačinský jarmok 
2018 
(18.8.2018) 
miesto realizácie: Špačince 
organizátori: TOS, TTSK, Obec Špačince 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 500  
 
Prehliadka folklórnych zoskupení 
Trnavského kraja zameraná na hudobný 
folklór dospelých s účasťou hosťujúcich 
zoskupení zo širokého okolia, podujatie bolo spojené s oslavou 40. výročia založenia 
Detskej folklórnej skupiny Špačinčanka. 
 

Krajské oslavy 74. výročia SNP 
(28.8.2018)  
miesto realizácie: Pamätník SNP Trnava 
organizátori: TTSK, TOS  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 150  
 
Spomienková slávnosť a kladenie vencov 
pri príležitosti 74. výročia vypuknutia SNP je 
zhromaždením občanov, ktoré sa 
organizuje na Univerzitnom námestí 
v Trnave každoročne. Účastníkmi sú zástupcovia miestnej samosprávy, zástupcovia 
oslovených veľvyslanectiev, predseda a členovia oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia Vojenského archívu v Trnave 
a zástupcovia politických strán. 
 

Župné ocenenie významných osobností 
TTSK 
(4.10.2018) 
miesto realizácie: Divadlo Jána Palárika 
Trnava 
organizátori: TTSK, TOS  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Odovzdávanie ocenení významným 
osobnostiam za vynikajúce tvorivé činy 
a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, 
umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, 
podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, za prejavy statočnosti, ľudskosti 
a hrdinstva je slávnostným aktom, na ktorom si z rúk predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja prebralo 16 vybraných osobnosti Cenu predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja.  
 

 



 

 

 

 

 

Maestro Schneider – Trnavský 60 po 
.......... a stále medzi nami 
(6.10.2018) 
miesto realizácie: Katedrála sv. Jána 
Krstiteľa Trnava 
organizátori: TTSK, TOS, Technik 
Akademik, Spoločnosť M. Schneidera 
Trnavského  
výstup: pozvánka, plagát, programová 
skladačka, CD, DVD  
počet návštevníkov: 500  
 
Spomienkový koncert v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave bol spomienkou na 
tvorbu trnavského skladateľa Mikuláša Schneidera – Trnavského, ktorého 60. výročia 
úmrtia sme si v roku 2018 pripomenuli. Na koncerte vystúpil spevácky zbor Cantica 
Nova, Cantica Sacra Tyrnaviae, Technik Akademik, koncertný majster Vladimír 
Harvan (husle), Martina Tomašovičová (klavír), Peter Reiffers (organ), zbor 
a orchester Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša, Musici del 
Tatro, sólisti Opery SND Daniel Čapkovič, Lucia Kubeková a Karolína Vargicová – 
Bauer, Jiří Zouhar a dirigent koncertu Pavol Procházka. Na koncerte vystúpili aj priami 
potomkovia maestra, súrodenci Bugalovci. 
 

Festival malých dychových hudieb  
(7.10.2018) 
miesto realizácie: Šúrovce 
organizátori: TOS, Obec Šúrovce 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 300  
 
Na 10. ročníku prehliadky dychových hudieb 
Trnavského samosprávneho kraja sa 
zúčastnilo 5 dychových hudieb z trnavského 
regiónu, hosťom podujatia bola hudobná 
skupina Rytmus z Novej Bošáce.  
 

XI. ročník Župnej paralympiády TTSK 
(10.10.2018)  
miesto realizácie: SOŠ Lomonosovova Trnava 
organizátori: TTSK, TOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: 250 
 
Na podujatí s mottom Nikto nie je iný, všetci sme si rovní sa súťažilo v malom futbale, 
streľbe i šachu. Trnavské osvetové stredisko zabezpečovalo na podujatí kultúrne 
vystúpenia pre návštevníkov a aj pre súťažiacich. Podujatie je pripravované v 
spolupráci so Slovenským paralympijským výborom, Slovenským zväzom telesne 
postihnutých športovcov a s ďalšími telovýchovnými subjektmi a školami. 
 

 



 

 

 

 

 

Deň úcty k starším 
(23.10.2018) 
miesto realizácie: Divadlo J. Palárika v Trnave  
organizátori: TTSK, TOS  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 190 
 
Program venovaný seniorom TTSK, pri príležitosti mesiaca úcty k starším bol 
prehliadkou  vystúpenia Folklórneho súboru Slnečnica z Piešťan a Ľudovej hudby 
Michala Pagáča. 
 

Vianočné nádvorie 
(15.12.2018) 
miesto realizácie: Nádvorie Trnava 
organizátori: TOS, Nádvorie Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 200  
 
V rámci cyklu vianočných kultúrnych 
podujatí bolo pre návštevníkov Nádvoria 
pripravený  folklórny večer, na ktorom 
vystúpili Detský folklórny súbor 
Rozmarínček a Folklórny súbor Rozmarín z 
Majcichova, Detský folklórny súbor Vervešvaranček z Červeníka, Folklórny súbor  
Karpatskí valaškári a Ľudová hudba Picúchovci z Dolnej Krupej.  

 

Viva la cantata 
(16.12.2018) 
miesto realizácie: Kostol sv. Ondreja v Dolnej 
Krupej 
organizátori: TOS, TTSK, Obec Dolná Krupá, 
Rímskokatolícka farnosť Dolná Krupá 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 300  
 
Adventný koncert, ktorý bol pokračovaním 
Roka zborového spevu a na ktorom vystúpili  
spevácke zbory z Trnavského kraja. Hosťom  koncertu boli žiaci a pedagógovia 
z Ľudovoumeleckej školy Johany Slobodovej z Dolnej Krupej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Podujatia organizované TOS v roku 2018 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Zdravý životný štýl - Viem čo zjem ZŠ Vrbové, ZŠ Ružindol  187 

Prevencia fajčenia ZŠ sv. Jozefa Hlohovec, ZŠ 
Križovany nad Dudváhom, ZŠ 

Veľké Kostoľany, ZŠ 
Pastuchov,  

 
168 

Prevencia alkoholu SoŠ Hlohovec , Pedagogická 
a sociálna akadémia bl. Laury 
Trnava, ZŠ Veľké Kostoľany, 
ZŠ sv. Jozefa Hlohovec, ZŠ 

Pastuchov, Spojená 
špeciálna škola Trnava, ZŠ 

Šúrovce 

 
319 

Výchova k partnerstvu a rodičovstvu ZŠ Brestovany, ZŠ Križovany 
nad Dudváhom, ZŠ Dolná 

Krupá, ZŠ Pastuchov 

 
90 

Drogová závislosť ZŠ Ružindol, ZŠ Križovany 
nad Dudváhom 

 
64 

AIDS Pedagogická a sociálna 
akadémia bl. Laury Trnava, 
ZŠ Dolná Krupá, Spojená 
špeciálna škola Trnava  

 
147 

Alzheimerova choroba SoŠ Hlohovec , Pedagogická 
a sociálna akadémia bl. Laury 

Trnava 

 
59 

Nelátkové závislosti ZŠ Šúrovce 41 

Edukačné podujatie SPŠ Trnava 187 

Deň narcisov Liga proti rakovine - pobočka 
Trnava 

1.500 

Prednáškové popoludnie Ligy zdravia Liga zdravia Slovensko 429 

Deň zdravia Dolné Dubové Obec  Dolné Dubové 93 

Vianočné nádvorie Nádvorie Trnava 200 

Deň Zeme SOŠ záhradnícka Piešťany 300 

Vítanie jari na Kvetnú nedeľu Obec Dolné Dubové 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek folklór 
 Centrum voľného času Ahoj Piešťany, hodnotiaci seminár k súťaži Putujeme za 

ľudovou piesňou, seminár zameraný na problematiku vo výbere a prednese piesne 
viedli členovia odbornej poroty Mgr. Ľubica Jakubíková, Mgr. Mariana Hochelová 
a  Mgr. Katarína Petrovičová, počet účastníkov 30 

  Centrum voľného času Dúha Hlohovec, hodnotiaci seminár k súťaži Putujeme za 
ľudovou piesňou, seminár zameraný na problematiku vo výbere a prednese piesne 
viedli členovia odbornej poroty Mgr. Martina Baračková, PhDr. Oľga Pappová a 
Oľga Kremnická, počet účastníkov 50  

 Centrum voľného času Kalokagatia, hodnotiaci seminár k súťaži Putujeme za 
ľudovou piesňou, seminár zameraný na problematiku vo výbere a prednese piesne 
viedli členovia odbornej poroty PaedDr. Peter Kalapoš, PhDr. Lenka Pobiecka – 
Danišová, Vlasta Berková a Ing. Ivona Táčovská, počet účastníkov 60 

 Kultúrny dom Križovany nad Dudváhom, hodnotiaci seminár k súťaži Detský 
festival ľudovej hudby viedli členovia odbornej poroty , Mgr. Peter Obuch, PhD. 
PhDr.  Hana Kyseľová a PaedDr. Peter Kalapoš, porotcovia svoje príspevky 
zamerali na klady a zápory jednotlivých súťažných výkonov hudobného folklóru 
detí, počet účastníkov 35 

 Kultúrny dom Križovany nad Dudváhom, hodnotiaci seminár k súťaži Šaffova 
ostroha viedli členovia poroty v zložení, Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. 
Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. Katarína Babčáková, PhD., porotcovia sa vyjadrovali 
ku kladom a záporom jednotlivých súťažných výkonov v ľudovom tanci, počet 
účastníkov 30   

 Kultúrny dom Červeník, hodnotiaci seminár k súťaži Nositelia tradícií viedli 
členovia poroty v zložení Mgr.art. Lenka Šútorová- Konečná, ArtD., Mgr. Peter 
Obuch, PhD. a Mgr.art. Michal Benovič, prítomní porotcovia sa vyjadrovali k 
pozitívam a negatívam jednotlivých súťažných výkonov folklórnych skupín, počet 
účastníkov 20 
 

Úsek film, video, audio  
 Kino CINEMAX ARENA Trnava, v rámci regionálnej súťaže CINEAMA sa pripravil 

rozborový a hodnotiaci seminár zameraný na poskytnutie metodickej pomoci,  
lektori: Mgr.art. Peter Pavlík, filmár TV Markíza Bratislava a Mgr. Marián Pásto, 
filmár z TV Allianz, Mgr. Michal Vrbňák, RTVS Slovenská televízia Bratislava, 
počet účastníkov 92 

 Kino CINEMAX ARENA Trnava, v rámci krajskej súťaže CINEAMA sa uskutočnil 
rozborový a hodnotiaci seminár zameraný na konzultácie s autormi a odborné 
poradenstvo, lektori: Mgr. art. Peter Pavlík, filmár TV Markíza Bratislava a Mgr. 
Marián Pásto, filmár z TV Allianz, Mgr. Michal Vrbňák, RTVS Slovenská televízia 
Bratislava, počet účastníkov 98 
 

 

 



 

 

 

 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo  
 Západoslovenské múzeum Trnava,  hodnotiaci seminár bol súčasťou 

slávnostného otvorenia výstavy Trnavský objektív, seminár viedli členovia poroty:  
Mgr. František Tomík a Mgr. Pavel Pecha, počet účastníkov 160 

 Dom umenia Piešťany, hodnotiaci seminár bol súčasťou slávnostného otvorenia 
výstavy Trnavská paleta, seminár viedli členovia poroty: doc. Milan Rašla, akad. 
maliar, Mgr. Peter Babka, počet účastníkov 40 
 

Úsek divadlo a umelecký prednes 
 Západoslovenské múzeum v Trnave a  ZUŠ M. Schneidera – Trnavského 

v Trnave, hodnotiace a rozborové semináre boli súčasťou súťažných postupových 
kôl súťaže Hollého pamätník, semináre viedli členovia odborných porôt, počet 
zúčastnených 413 

 Mestské kultúrne stredisko v Senici, hodnotiace a rozborové semináre boli 
súčasťou súťažnej prehliadky Malá krajská scénická žatva, počet zúčastnených 
bol 70 účastníkov 

 

 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Obec Krakovany (18. – 22.6.2018), príprava tradičného folklórneho podujatia so 

zástupcami obce, so zástupcami vystupujúcich folklórnych súborov 
 Obec Červeník (07. – 10.8.2018), príprava folklórnych slávností a sprievodných 

podujatí  k Slávnostiam spevu, hudby a tanca so zástupcami obce, s vedúcimi 
folklórnych súborov a so zástupcami občianskych združení 

 Obec Špačince (13. – 17.8.2018), prípravné stretnutia so zástupcami miestnej 
samosprávy a vedúcimi vystupujúcich hudobných zoskupení pri príprave tradičnej 
prezentácie folklóru dospelých v obci Špačince, príprava osláv 40. výročia 
založenia Detskej folklórnej skupiny Špačinčanka  

 Obec Šúrovce (7.10.2018), Festival malých dychových hudieb, stretnutie 
zástupcov 5 dychových hudieb z trnavského regiónu a s hosťom podujatia - 
hudobnou skupinou Rytmus z Novej Bošáce 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Vítanie jari na Kvetnú nedeľu (25.3.2018), Obec Dolné Dubové, výstava o jarných 

zvykoch, tradíciách, veľkonočných dekoráciách, súčasťou aj tradičná obchôdzka s 
„letečkom“ po dedine, ako symbol príchodu jari, účasť: 100 návštevníkov 

 Šaffova ostroha (5.4.2018), Obec Križovany nad Dudváhom, súťaž tanečného 
folklóru dospelých a detí Trnavského kraja, 5 tanečných párov a 2 sólisti tanečníci  

 Prehliadka folklórnych skupín Trnavského kraja (19.05. 2018),  Obec Červeník, 
prehliadka folklórnych skupín Trnavského kraja, stretnutie zástupcov folklórnych 
skupín 

 Malí majstri (24.6.2018),  amfiteáter Krakovany, sprievodné podujatie tradičných 
júnových folklórnych slávností, deti kreatívnou činnosťou a za asistencie lektoriek 
v štyroch tvorivých dielničkách maľovali na textil a kamene, modelovali z hliny a 
vyrábali svietniky zo sklených pohárov, účasť: 50 detí  

 Malí remeselníci (11.8.2018),  ARTpódium Červeník, sprievodné podujatie 
folklórnych slávností v Červeníku, celodenné tvorivé dielničky zamerané na rôzne 



 

 

 

 

 

techniky ľudových remesiel – pletenie zo slamy, výrobky z hliny, dreva a drôtu, 
maľovanie na sklo, práce s textilom, farbami a papierom, účasť: 243 detí 

 Obec Špačince (13. – 17.8.2018), tradičné podujatie augustových folklórnych 
slávností, celodenné tvorivé dielničky zamerané na rôzne techniky ľudových 
remesiel s možnosťou predaja,  účasť: 132 detí 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 Divadlo očami detí (22.2.2018), okres, Centrum voľného času Kalokagatia Trnava, 

súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, počet zúčastnených bol 5  
detských kolektívov, členovia odbornej poroty: Martina Justusová, Petra 
Blesáková a Dáša Móderová 

 Hollého pamätník (10. – 11.4.2018), okres, Centrum voľného času Ahoj Piešťany, 
okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Piešťany, odborná 
porota: Mgr. Alena Vráblová, Mgr. Anna Bolješíková, PaedDr. Denisa 
Benedikovičová, víťazi okresnej súťaže postúpili do krajského kola, počet 
recitátorov bol 53 

 Hollého pamätník (14. – 15.3.2018), obvod, Západoslovenské múzeum Trnava, 
súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v I.,II, a III. kategórií 
(Trnava  mesto), recitátori postúpili do okresného kola, lektor: Mgr. Blanka 
Blesáková, zúčastnilo sa 62 recitátorov 

 Hollého pamätník (27. – 28.3.2018), obvod, Západoslovenské múzeum Trnava, 
súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy Trnava – vidiek, 
recitátori postupujú do okresného kola, lektor: Mgr. Blanka Blesáková, počet 
recitátorov bol 82  

 Hollého pamätník (4. – 5.4.2018), okres, Centrum voľného času Dúha Hlohovec, 
okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v I – III. kategórií, 
víťazi postúpili do krajského kola, počet recitátorov bol 77  

 Hollého pamätník (10. – 11.4.2018), okres,  Západoslovenské múzeum Trnava, 
okresné kolo súťaže v umeleckom prednese a v prednese prózy základných škôl 
a gymnázií, odborná porota: Mgr. Blanka Blesáková, PaedDr. Janette Gubricová, 
Martina Justusová a Mgr. Andrea Ugorová, počet recitátorov bol 42  

 Hollého pamätník (17.4.2018), región, Západoslovenské múzeum Trnava, 
regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórií z 
okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, víťazi postúpili do krajského kola, odborná 
porota: doc. Daniela Kollárová, PhD. Mgr. Andrea Ugorová, a Martina Justusová, 
počet recitátorov bol 10   

 Hollého pamätník (26. – 27. 4.2018), kraj, ZUŠ M. Schneidera -  Trnavského 
v Trnave a Divadlo J. Palárika Trnava,  interpretačné umenie na krajskom kole 
súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže, 
dospelých, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, zúčastnilo 
sa 62 recitátorov, 1 detský recitačný kolektív a 1 divadlo poézie 

 Malá krajská scénická žatva (6. – 7.4.2018), kraj, MsKS Senica a Divadelné štúdio 
DISK Trnava, súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov  
Trnavského kraja, zúčastnilo sa 5 divadelných súborov, víťazmi súťaže sa stali 
DISK Trnava, Záhorácke divadlo a DEMOscéna, porota: Mgr.art. Michal Lošonský, 
ArtD., PhDr. Elena Knopová, PhD. a Mgr. art. Zuzana Galková   

 



 

 

 

 

 

Dychová hudba 
- 
Folklór 
 Putujeme za ľudovou piesňou (13.3.2018), okres, CVČ Ahoj Piešťany, súťažná 

postupová súťaž hudobného folklóru detí okresu Piešťany, počet súťažiacich bol 
15, porota: Mgr. Katarína Petrovičová, Mgr. Ľubica Jakubíková a Mgr. Mariana 
Hochelová. 

 Putujeme za ľudovou piesňou (28.3.2018), okres, ZUŠ Hlohovec, postupová súťaž 
hudobného folklóru detí okresu Hlohovec, počet súťažiacich bol 33, porota:  Mgr. 
Martina Baračková, PhDr. Oľga Pappová a Oľga Kremnická 

 Putujeme za ľudovou piesňou (22.3.2018), okres, Centrum voľného času 
Kalokagatia Trnava, súťažná postupová súťaž hudobného folklóru detí okresu 
Trnava. Zúčastnilo sa 40 súťažiacich, porota: PaedDr. Peter Kalapoš, PhDr. Lenka 
Danišová – Pobiecka, Vlasta Berková a Ing. Ivona Táčovská 

 Šaffova ostroha (5.4.2018), kraj,  KD Križovany nad Dudváhom, postupová súťaž 
tanečného folklóru dospelých a detí Trnavského kraja, počet vystupujúch bol 5 
tanečných párov a 2 sólisti tanečníci, porota: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. 
art. Ing. Slavomír Ondejka a  Mgr. Katarína Babčáková, PhD 

 Detský festival ľudovej hudby (5.4.2018), kraj,  KD Križovany nad Dudváhom, 
regionálna prehliadka hudobného folklóru detí z okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany, zúčastnili sa 2 ľudové hudby, 3 spevácke skupiny, 18 sólistov 
spevákov a 4 sólisti inštrumentalisti, porota: PhDr. Hana Kyseľová, Mgr. Peter 
Obuch, PhD. a PaedDr. Peter Kalapoš  

 Nositelia tradícií (19.5.2018), kraj,  KD Červeník, krajská súťažná prehliadka 
folklórnych skupín Trnavského kraja, počet zúčastnených bol 5 folklórnych skupín, 
porota:  Mgr. Peter Obuch, PhD., Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, ArtD., a 
Mgr. art. Michal Benovič 

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Trnavský objektív 2018 (22.3. – 21.5.2018), región, Západoslovenské múzeum 

Trnava, 48. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany, na prehliadke tvorby sa zúčastnilo 46 vystavujúcich 
autorov,  do súťaže sa prihlásilo 394 fotografií a 7 CD nosičov, porota:  Mgr. 
František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel, Mgr. Pavel Pecha a Mgr. art. Roman 
Pavlovič  

 Trnavská paleta 2018 (06.12. – 31.1.2019), región,  Dom umenia Piešťany, 50. 
ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Trnava, 
Hlohovec a Piešťany, do súťaže bolo prijatých 213 výtvarných diel od 47 autorov, 
porota: doc. Milan Rašla, Mgr. Peter Babka a Bystrík Vančo 

 

Film a video 
 CINEAMA 2018 (17.4.2018), región, kino CINEMAX ARENA Trnava,  22. ročník 

regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby okresov Trnava, 
Hlohovec a Piešťany, na prehliadke sa prezentovalo 21 filmov, porota:  Mgr. art. 
Peter Pavlík, Mgr. Michal Vrbňák a Mgr. Marián Pásto  

 CINEAMA 2018 (17.4.2018), kraj, kino CINEMAX ARENA Trnava, 22. ročník 
krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Trnavského kraja, na 
prehliadke sa prezentovalo 31 filmov, porota: Mgr. art. Peter Pavlík, Mgr. Michal 
Vrbňák a Mgr. Marián Pásto 



 

 

 

 

 

 
 
Mimoregionálne postupové podujatia 
 Ve Skalici na rínečku (9.5.2018), kraj, súťaž detského hudobného folklóru, Dom 

kultúry Skalica, spoluorganizátor: Záhorské osvetové stredisko Senica, do krajskej 
súťaže postúpili súťažiaci z regiónu Trnava, Hlohovec a Piešťany, postupujúcimi 
boli Detská ľudová hudba Mladí huslisti z Červeníka, Dievčenská spevácka 
skupina Trnavček z Trnavy, Daniel Snoha z Krakovian a Dominika Bieliková z 
Červeníka 

 Šaffova ostroha (25. – 27.5.2018), celoslovenská, súťaž v ľudovom tanci, Dlhé 
Klčovo, spoluorganizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov na Topľou, 
NOC, v kategórií A1 postúpili Monika Domonkošová a Pavel Matulay, v kategórií 
B postúpil tanečník Tomáš Palkovič a tanečný pár Miroslav a Gabriela Tokarčíkoví, 
v kategórií D postúpili Áron Lelkes a Erika Léda Lukács,  Botond Csenkey, Robert 
Červenka a Noémi Gyén 

 Nositelia tradícií (4. – 5.8.2018), celoslovenská, súťaž folklórnych skupín, Zuberec, 
spoluorganizátor: Oravské kultúrne stredisko, NOC, na základe výsledkov krajskej  
súťaže a odporúčania poroty, do celoštátnej súťaže postúpila folklórna skupina 
Šulekovo z Hlohovca 

 Mládež spieva (10.4.2018), kraj, súťaž mládeže a detí v zborovom speve, MsKS 
Benedeka Csaplára Dunajská Streda, spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové 
stredisko Dunajská Streda, na podujatí nesúťažne vystúpil spevácky zbor Cantica 
nova z Trnavy 

 Spev nás spája (24.6.2018), kraj, súťaž dospelých speváckych zborov, MsKS 
Benedeka Csaplára Dunajská Streda, spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové 
stredisko Dunajská Streda, krajského kola súťaže sa nesúťažne zúčastnil 
Robotnícky spevokol Bradlan z Trnavy 

 Hviezdoslavov Kubín 2018 (20. – 23.6.2018), celoslovenská, súťaž v umeleckom 
prednese a v prednese prózy, Dolný Kubín, spoluorganizátor: Mestské kultúrne 
stredisko Dolný Kubín, NOC, do celoštátneho kola súťaže bolo nominovaných 15 
recitátorov z Trnavského kraja 

 Belopotockého Mikuláš 2018 (7.–10.6.2018), celoslovenská, prehliadka 
neprofesionálnych divadelných súborov, Liptovský Mikuláš, spoluorganizátor: 
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, NOC, z krajskej súťažnej 
prehliadky Malá krajská scénická žatva boli odporúčaní na celoštátnu súťaž 
Divadelný súbor DISK z Trnavy s inscenáciou „Chodník“ a Záhorácke divadlo s 
inscenáciou „Svatojánské drímoty“ 

 FEDIM 2018 (1.–3.6.2018), celoslovenská, prehliadka neprofesionálnych 
divadelných súborov, Tisovec, spoluorganizátor: Gemersko – malohontské 
osvetové stredisko Rimavská Sobota, NOC, z krajskej súťažnej prehliadky bol 
odporúčaný na celoštátnu súťaž Divadelný súbor DEMOscéna z Trnavy s 
incenáciou „Kastelánka“ 

 Výtvarné spektrum 2018 (3. – 26.5.2018), kraj, výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, spoluorganizátor: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda, doručených bolo 60 
výtvarných diel od 20 autorov  

 AMFO 2018 (8.6. – 1.7.2018), kraj, výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby,  
Záhorské múzeum Skalica, spoluorganizátor: Záhorské osvetové stredisko 



 

 

 

 

 

Senica, do krajskej súťaže  bolo zaslaných 99 fotografií a 6 CD nosičov od 20 
autorov  

 Výtvarné spektrum 2018 (7.9. – 30.9.2018), celoslovenská, Dubnický kaštieľ Nová 
Dubnica, spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, NOC, do 
celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 2018 bolo doručených 28 výtvarných diel od 
9 autorov 

 AMFO 2018 (17.4.2018), celoslovenská,  výstava neprofesionálnej fotografickej 
tvorby, Synagóga Nitra, spoluorganizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre, do 
celoštátnej súťaže AMFO 2018 bolo doručených 56 fotografií a 4 multimediálnych 
prezentácií na CD nosičoch od 16 autorov 

 CINEAMA 2018 (8.-10.6.2018 ), celoslovenská, prehliadky amatérskej filmovej 
tvorby a videotvorby, Mlyny Cinemas Nitra, spoluorganizátor: Krajské osvetové 
stredisko Nitra, NOC,  26. ročník postupovej súťaže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť detského hudobného folklóru 
(13.03. 2018) 
miesto konania: Centrum voľného času Ahoj Piešťany 
počet účastníkov: 30 
Seminár pre účastníkov okresného kola súťaže detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov, Putujeme za 
ľudovou piesňou z okresu Piešťany, úsek: folklór 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť detského hudobného folklóru 
(22.03. 2018) 
miesto konania: Centrum voľného času Kalokagatia Trnava 
počet účastníkov: 60 
Seminár pre účastníkov okresného kola súťaže detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov, Putujeme za 
ľudovou piesňou z okresu Trnava, úsek: folklór 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť detského hudobného folklóru 
(28.03. 2018) 
miesto konania: Centrum voľného času Dúha Hlohovec 
počet účastníkov: 50 
Seminár pre účastníkov okresného kola súťaže detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov, Putujeme za 
ľudovou piesňou z okresu Hlohovec, úsek: folklór 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť umeleckého prednesu 
(14.03. -15.03. 2018, 27.03.- 28.03. 2018, 10. 04. – 11.04. 2018, 17.04. 2018, 
26.04. – 27.04. 2018)   
miesto konania: Západoslovenské múzeum v Trnave a Základná umelecká škola 
Mikuláša Schneidera – Trnavského Trnava 
počet účastníkov: 413 
Seminár pre účastníkov obvodných a okresných kôl, regionálneho a krajského  
kola súťaže Hollého pamätník v umeleckom prednese, úsek: umelecký prednes 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť neprofesionálnej fotografickej tvorby 
(22.03. 2018) 
miesto konania: Západoslovenské múzeum v Trnave 
počet účastníkov: 160 
Seminár pre účastníkov regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej 
tvorby   Trnavský objektív, okresov  Trnava, Hlohovec a Piešťany, úsek: fotografia  

 Hodnotiaci seminár pre oblasť detského hudobného folklóru 
(05.04. 2018) 
miesto konania: Kultúrny dom Križovany nad Dudváhom 
počet účastníkov: 35 
Seminár pre účastníkov regionálneho kola súťaže detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov, Detský festival 
ľudovej hudby, úsek: folklór 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť ľudového tanca 
(05.04. 2018) 



 

 

 

 

 

miesto konania: Kultúrny dom Križovany nad Dudváhom 
počet účastníkov: 30 
Seminár pre účastníkov krajskej súťažnej prehliadky sólistov tanečníkov 
v ľudovom tanci Šaffova ostroha,  úsek folklór 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť neprofesionálneho divadla 
(06.04 – 07.04. 2018) 
miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Senica, Kultúrny dom A. Kubáňa 
Trnava 
počet účastníkov: 70 
Seminár pre účastníkov krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej divadelnej 
tvorby Malá krajská scénická žatva,  úsek: divadlo 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť  amatérskej filmovej tvorby a videotvorby 
(17.04. 2018) 
miesto konania: CINEMAX ARENA Trnava 
počet účastníkov: 92 
Seminár pre účastníkov regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby 
a videotvorby CINEAMA, úsek: film, video, audio 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť  amatérskej filmovej tvorby a videotvorby 
(17.04. 2018) 
miesto konania: CINEMAX ARENA Trnava 
počet účastníkov: 98 
Seminár pre účastníkov krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby 
CINEAMA, úsek: film, video, audio 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť scénického folklorizmu 
(19. 05. 2018) 
miesto konania: Kultúrny dom Červeník 
počet účastníkov: 20 
Seminár pre účastníkov krajskej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia 
tradícií, úsek folklór 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
(06.12. 2018) 
miesto konania: Dom umenia Piešťany 
počet účastníkov: 40 
Seminár pre účastníkov regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby   Trnavská paleta, okresov  Trnava, Hlohovec a Piešťany, úsek: 
výtvarníctvo  

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov  
 Zadrž, kým je čas ((február – december 2018), prednášajúci: Mgr. Andrea 

Šimorová. Mgr. Lucia Nosková (RÚVZ TT), ZŠ a SŠ v Trnave a v obciach okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany, vzdelávanie pre žiakov ZŠ a SŠ zamerané na 
informovanosť o škodlivosti drog, nežiaducich negatívnych javoch, kriminalite 
mládeže s dôrazom na prevenciu,  26 podujatí, účasť: 665 záujemcov  

 Zdravý životný štýl (január – december 2018), prednášajúci: Mgr. Andrea 
Šimorová, Mgr. Lucia Nosková (RÚVZ TT), ZŠ a SŠ v Trnave a v obciach okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany, preventívno-vzdelávací cyklus podujatí zameraných 
na zdravý životný štýl, podujatia boli realizované na základe požiadaviek škôl, 12 
podujatí, účasť: 246 záujemcov 



 

 

 

 

 

 Výchova k partnerstvu a plánovanému rodičovstvu - aktivačné hry (marec – 
december 2018), prednášajúci: Mgr. Andrea Šimorová, Mgr. Lucia Nosková,  ZŠ 
a SŠ v Trnave a v obciach okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany,  cyklus skúmania 
hodnôt, postojov, názorov a predstáv dospievajúcich o partnerských vzťahoch, o 
mužskej a ženskej roli, sexualite a antikoncepcii, 5 podujatí, účasť: 90 záujemcov  

 Sociálna prevencia (23.2.2018), prednášajúci: PhDr. Ingrid Hupková, PhD., PhDr. 
Barbora Kuchárová, Stredná priemyselná škola Trnava, edukačné stretnutie s 
cieľom eliminovať a zabraňovať vzniku a šíreniu sociálno-patologických javov, 
predchádzať recidívam, odstraňovať dôsledky patologického vývinu, 8 prednášok, 
účasť: 187 záujemcov  

 Týždeň drogovej prevencie a sociálno – patologických javov (26. – 30.11.2018), 
prednášajúci: Mgr. Andrea Šimorová, Mgr. Lucia Nosková,  ZŠ a SŠ Trnava 
(Spojená špeciálna škola Trnava, Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury 
Trnava, ZŠ Pastuchov), Interaktívne besedy a diskusné kluby na témy o 
nelátkových závislostiach - poruchy stravovania, bulímia, anorexia, gamblerstvo, 
domáce násilie, šikana, kyberšikana a kyberprostitúcia, 8 podujatí, účasť: 269 
záujemcov 

 Exkurzia do vybraných audio – vizuálnych médií (1.3.2018), RTVS Bratislava, 
Televízia Markíza a Štúdio FUN rádia a Rádia Európa, študenti ZŠ, SOŠ a VŠ 
v Trnave, jednodňové podujatie do vybraných televízií a štúdií, účasť: 43 
záujemcov  

 Exkurzia do vybraných audio – vizuálnych médií (18.6.2018),  Štúdio Alien 
Bratislava, TV Markíza a štúdiá FUN rádio a Rádia Európa, študenti ZŠ, SOŠ a 
VŠ v Trnave, členovia videoklubu pri TOS navštívili vybrané mediálne štúdiá 
a rádia, účasť: 41 záujemcov 

 Exkurzia na Bienále animácie Bratislava a do vybraných audio – vizuálnych médií 
(11.10.2018), štúdio Alien Bratislava, študenti Š VŠ v Trnave, projekcia súťažných 
filmov Medzinárodnej súťaže animovaných filmov Bienále animácie Bratislava a 
výstava Pestré možnosti animácie v Slovenskom národnom divadle, účasť: 87 
záujemcov 

 Exkurzia do vybraných audio- vizuálnych médií (14.11.2018), Slovenský rozhlas 
Bratislava, TV Markíza, Rádio SiTy, FUN rádio Bratislava,  exkurzia do 
Slovenského rozhlasu, návšteva expozície  Dejiny Slovenského rozhlasu, TV 
Markíza, Rádio SiTy a nahrávacie štúdio FUN rádia, účasť: 39 záujemcov 

 Exkurzia na filmový festival a do vybraných médií (17.12.2018), RTVS Bratislava, 
TV Markíza, Rádio SiTy a FUN rádio Bratislava,  exkurzia Slovenského rozhlasu, 
TV Markíza, Rádio SiTy a FUN rádio, návšteva Medzinárodného filmového a 
Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, oddelenia filmovej a mediálnej tvorby 
Bratislava, účasť: 55 záujemcov 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (03.2.2018), TOS, na podujatí sa 

zúčastnilo 8 výtvarníkov a boli pripravené dve zátišia,  zátišie s kyticou  z bielych 
tulipánov a fialových hyacintov a zátišie s misou s ovocím, výtvarníci diskutovali o 
problematike kompozície výtvarného diela, línie a farebnej škály, počet účastníkov 
8 

 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (28.4.2018), Križovany nad 
Dudváhom, workshop pod názvom Krajinomaľba situovaný do plenéru v 
Križovanoch nad Dudváhom,  krajina v okolí križovianského mostíka nad riečkou 



 

 

 

 

 

Blavou ponúka jedinečnú scenériu, 8 výtvarníkov diskutovalo o problematike 
kompozície, perspektívy a farebnej škály, počet účastníkov 8 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu,  časť 1 (10.5.2018), učebňa ZUŠ Trnava, 
odborný lektor: Mgr. Michal Lipovský, filmár, protagonistka filmu:   Majka 
Valentová, 11-ročná, film s pracovným názvom Správne dievča, po rozpracovaní 
scenára boli natočené prvé sekvencie nového filmu, počet účastníkov 16 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu,  časť 2 (17.5.2018), učebňa ZUŠ Trnava, 
lektor:  Mgr. Michal Lipovský,  pokračovanie v úprave scenára, účinkovanie hlavnej 
postavy filmu bolo doplnené o účinkovanie žiačok zo ZŠ Spartakovská, ktoré 
dotvoria záverečnú scénu, diskutovalo sa o osvetlení záberov, kompozícii záberov 
a zvukovom dizajne, počet účastníkov 18 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu, časť 3 (30.5.2018),  exteriéry mesta Trnava, 
lektor: Mgr. Michal Lipovský, tvorivé dielne doplnené o dokrútky do filmu Správne 
dievča,  natáčanie rozhovorov s protagonistkou o jej detstve a o meste Trnava, 
pripravovanie dokončenia scenára, počet účastníkov 12 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu,  časť 4 (7.6.2018), učebňa ZUŠ Trnava 
a exteriéry Trnavy, lektor: Mgr. Michal Lipovský, práca na dokrútkach s 
protagonistkou v rôznych situáciách, pri rozhovoroch s cudzími ľuďmi, diskusia o 
kompozícii jednotlivých záberov, osvetlenia v priestore a modelácie filmového 
obrazu svetlom, počet účastníkov 11 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu, časť 5 (14.6.2018),  Divadlo J. Palárika 
v Trnave a exteriéry Centra pre rodinu, lektor:  Mgr. Michal Lipovský, dokrútky s 
hlavnou protagonistkou, zábery z jej vystúpenia na generálke v Divadle J. Palárika 
v Trnave v ukážke rozprávkovej hry, v zákulisí divadla prebehlo natáčanie 
rozhovoru o jej záľubách a plánoch do budúcnosti, počet účastníkov 13 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu, časť 6 (21.6.2018),  exteriéry mesta Trnava, 
lektor: Mgr. Michal Lipovský, natáčanie záverečnej sekvencie do filmu Správne 
dievča,  na Hlavnej ulici v Trnave pri nápise #TRNAVA, ktorý dopĺňal kompozíciu 
filmových záberov, počet účastníkov 24 

 Malí majstri (24.6.2018),  amfiteáter Krakovany, sprievodné podujatie tradičných 
júnových folklórnych slávností, deti kreatívnou činnosťou a za asistencie lektoriek 
v štyroch tvorivých dielničkách maľovali na textil a kamene, modelovali z hliny a 
vyrábali svietniky zo sklených pohárov, počet účastníkov 25 

 Malí remeselníci (11.8.2018), ARTpódium Červeník, sprievodné podujatie 
folklórnych slávností v Červeníku. celodenné tvorivé dielničky zamerané na rôzne 
techniky ľudových remesiel – pletenie zo slamy, výrobky z hliny, dreva a drôtu, 
maľovanie na sklo, práce s textilom, farbami a papierom, počet účastníkov 243 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu časť, 7 (4.10.2018), učebňa UCM Trnava, 
lektor: Mgr. Ján Pekarik, protagonista: bábkoherec Róbert Švec, v tejto tvorivej 
dielni bol diskutovaný obsahový a technický scenár, kompozícia filmového obrazu, 
strihové triky a osvetlenie, účastníci predkladali  svoje podnety a nápady do 
pripravovaných scén,  počet účastníkov 15 

 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (27.10.2018), TOS, témou 
tvorivej dielne, na ktorej sa zúčastnilo 7 výtvarníkov, bola maľba jesenného zátišia, 
zátišie zostavené z jesenných plodov a listov hýriacich prekrásnou paletou farieb, 
doplnené textilnými drapériami, počet účastníkov 7 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu časť, časť 8 (16.11.2018), Gymnázium Angely 
Merici Trnava, lektor: Mgr. Ján Pekarik,  natáčanie nových sekvencií do filmu 
Bábkar, hlavný protagonista dielní Róbert Švec hovoril o svojich zážitkoch 



 

 

 

 

 

a skúsenostiach zo štúdia na VŠMU v Bratislave, na odbore bábkoherec, diskusia 
o výrazových prostriedkoch v mikroportréte, počet účastníkov 19 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu,  časť 9 (9.11.2018),  učebňa UCM v Trnave, 
lektor:  Mgr. Dušan Blahút,  PhD.,  Reklamné štúdio Alien Bratislava, náplňou 
tvorivej dielne bolo spracovanie dokrútky spracovaných sekvencií na vzniknuté 
filmy, lektor predviedol ukážky rozboru natočených sekvencií s autormi prác, počet 
účastníkov 18 

 Tvorba dokumentu a mikroportrétu, časť 10 (13.11.2018),  učebňa UCM v Trnave, 
lektor: Mgr. Michal Zwiržina,  tvorivé dielne rozpracovali zvukový dizajn 
natočených sekvencií, ako zvuk dokáže zmeniť atmosféru vo filme, vytvára náladu, 
zvýrazní myšlienku, ktorú chce autor tlmočiť divákovi, súčasťou bolo aj premietanie 
ukážok vybraných filmov, počet účastníkov 19 

 Kompozícia filmového obrazu (15.11.2018), Gymnázium Angely Merici, lektor: 
Mgr. art. Tomáš Danay, témou boli výrazové prostriedky filmovej reči, zvýraznenie 
a zrozumiteľnosť jednotlivých sekvencii v kontexte k vyjadreniu myšlienky, na 
rozbor bolo použitých niekoľko prác účastníkov, ktoré sa jednotlivo premietali 
a hodnotili, počet účastníkov 23 

 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (15.12.2018), TOS, témou bola 
maľba kytice rôznymi technikami,  znázornenie kvetov a kytíc, od prísne realistickej 
maľby až po štylizovanú, abstraktnú maľbu, možnosť aktérom  nájsť svoj vlastný 
spôsob ich vyjadrenia na plátne, počet účastníkov 5 

 

Koncerty a festivaly 
- 

 

Špecializované akcie 
 Vítanie jari na Kvetnú nedeľu (25.3.2018) 

miesto konania: Obec Dolné Dubové 
organizátori: TOS, Obec Dolné Dubové 
počet účastníkov: 100 
Výstava o jarných zvykoch, tradíciách, veľkonočných dekoráciách, súčasťou aj 
tradičná obchôdzka s ,,letečkom“ po dedine, ako symbol príchodu jari, účasť: 100 
návštevníkov 

 Deň narcisov (13.4.2018) 
miesto konania: Ružindol, Biely Kostol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Dolné 
Dubové, Dechtice, Križovany nad Dudváhom, Opoj, Vlčkovce, Majcichov, Zeleneč, 
Modranka 
organizátori: TOS, Liga proti rakovine Trnava 
počet účastníkov: 1.400 
Celonárodná kampaň v boji proti onkologickým ochoreniam a prevencia zdravého 
životného štýlu. 

 Prednáškové popoludnie (18.4., 23.5., 17.10., 14.11.2018) 
miesto konania: Radnica Trnava – Konferenčná sála  
organizátori: TOS, Liga zdravia, Kancelária Zdravé mesto 
počet účastníkov: 429 
Prednášoky zamerané na kožné ochorenia chodidiel, mozgovú príhodu, ochorenia 
štítnej žľazy, magnézium ako liek, biomín, beta glucan. Cieľom prednášok bolo 
obohatenie vedomostí širokej verejnosti v oblasti stravovania a úpravy jedla 
vhodného pre diabetikov. 



 

 

 

 

 

 Deň Zeme 2018 (19.04. 2018) 
miesto konania: SOŠ záhradnícka Piešťany 
organizátori: TOS, SOŠ Piešťany 
počet účastníkov: 300 
Podujatie organizované pri príležitosti Dňa Zeme. Sprievodným podujatím boli  
tvorivé dielne pre deti ZŠ a MŠ v Piešťanoch. 

 Deň zdravia (18.10. 2018) 
miesto konania: Obec Dolné Dubové 
organizátori: TOS, Obec Dolné Dubové 
počet účastníkov: 93 
Deň zdravia - príprava a množenie propagačných materiálov na zdravotnú 
prevenciu, zabezpečenie produktov zdravej výživy,  prednášky pre žiakov ZŠ. 
Podujatie propagovalo zdravú výživu a zdravý životný štýl. 

 

 

Ostatné 
-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

- - - 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

13 

ZŠ Vrbové, ZŠ sv. Jozefa 
Hlohovec, ZŠ Brestovany, 
ZŠ Ružindol, ZŠ 
Križovany nad 
Dudváhom, ZŠ Veľké 
Kostoľany, SOŠ 
Hlohovec, Pedagogická a 
sociálna akadémia 
blahoslavenej Laury 
Trnava, ZŠ Dolná Krupá, 
ZŠ Pastuchov, Spojená 
špeciálna škola Trnava, 
ZŠ Šúrovce,  Stredná 
priemyselná škola Trnava 

Organizovanie prednášok v 
oblasti zdravého životného 
štýlu, drogovej prevencie, 
aktivačných hier na tému 
sociálno-patologické javy 

8 

Gymnázium Angely Merici 
Trnava, Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda,  Fakulta  
masmediálnej 
komunikácie Trnava, ZUŠ 
sv. Gorazda Vrbové, ZUŠ 
M. Scneidera – 
Trnavského Trnava, SOŠ 
Lomonosovova Trnava, 
ZŠ Spartakovská Trnava, 
ZŠ M. Gorkého Trnava, 
SOŠ elektrotechnická 
Trnava 

Účasť na tvorivých dielňach, 
workshopoch a exkurziách na 
úseku filmovej tvorby a 
videotvorby 

15 

Základné školy, stredné 
školy a gymnáziá v 
okresoch Trnava, 
Hlohovec a Piešťany 

Účasť na postupových 
súťažiach Záujmovo umeleckej 
činnosti 

 

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 Asociácia kultúrno – osvetových inštitúcií (AKOI)   

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 
 
Webové sídlo organizácie 
 Adresa webového sídla organizácie: http://www.osvetatt.sk  
 rok vzniku webového sídla: 2011 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade s pravidlami 

 

Sociálne siete  
 

Facebook 

- 
 
Istagram 

- 
 
Iné 
- 
 

Využívanie médií  
 Trnava MY 
 Život v Hlohovci 
 Novinky z radnice 
 MTT 
 Trnavské rádio 
 www.trnavskyhlas.sk  
 www.pnky.sk  
  www.zpiestan.sk 
 www.piestanskydennik.sk 
 www.frastackenoviny.sk 
 www.hlohovec24.sk 
 www.trnava24.sk 
 www.mestohlohovec.sk 
 www.tasr.sk 
 www.krajzazitkov.sk  

 

Výročné správy organizácie  
- 
 

Aktívna komunikácia so školami 
 Počet oslovených MŠ - 10 

 Počet oslovených ZŠ - 42 

 Počet oslovených SŠ - 76 

 Počet oslovených ZUŠ - 7 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Komunikácia so školskými 

zariadeniami prebieha prostredníctvom zasielania e-mailovej pošty, 

http://www.osvetatt.sk/
http://www.trnavskyhlas.sk/
http://www.pnky.sk/
http://www.zpiestan.sk/
http://www.piestanskydennik.sk/
http://www.frastackenoviny.sk/
http://www.hlohovec24.sk/
http://www.trnava24.sk/
http://www.mestohlohovec.sk/
http://www.tasr.sk/
http://www.krajzazitkov.sk/
https://www.trnava-vuc.sk/9813-sk/sk/dokumenty/


 

 

 

 

 

prostredníctvom zasielania propozícií na postupové súťaže na úseku ZUČ, 

zasielaním pozvánok a plagátov na podujatia, telefonickými dohovormi pri  

organizácii prednášok a aktivačných hier v oblasti drogovej prevencie a zdravého 

životného štýlu, tvorivých dielní, exkurzií 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Komunikácia s 

materskými, základnými, strednými, či základnými umeleckými školami formou 

výziev, prípisov, propagačných materiálov, elektronickej a telefonickej 

komunikácie a osobných stretnutí, školy pozitívne reagovali na ponúkané výzvy v 

oblastiach záujmovej umeleckej, vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti. 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Hollého pamätník 2018 SK 30/E - - E 

Malá krajská scénická žatva 2018 SK 40E 60 1 E 

Festival malých dychových hudieb 2018 SK 40/E 60 - E 

Detský festival ľudovej hudby 2018 SK 30/E 30 - E 

Šaffova ostroha 2018 SK 30/E 30 - E 

Nositelia tradícií 2018 SK 30/E 30 - E 

Trnavský objektív 2018 SK 50/E 30 - E 

Trnavská paleta 2018 SK 50/E 30 - E 

CINEAMA 2018 SK 50/E 100 - E 

Deň víťazstva nad fašizmom SK 70/E 50 - - 

Ocenenie pracovníkov TTSK v oblasti kultúry SK 40/E - - - 

XII. Župný festival kultúry a 52. ročník 
folklórnych slávností Krakovany 2018 

SK 200/E 200 1 E 

53. ročník Slávnosti spevu hudby a tanca 
Červeník 2018 

SK 250/E 250 - E 

Spievajte si s nami a Špačinský jarmok 2018 SK 120 50 - E 

74. výročie SNP SK 70/E 50 - - 

Župné ocenenie významných osobností  SK 40/E  - - 

Maestro Schneider – Trnavský 60 po a stále 
medzi nami 

SK 200/E 80 1 E 

Deň Zeme SK 50/E - - - 

Reminiscencie Trnavskej palety SK E 5 - - 

Výber z tvorby Jaroslava Áča SK E 30 - - 

Vítanie jari na Kvetnú nedeľu SK E 10 - E 

Tretí rozmer SK E 30 - - 

Retrospektíva II. SK E 5 - - 

Reminiscencie  SK E 5 - - 

Výber z tvorby Silvie Vargovej SK E 5 - - 

Považie SK E 5 - - 

Viva la cantata SK 50 40 - E 

Malí remeselníci SK E 150 - - 

Tvorivá dielňa – Tvorba dokumentu a 
mikroportrétu 

SK E 15 - E 

Deň zdravia SK E 10 - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

Iné formy propagácie  
-  



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 

Edičná činnosť  
 

Trnavský objektív 2018  
autori: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová 
vydavateľ: TOS 
ISBN: - 
dátum vydania: marec 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 24 strán, 31 reprodukcií 
Katalóg k výstave regionálnej súťaže neprofesionálnej 
fotografickej tvorby okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany 
 

 

 

 

 

Cineama 2018  
autori: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Emília Szegényová 
vydavateľ: TOS 
ISBN: - 
dátum vydania: apríl 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 10 strán, 15 reprodukcií 
Programový bulletin k 22. ročníku krajskej súťaže filmovej 
tvorby Cineama  
 

 

 

 

 

 

XII. Župný festival kultúry Krakovany 2018  
autori: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Veronika Behúlová 
vydavateľ: TOS 
ISBN: - 
dátum vydania: jún 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 26 strán, 20 reprodukcií 
Programový bulletin k XII. Župnému festivalu kultúry a 52. 
ročníku folklórnych slávností  v Krakovanoch 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Červeník 2018  
autori: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Veronika Behúlová 
vydavateľ: TOS 
ISBN: - 
dátum vydania: august 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 22 strán, 21 reprodukcií 
Programový bulletin k 53. ročníku Slávností spevu, hudby 
a tanca v Červeníku  
 

 

 

 

 

 

Maestro Schneider – Trnavský, 60 po... a stále medzi 
nami 
autori: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Veronika Behúlová 
vydavateľ: TOS 
ISBN: - 
dátum vydania: október 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 16 strán, 43 reprodukcií 
Programová skladačka k spomienkovému koncertu pri 
príležitosti 60. výročia úmrtia trnavského skladateľa 
Mikuláša Schneidera – Trnavského v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Trnave  

 

 

 

 

Trnavská paleta 2018 
autori: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová 
formát: katalóg k výstave 
vydavateľ: TOS 
dátum vydania: december 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 20 strán, 18 reprodukcií 
Katalóg k výstave regionálnej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany 

 

 
Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 TASR: V Krakovanoch sa uskutoční 52. ročník folklórnych slávností, www.teraz.sk;  

jún 2018 
 pnky: Krakovany plné kultúry a folklóru už tento víkend, www.pnky.sk, jún 2018 
 zpiestan: Krakovany budú plné folklóru, www.zpiestan.sk; jún 2018 

http://www.teraz.sk/
http://www.pnky.sk/
http://www.zpiestan.sk/


 

 

 

 

 

 zpiestan: Folklórne slávnosti s koncertom Slniečka aj s tradičnou kuchyňou, 
www.zpiestan.sk; máj, jún 2018 

 Veronika Behúlová/TOS: Krakovany budú žiť kultúrou a folklórom, www.pnky.sk; 
jún 2018 

 Veronika Behúlová/TOS: Festival  - XII. Župný festival kultúry a 52. ročník 
folklórnych slávností, www.krajzazitkov.sk; jún 2018 

 redakcia: Krakovany v znamení lákavých podujatí: Folklór, súťaž v príprave 
šúľancov i dielne, www.trnava.dnes24.sk; jún 2018 

 TASR: V Krakovanoch dnes začínajú folklórne slávnosti, www.mytrnava.sme.sk; 
jún 2018 

 TASR: V Červeníku sa začína festival Slávnosti spevu, hudby a tanca, 
www.teraz.sk júl, august 2018 

 Veronika Behúlová/TOS: V Červeníku chystajú Slávnosti spevu, hudby a tanca 
trvajúce štyri dni, www.pnky.sk; august 2018 

 TASR: Dnes sa začína 53. ročník festivalu Slávnosti spevu, hudby a tanca, 
www.mytrnava.sme.sk; august 2018 

 Veronika Behúlová/TOS: Festival Červeník 2018, www.krajzazitkov.sk; august 
2018 

 redakcia: Červeník žil hudbou, jedlom, ale aj behom, www.piestanskydennik.sk; 
august 2018 

 redakci: Na koncerte sa zídu spevokoly z Trnavského kraja, www.tasr.sk; august 
2018 

 Mgr. Emília Szegényová/TOS: Cineama 2018, www.tvgam.webnode.sk; apríl 
2018 

 redakcia: CINEAMA 2018,  Súťaž filmovej tvorby a videotvorby, www.fmk.sk; apríl 
2018 

 redakcia: Koncert Maestro Schneider – Trnavský 60 po... a stále medzi nami, 
www.vitajtevtrnave.sk;  

 redakcia: Maestro Schneider – Trnavský 60 po... a stále medzi, www.trnava.sk; 
október 2018 

 Veronika Behúlová/TOS: Koncert Maestro Schneider – Trnavský 60 po... a stále 
medzi, www.krajzazitkov.sk; september, október 2018 

 tkkbs: V Trnave bude koncert Maestro Schneider – Trnavský 60 po... a stále medzi, 
www.tkkbs.sk; október 2018 

 Veronika Behúlová: Pozvánka do katedrály na spomienkový koncert  pri príležitosti 
60. výročia M. Schneidera – Trnavského, www.trnava-live.sk; október 2018 

 Monika Hanigovská: V Trnave si uctia Mikuláša Schneidera – Trnavského: Na 
koncerte vystúpia aj jeho potomkovia, www.trnava.dnes24.sk; október 2018 

 Mgr. Daniela Polášová/TOS: Malá krajská scénická žatva aj v Senici, 
www.zahorak.sk; apríl 2018 

 Mgr. Daniela Polášová/TOS: Malá krajská scénická žatva v Senici aj v Trnave, 
www.nazahori.sk; apríl 2018 

 Mgr. Daniela Polášová/TOS: Súťaž amatérskych divadelných súborov Malá 
krajská scénická žatva, www.krajzazitkov.sk; apríl 2018 

 Mgr. Milada Kotlebová/TOS: Výstava Trnavská paleta 2018, www.krajzazitkov.sk; 
november 2018 

 redakcia: Polstoročie súťaže Trnavská paleta, www.piestanskydennik.sk; 
november 2018 

http://www.zpiestan.sk/
http://www.pnky.sk/
http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.trnava.dnes24.sk/
http://www.mytrnava.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
http://www.pnky.sk/
http://www.mytrnava.sme.sk/
http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.piestanskydennik.sk/
http://www.tasr.sk/
http://www.tvgam.webnode.sk/
http://www.fmk.sk/
http://www.vitajtevtrnave.sk/
http://www.trnava.sk/
http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.tkkbs.sk/
http://www.trnava-live.sk/
http://www.trnava.dnes24.sk/
http://www.zahorak.sk/
http://www.nazahori.sk/
http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.piestanskydennik.sk/


 

 

 

 

 

 Mgr. Milada Kotlebová/TOS: Trnavská paleta sa koná už po päťdesiaty raz, 
výstava v Dome umenia štartuje na Mikuláša, www.pnky.sk; november 2018 

 tlačová správa TOS: Trnavská paleta oslávi 50 rokov  od svojho vzniku, 
www.zpiestan.sk, november, december 2018 

 Patrik Pokorný: V múzeu ukážu súťažné práce fotografov Trnavský objektív 2018, 
www.trnava-live.sk, marec 2018 

 redakcia: Trnavský objektív 2018, www.fmk.sk; marec, apríl 2018 
 SITA: Trnavský objektív je šancou pre talentovaných fotografov, 

www.mytrnava.sk; marec 2018 
 Monika Hanigovská: Trnavský objektív má víťazov: Bodovali Trnavčania ale i diela 

fotografov z okolia, www.trnava.dnes24.sk; apríl 2018 
 SITA: Trnavský objektív ponúka šancu pre fotoamatérov zviditeľniť sa, 

www.trnavskyhlas.sk; apríl 2018 
  

V zahraničí  
- 
 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pnky.sk/
http://www.zpiestan.sk/
http://www.trnava-live.sk/
http://www.fmk.sk/
http://www.mytrnava.sk/
http://www.trnava.dnes24.sk/
http://www.trnavskyhlas.sk/


 

 

 

 

 

 

    
   ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

    Deň Zeme  2018 
 

 



 

 

 

 

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici 

 
adresa: Vajanského 19, Senica 
tel.: 0316543205, 6519740, 6512705, 0905297374 
e-mail: zos@zupa-tt.sk  
web: www.osveta-senica.sk  
Facebook: https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-
osvetového-strediska-v-Senici  
Instagram: https://www.instagram.com/osveta_senica   
zriaďovacia listina č. 403 zo dňa 1.1.2004 
rok založenia organizácie: 1959 
riaditeľka: RNDr. Ľubica Krištofová  

              Sídlo ZOS 

Územná pôsobnosť: Záhorského 
osvetového strediska (ďalej len ZOS) je 
pre okresy Senica a Skalica. Poslaním je 
uchovávať, podporovať a rozvíjať hodnoty 
miestnej kultúry a tradícií, rozvoj 
záujmovo-umeleckej činnosti, 
voľnočasových aktivít a celoživotného 
vzdelávania obyvateľstva.  

Významnú úlohu plní i v oblasti 
prevencie protispoločenských javov a 
rôznych závislosti. Pripravuje postupové 
súťaže v záujmovo-umeleckej činnosti 
(ZUČ) a podujatia (regionálne, krajské, celoštátne súťaže, festivaly, prehliadky, 
výstavy, vzdelávacie podujatia). Metodickou a organizačnou činnosťou sa výrazne 
podieľa na uchovávaní, ochrane  a sprístupňovaní hodnôt živej ľudovej kultúry 

Poskytuje sprostredkovateľské služby  všetkým realizátorom kultúrno-osvetovej 
činnosti, pôsobí ako informačno-vzdelávacie centrum pri plnení vládnych programov a 
mapuje a dokumentuje úroveň miestnej kultúry. Organizuje semináre a tvorivé dielne, 
exkurzie a výukové programy v rôznych oblastiach 
      
Špecializácia: ako organizácia so všeobecným zameraním organizuje tvorivé aktivity 
na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, vytvára priaznivé podmienky na 
ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít z osobitným 
zreteľom na vekovú kategóriu detí  a mládeže v oblasti ekológie, etickej a estetickej 
výchovy, zdravia, práva a občianskeho povedomia,  svojim zameraním má vplyv na 
prehlbovanie vzťahu k vlastnému štátu  s osobitným zreteľom na región Záhorie, ku 
kultúrnej identite národa, národnostných menších a etnických skupín. 

V roku 2018 realizovala postupové súťaže vyhlásené NOC a inými 
vyhlasovateľmi a  realizovala tradičné podujatia: semináre, školenia, výstavy, tvorivé 
dielne, workshopy, podujatia pre deti. Zameranie na významné osmičkové výročia  - 
130. výr. úmrtia J. M. Hurbana, meruôsme roky, koniec 1.svetovej vojny, vznik ČSSR, 
Martinská deklarácia. Podujatia boli pripravované v spolupráci s miestnou 
samosprávou a s občianskymi združeniami – napr. Klub vojenskej histórie, SZPB, 
cirkev, atď. 

Pri ZOS Senica pôsobia kluby: Fotoklub ZOS, A- klub, Ekocentrum, Klub 
priateľov histórie.  

mailto:zos@zupa-tt.sk
http://www.osveta-senica.sk/
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici
https://www.instagram.com/osveta_senica


 

 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov ZOS za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 105 168,00 105 168,00 95 349,48 90,66 

620 Odvody 39 136,00 39 136,00 34 854,47 89,06 

630 Tovary a služby 46 719,00 47 342,00 45 031,49 95,12 

640 Bežný transfer 1 848,00 1 848,00 161,31 8,73 

Spolu 192 871,00 193 494,00 175 396,75 90,65 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZOS za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy:   1.282,37 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZOS z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU 
 

Senická divadelná 
jar 

2.730 2.730 153,5 
BV 

 

2 FPU 
 

Ve Skalici na 
rínečku 

3.000 3.000 168 BV 

3 FPU AMFO 2018 2.100 2.100 149 BV 

4 FPU 
 

Bližšie ku 
hviezdam 

1.500 1.500 85 BV 

5 FPU 
 

Senický fotorok 
a senická paleta 

1.200 1.200 67,5 BV 

6 Mesto Senica 
 

Senické 
zrkadielko A. 
Gamanovej 

100 100 - BV 

7 Mesto Senica 
 

Odpadáčik alebo 
fantázia z odpadu 

200 200 - BV 

Spolu BV 10.830 623  

Spolu KV - -  



 

 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe  
 

Objekty v správe ZOS za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

2 - - - - 

 

Objekty v nájme ZOS za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky GOS v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

274 667 112,2 85,8 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 

 
Výstavy 
 

Výtvarná Senica 2017/2018 
(26.1. – 23.2.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 464 
 
Výstava z regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a 
Skalica, odovzdávanie ocenení z regionálnej súťaže. 

 

 

Náhlikova  Senica 2018 
(2.3. – 29.3.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 498 
 
Výstava z regionálnej súťaže 
neprofesionálnej fotografickej  tvorby 
okresov Senica a Skalica, odovzdávanie 
ocenení z regionálnej súťaže. 

 

 

Vesmír očami detí 
(14.3. – 30.3.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: ZOS, Slovenská ústredná 
hvezdáreň v Hurbanove 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 390 
 
Výstavný projekt z prác detských autorov, 
ktorí sa zapojili do regionálneho kola XXXIII. ročníka celoslovenskej postupovej detskej 
výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dekáda 2008 – 2018 
4.4. – 27.4.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: ZOS, Klub neprofesionálnych 
výtvarných umelcov SenART Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 310 
 
Šiesta klubová výstava výtvarných diel 
členov klubu neprofesionálnych výtvarných 
umelcov SenART zo Senice pri príležitosti 
10. výročia založenia klubu. 
 

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok 
(4.5. - 7.6.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: ZOS, Záhorské múzeum v 
Skalici 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 730 
 
Výstava krojových súčastí ľudového 
odievania, lokálne formy sviatočného a 
obradového mužského a ženského odevu, 
vychádzajúc z historického vývoja Záhoria. 
 

Prietržský kroj vo fotografii 
(11.5. – 7.6.2018) 
miesto realizácie: MsKS Senica 
organizátori: ZOS, o. z. Petrus  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 386 
 
Výstava fotografií zachytávajúcich vývoj 
prietržských krojov. 

 

 

AMFO 2018 
(8.6. – 1.7.2018) 
miesto realizácie: Záhorské múzeum Skalica   
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 626 
 
Výstava z regionálnej súťaže 
neprofesionálnej fotografickej tvorby spojená 
s odovzdávaním ocenení z regionálnej 
súťaže. 

 



 

 

 

 

 

Karel Gregor:  Moje Kopanice 
(12.6. – 31.7.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 250 
 
Autorská výstava fotografií Karla Gregora, 
českého fotografa, ktorý vystavuje vo svojom 
projekte 70 fotografií. 
 
 

Marian Holenka: Vášeň pre svetlo 
(15.6. – 31.7. 2018) 
miesto realizácie: Mestský úrad vo Velkých 
Pavloviciach, Česko 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 200 
 
Autorská výstava fotografií Mariana Holenku, 
člena Fotoklubu ZOS a Fotoklubu v Senici, 
ktorý vystavuje 55 fotografií. 

 

Kto nás chráni 
(18.6. – 31.7.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: ZOS, Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru v Senici  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 285 
 
Výstava detských výtvarných prác žiakov ZŠ, 
ZUŠ a ŠŠ v Senici a okolí, tematicky sa 
viažuca sa k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov 
v spoločnosti. 

 

Jozef Chrena: Tvorba 2008 – 2018 
(31.8. – 28.9.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 286 
 
Autorská výstava obrazov výtvarníka Jozefa 
Chrenu z Moravského Svätého Jána pri 
príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov. 

 

 



 

 

 

 

 

Meruôsme roky u nás 
(28.9. – 9.11.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: TTSK, ZOS, Mesto Senica, Klub 
priateľov histórie Senica  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 365 
 
Výstava pri príležitosti 170. výročia povstania 
slovenského ľudu a pripomienka meruôsmych 
rokov.  
 

Prvá svetová vojna na Záhorí 
(4.10. – 13.11.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: TTSK, ZOS, Záhorské múzeum 
v Skalici, Klub priateľov histórie Senica  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 580 
 
Výstavný projekt  k 100. výročiu ukončenia 1. 
svetovej vojny, s dôrazom na udalosti 
odohrávajúce sa na Záhorí. 
 

3ZASTAVENIA 
(19.10. - 9.11.2018) 
miesto realizácie: Mestský úrad vo Velkých 
Pavloviciach, Česko 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 157 
 
Prezentačná výstava fotografií členov 
fotoklubu ZOS a fotografov z Velkých 
Pavlovíc, ktorá bola výsledkom seminárov lektorky Mgr. art.  Petry Cepkovej, ArtD.. 
 

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 
( 22.11. – 7.12.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 218 
 
Výstava pozostávajúca z prác detí MŠ 
a žiakov ZŠ a ŠŠ tematicky zameraná na 
environmentálnu problematiku týkajúcu sa 
odpadov a ich využitia. 
 

 



 

 

 

 

 

Rybky mojím objektívom  
(25.11. – 1.12.2018) 
miesto realizácie: Obecný úrad Rybky 
organizátori: Obec Rybky, SZMaŽ Rybky, 
ZOS  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 174 
 
Výstava fotografií neprofesionálneho fotografa 
Tomáša Tóbika, v spolupráci s obecným 
úradom a občianskym združením v Rybkách, okres Senica. 
 

OBJEKTÍV 2018  
(7.12. – 31.12.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
Výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
Počet návštevníkov: 180 
 
Výročná prezentačná výstava fotografií členov fotoklubu ZOS a dvoch hostí fotoklubu, 
obsahom výstavy je 67 fotografií od 18 autorov. 
 

Čarovný odkaz Vianoc 
(13.12. – 31.12.2018) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 345 
 
Výstava detských výtvarných a literárnych 
prác s tematikou Adventu a Vianoc.  
 

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Čriepky z dejín mesta Šaštín - Stráže 
(23.1.2018) 
miesto konania: Šaštín-Stráže 
organizátori: ZOS, Mesto Šaštín - Stráže 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 46 
 
Prednáška z dejín mesta Šaštín – Stráže 
spojená s premietaním pohľadníc, fotografií 
a dokumentov týkajúcich sa histórie mesta. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Meruôsme roky v našom regióne 
(14.2.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 24 
 
V priestoroch Záhorského osvetového 
strediska sa konala  prednáška na tému 
Meruôsme roky v našom regióne. 
 
Pietna spomienka pri príležitosti 
130. výročia úmrtia Dr. J. M. Hurbana 
(25.2.2018) 
miesto konania: Obec Hlboké, pamätník, 
pamätná fara 
organizátori: Trnavský samosprávny kraj, 
Obec Hlboké, Evanjelická cirkev a. v. na 
Slovensku, Divadelný ústav Bratislava, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 380 
 
Spomienkové podujatie pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. J. M. Hurbana v obci 
Hlboké, pripravované v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave, ktorý 
zabezpečoval inštaláciu výstavy k uvedenému výročiu.  
 

Stretnutie s históriou – Archeologický 
výskum na Kolónii 
(12.3.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 22 
 
V priestoroch senickej osvety bola pre 
záujemcov o históriu mesta pripravená 
prednáška o povrchovom zbere artefaktov na Kolónii, časť Senica. 
 
Bylinkový seminár 
(16.3.2018)  
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: Trnavský samosprávny kraj, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 22 
 
Odborný seminár pre všetkých záujemcov 
o liečivé rastliny a ich využitie v bežnom živote. 
 

 



 

 

 

 

 

Oslavy oslobodenia mesta Senica 
(6.4.2018) 
miesto konania: Námestie oslobodenia, 
Senica 
organizátori: Mesto Senica, Oblastný výbor 
SZPB, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
oslobodenia mesta Senica v spolupráci s oblastným výborom Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Senici. 
 

Černobyľ 
(12.4.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: Trnavský samosprávny kraj, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 35 
 
Prednáška v priestoroch osvety v podaní dozimetristky a sprievodkyne v ukrajinskom 
Černobyle. 
 

Deň Zeme 
(20.4.2018) 
miesto konania: Mestský park v Senici 
organizátori: Trnavský samosprávny kraj, 
ZOS, Mesto Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 340 
 
Každoročné podujatie pri príležitosti svetových 
osláv Dňa Zeme, ktoré sú v Senici spojené so 
slávnostným sadením stromčeka v mestskom parku, vystúpeniami žiakov a študentov 
a so sprievodným programom počas celého dňa. 
 

 

Lesk a mat hodvábu v Senici 
(1.5.2018) 
miesto konania: Grand café Senica 
organizátori: ZOS, Klub priateľov histórie 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 52 
 
Predstavenie ukážok z pripravovanej knihy pri 
príležitosti 100. výročia výroby umelých 
vlákien v Senici. 
 



 

 

 

 

 

Kroje v našom regióne 
(16.5.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 45 
 
V priestoroch osvety bola pre záujemcov 
o tradičný ľudový odev pripravená prednáška 
na tému Kroje v našom regióne. 
 

 

Krojový seminár 
25.5.2018 
miesto konania: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 21 
 
Pre záujemcov o históriu odievania na Záhorí 
bol pripravený odborný seminár na 
tému tradičný ľudový odev, obliekanie a starostlivosti o kroje. 
 

Oslavy 74. výročia SNP 
(28.8.2018) 
miesto konania: Námestie oslobodenia, 
Senica 
organizátori: Mesto Senica, Oblastný výbor 
SZPB Senica, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 185 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
74. výročia SNP za účasti zástupcov miestnej samosprávy, oblastného výboru SZPB 
a zástupcov občianskych združení a politických strán. 
 

Regionálne oslavy 74. výročia SNP 
(28.8.2018) 
miesto konania: Pamätník SNP U Rehušov, 
Prietrž 
organizátori: Obec Prietrž, Oblastný výbor 
SZPB Senica, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 348 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
74. výročia SNP, ktorá sa každoročne organizuje v obci Prietrž.  
 

 



 

 

 

 

 

Stretnutie Kolónkarov 
(8.9.2018) 
miesto realizácie: Senica 
organizátor: ZOS, Klub priateľov histórie 
Senica, Združenie Kolónkari 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 86 
 
Stretnutie záujemcov o históriu a súčasnosť 
časti Senice, Kolónia spojené 
s komentovaným premietaním fotografií a besedou. 
 

Oslavy 170. výročia Povstania 
slovenského ľudu 1848 
(16.9.2018) 

miesto konania: Pamätník 1848, Vrbovce – 
Šance 
organizátori: Obec Vrbovce, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 116 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
170. výročia Povstania slovenského ľudu 1848, ktorá sa konala pri Pamätníku vo 
Vrbovciach-Šance. 
 

Roky meruôsme 1848 
(28.9.2018)  
Miesto konania: ZOS 
organizátori: TTSK, ZOS, Mesto Senica, Klub 
priateľov histórie Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 32 
 
V priestoroch osvety bol pre záujemcov 
histórie mesta Senica pripravený odborný 
seminár na tému 170. výročie povstania slovenského ľudu. 
 

Prvá svetová vojna a Záhorie 
(4.10.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS, Klub priateľov histórie 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 38 
 
Osvetové stredisko v spolupráci s klubom 
histórie pripravilo historicko-odborný seminár 
k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny. 
 



 

 

 

 

 

Spomienkové podujatie k 170. výročiu Slovenského povstania meruôsmych 
rokov 
(12.10.2018) 

miesto konania: Mesto Senica 
organizátori: TTSK, Mesto Senica, ZOS, ZK,  
ZG 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 218 
 

Spomienková slávnosť pri príležitosti 
170. výročia Slovenského povstania 
meruôsmych rokov.  
 

Spomienka na Martina Bartoňa 
(13.10.2018) 
miesto konania: Senica - Čáčov 
organizátori: TTSK, ZOS, Evanjelická cirkev a. 
v.  v Senici – Čáčov, Mesto Senica – mestská 
časť Čáčov 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 278 
 

Spomienková slávnosť pri príležitosti 
170. výročia Slovenského povstania meruôsmych rokov v Senici. 
 

Fenomén Kolónia 
(18.10.2018) 
miesto konania: Mestské kultúrne stredisko 
Senica 
organizátori: ZOS, Klub priateľov histórie 
Senica, Občianske združenie Kolónkari, 
Mesto Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 94 
 

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa uskutočnila prezentácia novej 
publikácie k 75. výročiu vzniku Kolónie, časti mesta Senica. 
 

Spomienkové podujatie k 175. výročiu 
kodifikácie spisovnej slovenčiny v  
Hlbokom  
(21.10.2018) 
miesto konania: Evanjelický kostol v Hlbokom, 
Obecný úrad Hlboké 
organizátori: Obec Hlboké, ZOS  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 120 
 
Spomienkové oslavy pri príležitosti kodifikácie 
spisovnej slovenčiny spojené aj s odhalením drevenej sochy  Dr. J. M. Hurbana. 



 

 

 

 

 

 

Odhalenie pamätníka k 100. výročiu vzniku 
1. Československej republiky 
(26.10.2018) 
miesto konania: Park pri ZUŠ, Senica 
organizátori: Mesto Senica, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 196 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
100. výročia vzniku 1. Československej 
republiky spojená s odhalením pamätníka pripomínajúceho túto významnú udalosť 
naších národných dejín. 
 

 

Deň červených makov 
(9.11.2018) 
miesto konania: Pamätník padlým 
v 1. svetovej vojne, Námestie oslobodenia, 
Senica 
organizátori: TTSK, ZOS, Mesto Senica, 
Oblastný výbor SZPB Senica, Mestské 
kultúrne stredisko Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 210 
 
Pietna spomienka pri príležitosti 100 rokov od 
ukončenia 1. svetovej vojny, ktorá sa 
každoročne pripomína pri pamätníku v Senici 
za účasti miestnej samosprávy, občianskych združení a kultúrnych organizácií mesta 
Senica. 
 

 

Spomienková slávnosť k 100. výročiu 
ukončenia 1. svetovej vojny 
(11.11.2018) 
miesto konania: Pamätník padlých 1. 
a 2. svetovej vojny Smrdáky 
organizátori: Obec Smrdáky, ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Pietna spomienka pri príležitosti 100 rokov od 
ukončenia 1. svetovej vojny. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Výstavba opevnení v Československu v rokoch 1935 – 1938 
(24.11.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS, SZPB Oblastný výbor Senica, Klub priateľov histórie Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 23 
 
Historická prednáška na tému výstavby opevnení v Československu. 
 

 

Posedenie pri cimbale venované spomienke na speváčku Evu Studeničovú 
spojené s kuchyňou starých materí 
(24.11.2018) 

miesto konania: Dom kultúry Kuklov 
organizátori: Obecný úrad Kuklov, ZOS  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 200 
 
Podujatie autentického folklóru venované spomienke na výnimočnú speváčku Evu 
Studeničovú, z Moravského sv. Jána, uchovávateľku archaického spevu, v starom 
ozdobnom štýle. Stretnutie bolo spojené s ukážkou kuchyne starých materí. 
 

Deň dobrovoľníkov 
(15.12.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 23 
 
Na osvete sa stretli členovia dobrovoľných 
zborov a dobrovoľníci pôsobiaci v okresoch 
Senica a Skalica. 
 

 

Podujatia organizované ZOS v roku 2018 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek folklór 
 ZOS – Detský folklórny súbor Kúcanek, školenie k rozbehnutiu činnosti 

a zapájania sa súboru do folklórnych súťaží  
 ZOS – Detský folklórny súbor Dvojkáčik, školenie pri zabezpečovaní odevu,  krojov 

pre deti z folklórneho súboru 
 ZOS - Štefánia Jánošová, metodická pomoc pri dramaturgickom výbere textov pre 

recitátorov na súťaže Hurbanov pamätník, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, 
Timravina studnička 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo  
 ZOS -  neprofesionálny výtvarníci,  metodická pomoc pri výbere výtvarných diel do 

súťaže Výtvarná Senica 
 

Úsek divadlo a umelecký prednes 
 ZOS – Detský divadelný súbor Studnička, ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, metodická 

pomoc pri tvorbe divadelnej inscenácie 
 

 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Mesto Senica (8. - 12.10.2018),  spolupráca pri príprave osláv 170. výročia 

meruôsmych rokov 
 Mesto Senica (22. – 26.10.2018), organizačný výbor osláv 100 rokov ČSSR a 

odhalenie pamätnej tabule 
 Mesto Senica (8. – 12.10.2018), organizovanie spomienkových osláv 170. výročia 

meruôsmych rokov v  Čáčove  
 Mesto Senica (8. – 12.10.2018), konzultácie o historických  údajoch smrti M. 

Bartoňa v časti Čáčov 
 Mesto Senica, konzultácie pri rekonštrukcii pamätníka na Surovinách  
 Obec Prietrž (23. – 24.8. 2018), spolupráca v organizačnom výbore regionálnych 

osláv SNP  
 Obec Prietrž (23. – 26.10.2018), metodická pomoc pri oslavách 100.výročia ČSR 
 Obec Prietrž (06.08. 2018), metodická pomoc pri snahe o opravu pamätníka SNP 
 Obec Prietrž (21. – 22.5.2018), konzultácie o údržbe krojov 
 Mesto Smrdáky (10. – 13.9.2018), metodická pomoc pri organizovaní vinobrania 
 Obec Hlboké (12.10.2018), metodická pomoc pri zabezpečovaní výroby sochy J. 

M. Hurbana 
 Obec Hlboké (19. – 23.02.2018), metodická pomoc pri zabezpečovaní osláv 130. 

výročia smrti J. M. Hurbana 
 Obec Hlboké (15. – 19.10.2018), organizačný výbor osláv 175. výročiu uzákonenie 

spisovnej Slovenčiny 
 Mesto Šaštín-Stráže (priebežne počas roka), konzultácie pri tvorbe knihy 

o Šaštíne 



 

 

 

 

 

 Obec Vrbovce (september 2018), metodická pomoc pri zabezpečovaní osláv 
170.výročia meruôsmych rokov 

 Obec Vrbovce (10. – 11.9.2018), metodická pomoc pri zabezpečovaní programu 
na jarmok 

 Obec Rybky (priebežne počas roka), metodická pomoc pri vytváraní galérie 
historických fotografií obce 

 Mesto Senica (priebežne počas roka), metodická pomoc pri tvorbe súpisu 
pamiatok v meste 

 Mesto Senica (priebežne počas roka), metodická pomoc pri vyhľadávaní 
historických fotografií pre realizáciu obnovy parku v Senici 

 Mesto Kúty (jún 2018), konzultácia pri podujatí organizovanom v rámci 
cezhraničnej spolupráce 

 Obec Sobotište (priebežne počas roka), metodická pomoc pri zabezpečovaní 
činnosti hvezdárne 

 Obec Sobotište (júl 2018), konzultácie o lipnici Jurkoviča  
 Velké Pavlovice, Česko, metodická pomoc pri realizácii seminárov pre fotografov 
 Velké Pavlovice (priebežne počas roka), metodická pomoc pri organizácií 

fotografických výstav 
 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Alena Kubíková (15.05.2018), Smrdáky,  konzultácia v problematike obnovy krojov  
 Anna Kráľovičová, konzultácia (24. – 25.05.2018), Senica, udržiavanie krojov 
 Anna Kráľovičová (31.05.2018), Senica, poskytnutie informácií o čepcoch zo 

Zohoru 
 Anna Šulová (14.09.2018), Senica,  konzultácia výroby bábik zo šúpolia 
 Ján Peter (15. – 16.11.2018), konzultácia použitia ľudových nástrojov 
 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre vzdelávanie a kultúru a zbor pre občianske náležitosti MsZ Senica 

(RNDr. Ľubica Krištofová) 
 Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia MsZ Senica (RNDr. 

Ľubica Krištofová) 
 Komisia pre prevenciu kriminality, iných protispoločenských činností MsZ Senica 

(Mgr. Nina Gurínová) 
 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Seminár ku grantovým programom FPU (28.6.2018), ZOS Senica, účasť 18 

vedúcich, režisérov divadelných súborov a organizátorov kultúrnych podujatí z 
okresov Senica a Skalica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 Hurbanov pamätník (1.3.2018), obvod, Kinosála na Sasinkovej ulici v Skalici, 

Mesto Skalica, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov 
I., II., III. vekovej kategórie z obvodu Skalica, odborný hodnotiaci seminár 

 50. Hurbanov pamätník (2.3.2018), obvod, ZUŠ Holíč, Mesto Holíč, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej 
kategórie z obvodu Holíč, odborný hodnotiaci seminár 

 50. Hurbanov pamätník (13.3.2018), obvod, ZUŠ Senica, ZUŠ Senica, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej 
kategórie z obvodu Senica okolie, odborný hodnotiaci seminár 

 50. Hurbanov pamätník (14.3.2018), obvod, Obecný úrad Kúty, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej 
kategórie z obvodu Kúty, odborný hodnotiaci seminár 

 50. Hurbanov pamätník (15.3.2018), obvod,  ZUŠ Senica, súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej kategórie 
z obvodu Senica mesto, odborný hodnotiaci seminár 

 Regionálna súťažná prehliadka divadelných ochotníckych súborov okresov Senica 
a Skalica (18.3.2018), región, ZOS Senica, organizátor ZOS Senica 

 Senické zrkadielko Anky Gamanovej (27.3.2018), región, Dom kultúry Senica, 
Mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica, súťažná prehliadka tvorby 
detských divadelných súborov z okresov Senica a Skalica, odborný hodnotiaci 
seminár 

 50. Hurbanov pamätník (6.4.2018), okres, Kultúrny dom Hlboké, Orlovňa Skalica, 
Obecný úrad Hlboké, Mesto Skalica, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
pre recitátorov I. – IV. vekovej kategórie a súťaž v tvorbe divadiel poézie okresu 
Skalica, návšteva Mohyly J. M. Hurbana, Pamätnej izby J. M. Hurbana a výstavy 
J. M. Hurban, Hurbanovci a divadlo v evanjelickej fare v Hlbokom, odborné 
hodnotiace semináre 

 50. Hurbanov pamätník (10.4.2018), okres, ZUŠ Senica, súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy pre recitátorov I. – IV. vekovej kategórie a v tvorbe 
detských recitačných kolektívov z okresu Senica, odborné hodnotiace semináre 

 Senická divadelná jar, súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
Trnavského kraja (17.4.2018), kraj,  MsKS Senica,  organizátor ZOS Senica   

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (september 2018), región /výberom/, 
regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky pre 
detských recitátorov z okresov Senica a Skalica uskutočnená formou výberu 
recitátorov do celoslovenskej súťaže 

 Timravina studnička (26.10.2018), región, ZUŠ Senica, regionálna postupová 
súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy pre deti a študentov 
z okresov Senica a Skalica, odborný hodnotiaci seminár 

 Beniakove Chynorany (október 2018), región /výberom/, regionálna postupová 
súťaž v umeleckom prednese poézie európskych básnikov pre recitátorov nad 



 

 

 

 

 

14 rokov veku z okresov Senica a Skalica formou výberu recitátorov do 
výberového kola Slovenského festivalu poézie pre Trnavský a Bratislavský kraj 

 

Dychová hudba 
 Mládež spieva 2018 (12.2.2018), regionálna súťažná prehliadka detských 

speváckych zborov ZUŠ Senica, organizátor ZOS Senica 
 

Folklór 
 Šaffova ostroha 2018 (26.3.2018), región, súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom 

tanci, DK Senica,  ZOS Senica, regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom 
tanci okresov Senica a Skalica 

 Regionálna  súťažná prehliadka detských folklórnych súborov (20.03.2018), 
región, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica 
a Skalica, Dom kultúry  Gbely,    súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, 
speváckych skupín, sólistov spevákov  

 Ve Skalici na rínečku (9.5.2018), kraj,  súťažná prehliadka hudobného folklóru detí  
Trnavského kraja,  Dom kultúry Skalica, ZOS Senica a Mesto Skalica, postupová 
súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, sólistov spevákov 
a inštrumentalistov  Trnavského kraja 

 Prez ty Gbely (7.10.2018), región, súťažná prehliadka hudobného folklóru okresov 
Senica a Skalica, Dom kultúry Gbely, ZOS Senica, mesto Gbely, postupová 
súťažná prehliadka  ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov 
okresov Senica a Skalica 

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Náhlikova Senica  2018  (2.3.2018), región, súťaž a výstava neprofesionálnej 

fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica, ZOS 
 Výtvarná Senica 2018/2019 (30.11.2018), región,  ZOS,  postupová súťaž 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby pre autorov nad 15 rokov okresov Senica 
a Skalica vo všetkých výtvarných žánroch 

 

Film a video 
 Cineama (14.3.2018), región, ZOS Senica,  regionálna súťaž neprofesionálnej 

tvorby a videotvorby 
 
Mimoregionálne postupové podujatia 
 Nositelia tradícií (4. – 5.8.2018), celoslovenská, súťaž folklórnych skupín, Zuberec, 

spoluorganizátor: Oravské kultúrne stredisko, NOC, na základe výsledkov krajskej  
súťaže a odporúčania poroty, do celoštátnej súťaže postúpila folklórna skupina 
Šulekovo z Hlohovca 

 Výtvarné spektrum 2018 (14.3.2018)  kraj,  Žitnoostrovské osvetové stredisko 
Dunajská Streda, výstava potrvá od 3.5. do 26.5.2018 v Žitnoostrovskom múzeu 
v Dunajskej Strede,  súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského 
kraja, odborný hodnotiaci seminár 

 O najkrajšiu kraslicu 2018 (7.3. – 6.4.2018), celoslovenská, , Oravské kultúrne 
stredisko Dolný Kubín, súťaž a výstava kraslíc podporujúca tradičné ľudové 
remeslá, vzory a techniky 

 Karpatská kraslica 2018 (8.3. – 6.4.2018), medzinárodná, Vihorlatské múzeum 
Humenné, medzinárodná výstava kraslíc 



 

 

 

 

 

 Malá krajská scénická žatva (06.04. – 07.04.2018), kraj, DK Senica, Kultúrny dom 
A. Kubáňa Trnava, Trnavské osvetové stredisko, súťaž ochotníckych súborov 
a súborov divadla mladých Trnavského kraja 

 Festival Aničky Jurkovičovej (08.04. – 11.04.2018), celoslovenská, MsKS Nové 
Mesto nad Váhom, prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov 
s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi postavenia 
a poslanie ženy v živote spoločnosti 

 CINEAMA 2018 (17.04.2018), kraj, Kino CINEMAX ARENA Trnava, Trnavské 
osvetové stredisko, krajská súťaž filmovej tvorby Trnavského kraja 

 Hollého pamätník 2018 (26. – 27.04.2018), kraj, ZUŠ M. Sch. Trnavského, Divadlo 
J. Palárika Trnava, Trnavské osvetové stredisko Trnava, postupová súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy recitátorov I. – V. vekovej kategórie, súťaž 
v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Trnavského kraja, 
odborné hodnotiace semináre 

 Puškinov pamätník (28.04.2018), celoslovenská, Divadlo B. S. Timravy Lučenec, 
Mesto Lučenec, recitačná súťaž v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku 

 Zlatá priadka 2018 (23.05. – 27.05.2018), celoslovenská, DK Šaľa, NOC 
Bratislava,  súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

 O Cenu Dominika Tatarku (25.05. 2018), celoslovenská, DK Plevník-Drienové, ZŠ 
Dominika Tatarku Plevník-Drienové, celoslovenská literárna súťaž 

 Divadlo a deti 2018 (31.05. – 02.06.2018), celoslovenská, DK Rimavská Sobota, 
NOC Bratislava, celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých 
hrajúcich pre deti 

 Žitnoostrovské pastelky 2018 (01.06.2018), medzinárodná, Žitnoostrovské 
múzeum Dunajská Streda, Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda, 
medzinárodná výtvarná súťaž detí predškolského veku 

 FEDIM 2018 (01.06. – 03.06.2018), celoslovenská,  DK Tisovec, NOC Bratislava, 
celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých 

 Štúrov Zvolen(05.06. – 06.06.2018), celoslovenská,, DK ŽSR Zvolen, Mesto 
Zvolen, celoslovenská súťaž v rétorike 

 CINEAMA 2018 (08.06. – 10.06.2018), celoslovenská, OC Galéria Mlyny, kino 
CINEMAS Nitra, NOC Bratislava, celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
amatérskej filmovej tvorby 

 Rozprávačské Lodno (09.06. – 10.06.2018), celoslovenská, KD Lodno, Kysucké 
kultúrne stredisko Čadca, celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (14.06.2018), celoslovenská, DK Námestovo, 
Mesto Námestovo, celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na 
národnú históriu 

 Szabóov grafický Lučenec (14.06. – 10.07.2018), medzinárodná, Radnica 
Lučenec, Mesto Lučenec, medzinárodná výtvarná súťaž 

 Hviezdoslavov Kubín (19. – 23.06.2018), celoslovenská, MsKS Dolný Kubín, NOC 
Bratislava, celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 
pre recitátorov I. – V. vekovej kategórie, súťaž v tvorbe recitačných kolektívov 
a divadiel poézie, hodnotiace semináre 

 Výtvarné spektrum 2018 (24. – 25.07.2018 /súťaž/), celoslovenská,  Trenčianske 
osvetové stredisko Trenčín /súťaž/, Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom 
/výstava 7. – 30.09.2018/, NOC Bratislava, celoštátna postupová súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby a výstava ocenených a vybraných prác, vernisáž 
výstavy spojená s odovzdávaním cien, rozborový seminár k výstave, tvorivé 



 

 

 

 

 

dielne, komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne 

 Scénická žatva (29.8. – 2.9.2018), medzinárodná, DO Strojár, Štúdio SKD, 
Národný dom Martin, NOC Bratislava, súťaž slovenských divadelných súborov 
a prehliadka s medzinárodnou účasťou 

 Čaro slova (21.9.2018), kraj, Renesančný kaštieľ Galanta, Galantské osvetové 
stredisko Galanta, krajský festival umeleckého prednesu žien – Naša Vansovej 
Lomnička 

 NAIVA Bratislava (26.9. – 12.10.2018), celoslovenská, Galéria Strediska kultúry, 
Vajnorská 21, Bratislava, ART 40, občianske združenie, Pezinok, výstava obrazov 
naivného umenia 

 TvorBA 2018 (11. – 14.10.2018), celoslovenská, Univerzitná knižnica, Divadlo 
Malá scéna, V-klub, kino Lumiére, Kostol Zvestovania Pána, NOC Bratislava,  
NOC Bratislava, dni neprofesionálneho umenia 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (18.10.2018), celoslovenská, Dom kultúry 
Drienčany, Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, 
celoslovenská súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky pre detských 
recitátorov, odborný hodnotiaci seminár 

 Mladá slovenská poviedka (19.10.2018), celoslovenská, Oravská knižnica A. 
Habovštiaka Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, literárna súťaž 
mladých slovenských i zahraničných autorov od 11 do 30 rokov 

 Koyšove Ladce (19.10.2018), celoslovenská, Kultúrny dom Ladce, Považské 
osvetové stredisko Považská Bystrica, celoštátna súťaž v umeleckom prednese 
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie 

 Petržalská baretka 2018 (27.10.2018), celoslovenská, DK Zrkadlový háj Bratislava 
Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky, celoslovenská prehliadka humornej 
hudobnej a literárnej tvorby 

 Beniakove Chynorany 2018 (20.11.2018), kraj, V-klub Bratislava, Malokarpatské 
osvetové stredisko Modra, súťaž v umeleckom prednese poézie európskych 
básnikov, výberové kolo Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany pre 
Trnavský a Bratislavský kraj 

 Timravina studnička (23.11.2018), celoslovenská, Obradná sieň a Divadlo B. S. 
Timravy Lučenec, Mesto Lučenec, celoslovenská súťaž v umeleckom prednese 
pôvodnej slovenskej prózy pre deti, študentov a dospelých recitátorov, odborné 
hodnotiace semináre 

 Tak píšem ja 2018 (24.11.2018), celoslovenská, Žiar nad Hronom, Pohronské 
osvetové stredisko Žiar nad Hronom, súťaž amatérskej literárnej tvorby 
s celoslovenskou účasťou 

 Výtvarné spektrum 2018 (30.11. – 6.12.2018), celoslovenská, Výmenník Štítová 
Košice, Staré Mesto, NOC Bratislava, výstava ocenených prác z 55. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 Beniakove Chynorany (7. – 9.12.2018), celoslovenská, Katolícky dom Chynorany, 
Občianske združenie Beniakove Chynorany, celoslovenská súťaž v umeleckom 
prednese poézie európskych básnikov, odborný hodnotiaci seminár 

 Petrohrad očami detí (10.12.2018 – 20.1.2019), medzinárodná, Radnica mesta 
Lučenec, Mesto Lučenec, detská výtvarná súťaž 

 Šaffova ostroha 2018 (5.4.2018), kraj, súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, 
DK Križovany nad Dudváhom, TOS Trnava, Krajská súťaž sólistov tanečníkov v 
ľudovom tanci Trnavského kraja v 3 kategóriách 



 

 

 

 

 

 Malá krajská scénická žatva (6. – 7.4.2018), kraj, súťaž ochotníckych súborov 
Senica, TOS Trnava, postupová súťažná prehliadka divadelných ochotníckych 
súborov Trnavského kraja 

 Mládež spieva 2018 (10.4.2018), kraj, súťažná prehliadka mládežníckych 
speváckych zborov, Dunajská Streda,  Postupová súťažná prehliadka detských 
speváckych zborov Trnavského kra 

 Nositelia tradícií (19.5.2018), kraj, súťažná prehliadka folklórnych skupín, 
Červeník, TOS Trnava, postupová súťažná prehliadka folklórnych skupín 
Trnavského kraja 

 Šaffova ostroha 2018 (25. - 27.5.2018), celoslovenská, DK Dlhé Klčovo, Obec 
Dlhé Klčovo a HOS Vranov nad Topľou, celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

 Belopotockého Mikuláš (07.-10.6.2018), celoslovenská, súťaž a prehliadka 
neprofesionálneho divadla dospelých, DK Liptovský Mikuláš, DK Palúdzka, LKS 
Liptovský Mikuláš 

 Vidiečanova Habovka 2018 (16. – 17.6.2018), celoslovenská, DK Habovka,  OKS 
Dolný Kubín, NOC Bratislava, Obec Habovka, celoštátna  súťažná prehliadka 
hudobného folklóru detí v kategóriach:  detské ľudové hudby, spevácke skupiny, 
sólisti speváci ,  inštrumentalisti  

 AMFO  2018 (9. - 11.11.2018), celoslovenská, Synagóga Nitra,  KOS Nitra, 46. 
ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov 
(26.1.2018) 
miesto konania: ZOS  
počet účastníkov: 20 
Seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica 
a Skalica  - Výtvarná Senica 2018, úsek: výtvarná tvorba 

 Hodnotiaci odborný seminár - Hurbanov pamätník 
(1.3.2018) 
miesto konania: Kinosála na Sasinkovej ulici v Skalici 
počet účastníkov: 30 detí a 8 pedagógov 
Seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov 
pamätník, úsek: umelecký prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - Hurbanov pamätník 
(2.3.2018) 
miesto konania: ZUŠ Holíč 
počet účastníkov: 27 detí a 8 pedagógov 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Holíč,  Hurbanov pamätník, úsek: 
umelecký prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - Hurbanov pamätník 
(13.3.2018) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
počet účastníkov: 23 detí a 8 pedagógov 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Senica okolie,   Hurbanov pamätník, 
úsek: umelecký prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - Hurbanov pamätník 
(14.3.2018) 
miesto konania: Obecný úrad Kúty 
počet účastníkov: 34 detí a 8 pedagógov 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Kúty, Hurbanov pamätník, úsek: 
umelecký prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - Hurbanov pamätník 
(15.3.2018) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
počet účastníkov: 34 detí a 8 pedagógov 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Senica mesto,  Hurbanov pamätník, 
úsek: umelecký prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - Senické zrkadielko Anny Gamanovej 
(27.3.2018) 
miesto konania: Dom kultúry Senica 
počet účastníkov: 4 vedúci a režiséri detských súborov 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci odborný seminár, úsek: detská dramatická tvorivosť 

 Hodnotiaci odborný seminár - Hurbanov pamätník 
(6.4.2018) 
miesto konania: Kultúrny dom Hlboké, Orlovňa Skalica 
počet účastníkov: 17, detí, 8 študentov. 13 pedagógov a 1 režisér 
Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy a súťaže v tvorbe divadiel poézie pre recitátorov, členov divadelného 
kolektívu a pedagógov z okresu Galanta, Hurbanov pamätník, úsek: umelecký 
prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - Hurbanov pamätník 
(10.4.2018) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
počet účastníkov: 19 detí, 8 študentov, 12 pedagógov, 1 režisér 
Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy a súťaže v tvorbe detských recitačných kolektívov pre recitátorov členov 
recitačného kolektívu a pedagógov z okresu Senica, Hurbanov pamätník, úsek: 
umelecký prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - Timravina studnička 
(26.10.2018) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
počet účastníkov: 17 recitátorov a 10 pedagógov 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese 
pôvodnej slovenskej prózy pre recitátorov a pedagógov okresov Senica a Skalica 
Timravina studnička, úsek: umelecký prednes 

 Hodnotiaci odborný seminár - AMFO 2018 
(8.6.2018) 
miesto konania: Záhorské múzeum v Skalici 
počet účastníkov: 26 
Hodnotiaci odborný seminár pri súťaži AMFO  2018, úsek: fotografia 

 Hodnotiaci odborný seminár - Náhliková Senica 
(6.3.2018)  
miesto konania: ZOS 
počet účastníkov: 19 
Hodnotiaci odborný seminár vystavených fotografických prác pre účastníkov 
krajskej súťaže neprofesionálnych fotografov Náhlikova Senica  2018, úsek: 
fotografia 

 Hodnotiaci odborný seminár  
(20.3.2018) 
miesto konania: Dom kultúry Gbely  
počet účastníkov: 16 
Hodnotiaci odborný seminár pri Regionálnej  súťažnej prehliadke detských 
folklórnych súborov, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 
okresov Senica a Skalica, úsek: folklór 

 Hodnotiaci odborný seminár - Ve Skalici na ínečku 
(9.5.2018) 
miesto konania: Dom kultúry Skalica 
počet účastníkov: 24 umeleckých a organizačných vedúcich  súborov 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci odborný seminár pri Regionálnej  súťažnej prehliadke detských 
folklórnych súborov, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 
Trnavského kraja Ve Skalici na rínečku, úsek: folklór 

 Hodnotiaci odborný seminár - Prez ty Gbely 
(7.10.2018) 
Miesto konania: Dom kultúry Skalica 
Počet účastníkov: 22 umeleckých a organizačných vedúcich  súborov 
Hodnotiaci odborný seminár pri súťažnej prehliadke hudobného folklóru okresov 
Senica a Skalica  Prez ty Gbely, úsek: folklór. 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 Výchovno-vzdelávacie aktivity boli zamerané na tvorivé dielne a animačné hodiny, 

nakoľko tento spôsob práce s mládežou je efektívnejší. Skôr ako seminár či 
prednáška deti a mládež zaujme tvorivá dielňa alebo interaktívna výstava, kde si 
môžu zobrať do rúk predmety, zahrať sa s nimi, vykonávať zážitkovú činnosť 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 Vánoce po starém (14.12.2018), Klub priateľov histórie Senica, ZOS, pozvánka, 

plagát, tvorivá dielňa zameraná na vianočné zvyky a tradície,  počet účastníkov 85 
 Deň Zeme (20.4.2018), TTSK, ZOS, mestský park v Senici, pozvánka, plagát,  

tvorivé dielne pre deti s environmentálnou tematikou pri príležitosti Dňa Zeme, 
počet účastníkov 62 

 Kroje (14.5. – 1.6.2018), ZOS, pozvánka, plagát, tvorivé dielne pre žiakov 
a študentov, oboznámenie sa s krojom, s časťami krojov, druhmi krojov 
k jednotlivým príležitostiam, počet účastníkov 123 

 Medzinárodný deň detí v ZOS (1.6.2018), ZOS, tvorivé dielne s ľudovou tematikou 
pre najmenších pri príležitosti MDD,  počet účastníkov 96 

 Roky meruôsme 1848 (5.10. – 9.11.2018), TTSK, ZOS,  Mesto Senica, Klub 
priateľov histórie Senica, plagát, pozvánka, interaktívna výstava pre žiakov pri 
príležitosti 170. výročia povstania slovenského ľudu, počet účastníkov 48 

 

Koncerty a festivaly 
 
Hľadáme prístrešie pre svätú rodinu a Krista Pána narodenie (22.12.2018) 
organizátori: Kultúrny spolok Kuklovjané Kuklov, ZOS 
miesto realizácie: Rímskokatolícky kostol Kuklov 
výstup -  plagát 
počet účastníkov: 112 
Adventný koncert venovaný vianočným obradovým tradíciám, v ktorom vystúpili 
spevácky zbor Kuklovjané  a FS z Lanžhota. 
 

Špecializované akcie 
 

 Čo vieš o hviezdach (26.3.2018) 
miesto konania: Hvezdáreň Sobotište 
organizátori: ZOS, Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov 
v Sobotišti 
počet účastníkov: 86 



 

 

 

 

 

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej vedomostnej astronomickej súťaže 
pre žiakov ZŠ a študentov SŠ z okresov Senica a Skalica. 
 

 Deň astronómie (17.3.2018) 
miesto konania: Hvezdáreň Sobotište 
organizátori: ZOS, Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov 
v Sobotišti, Hvezdáreň Sobotište, ZŠ Sobotište 
počet účastníkov: 46 
Prednášky študentov – členov astronomického krúžku, prehliadka hvezdárne 
a pozorovanie. 
 

 Pozorovanie zatmenia Mesiaca (27.7.2018) 
miesto konania: Hvezdáreň Sobotište 
organizátori: ZOS, Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov 
v Sobotišti, Hvezdáreň Sobotište 
počet účastníkov: 74  
Pozorovanie nočnej oblohy, zatmenia Mesiaca a predstavenie priestorov 
hvezdárne pre širokú verejnosť so záujmom o astronómiu. 
 

 Pozorovanie nočnej oblohy a perzeíd (11.8.2018) 
miesto konania: Hvezdáreň Sobotište 
organizátori: ZOS, Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov 
v Sobotišti, Hvezdáreň Sobotište 
počet účastníkov: 56 
Pozorovanie nočnej oblohy, prednáška s ukážkami svetelného smogu 
a pozorovanie perzeíd, podujatie určené pre širokú verejnosť so záujmom 
o astronómiu. 
 

 Bezpečná jeseň života (1.10.2018) 
miesto konania: Klub dôchodcov Smrdáky 
organizátori: MV SR a ZOS, Klub dôchodcov Smrdáky 
počet účastníkov: 35 
V vzdelávacie podujatie zamerané na prevenciu kriminality páchanej na senioroch 
a poskytnutie informácií k projektu zlepšenie prístupu obetí trestných činov 
k službám právnikov a psychológov. 
 

 Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom (15.11.2018) 
miesto konania: zasadačka MSÚ Senica 
organizátori: Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 
Mesto Senica, ZOS 
počet účastníkov: 28 
Odborný seminár určený pre vybraných odborných zamestnancov inštitúcií 
a pedagógov, výchovných poradcov na školách v okresoch Senica a Skalica. 
 

 Vesmír očami detí (28.2. – 14.3.2018) 
miesto konania: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 
organizátori: ZOS, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 
počet účastníkov: 24 
Regionálne kolo detskej postupovej výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou. 



 

 

 

 

 

 

 Kto nás chráni (1.6. – 18.6.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS, OR PZ v Senici 
počet účastníkov: 16 
Detská výtvarná súťaž s tematikou prevencie kriminality a iných 
protispoločenských javov. 
 

 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu (1.11. – 22.11.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS 
počet účastníkov: 15 
Detská výtvarná súťaž s environmentálnou tematikou určená pre MŠ, ZŠ a SŠ 
v okresoch Senica a Skalica. 
 

 Čarovný odkaz Vianoc (13.11. – 13.12.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS 
počet účastníkov: 28  
Detská výtvarná a literárna súťaž tematicky sa viažuca k obdobiu Adventu 
a Vianoc určená pre MŠ, ZŠ a SŠ. 
 

 Seminár ku grantovým programom FPU (28.6.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS 
počet účastníkov: 17 
Informovanie účastníkov seminára s možnosťami získania finančných 
prostriedkov na divadelnú a inú činnosť neprofesionálnych umeleckých kolektívov 
z Fondu na podporu umenia. 
 

 Stretnutia s Petrou (3.3., 28.4., 30.6., 8.9.2018) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS Senica, Fotoklub pri ZOS 
počet účastníkov: 34 
Fotografické workshopy a prezentačná výstava fotografií - 3ZASTAVENIA. 
Fotografické workshopy pod vedením lektorky Mgr. Art Petry Cepkovej. 
 

 

Ostatné 
 

 Čo vieš o hviezdach (25.4.2018) 
organizátori: Hvezdáreň a planetárium Hlohovec, ZOS 
miesto realizácie: Hvezdáreň a planetárium Hlohovec 
počet účastníkov: 27 
Sprostredkované krajské kolo astronomickej vedomostnej súťaže. 
 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc (apríl - jún 2018) 
organizátori: GOS, ZOS 
miesto realizácie: ZOS 



 

 

 

 

 

počet účastníkov: 46 
Sprostredkovaná medzinárodná výtvarná súťaž s protidrogovým zámerom. 
 

 Farebný svet Rómov (marec – jún 2018) 
organizátori: GOS, ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov:  
Výtvarná súťaž určená pre deti rómskej národnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

7 AM fotoklub Uherské 
hradište 

Výstava 

Fotoskupina Kontakt 
Hodonín 

Výstava 

Ekocentrum Trkmanka 
Velké Pavlovice   

Podujatia pre deti 
s environmentálnou tematikou 

Ekocentrum Pro přírodu a 
myslivost Šardice  

Podujatia s environmentálnou 
tematikou 

Národního ústavu lidové 
kultury Strážnice 

Semináre 

Masarykovo Museum v 
Hodoníne 

Prednášky a semináre 

Mesto Uherské hradište  Festival TSTTT,  prehliadka 
filmovej a fotografickej 
ekologickej tvorby  

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

3 Mesto Velké Pavlovice Výstavy, semináre, kultúrne 
podujatia 

Ekocentrum Pro přírodu a 
myslivost Šardice  

Environmentálna výchova 

Fotoskupina Kontakt 
Hodonín 

Výstavy 
 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

4 Stredná odborná škola 
Senica  

Účasť študentov podujatiach, 
organizačná pomoc na 
podujatiach /catering, práce/  

Obchodná akadémia 
Senica 

Účasť na podujatiach, 
seminároch, výstavách, 
študenti pomáhajú pri 
podujatiach (Deň Zeme) ako 
lektori pri súťažných aktivitách 
detí 

Gymnázium L. 
Novomeského Senica 

Účasť na podujatiach, 
seminároch, výstavách, 
študenti pomáhajú pri 
podujatiach (Deň Zeme) ako 
lektori pri súťažných aktivitách 
detí 

4 základné školy v Senici 
a 1 špeciálna  

Účasť na podujatiach ZOS 

 

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 Asociácia kultúrno – osvetových inštitúcií (AKOI)   

 
 
 
 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie http://osveta-senica.sk/  
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie: 2006 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR, štandardy pre informačné   systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade 

 

Sociálne siete  
 

Facebook 
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici 
 
Istagram 
https://www.instagram.com/osveta_senica 
 
 
Iné 
- 
 

Využívanie médií  
 

 Naša Senica, mesačník,  spravodaj mesta Senica  
 Záhorák,  regionálny týždenník 
 MY Záhorie, regionálny týždenník 
 WYWAR TV Holíč 
 TV Vega  
 TV Skalica 
 Senicko -Skalicko  
 Národná Osveta  
 Zvesti – dvojtýždenník  
 NaZáhorí.sk;  webový portál 
 eMagazín Záhorie; webový portál 
 Seničan.sk;  webový portál 
 Kraj zážitkov; webový portál 
 RTVS,  Rádio Regina, Záhorácke rádio  
 

 

Výročné správy organizácie  
- 
 

 

 

 

 

http://osveta-senica.sk/
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici
https://www.instagram.com/osveta_senica


 

 

 

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 

 Počet oslovených MŠ - 56 

 Počet oslovených ZŠ - 37 

 Počet oslovených SŠ - 6  

 Počet oslovených ZUŠ - 6 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  zasielanie pozvánok na podujatia, 

výtvarné súťaže, súťaže detských folklórnych súborov, detskej dramatickej tvorby 

ale i na výstavy a prehliadky, recitačné súťaže, tvorivé dielne,  ale i na výstavy, 

ako publikum na prehliadky detských folklórnych súborov, detskej dramatickej 

tvorby, ekofilmu a pod. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Komunikácia s 

materskými, základnými, strednými, či základnými umeleckými školami formou 

výziev, prípisov, propagačných materiálov, elektronickej a telefonickej 

komunikácie a osobných stretnutí, školy pozitívne reagovali na ponúkané výzvy v 

oblastiach záujmovej umeleckej, vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti. 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

50. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy, obvod 
Skalica  

 
SK E - - - 

50. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy, obvod 
Holíč  

 
SK E - - - 

50. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy, obvod 
Senica okolie 

 
SK E - - - 

50. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy, obvod 
Kúty 

 
SK E - - - 

50. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy, obvod 
Senica mesto 

 
SK E - - - 

50. Hurbanov pamätník, okresná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy a v 
tvorbe divadiel poézie okresu Skalica 

 
SK E - - E 

50. Hurbanov pamätník, okresná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy a v 
tvorbe detských recitačných kolektívov  
okresu Senica 

 
SK 

E - - E 

Senické zrkadielko Anky Gamanovej, 
regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti okresov Senica a 
Skalica, 47. ročník 

 
SK 

E - - - 

Timravina studnička, regionálna postupová 
súťaž v umeleckom prednese pôvodnej 
slovenskej prózy okresov Senica a Skalica, 
13. ročník /r/ 

 
SK 

20/E 4 - - 



 

 

 

 

 

Senická divadelná jar - súťažná prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
kraja 

 
SK 30 - 1 - 

Regionálna  súťažná prehliadka detských 
folklórnych súborov, speváckych skupín, 
sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov 
Senica a Skalica 

 
SK 

30 - - - 

Ve Skalici na rínečku - súťažná prehliadka 
hudobného folklóru detí  Trnavského kraja 

SK 
10/E - - E 

Prez ty Gbely – súťažná prehliadka 
hudobného folklóru okresov Senica a Skalica 

SK 
30 - - - 

Výtvarná Senica 2018/2019, regionálna súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov 
Senica a Skalica, 53. ročník 

 
SK 30/E 4 - - 

Náhlikova Senica  2018,  regionálna súťaž a 
výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby 
okresov Senica a Skalica 

 
SK 20 - - - 

AMFO  2018,  krajská súťaž a výstava 
neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Trnavského . kraja 

 
SK 1 4 - - 

Pietna spomienka pri príležitosti 130. výročia 
úmrtia Dr. J. M. Hurbana 

SK 
45 - - - 

Deň Zeme 2018 SK 30 - - - 

Spomienkové podujatie pri príležitosti 170. 
výročia Slovenského povstania meruôsmych 
rokov 

 
SK 40/E 40 - E 

DEKÁDA 2008 – 2018, výstava výtvarných 
diel z tvorby členov klubu neprofesionálych 

výtvarníkov SenART 

 
SK 30 - - - 

Jozef Chrena Tvorba 2008 - 2018 SK 40/E 50 2 E 

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok –  
repríza výstavy 

 
SK 

15 - - - 

Spomienkové oslavy 175. výročia kodifikácie 
spisovnej slovenčiny v Hlbokom 

SK 
30/E 5 - - 

Posedenie pri cimbale venované spomienke 
na speváčku Evu Studeničovú spojené 
s kuchyňou starých materí 

 
SK 20/E 1 - - 

Hľadáme prístrešie pre svätú rodinu a Krista 
Pána narodenie, vianočný koncert 

 
SK 

10/E 20 - - 

Deň astronómie Sobotište SK - 5 - - 

Vesmír očami detí SK 10/E 20 - - 

Prietržský kroj vo fotografii SK E 5 - E 

Oslavy 74. výročia SNP SK E 20 - E 

Meruôsme roky u nás SK E 20 - E 

Prvá svetová vojna a Záhorie SK E 20 - E 

Spomienka na Martina Bartoňa SK 50/E 30 - E 

Deň červených makov SK 20/E 30 - E 

Rybky mojím objektívom SK 10/E 10 - E 

Čarovný odkaz Vianoc SK E 20 - E 

Meruôsme roky v našom regióne SK 10/E 20 - E 

Stretnutie s históriou – Archeologický výskum 
na Kolónii 

SK 
10/E 30 - E 

Černobyľ  SK E 20 - - 

Lesk a mat hodvábu v Senici SK E 30 - E 

Krojový seminár SK E - - - 

Stretnutie Kolónkarov SK E - - - 



 

 

 

 

 

Roky meruôsme 1848 SK 30/E 40 - - 

Prvá svetová vojna a Záhorie SK E 20 - - 

: Fenomén Kolónia SK E 30 - - 

Výstavba opevnení v Československu v 
rokoch 1935 – 1938 

SK 
E - - - 

Vánoce po starém SK - 20 - - 

Bylinkový seminár  SK E - - - 

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu SK E 20 - - 

Kto nás chráni SK E 30 - E 

Vesmír očami detí SK E - - - 

Čo vieš o hviezdach SK E - - - 

Karel Gregor – Moje Kopanice SK E 30 - - 

Marian Holenka – Vášeň pre svetlo SK 20/E 20 - - 

3ZASTAVENIA SK E 20 1 - 

OBJEKTÍV 2018 SK 20/E 20 - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

Iné formy propagácie  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 

Edičná činnosť  
 

Výtvarná Senica 2017/2018 
autor: Jaroslava Slezáková 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-064-1 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 8 strán, 12 reprodukcií 
náklad: 200 ks  
Skladačka z 52. ročníka regionálnej súťažnej výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica 
 
 
 
 
Náhlikova Senica 2018 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-065-8 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 24 strán, 12 reprodukcií 
náklad: 200 ks 
Katalóg k 58. Ročníku regionálnej súťažnej výstavy 
neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica 
a Skalica – Náhlikova Senica 
 

 

 

AMFO 2018 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-069-6 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 32 strán, 16 reprodukcií 
náklad: 300 ks  
Katalóg k 22. Ročníku krajskej súťažnej výstavy 
neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Senická divadelná jar 2018 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-066-5 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 8 strán, 10 reprodukcií 
náklad: 200 ks 
Bulletin k súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti 
Trnavského kraja 
 

 

 

 

 

Ve Skalici na rínečku 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-067-2 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 10 strán, 8 reprodukcií 
náklad: 200 ks 
Bulletin k súťažnej prehliadke hudobného folklóru detí 
Trnavského kraja 
 

 

 

 

 

Karel Gregor: Moje Kopanice 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
Vvydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-070-2 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 6 strán, 14 reprodukcií 
náklad: 100 ks 
Skladačka k autorskej výstave fotografií Karel Gregor, Moje 
Kopanice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Marian Holenka: Vášeň pre svetlo 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-068-9 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 6 strán, 22 reprodukcií 
náklad: 100 ks 
Skladačka k autorskej výstave fotografií Marian Holenka – 
Vášeň pre svetlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ZASTAVENIA 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-074-0 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 8 strán, 5 reprodukcií 
náklad: 100 ks 
Skladačka k prezentačnej výstave fotografií 3ZASTAVENIA 
 

 

Objektív 2018 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-073-3 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 8 strán, 17 reprodukcií 
náklad: 200 ks 
Skladačka k prezentačnej výstave fotografií Fotoklubu ZOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Meruôsme roky v Senici  
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: 978-80-7091-072-6 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 12 strán, 6 reprodukcií 
náklad: 200 ks 
Zborník výstavy Meruôsme roky v Senici, ktorá sa konala 
v ZOS pri príležitosti 170.výročia meruôsmych rokov 
 

 

 

 

Pracovný materiál pre tvorivé dielne detí KROJE 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN: - 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 8 strán, 12 reprodukcií 
náklad: 300 ks 
V rámci výstavy - Tradičný ľudový odev sa uskutočnili 
tvorivé dielne zamerané na kroje, zároveň bol vydaný 
pracovný materiál, ktorý informoval deti o tradičnom odeve, 
výšivkách, zvykoch  
 

Fenomén Kolónia  
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
ISBN:987-80-7091-071-9 
dátum vydania: 2018 
jazyk: SK 
rozsah: 125 strán, 7 reprodukcií 
náklad: 600 ks 
Monografia o historickej časti mesta Senica – Kolónie, ktorá bola postavená v roku 
1942 ako domy pre pracovníkov fabriky na výrobu umelého hodvábu. Kolónia mala 
byť vyhlásená za kultúrnu pamiatku, kým však k tomu došlo, bola zdevastovaná. 
Kniha zachytáva históriu výstavby a život jej obyvateľov, ktorí tvorili zvláštnu 
komunitu mesta.  

 
Publikačná činnosť  
 
- 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 
- 
 



 

 

 

 

 

 

   ŽITNOOSTROVSKÉ OSVETOVÉ  
   STREDISKO V DUNAJSKEJ STREDE 
 

    Citarový súbor Sarló 
 

 



 

 

 

 

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
 
adresa: ul. biskupa Kondého 10, 929 01 
Dunajská Streda 
tel.: +421 33 55 22 762 
e-mail: zosds@zupa-tt.sk  
web: www.osvetads.sk  
https://www.facebook.com/osvetaDS/  
zriaďovacia listina č. 403 zo dňa 01.01.2004 
rok založenia organizácie: 1960 
riaditeľka: Mgr. Jana Svetlovská 

 
ŽOS – sídlo 

Územná pôsobnosť: ŽOS v oblasti ZUČ 
dlhodobo organizuje medzinárodné a 
celoštátne výtvarné súťaže detí 
predškolského veku Žitnoostrovské 
pastelky, v roku 2018 sa uskutočnil XIX. 
ročník. Pravidelne organizuje všetky 
okresné postupové súťaže vyhlasované 
Národným osvetovým centrom a inými 
vyhlasovateľmi: Výtvarné spektrum, 
Mládež spieva a Viva il canto s dvojročnou 
periodicitou.  Zvlášť sa venujeme tvorivej a 
umeleckej činnosti ľudí pre ľudí so zdravotným a mentálnym postihnutím a podpore 
rómskej kultúry v okrese Dunajská Streda. ŽOS organizuje aj početné aktivity v oblasti 
vzdelávania, otvorená bola Gallery Nova a Kreatívny klub, kde sa organizujú výstavy 
a tvorivé aktivity pre deti, mládež a dospelých. K podujatiam sú vydávané katalógy, 
zborníky a osvetové publikácie v slovenskom a v maďarskom jazyku. 
 
Špecializácia: ŽOS ako osvetové zariadenie so všeobecným zameraním organizuje 
tvorivé aktivity na  úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, poskytuje poradenské služby 
realizátorom osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, 
organizuje prehliadky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa 
a národných menšín, napomáha prevencii protispoločenských javov a starostlivosti 
o životné prostredie.  Vychováva umením k umeniu  rozvíjaním ZUČ, vyhľadáva, 
ochraňuje  a sprístupňuje ľudové tradície a kultúru Žitného ostrova.  
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov ŽOS za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 92.250 92.250 80.998 87,70 

620 Odvody 33.181 33.181 29.734 89,61 

630 Tovary a služby 51.663 60.024 59.314 98,82 

640 Bežný transfer - - - - 

Spolu 177.094 185.455 170.046 98,82 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽOS za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 20.000 20.000 2.340 11,7 

HIM - - - - 

Spolu 20.000 20.000 2.340 11,7 

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy 2.024 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽOS z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU XXI.Výtvarné 
spektrum, krajská 
postupová súťaž 
výtvarnej tvorby 

2.800 2.800 155,35 BV 

2 FPU Mládež spieva,  
49. ročník krajskej 
postupovej súťaže 
a prehliadky 
detských spev. 
zborov 

3.100 3.100 165,8 BV 

3 FPU Amosko klope na 
Vaše dvere, 
cyklus koncertov 
detského 
speváckeho zboru 

1.500 1.500 79 BV 



 

 

 

 

 

4 FPU II. sviatok 
slovenčiny, cyklus 
tvorivých dielní 

1.000 1.000 52,75 BV 

5 Fond na 
podporu 
kultúry 
národnostných 
menšín 

XIII. 
Medzinárodný 
deň Rómov, 
prehliadka 
rómskych talentov 

1.500 1.500 84 BV 

6 MK SR VI. Umelecké 
tvorivé dielne,  
nadaných ľudí 
s mentálnym 
postihnutím a  
výtvarníkmi 

2.470 2.300 124 BV 

7 Mesto 
Dunajská 
Streda 

XIX. 
Žitnoostrovské 
pastelky 2018,  
medzinárodná 
výtvarná súťaž 
detí predškol-
ského veku 

1.300 1.300 - BV 

8 Nadácia ZSE Umenie ukryté 
v nás, medzigene-
račná arteterapia 

1.000 850 - BV 

9 Asociácia 
inštitúcií 
vzdelávania 
dospelých v 
Slovenskej 
republike - 
AKOI 

Kreatívne na 
osvete, tvoríme 
z pedigu  

100 100 - BV 

Spolu BV 14.450 660,9  

Spolu KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ŽOS za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

2 - - - - 

 

Objekty v nájme ŽOS za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ŽOS v m2 za rok 2018 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

369 988 42 320 331 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 

 

 
Výstavy 
 

Farebný svet  
(12.4.- 30.0.2018) 
miesto realizácie: Mestské kultúrne 
stredisko vo Veľkom Mederi 
organizátor: ŽOS 
výstup: plagát, pozvánka, diplom 
počet návštevníkov: 550 
 
Výstava prác XIV. okresnej výtvarnej súťaže 
detí a mládeže rómskej národnosti  Výstava  
podnecuje talentované  rómske deti  
a pedagógov na základných a špeciálnych školách v okrese Dunajská Streda 
k výtvarnému prejavu a pripomenutiu si tradícií, ľudové umenie Rómskeho národa 
a rómskej  kultúry. Podujatie bolo dvojjazyčné.  

 
XXI. AMFO 2018     
(4.4. – 23.4.2018) 
miesto realizácie: Gallery NOVA 
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup:  plagát, pozvánka, diplom  
počet návštevníkov: 266 
 
Výstava prác okresnej súťaže amatérskych 
fotografov okresnej súťaže, ktorá 
predstavuje verejnosti  práce  talentovaných 
fotografov ocenených odbornou porotou, 
ktorá vybrala 9 autorov a práce navrhla na postup do krajského kola súťaže. Súťaž sa 
zabezpečovala na základe propozícií NOC Bratislava.  Podujatie bolo dvojjazyčné.   
    
Výtvarné spektrum 2018     
(3.5.  – 26.5.2018) 
miesto realizácie: výstavná sála  ŽM 
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup: pozvánka, diplom   
počet návštevníkov: 200 
 
Výstava prác XXI. ročníka okresnej súťaže, 
ktorá prezentuje tvorbu najúspešnejších 
účastníkov výtvarnej súťaže. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Názov: Výtvarné spektrum 2018 
(3.5.  – 26.5.2018) 
miesto realizácie: výstavná sála  ŽM 
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup: dvojjazyčný katalóg, pozvánka, 
diplom   
počet návštevníkov: 500 
 
Výstava prác XXI. ročníka  krajskej 
Výtvarného spektra, ktorá podporuje 
amatérsku výtvarnú tvorbu a prináša širokej 
verejnosti úspešné výtvarné diela z celého Trnavského kraja. Súťaž bola na základe 
propozícií Národného osvetového centra. Dvojjazyčné podujatie. S príspevkom FPU.  
         

XIX. Žitnoostrovské pastelky 2018  
(1.6.2018 - 4.8.2018) 
miesto realizácie: výstavné priestory  ŽM, 
Gallery NOVA 
hlavný organizátor: ŽOS  
výstup: trojjazyčný katalóg, pozvánka, 
plagát, diplomy, pamätné listy, roll-up      
počet návštevníkov: 700 
 
Výstava najúspešnejších výtvarných diel 
detí predškolského veku z medzinárodnej 
súťaže, do ktorej sa zapojili zo  Slovenska, Poľska, Ruska, Srbska, Hongkongu, ČR, 
Bulharska, Maďarska, Bangladéša, Kazachstanu. Mimoriadna expozícia., ktorá púta 
pozornosť širokej verejnosti, médií a aj hostí zo zahraničia. Jednotlivé diela sú 
označené trojjazyčne, paspartou. Expozícia bola doplnená tematickými dekoráciami 
vyrobenými v ŽOS v rámci tvorivých dielní. Dvojjazyčné podujatie.     

 

Lehničania 2018 
(15.6. a 16.6.2018) 
miesto realizácie: Kultúrny dom Lehnice  
hlavný organizátor: Obecný úrad Lehnice, 
ŽOS  
výstup: pozvánka, plagát, diplom 
počet návštevníkov: 500 
 
Výstava kreatívnej tvorivosti výtvarných prác 
umelecky tvorivých občanov obce Lehnice. 
Výnimočné podujatie podporujúce  kreativitu 
ľudí v oblasti výtvarného umenia. Dvojjazyčné podujatie.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Július Vontszeműh: Medzinárodný deň 
Rómov 
(3.4. - 15.4.2018) 
miesto realizácie: ZOC MAX Dunajská 
Streda   
hlavný organizátor:  ŽOS  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1300 
 
Autorská  výstava talentovaného 
umeleckého fotografa Júliusa Vontszeműho, 
rodáka z Dunajskej Stredy, ktorého fotografie sú uverejnené v knižných publikáciách. 
Dvojjazyčné podujatie.   
 

Tematické výstavy kníh  
(20.3. a 22.3., 11. – 15.6., 19.9., 4.10., 27.9., 
8.11., 23.11.2018) 
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS, Gallery 
NOVA, Gymnázium L. Dúbravu v Dunajskej 
Strede, Gymnázium M. R. Štefánika 
v Šamoríne  
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 100 
 
Knižné výstavy ako sprievodné podujatia 
súťaží a tvorivých dielní. Výstava kníh je zameraná na pôvodnú slovenskú  tvorbu.   
 

Združenie maďarských fotografov na 
Slovensku   
(10.10. – 25.10.2018) 
miesto realizácie: Galery NOVA 
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup: plagát, pozvánka – dvojjazyčná  
počet návštevníkov: 300 
 
Výstava z medzinárodnej súťaže víťazných 
umeleckých fotografií členov združenia so 
sídlom v Budapešti. Združenie zastrešuje umelcov žijúcich mimo Maďarska. Výstava 
sa uskutočnila v rámci spolupráce s kultúrnymi organizáciami v Maďarsku. 
Dvojjazyčne podujatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Stánok dobrej nádeje   
(26. - 30.3., 3. - 7., 13.12.2018) 
miesto realizácie: Obchodný dom ZOC MAX 
v Dunajskej Strede 
hlavný organizátor: ŽOS 
spoluorganizátor: Spojená škola Okoč, DSS 
Veľký Meder, ZPMP v Dunajskej Strede, 
DSS Horný Bar, DSS Jahodná 
výstup: plagát – dvojjazyčný 
počet návštevníkov: 1.600 
 
XII. ročník podujatia k projektu, ktorý je 
zameraný na podporu umeleckej  činnosti klientov domovov sociálnych služieb a škôl 
so špeciálnou starostlivosťou.  Cieľom podujatia je podporiť talent u klientov týchto 
sociálnych zariadení s možnosťou prezentácie ich činnosti.   
 

Pál Sedlák: Autorská výstava  
(12.9. - 28.9.2018) 
miesto realizácie: Gallery NOVA 
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 200 
 
Autorská výstava umeleckého fotografa 
Pála Sedláka, člena fotoklubu Helios v 
Komárne, aktívneho člena Svetového 
združenia maďarských fotografov. 
Dvojjazyčné podujatie. 
 

Výstava: Žitnoostrovské pastelky  
(6.8. - 24.8., 12.9. - 27.9.2018, 2.10. - 31.10., 
8.10. - 26.10., 8.11. - 30.11., 7.12. 2018 - 7. 
1.2019) 
miesto realizácie: ZOC MAX Dunajská 
Streda, Mestské kultúrne stredisko J. Attilu v 
Győri,  Inštitút Kovács Margit, Győr, MsKS 
Veľký Meder, Inštitút Gyárváros  Győr,  
MsKS Šamorín 
hlavný organizátor: ŽOS 
spoluorganizátor: MsÚ Győr 
 
Putovné výstavy medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolských 
zariadení Žitnoostrovské pastelky, ktoré sú príležitosťou prezentovať práce detí, ktoré 
sa do súťaže zapojili. Výstavy sú v rámci prezentácie vystavované vo vybraných 
kultúrnych organizáciách v Maďarsku a v meste Dunajská Streda.   
 

 

 



 

 

 

 

 

Kolektívna výstava žien Spolku 
maďarských tvorivých umelcov na 
Slovensku: Dámy 
(12.12.2018 – 31.1.2019) 
miesto realizácie: Gallery NOVA 
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Vernisáž profesionálnej tvorby 
sedemnástich žien Spolku maďarských 
tvorivých umelcov na Slovensku s akcentom na poslanie a povinnosti bežného života 
každej ženy. Dvojjazyčné podujatie.   
 
S Dobrou nádejou 
(25.10. - 30.11.2018) 
miesto realizácie: Gallery NOVA 
hlavný organizátor: ŽOS 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 120 
 
Výstava  prác klientov domovov sociálnych 
služieb a žiakov špeciálnych škôl na 
podujatiach v rámci projektu  VI. Umelecké 
tvorivé dielne, stretnutie mentálne 
postihnutých . Lektormi boli akademickí maliari, profesionálni umelci, keramikári, 
umelecký pedagógovia. Výstava podporuje kreatívnu činnosť klientov domovov.  

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Slávnostná akadémia: Naša republika má 
narodeniny 
(25.1.2018) 
miesto realizácie: MsKS Veľký Meder   
hlavný organizátor: ŽOS   
výstup:  plagát, pozvánka – dvojjazyčné, 
ďakovný list 
počet návštevníkov: 300 
 
Slávnostná akadémia pri príležitosti 25. 
výročia vzniku Slovenskej republiky a  100. 
výročia vzniku Československa. Hlavným programom akadémie boli informácie o 
založení Československej republiky a o osobnosti M. R. Štefánika.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Deň víťazstva nad fašizmom 
(7.5.2018) 
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu v 
Dunajskej Strede 
hlavný organizátor:  ŽOS 
spoluorganizátor: MsÚ Dunajská Streda, OÚ 
Dunajská Streda, ZO SZPB v Dunajskej 
Strede, Dom Matice slovenskej v Dunajskej 
Strede 
výstup: plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 100 
 
Spomienkové podujatie spojené s aktom kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia 
ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. So slávnostným príhovorom vystúpil štátny 
tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ing. Konrád Rigó.  

 

Oslavy 74. výročia Slovenského 
národného povstania 
(28.8.2018 ) 
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu, 
Dunajská Streda 
hlavný organizátor: ŽOS 
spoluorganizátor: ZO SZPB v Dunajskej 
Strede,  MsÚ Dunajská Streda, OÚ Dunajská 
Streda, Dom Matice slovenskej v Dunajskej 
Strede 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 110 
 
Spomienková slávnosť spojená s aktom kladenia vencov pri Pomníku obetiam 
fašizmu, súčasťou slávnosti boli  príhovory zástupcov miestnej samosprávy, 
občianskych združení a kultúrnych organizácií.  

 

Medzinárodný deň Rómov  
(12.4.2018) 
miesto realizácie: Mestské kultúrne stredisko, 
Veľký Meder 
hlavný organizátor: ŽOS 
spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko 
Veľký Meder 
výstup:  plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 364 
 
XIII. ročník  festivalu rómskych talentov 
okresu Dunajská Streda, podujatie je prezentáciou rómskych talentov pri príležitosti 
Medzinárodného dňa Rómov. Na prehliadke vystupujú účinkujúci v rôznych 
hudobných žánroch.  
 
 
 



 

 

 

 

 

Pamiatka obetí holokaustu Rómov 
(2.8.2018)                                                                                                                                   
miesto realizácie:  Pamätník obetiam 
holokaustu Rómov v Dunajskej Strede                                                                                 
hlavný organizátor:  Inštitút pre 
romologický výskum v Dunajskej Strede 
spoluorganizátor: ŽOS 
výstup: plagát, pozvánka – dvojjazyčné  
počet návštevníkov: 127 
 
Pietna spomienka pri pamätníku obetí 
rómskeho holokaustu. Účasť prijali zástupcovia pozvaných ministerstiev, veľvyslanci 
a spoločenského života na Slovensku. Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo pri 
príležitosti medzinárodného Pamätného dňa holokaustu Rómov.  

 

Spomienková slávnosť: Ján Bihari 
(7.10.2018)                                                                                                                                    
miesto realizácie:  Pamätník Jána 
Bihariho na Komenského ulici v Dunajskej 
Strede, Mestské kultúrne stredisko 
Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 
hlavný organizátor:  Občianske združenie 
Dunajskostredských rómskych 
muzikantov  
spoluorganizátor: ŽOS 
výstup: plagát, pozvánka – dvojjazyčná  
počet návštevníkov: 622 
 
Podujatie pripravované občianskym združením Dunajskostredských rómskych 
muzikantov je prezentáciou rómskej folklórnej hudby. Zahájenie tradičnej akcie je 
pietnou slávnosťou pri pamätníku J. Bihariho a pokračuje galaprogramom v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

 

Podujatia organizované ZOS v roku 2018 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek folklór 
 Metodická pomoc pre pedagógov detských folklórnych spevákov a tanečníkov,  

Klubovňa ŽOS, usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru 
podujatia a prerokovanie harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky 
folklórnych súborov 

 Metodická pomoc pre oblasť rómskej ľudovej hudby, Klubovňa ŽOS, určenie 
harmonogramu úloh rómskeho folklórneho súboru, konzultácie k scenáru 
podujatia 

 Metodická pomoc pre pedagógov dospelých folklórnych súborov, Klubovňa ŽOS, 
usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru podujatia a 
prerokovanie harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky folklórnych 
súborov 
 

Úsek zborový spev  
 Metodická pomoc pre dirigentov mládežníckych a detských speváckych zborov,  

Klubovňa ŽOS, usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru 
podujatia a prerokovanie harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky 
folklórnych súborov 

 Metodická pomoc dospelých speváckych zborov, Klubovňa ŽOS, usmernenie v 
intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru podujatia a prerokovanie 
harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky, folklórnych súborov 

 

Úsek umelecký prednes, divadlo, literatúra 
 Metodická pomoc pre recitátorov a pedagógov umeleckého prednesu 

v slovenskom jazyku,  Klubovňa ŽOS,  usmernenie v intenciách propozícií súťaže 
z NOC, konzultácie k výberu textu, k úprave textu,  prerokovanie úloh  k 
jednotlivých kategóriám okresnej súťaže prednesu umeleckého slova  divadelných  
súborov 

 Metodická pomoc pre recitátorov a pedagógov umeleckého prednesu pôvodnej 
slovenskej rozprávky v slovenskom jazyku, Klubovňa ŽOS, usmernenie v 
intenciách propozícií súťaže Gemersko-malohontského osvetového strediska, 
konzultácie k výberu textu, k úprave textu,  prerokovanie úloh  k jednotlivých 
kategóriám okresnej súťaže prednesu umeleckého slova 

 Metodická pomoc pre vedúcich a členov detských divadelných súborov 
slovenských škôl, Klubovňa ŽOS, stretnutia k rozvoju slovenského amatérskeho 
divadla na školách v okrese Dunajská Streda, metodické usmernenia v ďalšej práci 

 Metodická pomoc pre autorov amatérskej literárnej tvorby, Klubovňa ŽOS, 
metodicko-poradenskej činnosti k podpore slovenskej literárnej tvorby na školách 
okresu s vyučovacím jazykom slovenským 

 

Úsek výtvarníctvo a fotografia 
 Metodická pomoc pre neprofesionálnych umeleckých fotografov, Klubovňa ŽOS, 

usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k požiadavkám súťaže 



 

 

 

 

 

ohľadom kategórií prihlásených fotografií, organizačné zabezpečenie okresnej 
súťaže a usmernenie ohľadom výstav 

 Metodická pomoc pre neprofesionálnych výtvarníkov, Klubovňa ŽOS, metodické 
usmernenia ohľadom ďalších školení a stretnutí, konzultácie k požiadavkám 
súťaže ohľadom parametrov výtvarných diel  

 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Spolupráca na celoobecných kultúrno-spoločenských podujatiach (01.01. – 

31.12.2018), Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng, PhDr. Dáša Madarásová, 
Bc. Erika Sinová, sprostredkovanie súborov ZUČ, propagácia, metodické 
usmernenie a metodická pomoc 

 Spolupráca s inými kultúrnymi inštitúciami (01.01. – 31.12.2018),   Mgr. Jana 
Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng, PhDr. Dáša Madarásová, Bc. Erika Sinová, 
informovanie kultúrnych inštitúcií, občianskych združení a činovníkov v oblasti 
kultúry  

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
- 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Osvetár – Népművelű, predseda redakčnej rady: Jana Svetlovská, členovia: Mgr. 

I. Láng, Bc. E. Sínová a PhDr. D. Madarásová, príprava občasníka ŽOS 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 LXIV. Hviezdoslavov Kubín (20.3. a 22.3.2018), okres, Gallery Nova a Klubovňa 

ŽOS, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe 
recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, súťaž vytvára 
priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu  pre súťažiacich a ich 
pedagógov, po súťaži sa uskutočnil rozborový seminár pre všetky kategórie, víťazi 
prvých miest postúpili na krajskú súťaž Hollého pamätník v Trnave 

 XIII. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (19.9.2018), okres, Klubovňa ŽOS, súťaž 
v umeleckom prednese slovenskej rozprávky venovanej Pavlovi Emanuelovi  
Dobšinskému, víťazi postúpili na celoštátne kolo súťaže v Drienčanoch  

 

Dychová hudba 
- 

 

Folklór 
 VIII. Zlatá brána 2018 (16.3.2018), okres, MsKS vo Veľkom Mederi, súťažná 

prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych  skupín, sólistov spevákov 
a inštrumentalistov, cieľom prehliadky zvyšovať umeleckú úroveň a popularizovať 
výchovu ľudovým umením, dvojjazyčné podujatie, víťazi postúpili na krajskú súťaž 
v Skalici 

  X. Šaffova ostroha (18.3.2018),  okres, ZUŠ Dunajská Streda, MsKS Šamorín,  
súťaž sólistov a tanečníkov v ľudovom tanci, vytváranie priestoru pre verejnú 
prezentáciu sólistov tanečníkov, dvojjazyčné podujatie, víťazi postúpili na krajskú 
súťaž v Križovanoch nad Dudváhom  

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 XIX. Žitnoostrovské pastelky (27.2.2018), okres, ŽOS,  súťaž výtvarnej tvorivosti 

detí predškolského veku, tradičné podujatie, ktoré podstatne ovplyvňuje kreativitu 
detí aj učiteľov, víťazi postupujú  na  celoštátnu  súťaž,  ocenených  autorov  7, 
dvojjazyčné podujatie 

 XIX. Žitnoostrovské pastelky (27.2.2018), celoštátna, ŽOS, súťaž výtvarnej 
tvorivosti detí zameraná na deti predškolského veku, tradičné podujatie, so 
zastúpením mnohých obcí a  miest SR vytvára priestor pre vzájomnú konfrontáciu, 
pre odborný rast  talentovaných detí a pedagógov v oblasti výtvarníctva 

 XIX. Žitnoostrovské pastelky (27.2.2018), medzinárodná, ŽOS, súťaž výtvarnej 
tvorivosti detí, vybraných 50 prác od mladých autorov na ocenenie, do farebného 
katalógu, na otvorenie expozície k výstave bolo vybraných 211 prác, v tomto 
ročníku sa do súťaže zapojili deti zo  Slovenska, Poľska, Ruska, Srbska, 
Hongkongu, Českej republiky, Bulharska, Maďarska, Bangladéša, Hongkongu, 
Kazachstanu, dvojjazyčné podujatie, trojjazyčný katalóg k výstave 

 XIV. Farebný svet Rómov (13.3.2018), okres, MsKS Veľký Meder, ŽOS, výtvarná 
súťaž pre deti a mládež rómskej národnosti podnecuje k výtvarnému prejavu a 



 

 

 

 

 

prezentovaniu tvorivosti rómskych detí,  ocenených 10 autorov, dvojjazyčné 
podujatie, vybrané práce zaslané do krajskej výtvarnej súťaže v Galante  

 XXI. Výtvarné spektrum (7.3.2018), okres, ŽOS,  súťaž neprofesionálne výtvarnej 
tvorby podporuje tvorbu vo všetkých výtvarných prejavoch, prihlásených 18 
autorov, 77 výtvarných prác, odborná porota vybrala 4 práce autorov na postup do 
krajskej súťaže, dvojjazyčné podujatie 

 XXI. AMFO (4.4. – 23.4.2018), okres, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, 
ŽOS, súťaž prezentuje tvorbu amatérskych fotografov v okrese, predstavuje nové 
talenty a pripravuje ich do vyšších postupových súťaží, odbornou porotou bolo 
ocenených 9 autorov, ktorí postupujú do krajského kola súťaže, dvojjazyčné 
podujatie 

 XIV. Proti škodlivým závislostiam bez hraníc (10. 4.2018), okres, ŽOS, výtvarná 
súťaž detí a mládeže na tému škodlivých závislostí, vyhlasovateľ: GOS, podujatie 
s preventívno-výchovným charakterom, podnecuje deti výtvarným  prejavom 
zaujať aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu drog, alkoholu a iným  závislostiam, 
dvojjazyčné podujatie, víťazné  práce zaslané do celoštátnej výtvarnej súťaže detí 
a mládeže 

 Rómska paleta (25.7.2018), okres, Gallery Nova ŽOS, vyhlasovateľ: Podtatranské 
osvetové stredisko, výtvarná súťaž podnecuje deti a mládež rómskej národnosti k 
výtvarnému prejavu a prezentovaniu výtvarnej tvorivosti, vybrané práce zaslané 
do celoštátnej výtvarnej súťaže v Poprade 

 Logo festivalu SIKIFEST (8.9.2018), okres, ŽOS, spoluorganizátor: Občianske 
združenie Sikabony, vyhlasovateľ: Občianske združenie SIKABONY, výtvarná 
súťaž na vytvorenie dlhodobo využiteľného loga pre hudobný festival SIKIFEST, 
ktorý by odrážal jeho charakter, súťaž pre ZŠ a SŠ 

 XXI. Výtvarné spektrum (3.5.2018), kraj, ŽOS, súťaž vytvára hodnotné podmienky 
pre neprofesionálnych umelcov, autori majú možnosť vzájomnej konfrontácie, 
ocenené a víťazné diela sú vystavené v  expozícii v Žitnoostrovskom múzeu 
v Dunajskej Strede, vernisáž a rozborový seminár je povzbudením pre autorov v 
ďalšej tvorbe, dvojjazyčné podujatie, víťazné práce postupujú na celoštátnu súťaž 

 

Film a video 
-  

 

Zborový spev 
 49. Mládež spieva (10.4.2018), kraj, MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej 

Strede, ŽOS, súťaž speváckych zborov,  6 súborov / 162 spevákov, publikum 400, 
súťaž motivuje zbory k zvýšenej príprave, podporuje a rozvíja lásku k hudbe 
a k zborovému spevu, účinkujúci: DSZ pri ZŠ B. Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi, 
DSZ pri ZŠ Z. Kodálya vo Galante, DSZ pri ZUŠ v Dolnom Štále, DSZ pri ZUŠ J. 
Janigu vo Veľkom Mederi, Spevácky zbor CANTICA NOVA z Trnavy, DSZ pri ZUŠ 
v Senici, postúpili: Detský spevácky zbor pri ZUŠ vo Veľkom Mederi 

 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Šaffova ostroha (05. 04. 2018), kraj, KD Križovany nad Dudváhom, TOS, ŽOS, 

súťaž sólistov a tanečníkov v ľudovom tanci,  počet účastníkov za okres DS/5 
Zlaté pásmo 
Áron Lelkes,  Léda Erika Lukács z DFS Nagy Csali v Šamoríne 
Botond Csenkey z DFS Nagy Csali v Šamorín 



 

 

 

 

 

Robert Červenka, Noémi Gyén z DFS Nagy Csali v Šamoríne 

 Hollého pamätník (28. 04. - 29. 04. 2018), kraj, Základná umelecká škola Mikuláša 
Schneidera Trnavského v Trnave, TOS, ŽOS, súťaž v umeleckom prednese   
poézie a prózy a divadelnej poézie, účastníkov za okres DS/9 
Hana Šimurdová, ZŠ M. Bela, Šamorín, Emily Vágová, ZŠ Veľká Paka, Karin 
Tvrdoňová, ZŠ Mateja Bela, Šamorín, Lili Ürögiová,  ZŠ Jilemnického ul. DS, 
Veronika Kelemenová, Gymnázium L. Dúbravu DS, Nina Kristína Dubovská, 
Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda, Katarína Bíróová, Gymnázium L. 
Dúbravu DS, Annamária Csóková, Obchodná akadémia, Veľký Meder, Samuel 
Abraham, Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín 

 Ve Skalici na rýnečku (09.05.2019), kraj, Dom kultúry v Skalici, ZOS, ŽOS, 
prehliadka detských ľudových   hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a 
inštrumentalistov TTSK 
Zlaté pásmo 
Zsoldos Viktória, ZŠ s VJM Veľký Meder, Vass Virág, ZŠ s VJM Móra Kóczána 
Čilizská Radvaň 
Strieborné pásmo 
Detská spevácka skupina Igricek, ZŠ s VJM Veľký Meder,  Detský citarový súbor 
Igricek, ZŠ s VJM Veľký Meder 

 Šaffova ostroha (25. – 27. 5. 2018), celoštátna, Dlhé Klčovo,  Hornozemplínske 
osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, ŽOS, 26. ročník súťaž sólistov a 
tanečníkov v ľudovom tanci, účastníkov za okres DS/5 
Zlaté pásmo 
Kategória D/od 10 do 16 rokov 
ľudový tanec  
Robert Červenka,  Noémi Gyén (DFS Nagy Csali, Šamorín), Botond Csenkey 
(DFS Nagy Csali, Šamorín) 
Kategória A 
ľudový tanec podľa významných tanečných osobností  Cena Petra Lévaia 
Botond Csenkey (DFS Nagy Csali, Šamorín)   

 Detský festival ľudovej hudby Vidiečanova Habovka (16. 06. - 17. 06. 2018), 
celoštátna, Dom kultúry v Habovke, ŽOS, Národné osvetové centrum Bratislava, 
Obec Habovka,  súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych 
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 
Strieborné pásmo 
Zsoldos Viktória,  ZŠ s VJM Veľký Meder 

 Mládež spieva 2018  (10. – 12. 05. 2018), celoštátna,  Gemersko – malohontské 
osvetové stredisko, ŽOS, 49. ročník súťažnej prehliadky mládežníckych 
speváckych zborov,  súťažiacich za okres DS/9 
Zlaté pásmo 
Mládežnícky spevácky zbor pri Základnej umeleckej škole Józsefa Janigu vo 
Veľkom Mederi 

 AMFO 2018 (08. 06. 2018), kraj, Záhorské múzeum Skalica, ZOS, ŽOS,  XXI. 
ročník krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby, účasť z 
okresu DS/9 autorov, v krajskej súťaži bolo vystavených deväť autorov: Kitti 
Katona, Richard Puss, Ľuboš Šiška, Július Nagy, Roman Mikuláš, Ladislav 
Kertész, Márta Lelkes, Eva Kantnerová, Viktor Bors 
Čestné uznanie 
Kitti Katona 



 

 

 

 

 

 

 LXIV. Hviezdoslavov Kubín 2018 (20. - 23. 06. 2018), celoštátna, Mestské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne, Národné osvetové centrum Bratislava, ŽOS, 
postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby 
recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, účasť za okres 
DS/1, Annamária Csóková, Obchodná akadémia, Veľký Meder,  Mgr. Monika 
Vargová 

 XII. Župný festival kultúry Krakovany (23. 06. 2018), kraj, amfiteáter Krakovany, 
TOS, ŽOS, účasť za okres DS/35, Tanečný súbor Csallóközi z Dunajskej Stredy 

 Výtvarné spektrum 2018 (07. 09. 2018), celoštátna, Dubnické múzeum v Dubnici 
nad Váhom, Trenčianske osvetové stredisko, ŽOS, účasť za okres DS/4 autori 

 Tak píšem ja 2018 (24. 11. 2018), celoštátna, Pohronské osvetové stredisko v Žiari 
nad Hronom, ŽOS, účasť za okres DS/6 literárnych prác 3 autoriek 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc XIV (24. 05. 2018), celoštátne, GOS, ŽOS, 
výtvarná súťaž detí a mládeže na tému škodlivých závislostí, účasť za okres DS/19 
detí z 3 MŠ a ZŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Rozborový seminár – Hviezdoslavov Kubín 
(20. a 22.3.2018) 
miesto konania: Klubovňa Gallery Nova ŽOS 
počet účastníkov: 89 
Seminár pre recitátorov poézie, prózy a divadelnej poézie, rozbor výberu textu 
prednesu a individuálny prístup k súťažiacim, LXIV. Hviezdoslavov Kubín, úsek: 
umelecký prednes, lektori: Mgr. Jaroslava Čajková z NOC,  Ján Kamenistý, Mgr. 
Dáša Szabová 

 Odborný seminár  
(15.5.2018) 
miesto konania: Klubovňa ŽOS  
počet účastníkov: 25 
Seminár pre literárnu tvorbu študentov a pedagógov, úsek: literárna tvorba.  

 Metodické vedenie postupujúcej recitátorky  
(12., 18. a 20.6.2018) 
miesto konania: ŽOS 
počet účastníkov: 1 
Metodické vedenie žiačky Obchodnej akadémie Veľký Meder, postupujúca do 
celoštátneho kola súťaže 64. Hviezdoslavov Kubín, pod vedením PhDr. Dagmar 
Madarásovej, vznik, tvorbu, silu, moduláciu hlasu, artikulácia, výrazové prostriedky 
prednesu, analýza a interpretácia textu, úsek: umelecký prednes.  

 Rozborový seminár  
(24.1., 14.2., 13.3., 22.4., 23.5., 18.6., 12.9, 17.10., 29.11., 11.12.2018) 
miesto konania: Klubovňa ŽOS 
počet účastníkov: 42 
Seminár pre rómsky folklórny súbor, úsek: folklór,  lektor: Štefan Banyák, primáš, 
zvyšovanie umeleckej úrovne rómskej folklórnej skupiny, podpora rómskeho 
folklóru,  

 Rozborový seminár 
(16.3.2018) 
miesto konania: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 
počet účastníkov: 16 
Seminár pre vedúcich detských speváckych folklórnych skupín, úsek: folklór, , 
lektori: Mgr. Jozef Burič, PaedDr. Angela Vargicová a v maď. jazyku Ladislav 
Gútay, folklorista, dvojjazyčné podujatie podporujúce význam tradičnej ľudovej 
kultúry v kultúrnom dianí. 

 Rozborový seminár  
(18.3.2018) 
miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne 
počet účastníkov: 8 
Rozborový seminár pre sólistov tanečníkov, podpora umeleckej úrovne sólistov 
tanečníkov, hlbšie spoznávanie tradičných tancov, úsek: folklór, lektor: Gútay 
Ladislav, folklorista, dvojjazyčné podujatie. 

 Rozborový seminár - AMFO 2018 



 

 

 

 

 

(4.4.2018) 
miesto konania: Gallery Nova  ŽOS 
počet účastníkov: 16 
Seminár pre neprofesionálnych fotografov, AMFO 2018, úsek: fotografia, lektori: 
Jozef Keppert, člen poroty Ervin Barczi,  hodnotenia k jednotlivým fotografiám, ako 
aj odborné rady a pripomienky, dvojjazyčné podujatie. 

 Rozborový seminár - Výtvarné spektrum 2018 
(3.5.2018) 
miesto konania: ŽOS 
počet účastníkov: 11 
Seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov, Výtvarné spektrum 2018, úsek: 
výtvarníctvo, lektor: akad. maliar  Robert Almási,  hodnotenia k jednotlivým 
výtvarným prácam, dvojjazyčné podujatie. 

 Rozborový seminár - Výtvarné spektrum 2018 
(3.5.2018) 
miesto konania: ŽOS 
počet účastníkov: 25 
Seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov, Výtvarné spektrum 2018, úsek: 
výtvarníctvo,  lektor: PhDr. Bohumír Bachratý,  akad. maliar  Robert Almási, 
hodnotenia k jednotlivým výtvarným prácam, dvojjazyčné podujatie. 

 Rozborový seminár – Žitnoostrovské pastelky 
(1.6.2018) 
miesto konania: ŽOS 
počet účastníkov: 22 
Seminár pre pedagógov materských škôl a ZUŠ, Žitnoostrovské pastelky, úsek: 
výtvarníctvo, lektor: Bohumír Bachratý CSc., výtvarná  pedagogička  G. 
Kovačiková, hodnotenia k jednotlivým výtvarným prácam, dvojjazyčné podujatie. 

 Rozborový seminár – P- E. Dobšinský 
(19.9.2018) 
miesto konania: Klubovňa ŽOS 
počet účastníkov: 14 
Seminár pre pripravujúcich pedagógov a recitátorov slovenskej rozprávky 
venovanej P. E. Dobšinskému, úsek: umelecký prednes, lektori: Mgr. Erika 
Forgách, PhDr. Dagmar Madarásová,  Mária Pogányová,  podpora a rozvoj 
umeleckého prednesu slovenskej rozprávky. 

 Rozborový seminár pre dirigentov  
(10.4.2018) 
miesto konania: MsKS  Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 
počet účastníkov: 15 
Seminár pre dirigentov mládežníckych speváckych zborov, úsek: zborový spev, 
lektori: prof. Blanka Juhaňáková, doc. Elena Šarayová – Kováčová,  v maďarskom 
jazyku Mgr. Katalin Kollár,  rozbor dramaturgie a hlasovej kultúry, dvojjazyčné 
podujatie. 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 Studňa Európy – zachráň živú vodu, XI. ročník (7.6.2018), Klubovňa ŽOS, 

vyhodnotenie a slávnostné ocenenie XI. ročníka nadregionálneho 



 

 

 

 

 

environmentálneho cyklického projektu, lektor:  Gabriela Augustiničová, PhD., 
účasť: 2.190 účastníkov 

 Studňa Európy – zachráň živú vodu, XII. ročník, cyklický celoročný  ekologický 
program ochrany pitnej vody (13.2.2018 – 20.12.2018), ŽOS, v spolupráci so 
školami a obecnými úradmi zaangažovať širokú verejnosť do ochrany prírody, 
ochrany lužných lesov, vodných tokov, vodných nádrží, prednášajúci: Ing. Katarína 
Béresová, účasť: 21 organizácií/1.120 spolupracujúcich dobrovoľníkov Žitného 
ostrova  

 Deň Zeme,  X. okresná oslava Svetového dňa Zeme (24.4.2018),  Spojená 
špeciálna škola v Okoči, prednášajúci: Mgr Zsuzsanna Ilcsíková, Mgr. Ildiko 
Hrubá,  súčasť: tvorivá dielňa zameraná na rozvoj kreatívnych zručností, 
dvojjazyčné podujatie 

 Počítame bociany, zapojenie sa do Medzinárodnej kampane ochrany bocianov 
(2.4. - 29.6.2018), ŽOS, prednášajúci: Ing. Gabriel Izsák, súčasť projektu Studňa 
Európy, podpora informovanosti o ekosystéme, vyhodnotenie: bocianích hniezd 
37, 23 obsadených, 14 neobsadených hniezd,  bocianov: 76, 45 dospelých 
bocianov, 31 mláďat 

 Stromy pre Žitný ostrov (5.4. - 31.5.2018),  Lesná škôlka SALIX Trade  s.r.o 
Dunajská Streda, miesto výsadby: územia škôl a obcí,  prednášajúci: Juraj Hajdú 

 Svetový  deň životného prostredia, metodický deň environmentálnej výchovy 
SAŽP (7.6.2018), Klubovňa ŽOS, prednášajúci: Mgr. Gabriela Augustiničová, 
PhD., odborná lektorka SAV SAŽP Dropie 

 IX. Medzinárodný  deň Dunaja,  prednáška, tvorivá dielňa (27.6.2018), Klubovňa 
ŽOS, motivácia žiakov k znižovaniu odpadu a recyklácii odpadového materiálu,  
prednášajúci: Erika Sinová 

 Klub zdravia, motivačné stretnutia pre zdravotne ohrozené skupiny (30.1., 6.2., 
13.2., 20.2., 27.2., 6.3., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 23.6.2018), Klubovňa 
ŽOS, prednášky a konzultácie  spojené s cvičením pre účastníkov bez vekového 
vymedzenia so zdravotným ohrozením, prednášajúci: Ing. Jana Srnová 

 Bezpečne na cestách, sociálna prevencia (20.9., 2.10., 8.10., 9.11., 15.11., 
21.11.2018),  Základná škola, Lehnice, Základná škola s VJM Jahodná, Základná 
škola Z. Kodálya, Dunajská Streda, Základná škola s VJM, Malé Dvorníky, 
Základná škola s VJM, Topoľníky, Základná škola s VJM, Topoľníky, prednášajúci: 
kpt. Mgr. Sabina Baloghová, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, zvýšenie 
informovanosti o pravidlách cestnej premávky, cieľová skupina:  deti 
predškolských zariadení a žiaci 1. stupňa základných škôl, lektor: kpt. Mgr. Sabina 
Baloghová, preventistka z OR PZ Dunajská Streda  

 Drogy a závislosti, sociálna prevencia, prednáška pre oblasť prevencie závislostí 
(26. 10, 16.11., 19. 11.2018), Základná škola s VJM Jahodná, SOŠ SD Jednota, 
Šamorín, Základná škola na ulici Smetanov háj, Dunajská Streda,snaha 
o elimináciu trestnej činnosti spáchanej v súvislosti s návykovými látkami 
a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na legálne a nelegálne 
drogy,  cieľová skupina: žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl, 
prednášajúci: kpt. Mgr. Sabina Baloghová 

 Šikana a kyberšikana, sociálna prevencia, prednáška pre oblasť prevencie 
kriminality (20.9., 2.10., 3.10., 23.10., 19.11.2018),  Základná škola, Lehnice, 
Základná škola s VJM Jahodná, Základná škola M. Corvina s VJM, Šamorín, 
Základná škola M. Corvina s VJM, Šamorín, Základná škola na ulici Smetanov háj, 
Dunajská Streda,   snaha o elimináciu násilia, agresivity a šikanovania na školách, 



 

 

 

 

 

prednášajúci: kpt. Mgr. Sabina Baloghová, preventistka z OR PZ v Dunajskej 
Strede 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 Dni hlaholiky na Osvete,  Písmo našich predkov, tvorivé dielne s nácvikom písania 

hlaholiky husím brkom, (11. - 15.6.2018), Gallery Nova ŽOS, prednáška o hlaholike 
ako prvého písma Slovanov, spoločné čítanie  Staroslovanského otčenáša v 
pôvodnom znení, počet účastníkov 38 

 Kreatívne na Osvete, tvoríme z pedigu (27.11.2018),  Gallery Nova ŽOS, tvorivá 
dielňa pre pedagógov škôl a vychovávateľov v DSS okresu Dunajská Streda, 
podujatie v rámci Týždňa celoživotného učenia dospelých, lektorka: Judita 
Miklósová, počet účastníkov 16 

 Sviatok slovenčiny, cyklus tvorivých dielní (27.9., 4.10., 8.11., 23.11.2018), 
Klubovňa ŽOS, Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín; Gymnázium L. Dúbravu, 
Dunajská Streda, lektorka: Mgr. Jaroslava Čajková, odborná metodička Národného 
osvetového centra pre umelecký prednes a divadelné umenie, cieľová skupina: 
pedagógovia, žiaci a študenti  základných,  stredných škôl a gymnázií okresu 
Dunajská Streda, počet účastníkov 12 

 Advent, vianočné oblátky (3.- 4.12.2018), Gallery Nova ŽOS, cieľová skupina: žiaci 
Súkromnej strednej školy Neratovické námestie v Dunajskej Strede, dvojjazyčné 
podujatie, počet účastníkov 31 

 Advent, zdobenie medovníkov (3.- 4.12.2018), Gallery Nova ŽOS, cieľová skupina: 
žiaci Súkromnej strednej školy Neratovické námestie v Dunajskej Strede, 
medovnikárka: Anna Galková, dvojjazyčné podujatie, počet účastníkov 27 

 VI. Umelecké tvorivé dielne, stretnutie mentálne postihnutých s tvorivými lektormi 
(26.9., 9. - 11.10., 17.10.2018),  Klubovňa Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Dunajskej Strede, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi,  
Gallery Nova ŽOS, cieľová skupina: klienti DSS Medveďov, Veľký Meder, Okoč, 
Horný Bar, Lehnice, Jahodná, žiaci Spojenej školy v Okoči, Špeciálna ZŠ v DS, 
Špeciálna  ZŠ s VJM v Dunajskej Strede, členovia Združenia na pomoc  ľuďom s 
mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede počet účastníkov 18 

 Maľovanie na sklo (10. - 11.10.2018), Gallery Nova ŽOS, využitie  kreatívnej 
techniky na výrobu umeleckých predmetov a predmetov úžitkového charakteru, 
počet účastníkov 14 

 Maľovanie na hodváb (10., 11., 17.10.2018), Gallery Nova ŽOS, MsKS Veľký 
Meder, tvorivé dielne umeleckej tvorby a výroby šatiek a šálov, dekoračných 
obrázkov, lektor: Mgr. art. Anny Ozsvaldovej, Mgr. Alžbety Fábikovej, počet 
účastníkov 25 

 Práca na hrnčiarskom kruhu (20.9., 11., 17.10.2018), Kreatívny klub ŽOS, MsKS 
Veľký Meder, Klubovňa ZPMP, lektor: Peter Cseh, keramikár, výroba predmetov 
na hrnčiarskom kruhu, ich glazovanie a vypaľovanie, počet účastníkov 9 

 Práca s hlinou (10., 11., 17.10.2018), Kreatívny klub ŽOS, MsKS Veľký Meder, 
modelovanie z hliny, lektor: D. Krascenits, výtvarný pedagóg, počet účastníkov 16 

 Maľovanie enkautickou technikou (09.10.2018), Kreatívny klub ŽOS, využitie 
maliarskej techniky, pri ktorej je farbiacou zložkou roztavený farebný vosk a  
enkaustické žehličky, lektorka: Ema L. Máziková, maliarka, počet účastníkov 11 

 Dekupážna technika (20.9., 11.10., 17.10.2018),  Klubovňa ŽOS, MsKS Veľký 
Meder, Klubovňa ZPMP,  zdobenie predmetov servítkovou technikou, počet 
účastníkov 26 



 

 

 

 

 

 Navliekanie korálok (26.9. , 6.10., 9. - 11.10., 17.10.2018), Klubovňa Združenia na 
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, Mestské kultúrne 
stredisko vo Veľkom Mederi, KD Rohovce, Kreatívny klub ŽOS, využívanie tejto 
kreatívnej činnosti vedie rozvoju jemnej motoriky,  trpezlivosti, presnosti, 
koordinácii pohybu, počet účastníkov 7 

 Maľba akrylom na plátno (10., 17.10.2018),  Kreatívny klub ŽOS,  MsKS Veľký 
Meder,  praca s akrilovými farbami, počet účastníkov 19 

 Výroba figúrok z odpadového materiálu (10.10.2018),  Kreatívny klub ŽOS,  
zhodnocovanie materiálu z odpadu, počet účastníkov 16 

 Pletenie z pedigu (9.10.2018), Kreatívny klub ŽOS, pletenie košíkov z prírodného 
materiálu,  získaného z liany palmy Calamus, pochádzajúcej z Ázie, pedigové prúty 
sú pórovité a majú prírodnú farbu, počet účastníkov 13 

 Pletenie košíkov z novinového papiera (17.10.2018), MsKS Veľký Meder, ŽOS, 
výroba predmetov úžitkového charakteru, aktivita zhodnocujúca materiál z odpadu, 
počet účastníkov 23 

 Výzdoba dreva, maľba, dekupáž (10.10.2018), Kreatívny klub ŽOS, zdobenie 
dreva  sypaním zmesi minerálnych práškov, počet účastníkov 15 

 Technika monotypie (17.10.2018), MsKS Veľký Meder, ŽOS, využívanie grafickej 
techniky na rozhraní maľby a grafiky, počet účastníkov 9 

 Odkrývacia technika na voskovom podklade (09.10.2018), Kreatívny klub ŽOS, 
práca s umeleckou technikou odkrývania na voskovom podklade, počet účastníkov 
17 

 Figúrky zo šúpolia (6.10.2018), KD Rohovce, ŽOS, výroba  figúrok z listov 
kukuričného klasu, počet účastníkov 22 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Amosko klope na Vaše dvere (25.4.2018, 7.5.2018, 8.6.2018) 
organizátor:  ŽOS 
miesto realizácie: ZŠ Gabčíkovo, Dunajská Streda, ZŠ Lehnice, ZŠ Šamorín, ZŠ 
Štvrtok na Ostrove a ZŠ Zlaté Klasy 
výstup: plagát, pozvánka  
počet účastníkov: 631 
Prezentovanie zborového spevu v podaní Detského speváckeho zboru Amosko, ktorý 
spôsobí pri ZŠ Komenského vo Veľkom Mederi., cieľom projektu usporiadaných 
koncertov je motivácia detí a pedagógov k podpore zborového spevu na školách, 
podujatie v rámci Roka zborového spevu: Slovensko, spievaj!                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

V. Festival detských speváckych zborov (10.4.2018) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Termálne kúpalisko v Dunajskej Strede a OC Max  
výstup: plagát, pozvánka dvojjazyčná  
počet návštevníkov: 565 
Vybrané spevácke zbory vystúpili v priestoroch  Termálneho kúpaliska v Dunajskej 
Strede a v ZOC MAX Dunajská Streda, zámerom podujatia je prezentácia detských 
speváckych skupín 

 

 



 

 

 

 

 

Adventný koncert: XIV. Svetielka nádeje (9.12.2018) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Evanjelický farský úrad v Dunajskej Strede 
výstup: plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 198 
V rámci adventného koncertu vystúpil  Miešaný zbor Malý Dunaj z Jahodnej, Dirigent 
zboru -  Rudolf Érsek a Miešaný SZ sv. Juraja pri farskom úrade v Dunajskej Strede, 
dirigentka  zboru  Mgr. Katalin Kollár, dvojjazyčné podujatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Špecializované akcie 
- 

 

 

 

Ostatné 
 

 Klub divadelníkov (12.3.2018) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
počet účastníkov: 38 
Organizačné a motivačné stretnutia literárno–dramaticky činných záujemcov z 
okresu Dunajská Streda, cieľová skupina: žiaci a študenti ZŠ a SŠ  

 

 Literárny klub (23.5.2018) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
počet účastníkov: 42 
Organizačné a motivačné stretnutia literárne činných záujemcov s cieľom vydať 
literárnu publikáciu, cieľová skupina: žiaci a študenti ZŠ a SŠ  

 

 Klub výtvarníkov (17.4.2018) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
počet účastníkov: 29  
Organizačné a motivačné stretnutie výtvarne činných záujemcov z okresu 
Dunajská Streda, dvojjazyčné podujatie, cieľová skupina:   amatérski  výtvarníci  
a súťaži , vzájomná konfrontácia diel, odborná pomoc 

 

 Klub neprofesionálnych  fotografov (12.3.2018) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
počet účastníkov: 46 
Organizačné a motivačné stretnutie záujemcov o fotografiu z okresu Dunajská 
Streda, stretnutia  amatérskych fotografov, vzájomná konfrontácia o fotografii 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Fotoklub Ister (22.11.2018) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
počet účastníkov: 24 
Stretnutie neprofesionálnych fotografov s cieľom informovanosti v tejto umeleckej 
oblasti, podpora umeleckej aktivity s dôrazom na jej rozvoj a propagáciu, 
dvojjazyčné, cyklické  podujatie 

 

 Filmový klub (11. - 15.6., 27.6., 3. - 4.12.2018) 
organizátor: ŽOS   
miesto realizácie: Klubovňa  ŽOS 
počet účastníkov: 46 
Premietanie environmentálnych a dokumentárnych filmov, pôvodných 
slovenských a maďarských rozprávok žiakom základných škôl a špeciálnych 
základných škôl a gymnázií, rozšírenie informovanosti o slovanských bratoch, 
vierozvestcoch Cyrilovi a Metodovi, o tradícii sv. Cyrila a Metoda a premietanie 
environmentálneho filmu o Dunaji, najdlhšej rieke Európy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

8 

SOS Bird Life Slovakia  Odborná spolupráca  

Slovenská agentúra 
životného prostredia 
Dropie (SEV) 

Odborná prednáška   

Asociácia inštitúcií 
vzdelávania dospelých v 
SR 

Odborná prednáška   

Regionálne osvetové 
strediská na Slovensku 

Odborná spolupráca 

MAMSZE spolok 
maďarských výtvarníkov 
na Slovensku 

Metodické stretnutia, kultúrna 
spolupráca  

Aqua Vita,  Živá voda, 
www.vazky.sk 

Odborná spolupráca 

www.bociany.sk Odborná spolupráca 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

6 

Knižnica mesta Győr – Dr. 
Kovács Pál Könyvtár, 
Maďarsko 

Kultúrna spolupráca 

Mestský úrad Győr Kultúrna spolupráca      

Kovács Margit Iskola 
Győr, Maďarsko 

Kultúrna spolupráca 

Kultúrne stredisko – 
Gyárvárosi Közösségi 
Ház,  Győr, Maďarsko 

 
Kultúrna spolupráca 

Mestský úrad  župného 
mesta  Győr 

Participácia na výstavníctve 

Svetové združenie 
maďarských fotografov 

Kultúrna spolupráca 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

69 

Materské školy v rámci 
celoslovenskej 
a medzinárodnej 
spolupráce 
Materské školy z Poľska, 
Ukrajiny, Ruska, Srbska, 
Hongkongu ( Čína) , 
Českej republiky, 
Bulharska, Maďarska, 
Bangladéša, Litvy, 
Estónska, Kazachstanu, 
Bielorusko, Rakúsko, 
Nemecko, Chorvátsko, 
Slovinsko, Bosna a 
Hercegovina, Rumunsko, 
Lotyšsko 

Kultúrna spolupráca 



 

 

 

 

 

51 

Základné školy v okrese 
Dunajská Streda  
(s vyučovacím jazykom 
slovenským a vyučovacím 
jazykom maďarským ) 

účasť na kultúrnych 
podujatiach, spolupráca 
prosociálna výchova, 
environmentálna výchova 

7 

Špeciálne základné školy 
v okrese Dunajská Streda 
(s vyučovacím jazykom 
slovenským a vyučovacím 
jazykom maďarským ) 

účasť na kultúrnych 
podujatiach, spolupráca 
prosociálna výchova, 
environmentálna výchova 

81 
Základné umelecké školy 
v okrese Dunajská Streda 

účasť na kultúrnych 
podujatiach, spolupráca - 
kultúrny program podujatí  

5 
Centrá voľného času 
v okrese Dunajská Streda  

účasť na kultúrnych podujatiach 

19 

Stredné školy a gymnáziá  
v okrese Dunajská Streda  
(s vyučovacím jazykom 
slovenským a vyučovacím 
jazykom maďarským) 

účasť na kultúrnych 
podujatiach, spolupráca 
prosociálna výchova, 
environmentálna výchova 

 

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 Asociácia kultúrno – osvetových inštitúcií (AKOI)   
 Rada vlády pre kultúru SR, Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť, MK SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link): http://www.osvetads.sk/web/  
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie: 2009, aktualizácia 

každodenná 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade s pravidlami 

 

Sociálne siete  
 

Facebook 
https://www.facebook.com/osvetaDS/ 
 
Istagram 

- 
 
Iné 
- 
 

Využívanie médií  
 DSTV - regionálna televízia v Dunajskej Strede 
 Dunajskostredský hlásnik,  mesačník Mestského úradu Dunajská Streda  
 STUDIO PLUS TV, regionálna televízia vo Veľkom Mederi 
 Veľkomederský hlásnik, mesačník Mestského úradu Veľký Meder 
 Šamorín a okolie,  regionálne noviny v Šamoríne  
 Csallóköz, regionálny týždenník 
 Paraméter, webové noviny 
 RTVS, regionálne vysielanie verejnoprávneho rádia / Rádio Regina, Rádio Patria/ 
 Új Szó, denník 
 RTVS, STV, regionálna televízia v Dunajskej Strede 
 Sme, regióny, denník 
 TASR, Tlačová agentúra SR 
 TV Győr, zahraničná regionálna televízia v Maďarsku 
 DUNA TV, verejnoprávna zahraničná televízia v Maďarsku 
 Győri hírnök, týždenník mesta Győr, Maďarsko 
 Kék Duna Rádió 
 Webové stránky VUC TTSK,  Kraj zážitkov  
 Osvetár, Népművalű 

 

Výročné správy organizácie  

- 

 

 

 

http://www.osvetads.sk/web/
https://www.facebook.com/osvetaDS/


 

 

 

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 

 Počet oslovených MŠ - 474 

 Počet oslovených ZŠ - 51 

 Počet oslovených SŠ - 7 

 Počet oslovených ZUŠ - 81 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami – Komunikácia so školami 

v slovenskom i maďarskom jazyku, Výzvy k spolupráci zasielané listom, plagátom, 

pozvánkou v tlačenej forme aj v  E forme, elektronické zasielanie propozícií, 

elektronické zasielanie výsledkov súťaží, ďakovných listov a diplomov súťažiacim 

aj pedagógom, za prípravu študentov na  súťaže 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Komunikácia s 

materskými, základnými, strednými, či základnými umeleckými školami formou 

výziev, prípisov, propagačných materiálov, elektronickej a telefonickej 

komunikácie a osobných stretnutí, školy pozitívne reagovali na ponúkané výzvy v 

oblastiach záujmovej umeleckej, vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Farebný svet Rómov SK, HU 230/E 20 - E 

AMFO SK 230/E 30 - E 

Žitnoostrovské pastelky  SK, HU, 
GB 

450/E 30 5 E 

Výtvarné spektrum  SK 230/E 25 4 E 

Výstava maďarských umeleckých fotografov SK, HU 230 20 - - 

Výstava s dobrou nádejou SK E 30 - E 

Tematické výstavy kníh  SK E - - E 

Stánok dobrej nádeje  SK 230/E 50 - E 

MAMSZE SK, HU E 100 - E 

Výstava umeleckého fotografa Júliusa 
Vontszeműho 

SK, HU E 50 - E 

Autorská fotografická výstava Pála Sedliaka SK E 30 - E 

Žitnoostrovské pastelky/putovné výstavy SK, HU, 
GB 

E 30 - E 

VI. výstava S DOBROU NÁDEJOU SK E 20 - E 

XXV. Naša republika má narodeniny SK 230/E 20 - E 

Deň víťazstva nad fašizmom SK 230/E - - E 

Oslavy 74. výročia Slovenského národného 
povstania 

SK E - - E 

Medzinárodný deň Rómov XIII./prehliadka 
rómskych talentov  

SK, HU 230/E 30 2 E 

XV. spomienková slávnosť J. BIHARIHO SK, HU - 50 - E 

V. Festival detských speváckych zborov SK E 30 - E 

XIV. Svetielka nádeje/adventný koncert 
speváckych zborov z okresu Dunajská Streda 

SK E 20 - E 

LXIV. Hviezdoslavov Kubín SK 230/E 30 - E 

XIII. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 
vlas/prehliadka detských ľudových hudieb 

SK E 25 - E 



 

 

 

 

 

X. Šaffova ostroha/súťaž sólistov a 
tanečníkov v ľudovom tanci 

SK - - - E 

XIV. Farebný svet Rómov/výtvarná súťaž detí 
a mládeže rómskej národnosti 

SK, HU 230/E - - E 

Logo festivalu SIKIFEST/výtvarná súťaž pre 
ZŠ a SŠ SK 

E 

 

- 

 

- 

E 

 

49. Mládež spieva - krajská súťaž 
speváckych zborov 

SK 230/E E - E/230 

Studňa Európy/XI. ročník vyhodnotenie a 
slávnostné ocenenie 

SK E - - E 

Studňa Európy/XII. ročník/cyklický 
celoročný  ekologický program ochrany pitnej 
vody 

SK 230/E E - E/230 

Deň Zeme 
Vták roka 2018/ Lastovička obyčajná, 
prednáška, tvorivá dielňa 

SK, HU 

E 

 

- 

 

- 

E 

 

Počítame bociany/Medzinárodná kampaň 
ochrany  
bocianov 

SK 230/E E - E/230 

Svetový  deň životného prostredia/metodický 
deň environmentálnej výchovy SAŽP 

SK, HU E - - E 

IX. Medzinárodný  deň Dunaja/prednáška, 
tvorivá dielňa 

SK 230/E E - E/230 

Dni hlaholiky na Osvete/tvorivé dielne s 
nácvikom písania hlaholiky husím brkom 

SK E - - E 

Kreatívne na Osvete/tvoríme z pedigu SK 230/E E - E/230 

II. Sviatok slovenčiny/cyklus tvorivých dielní SK E - - E 

Advent/vianočné oblátky   SK 230/E E - E/230 

Advent/zdobenie medovníkov SK E - - E 

VI. Umelecké tvorivé dielne/stretnutie 
mentálne postihnutých s tvorivými lektormi 

SK 230/E E - E/230 

Maľovanie na sklo SK 200/E - - E 

Maľovanie na hodváb SK 150/E - - E 

Práca na hrnčiarskom kruhu SK 200/E - - E 

Práca s hlinou SK 150/E - - E 

Maľovanie enkautickou technikou SK 250/E - - E 

Dekupážna technika SK 200/E - - E 

Navliekanie korálok SK 200/E - - E 

Maľba akrylom na plátno SK 150/E - - E 

Pletenie košíkov z novinového papiera SK, HU 250/E - - E 

Výzdoba dreva SK E - - E 

Technika monotypie SK 50/E - - E 

Odkrývacia technika na voskovom podklade SK 50/E - - E 

Figúrky zo šúpolia SK 50/E - - E 

Kvety zo šúpolia SK 50/E - - E 

Amosko klope na Vaše dvere/koncerty SK 230/E E - E 

Klub výtvarníkov SK, HU E - - E 

Klub fotografov 
 

SK, HU - - - E 

Fotoklub Ister SK - - - E 

Filmový klub  SK - - - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

Iné formy propagácie  
-  



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

Edičná činnosť  
 

Výtvarné spektrum 2018  
autori: kolektív ŽOS, preklad: Mgr. Ingrid Láng 
vydavateľ: ŽOS 
ISBN: 978–80-85151-68-8 
dátum vydania:03.04.201 8 
jazyk: SK, HU 
rozsah: 36 strán, 14 reprodukcií 
náklad: 300 kusov 
Katalóg víťazov krajskej súťaže neprofesionálnych 
výtvarníkov, víťazné a porotou hodnotené  práce, príhovory, 
zoznamy víťazov a vystavujúcich a galéria prác a 
fotodokumentácie   

 

 
XIX. Žitnoostrovské pastelky 2018 
autori: kolektív ŽOS, preklad: Mgr. Ingrid Láng, Mgr. Editka 
Tilajčíková  
vydavateľ: ŽOS 
ISBN: 978–80-85151-69-5  
dátum vydania: 02.05.2018 
jazyk: SK, HU, GB  
rozsah: 76 strán, 28 reprodukcií 
náklad: 450 kusov 
Katalóg s víťaznými výtvarnými prácami, zhodnotenie 
súťaže zo strany poroty, príhovory osobnosti z oblasti 
výtvarného umenia, galéria fotodokumentácie, zoznamy víťazov a vystavujúcich  

 

 
XVIII. Osvetár, Népművelő 2018   
autor: Mgr. Jana Svetlovská , preklad Mgr. Ingrid Láng 
vydavateľ: ŽOS 
ISBN: 978–80-85151-70-1 
dátum vydania: 09.11. 2018 
jazyk: SK, HU 
rozsah: 56 strán  
náklad: 230 kusov  
Kultúrno- osvetový občasník v prihraničnom národnostne 
zmiešanom okrese Dunajská Streda, ktorý prináša verejnosti 
informácie z kultúrneho diania a zviditeľňuje aktivity ŽOS.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

XVII. Osvetár, Népművelő 2017   
autor: Mgr. Jana Svetlovská , preklad Mgr. Ingrid Láng 
vydavateľ: ŽOS 
ISBN: 978–80-85151-65–7 
dátum vydania: 01.08.2018 
jazyk: SK, HU 
rozsah: 44 strán 
náklad: 230 kusov  
Kultúrno- osvetový občasník v prihraničnom národnostne 
zmiešanom okrese Dunajská Streda, ktorý prináša 
verejnosti informácie z kultúrneho diania informácie z 
kultúrneho diania a zviditeľňuje aktivity ŽOS.  
 
 
Mládež spieva 2018 
autor: Mgr. Jana Svetlovská , preklad Mgr. Ingrid Láng 
vydavateľ: ŽOS 
ISBN: - 
dátum vydania: 01.06.2018  
jazyk: SK, HU 
rozsah: 20 strán, 6 reprodukcií 
náklad: 50 kusov  
Programový bulletin zo 49. ročníka krajskej súťaže detských 
speváckych zborov, ktorý prináša informácie o účinkujúcich, 
odbornej porote, súčasťou je aj galéria fotografií.   
 
 
 
 
Bezpečne na cestách, preukaz absolventa policajného 
školenia  
autor: Mgr. Jana Svetlovská,  kpt. Mgr. Sabina Baloghová 
vydavateľ: ŽOS 
ISBN: - 
dátum vydania: 01.08.2018 
jazyk: SK  
rozsah strán a počet reprodukcií: 4 strany, 6 reprodukcií 
náklad: 600 kusov 
Informačný materiál vo forme preukazu pre absolventa 
dopravného školenia s políciou s pokynmi správania sa na 
cestách, určený pre deti MŠ a nižší stupeň ZŠ.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Igazolvány, rendőrségi iskolás abszolválójának  
autor: Mgr. Jana Svetlovská, kpt. Mgr. Sabina Baloghová 
vydavateľ: : ŽOS 
ISBN: -  
dátum vydania: 1.8.2018 
jazyk: maďarský, preklad Mgr. Ingrid Láng  
rozsah strán a počet reprodukcií: 4 strany, 5 reprodukcií 
náklad: 1.400 kusov  
Informačný materiál v maďarskom jazyku vo forme preukazu 
pre absolventa dopravného školenia s políciou s pokynmi 
správania sa na cestách, určený pre deti MŠ a nižší stupeň 
ZŠ.  
 
 
 
Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 Kolektív ZOS: XIX. Osvetár, Népművelő, mesačník, ročník 2018, str. 1 - 17 
 Dunajskostredský hlásnik, Veľkomederský hlásnik, Šamorín a okolie, mesačník, 

ročník 2018,  str. 12 
 

V zahraničí  
 Győri hírnök (Győrský hlásnik), ročník 2018,  str. 24 

 
 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači,  zahraničnej  
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači,  domácej  
- 

 

 



 

 

 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE GALÉRIÍ ZA ROK 2018 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v osvetových strediskách za rok 2018 
Názov 
organizácie 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda 

Priemerný 
vek 

GOS 7 7 7,25 3 1 2 1 909,5 46 

TOS 8 8 8 4 1 2 1 1108 48 

ZOS 9 9 9 5 1 2 1 937,71 48 

ŽOS 8 7,6 8 4,1 1 2 0,5 859 54 

 

Platové zaradenie zamestnancov osvetových stredísk podľa vzdelania k 31.12.2018 
 Platová trieda Počet zamestnancov Priemerný plat v platovej triede Priemerný plat v dosiahnutom stupni 

Organizácia TOS ZOS GOS ŽOS TOS ZOS GOS ŽOS TOS ZOS GOS ŽOS TOS ZOS GOS ŽOS 

VŠ II. stupňa 12 11 11 11 1 1 1 1 1840,22 1611,50 1630,00 1644,00 1435,60 1053,50 1379,50 1310,00 

10 9 10 9 3 2 1 2 1300,72 774,50 1129,00 976,00 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

VŠ I. stupňa - 8 8 8 - 1 1 2 - 820,50 804,00 717,00 - 820,50 804,00 717,00 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

SŠ s maturitou 8 9 7 8 1 3 1 1 1101,51 994,96 935,00 997,00 963,25 900,65 701,00 911,00 

7 8 8 7 3 1 1 2 917,16 705,07 874,00 825,00 
- 7 1 - - 1 1 - - 769,30 576,00 - 
- - 3 - - - 1 - - - 418,00 - 

SŠ bez 
maturity 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

Základné - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 



 

 

 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov osvetových stredísk podľa pohlavia za rok 2018 
Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné Spolu 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

GOS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 1 - - 1 1 - - - - - 2 1 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 2 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - - 1 - - - - - 1 

TOS 

Štatutár - 1 - - - -- - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci - 3 - - - 1 - - - - - 4 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 2 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - - - - - 1 - 

ZOS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 1 1 1 - - 2 - - - - 2 3 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 2 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - - - - - 1 - 

ŽOS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci - 2 1 1 - - - - - - 1 3 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - - 2 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - - - - - 1 - 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov osvetových stredísk podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov GOS - - - 1 1 2 

TOS - - - - 1 1 

ZOS 1 1 1 - - 3 

ŽOS 1 - 1 - - 2 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS - - - 14,28 14,28 28,57 

TOS - - - - 12,5 12,5 

ZOS 11,1 11,1 11,1 - - 33,3 

ŽOS 12,5 - 12,5 - - 25 

Počet žien GOS 1 1 - 1 2 5 

TOS - 1 - - 6 7 

ZOS - 1 1 1 3 6 

ŽOS 4 - 1 - 1 6 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS 14,28 14,28 - 14,28 28,57 71,43 

TOS - 12,5 - - 75 87,5 

ZOS - 11,1 11,1 11,1 33,3 66,7 

ŽOS 50 - 12,5 - 12,5 75 

Spolu GOS 1 1 - 2 3 7 

TOS - 1 - - 7 8 

ZOS 1 2 2 1 3 9 

ŽOS 5 - 2 - 1 8 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS 14,28 14,28 - 28,57 42,87 100 

TOS - 12,5 - - 87,5 100 

ZOS 11,1 22,2 22,2 11,1 33,4 100 

ŽOS 62,5 - 25 - 12,5 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov osvetových stredísk za rok 2018 
Názov 
organizácie 

 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

GOS 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - - 1 1 1 - 

Administratívni 
pracovníci - - - - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - 1 - - 

TOS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - 1 - 2 1 - 

Administratívni 
pracovníci - - - 1 - 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 - - 

ZOS 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - - 2 1 1 1 

Administratívni 
pracovníci - - - - 2 - 

Obslužní pracovníci - - 1 - - - 

ŽOS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - - 1 2 1 - 

Administratívni 
pracovníci - - - - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - - - 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov osvetových stredísk podľa vzdelania k 31.12.2018 
 Názov 

organizácie 
VŠ II. stupňa VŠ I. 

stupňa 
SŠ s maturitou SŠ bez 

maturity 
Základné 

P
la

to
v
á

 

trie
d

a
 

GOS - 10 11 - 8 1 - 3 7 8 - - - 

TOS - 10 - 12 - - - - 7 8 - - - 

ZOS 9 - 11 - 8 - - - 7 8 9 - - 

ŽOS 9 - 11 - 8 - - - 7 8 - - - 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n

c
o
v
 

GOS - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - 

TOS - 3 - 1 - - - - 3 1 - - - 

ZOS 2 - 1 - 1 - - - 1 1 3 - - 

ŽOS 2 - 1 - 2 - - - 2 1 - - - 

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v
e

j trie
d

e
 

GOS - 1.129 1.630 - 804 576 - 418 935 874 - - - 

TOS - 1300,7 - 1.840,2 - - - - 917,2 1.101,5 - - - 

ZOS 774,5 - 1.611,5 - 820,5 - - - 769,3 705 995 - - 

ŽOS 618 - 714 - 555 - - - 505,5 545,5 - - - 

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 d

o
s
ia

h

n
u

to
m

 

s
tu

p
n

i 

GOS 1.379,5 804 701 - - 

TOS 1.435,6 - 963,3 - - 

ZOS 1.053,5 820,5 900,7 - - 

ŽOS 710,5 562 611 - - 

 

Počet zamestnancov osvetových stredísk na základe špecifických kritérií za rok 2018 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GOS 7 - - - 

TOS 8 1 - - 

ZOS 9 1 1 - 

ŽOS 8 1 - - 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov osvetových stredísk za roky 2016 - 2018 
 GOS TOS ZOS ŽOS 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

1 - 2 - - - 1 2 2 - 1 1 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú 
vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 

- - - - - - - - - - - 1 

 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v osvetových strediskách za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

Org. príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

GOS 0 0 6 0 0 6 1 0 7 

TOS 1 1 8 - - 8 - - 8 

ZOS 1 1 9 - - 9 - - 9 

ŽOS 1 2 8 1 1 7 3 2 8 

 

Návštevnosť 
 

Návštevnosť škôl v osvetových strediskách za roky 2016 - 2018 

Organizácia 
Pedagógovia Študenti 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

TOS 240 115 120 3.300 3.150 3.200 

ZOS 265 285 304 4.536 4.210 4.612 

GOS 196 271 255 2.763 3.850 3.788 

ŽOS 180 135 200 3.100 2.600 2.500 

 

Postupové súťaže a iné podujatia 
 



 

 

 

 

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v osvetových strediskách za roky 2016 – 2018* 
 TOS ZOS GOS ŽOS 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Hodnotiace a rozborové 
semináre 

29/980 32/1.370 30/1.098 15/380 18/520 17/476 14/376 18/473 13/342 20/280 22/297 29/286 

Výchovno-vzdelávacie 
aktivity 

51/1.050 66/2.470 64/1.722 37/4.271 42/7.240 45/8.877 48/920 51/1.450 50/1.195 33/914 36/1.045 43/1.323 

Tvorivé dielne a animačné 
hodiny 

16/284 13/170 17/509 7/197 13/364 21/682 38/145 43/192 45/205 36/478 41/760 54/926 

Koncerty a festivaly 12/7.112 9/5.470 15/6.800 2/287 - 1/200 6/1.675 6/1.700 7/2.005 4/1.390 3/1.200 3/1.394 

Špecializované akcie - - - 6/975 10/1.120 11/1.302 2/89 5/210 4/180 - - - 

Konferencie  2/160 3/215 5/265 1/16 - 4/113 8/96 13/123 15/308 - - - 

Ostatné 9/1.450 7/1.245 8/1.322 - 3/16 3/30 - 3/48 7/68 5/1.200 5/1.148 6/6.382 

Podujatia spolu 119/11.036 130/10.940 139/11.716 68/6.126 86/9.260 102/11.680 116/3.301 139/4.196 141/4.303 98/4.262 107/4.450 135/10.311 

                       * počet podujatí/počet návštevníkov 

 

Jednorazové a cyklické podujatia osvetových stredísk TTSK za rok 2018 
 TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU 

Jednorazové 14 55 133 80 282 

Cyklické 42 39 3 11 95 

 

Postupové súťaže vyhlásené MK SR a NOC za rok 2018* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / 
poézia - 
próza 

Hollého pamätník  obvod - 2/144    
 okres - 3/172 - - - 
 región - 1/10    
 kraj - 1/82    

 Čaro slova - okres – 1/75 - - 

 Hviezdoslavov Kubín - - okres - 1/89 - 

 Hurbanov pamätník - - - obvod - 5/148 
okres - 2/66 

Hovorené 
slovo / 
divadlo 

Divadlo očami detí okres - 1/50 - - - 

Malá krajská scénická žatva  kraj - 1/70 - - - 

Malé divadelné dosky - okres – 1/3 - - 

 Senické zrkadielko Anky Gamanovej - - - región - 1/59 

 Senická divadelná jar - - - kraj - 1/ 128 

Folklór / deti Putujeme za ľudovou piesňou okres - 3/88 - - - 

Detský festival ľudovej hudby  región - 1/73 - - - 



 

 

 

 

 

Muzika, hraj .... - okres 1/21 - - 

 Zlatá brána - - okres - 1/32 - 

 DFS Gbely - - - región - 1/160 

 DFS Skalica - - - kraj - 1/180 

Folklór / 
dospelí 

Šaffova ostroha kraj - 1/12 - okres - 1/7 región - 1/12 

Nositelia tradícií  kraj - 1/131 okres - 1/131 - - 

 Prez ty Gbely - - - región - 1/170 

Fotografia Trnavský objektív región - 1/46 - - - 

Amfo 2018 - okres – 1/7 okres - 1/21 kraj - 1/50 

Náhlikova Senica - - - región -  1/43 

Výtvarníctvo Trnavská paleta  región - 1/47 - - - 

Galantská paleta - okres 1/29 - - 

Výtvarné spektrum - - okres - 1/22 
kraj - 1/39 

- 

Film a video Cineama  región - 1/21 
kraj - 1/31 

- - - 

Audio - - - - - 

Zborový spev Mládež sieva 2018 - - kraj - 1/162 región - 1/21 

Hudba Festival MlaDych 2018 - kraj – 1/3 - - 

SPOLU 

obvodné 2/144 
okresné 7/310 
regionálne 5/197 
krajské 5/326 

obvodné 
okresné 6/266 
regionálne 
krajské 1/3 

obvodné 
okresné 5/171 
regionálne 
krajské 2/201 

obvodné 5/148 
okresné 2/66 
regionálne 7/465 
krajské 3/358 

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola – počet kôl / počet účastníkov 

 

Postupové súťaže vyhlasované inými organizáciami za rok 2018* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / 

poézia – 
próza 

Hviezdoslavov Kubín/Mesto Dolný 
Kubín 

celoštátne - 1/15 - - celoštátne – 1/3 

Čaro slova/Ľubovnianske osvet. stred. - kraj - 1/16 - - 

Timravina studnička/Mesto Lučenec - okres - 1/4 - celoštátne - 1/6 

Štúrov Zvolen/Mesto Zvolen - okres - 1/3 - - 

O cenu Dominika Tatarku/ZŠ D. 
Tatarku, Obec Plevník Drienové 

- okres - 1/3 - - 

Tak píšem ja/Pohronské osvet. stred. - okres - 1/6 - - 



 

 

 

 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 
vlas/Gemersko-Malohontské osvet. 

stred. 
- - okres - 1 / 18 región – 1/3 

Timravina studnička/Mesto Lučenec - - - región - 1/17 

Beniakove Chynorany/Obec Chynorany 
- - - 

región – 1/4 
celoštátne - 1/1 

Hollého pamätník 2018/Trnavské osvet. 
stred. 

- - - kraj - 1/59 

Mladá slovenská poviedka 
2018/Oravské kultúrne stredisko v D. 

Kubíne 
- - - celoštátne - 1/1 

Hovorené 
slovo / 
divadlo 

Belopotockého Mikuláš/Liptovské kult. 
stred. 

celoštátne - 1/28 - - celoštátne - 1/26 

FEDIM celoštátne - 1/8 - - - 

Malá krajská scénická žatva/Trnavské 
osvet. stred. 

- - - kraj - 1/21 

Folklór Ve Skalici na rínečku kraj - 1/25 - - - 

Šaffova ostroha/Trnavské osve. stred. 
celoštátne - 1/10 - - 

kraj – 1/3 
celoštátne – 1/1 

Nositelia tradícií celoštátne - 1/40 - - celoštátne 1/36 

 Vidiečanova Habovka 2018/ Habovka, 
okr. Tvrdošín 

- - - celoštátne 1/31 

Fotografia AMFO kraj - 1/20 - -  

 celoštátne - 1/16   celoštátne 1/11 

Digitfoto Galanta 2018 - medzinárodné 1/48 - - 

Výtvarníctvo Výtvarné spektrum kraj - 1/20 - - kraj - 1/12 
 celoštátne - 1/9   celoštátne - 1/5 

Farebný svet Rómov 
- 

okres - 1/47 
kraj - 1/193 

okres - 1/104 - 

 Žitnoostrovské pastelky - okres - 1/31 - - 

 Ja a naše krásne Slovensko - okres - 1/35 - - 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo 2018 - okres - 1/14 - - 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - medzinárod. - 1/165 - - 

 Vianočná pohľadnica 2018 - okres - 1/41 - - 

 Vesmír očami detí - okres - 1/178 - - 

 Žitnoostrovské pastelky 2018 
- - 

okres - 1/114 
celoštátne - 1/857 

- 



 

 

 

 

 

medzinárod. -1/346 

 Rómska paleta - - okres - 1/88 - 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - - okres - 1/ 9 - 

 Logo festivalu Sikifest - - okres - 1/22 - 

Film a video Cineama celoštátne - 1/16 - - - 

Audio - - - - - 

Zborový 
spev 

Mládež spieva kraj - 1/20 - - región – 1/16 

Spev nás spája kraj - 1/20 - - - 

SPOLU 

okresné 
regionálne 
krajské 5/105 
celoštátne 8/142 
medzinárodné 

okresné 10/362 
regionálne 
krajské 2/209 
celoštátne 
medzinárodné 
2/213 

okresné 6/355 
regionálne 
krajské 
celoštátne 1/857 
medzinárodné 
1/346 

okresné 
regionálne 4/40 
krajské 4/95 
celoštátne 
9/121 
medzinárodné 

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola – počet kôl / počet účastníkov 

 

Iné podujatia za rok 2018* 
 Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Štátne sviatky Deň víťazstva nad fašizmom 180 - - - 

74. výročie SNP 150 - - - 

Naša  republika má narodeniny -  300 - 

Deň víťazstva nad fašizmom - - 100 - 

 Oslavy SNP - - 110 - 

 Oslavy 74. výročia SNP Senica, 
Prietrž 

- - - 185 

 Odhalenie pamätníka pri 
príležitosti 100. výročia vzniku 
ČSSR 

- - - 196 

Významné dni a 
osobnosti 

Maestro Schneider – Trnavský 60 
po... a stále medzi nami 

500 - - - 

Ocenenie pracovníkov v oblasti 
kultúry 

100 - - - 

Župné ocenenie významných 
osobností TTSK 

100 - - - 

Deň úcty k starším 190 - - - 

XI. ročník Župnej paralympiády 250 - - - 



 

 

 

 

 

Deň Zeme - 150 - 340 

Pietna spomienka na obete 
holokaustu v Seredi       

- 250 - - 

Kodályova Galanta - 160 - - 

Medzinárodný deň Rómov   - - 364 - 

Pamiatka obetí holokaustu Rómov - - 127 - 

XV. Bihariho slávnosť - - 622 - 

Pietna spomienka - 130. výročia 
úmrtia Dr. J. M. Hurbana 

- - - 380 

Spomienkové podujatie pri 
príležitosti 170. výročia 
Slovenského povstania 
meruôsmych rokov 

- - - 218 

Oslavy oslobodenia mesta Senica - - - 220 

Oslavy 170. výročia Povstania 
slovenského ľudu 1848 

- - - 116 

Spomienka na Martina Bartoňa - - - 278 

Deň červených makov - - - 210 

Spomienková slávnosť 
k 100. výročiu ukončenia 
1. svetovej vojny 

- - - 150 

Spomienkové podujatie pri 
príležitosti 175. výročia kodifikácie 
spisovnej slovenčiny v  Hlbokom 

- - - 120 

Festivaly XII. Župný festival kultúry a 52. 
ročník folklórnych slávností 
Krakovany 2018 

2.500 - - - 

53. ročník Slávností spevu, hudby 
a tanca Červeník 2018 

4.000 - - - 

Spievajte si s nami a Špačinský 
jarmok 2018 

500 - - - 

Festival malých dychových hudieb 300 - - - 

Kultúra nás spája - 170 - - 

Týždeň židovskej kultúry  - 220 - - 

Romafest                       - 160 - - 

Kultúra bez bariér         - 105 - - 



 

 

 

 

 

Dožinkové slávnosti a Deň 
ľudových tradícií 

- 550 - - 

Zlaté struny citary         - 350 - - 

Tancujeme pre radosť   - 450 - - 

Festival detských speváckych 
zborov   

- - 565 - 

Amosko klope na Vaše dvere - - 631 - 

XIV. Svetielka nádeje  - - 198 - 

Výstavy 
Remeslá 
 
 
 

Reminiscencie Trnavskej palety 600 - - - 

Výber z tvorby Jaroslava Áča 1.150 - - - 

Tretí rozmer 900 - - - 

Retrospektíva II. 600 - - - 

Reminiscencie 600 - - - 

Výber z tvorby Silvie Vargovej 1.400 - - - 

Považie 800 - - - 

Trnavský objektív 1.100 - - - 

Trnavská paleta 1.800 - - - 

Trnavská brána vo fotografií 800 - - - 

Výstava fotografií Prechádzky 
Petra Dužeka                                     

- 900 - - 

Výstava fotografií Laca Struhára                         - 350 - - 

Výstava fotografií Podoby bleskov                          - 300 - - 

Galantská paleta - 500 - - 

Výstavy diel členov Klubu 
výtvarníkov                

- 450 - - 

Autorská výstava A. Decsiovej                       - 250 - - 

Autorská výstava diel Jána 
Kollároviča a R.Bazsalovicsa                          

- 200 - - 

Autorská výstava K. Dudása                    - 150 - - 

Ja a naše krásne Slovensko  - 320 - - 

Stretnutie vo farbách - 350 - - 

Proti škodlivým závislostiam bez 
hraníc 

- 700 - - 

Krehká krása kraslíc        - 150 - - 

Autorská výstava D. Borisa                    - 150 - - 

Farebný svet Rómov - 500 550 - 

Výstavy diel z cyklu Integrácie     - 350 - - 



 

 

 

 

 

Svet kovačického insitného 
umenia                              

- 400 - - 

Prezentácia aktivít zdravotne 
postihnutých                       

- 230 - - 

AMFO 2018  - - 266 626 

Výstava Výtvarné spektrum 2018   - - 700 - 

Výstava XIX. Žitnoostrovské 
pastelky 2018  

- - 1.700 - 

Putovná výstava XIX. 
Žitnoostrovské pastelky, Dunajská 
Streda 

- - 
1.000 
 

- 

Putovná výstava XIX. 
Žitnoostrovské pastelky,Veľký 
Meder 

- - 200 - 

Putovná výstava XIX. 
Žitnoostrovské pastelky v Inštitúte 
A. Józsefa, Győr 

- - 250 - 

Putovná výstava XIX. 
Žitnoostrovské pastelky, Šamorín 

- - 200 - 

Putovná výstava XIX. 
Žitnoostrovské pastelky v Kovács 
Margit, Győr 

- - 500 - 

Putovná výstava XIX. 
Žitnoostrovské pastelky v 
Gyárváros, Győr 

- - 200 - 

Výstava kreatívnej tvorivosti 
Lehničanov 

- - 500 - 

Autorská fotografická výstava  
Pála Sedliaka   

- - 200 - 

Tematické výstavy kníh   
ako sprievodné podujatia súťaží  

- - 100 - 

Výstava umeleckej fotografie 
maďarských umelcov 

- - 300 - 

Autorská fotografická výstava  
Júliusa Vontszeműho 

- - 1.300 - 

VI. Výstava s dobrou nádejou - - 120 - 



 

 

 

 

 

Výstava Spolku maď. tvorivých 
umelcov v SR 

- - 350 - 

XI. Stánok dobrej nádeje - - 1.600 - 

Prietržský kroj vo fotografii - - - 386 

Meruôsme roky u nás - - - 365 

Prvá svetová vojna a Záhorie - - - 580 

Výtvarná Senica 2017/2018 - - - 464 

Dekáda 2008 - 2018 - - - 310 

Karel Gregor – Moje Kopanice - - - 250 

Marian Holenka – Vášeň pre 
svetlo 

- - - 200 

Ľudový odev na Záhorí – tradícia 
a dnešok 

- - - 730 

Jozef Chrena - Tvorba 2008 - 
2018 

- - - 286 

Náhlikova  Senica 2018 - - - 498 

Rybky mojím objektívom - - - 174 

Vesmír očami detí - - - 390 

Čarovný odkaz Vianoc - - - 345 

3ZASTAVENIA – Velké Pavlovice, 
ČR 

- - - 157 

3ZASTAVENIA - Senica - - - 240 

Objektív 2018 - - - 180 

Jarmok ľudových výrobcov pri 
Zvonici v Červeníku 

500 - - - 

Malí remeselníci 243 - - - 

Malí majstri 50 - - - 

Maľovanie na sklo - - 25 - 

Maľovanie na hodváb - - 50 - 

Práca na hrnčiarskom kruhu - - 70 - 

Práca s hlinou - - 55 - 

Maľovanie enkaustickou 
technikou 

- - 25 - 

Dekupáž - - 80 - 

Navliekanie korálok - - 109 - 

Maľovanie akrylom na plátno   - - 50 - 



 

 

 

 

 

Výroba  figúrok z odpadového 
materiálu 

- - 20 - 

Pletenie košíkov z novinového 
papiera 

- - 20 - 

Pletenie košíkov z pedigu - - 25 - 

Výzdoba dreva - - 20 - 

Odkrývacia technika na voskovom 
podklade 

- - 20 - 

Technika monotýpie - - 20 - 

Figúrky zo šúpolia - - 29 - 

Kvety zo šúpolia - - 29 - 

Ľudový odev na Záhorí - - - 331 

Vánoce po starém - - - 22 

Iné Stretnutie divadelníkov s LITA a 
SOZA 

30 - - - 

Vianočné nádvorie 200 - - - 

Viva la cantata 300 - - - 

Divad. predstav. DDS Za šecki 
drobné  

- 250 - - 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj... - 150 - - 

Stretnutie neprof.  výtvar.  - 30 - - 

Koncert Úľančanka        - 350 - - 

Koncert pre Andráska Pódu  - 200 - - 

Prezentácia filmu – Úkryt - 100 - - 

Šopornanský fašanek 2018  - 650 - - 

SPOLU* 27/19.843 48/10 545 43/13.700 31/8.936 

 *Pri jednotlivých podujatiach je potrebné uviesť len počet návštevníkov, v sumáre počet podujatí/počet návštevníkov 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatné ukazovatele 



 

 

 

 

 

 

Územná pôsobnosť osvetových stredísk 
Názov 
organizácie 

Počet 
okresov 

Územná rozloha 
v km2 

Počet obyvateľov Počet miest a obcí v regióne Počet zamsetnancov 
organizácie Mestá Obce 

GOS 1 641,74 93.952 3 33 7 

TOS 3 1.389 238.981 5 91 8 

ZOS 2 1.042,54 107.592 6 47 9 

ŽOS 1 1.074,56 121.891 3 64 8 

 

Priestorové vybavenie osvetových stredísk TTSK 

Organizácia 
Výstavné priestory Klubové priestory Dielne ľudových remesiel 

Počet Kapacita (osôb) Počet Kapacita (osôb) Počet Kapacita (osôb) 

TOS - - - - - - 

ZOS 1 40 1 20 - - 

GOS - - - - - - 

ŽOS 2 60 2 40 1 20 

 

Evidencia súborov ZUČ za rok 2018 
Okres Osveta Počet súborov Počet členov Počet jednotlivcov 

Trnava TOS 59 1.236 254 

Hlohovec TOS 13 316 109 

Piešťany TOS 26 543 112 

Senica ZOS 37 575 94 

Skalica ZOS 31 329 55 

Galanta GOS 49 891 75 

Dunajská Streda ŽOS 87 1182 188 

Spolu 302 5 072 887 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ostatné činnosti osvetových  stredísk za roky 2016 - 2018 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

TOS 5 6 6 
28/autorských 
článkov 

42/autorských 
článkov 

36/autorských 
článkov 

ZOS 9 10 12 - - - 

GOS 9 9 8 

48/autorských 
článkov 
a prekladov HU 

35/autorských 
článkov 
a prekladov HU 

41/autorských 
článkov 
a prekladov 
HU 

ŽOS 6 4 6 

77/autorských 
článkov/SK 
75/autorských 
článkov HU  
81/príspevkov  

51/ prekladov HU 
51/autorských 
článkov SK        
 

40/autorských 
článkov SK  
40/prekladov HU  

 

Metodicko - poradenská činnosť za rok 2018* 
Žáner Názov a zameranie TOS GOS ŽOS ZOS 

Hodnotiace 
a rozborové 
semináre 

Hodnotiace a rozborové semináre 
k okresným súťažiam Putujeme za ľudovou 
piesňou 

3/140 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej súťaži Detský festival ľudovej 
hudby 

1/35 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár ku krajskej 
súťaži Šaffova ostroha 

1/30 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár ku krajskej 
súťaži Nositelia tradícií 

1/20 - - - 

Hodnotiace a rozborové semináre 
k obvodným, okresným, regionálnym 
a krajskému kolu súťaže Hollého pamätník 

19/413 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár ku krajskej 
súťaži Malá krajská scénická žatva 

1/70 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej a krajskej súťaži Cineama 

2/190 - - - 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej súťaži Trnavský objektív 

1/160 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár k 
regionálnej súťaži Trnavská paleta 

1/40 - - - 

Hodnotiace a rozborové semináre v oblasti 
ZUČ 

- 13/342 - - 

Seminár rómskeho folklóru - - 10/70 - 

Seminár literárnej tvorby - - 1 25 - 

Rozborové semináre  
k postupovým súťažiam - - 

8/155 
2/40 
1/22 

- 

Rozborový sem. pre postupujúcu 
recitátorku 

- - 3/3 - 

Hodnotiaci odborný seminár pri súťažnej 
prehliadke detských folklórnych súborov, 
ľudových hudieb, speváckych skupín a 
sólistov okresov Senica a Skalica 

- - - 1/16 

Hodnotiaci seminár pri súťažnej prehliadke 
detských ľudových hudieb, sólistov 
spevákov a inštrumentalistov Trnavského 
kraja – Ve Skalici na rínečku 

- - - 1/24 

Hodnotiace odborné semináre pri 
obvodných súťažiach Hurbanov pamätník 

- - - 5/189 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej 
súťaži Senické zrkadielko Anky Gamanovej 

- - - 1/4 

Hodnotiace odborné semináre pri 
okresných súťažiach Hurbanov pamätník 

- - - 2/93 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej 
súťaži Timravina studnička 

- - - 1/27 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej 
výstave Výtvarná Senica 2018 

- - - 1/20 

Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej 
súťaži detskej dramatickej tvorivosti 
Trnavského kraja Senická divadelná jar 

- - - 1/14 

Hodnotiaci odborný seminár pri  súťažnej 
prehliadke hudobného folklóru okresov 
Senica a Skalica- Prez ty Gbely 

- - - 1/22 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci rozborový seminár pri 
regionálnej súťažnej výstave 
neprofesionálnej fotografickej tvorby 
okresov Senica a Skalica, Náhlikova Senica 
2018 

- - - 1/26 

Hodnotiaci rozborový seminár pri krajskej 
súťažnej výstave neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavského kraja, 
AMFO 2018 

- - - 1/25 

Tvorivé 
dielne 

Tvorivá dielňa na tému ,,Tvorba dokumentu 
a mikroportrétu 1 – 10“ 

10/165 - - - 

Tvorivá dielňa na tému ,,Kompozícia 
filmového obrazu“ 

1/23 - - - 

Tvorivé stretnutia neprofesionálnych 
výtvarníkov 

4/28 - - - 

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti - 34/12 - - 

Workshop pre neprofesionálnych 
výtvarníkov a fotografov - seniorov 

- 2/22 - - 

Aktívne starnutie - umel. tvorivé stretnutia - 4/80 - - 

Jar prichádza - 1/40 - - 

Kronika 2018 - workshopy pre kronikárov                - 2/24 - - 

Odborný seminár v oblasti umeleckého 
prednesu  

- 2/27 - - 

Dni hlaholiky na osvete - - 5/86 - 

II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých 
dielní 

- - 4/122 - 

Advent – zdobenie medovníkov - - 2/29 - 

Advent – vianočné oplátky - - 2/29 - 

Kreatívne na Osvete - - 1/13 - 

Stretnutie mentálne postihnutých  
s tvorivými lektormi 

- - 5/156 - 

Roky meruôsme 1848 - - - 8/186 

Tvorivé dielne – Deň Zeme - - - 1/240 

Tvorivé dielne pri príležitosti MDD - - - 1/56 

Ostatné 
metodicko-

Exkurzie pre študentov a členov videoklubu 
pri TOS do vybraných médií 

5/265 - - - 



 

 

 

 

 

poradenské 
služby 

Koordinácia, usmerňovanie a metodické 
poradenstvo   

- 97/250 - - 

Práca v odborných komisiách a redakčných 
radách 

- 8/48 - - 

Ostatné metodicko-poradenské služby - 10/10 - - 

Klub divadelníkov - - 1/10 - 

Literárny klub - - 1/28 - 

Klub výtvarníkov - - 1/36 - 

Klub fotografov - - 1/11 - 

Fotoklub ISTER  - - 1/9 - 

Filmový klub - - 8/128 - 

Seminár ku grantovým programom FPU - - - 1/18 

SPOLU 50/1.579 173 / 855 57 / 972 27 / 960 

 *uvádzať počet seminárov / počet účastníkov 

 

Kultúrno – výchovná činnosť za rok 2018* 
Oblasť Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Zdravotná 
výchova 

Národný program podpory zdravia - - - - 

Zdravý životný štýl 12/246 - - - 

Deň zdravia 1/93 - - - 

Zdravotná osveta pre širokú verejnosť 
- 2 /95 - - 

Stretnutia rodičov detí s ment. post.  
a autistov 

- 6 /30 - - 

Deň narcisov   - 1/20 - - 

Modrý sprievod - 1/45 - - 

Motivačné stretnutia 
 pre zdravotne ohrozené skupiny 

- - 20/233 - 

Bylinkový seminár - - - 1/22 

Prosociálna 
výchova 

Národný program boja proti drogám - - - - 

Zadrž, kým je čas 26/665 - - - 

Týždeň drogovej prevencie 8/269 - - - 

Vých.-vzdelávacie podujatie - 1/43 - - 

Prevencia soc.-pat. javov - 2/33 - - 

Prevencia nelátkov. závislostí - 11/239 - - 



 

 

 

 

 

Výchova k partnerstvu a plánovanému 
rodičovstvu 

5/90 - - - 

Edukačné podujatie pre deti a mládež 
k sociálnej prevencii  

8/187 - - - 

Drogy a závislosti - - 3/66 - 

Šikana a kyberšikana - - 5/345 - 

Bezpečnosť na cestách - - 6/388 - 

Kto nás chráni - výstava - - - 1/285 

Chráňme sa pred drogovým 
nebezpečenstvom seminár 

- - - 1/105 

Kto nás chráni -súťaž - - - 1/197 

Bezpečná jeseň života - - - 1/22 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc- 
súťaž 

- - - 1/12 

Rómska 
tématika 

Farebný svet Rómov – sprostredkovaná 
súťaž 

- - - 1/10 

Environmentálna 
výchova 

Deň Zeme 1/300 - - - 

XI. Studňa Európy – zachráň živú vodu 
– vyhodnotenie, slávnostné ocenenie 

- - 1/16 - 

XII. Studňa Európy – zachráň živú vodu - - 1/21 - 

Metodický deň zameraný na 
environmentálnu výchovu – Svetový 
deň životného prostredia 
okres    

- - 1/16 - 

Stromy pre Žitný ostrov - - 1/ 22 - 

Tvorivé dielne k Svetovému dňu Zeme - - 1/69 - 

Prednášky k Svetovému dňu Zeme - - 1/69 - 

Tvorivé dielne k Medzinárodnému dňu 
Dunaja 

- - 1/13 - 

Prednášky k Medzinárodnému dňu 
Dunaja 

- - 1/13 - 

Odpadáčik alebo fantázia 
z odpadu/súťaž 

- - - 1/88 

Odpadáčik alebo fantázia 
z odpadu/výstava 

- - - 1/218 

Černobyľ - - - 1/35 

Iné Vítanie jari na Kvetnú nedeľu 1/100 - - - 



 

 

 

 

 

Deň narcisov 13/1.400 - - - 

Prednáškové popoludnie 4/429 - - - 

Čo vieš o hviezdach? - 1/12 - - 

Bezpečne na prázdniny - 1/43 - - 

Holokaust - 1/60 - - 

Učme sa tolerancii - 23/575 - - 

Čriepky z dejín mesta Šaštín-Stráže - - - 1/46 

Meruôsme roky v našom regióne - - - 1/24 

Stretnutie s históriou – Archeologický 
výskum na Kolónii 

- - - 1/22 

Vesmír očami detí -súťaž - - - 1/509 

Deň astronómie - - - 1/55 

Čo vieš o hviezdach  - - - 2/16 

Pozorovanie zatmenia Mesiaca - - - 1/90 

Pozorovanie nočnej oblohy a Perzeíd - - - 1/55 

Čarovný odkaz Vianoc  - - - 1/210 

Stretnutie Kolónkarov - - - 1/86 

Roky meruôsme 1848 - - - 1/32 

Prvá svetová vojna a Záhorie - - - 1/38 

Fenomén Kolónia - - - 1/94 

Výstavba opevnení v Československu 
v rokoch 1935/1938 

- - - 1/23 

Hľadáme prístrešie pre svätú rodinu a 
Krista Pána narodenie- vianočný 
koncert 

- - - 1/135 

Posedenie pri cimbale venované 
spomienke na speváčku Evu 
Studeničovú spojené s kuchyňou 
starých materí 

- - - 1/200 

Deň dobrovoľníkov - - - 1/23 

SPOLU 79/3.779 50 /1.195 42/1.271 28/2.652 

 *uvádzať počet aktivít  / počet účastníkov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVEZDÁREŇ 

• HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
V HLOHOVCI 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 22.870  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 538  PODUJATÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM 
 
 

V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobí jedna hvezdáreň a planetárium -  
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci (ďalej len HaP). 
HaP je špecializované osvetové zariadenie Trnavského samosprávneho kraja 
zriadené v zmysle zákona č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti. Zameriava sa na 
popularizáciu a vzdelávanie v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Okrem 
toho vykonáva i odborno-pozorovateľskú činnosť v oblasti fyziky Slnka a pozorovania 
premenných hviezd. Do tejto oblasti patria i popularizačné pozorovania Slnka, 
vzácnych úkazov na oblohe a večernej oblohy.  

História vzniku HaP je spätá zo vznikom astronomického krúžku pri Závodnom 
klube odborov v Slovakofarme v roku 1954. V roku 1958 bola otvorená astronomická 
pozorovateľňa a tým aj hvezdáreň v Hlohovci. 

V januári 1972 sa hvezdáreň stala súčasťou siete astronomických zariadení na 
Slovensku - ako príspevková organizácia s názvom Krajská hvezdáreň Hlohovec. 
V roku 1976 bola otvorená budova terajšej hvezdárne na Sládkovičovej ulici. V roku 
1983 bol do prevádzky uvedený ďalekohľad Cassegrain 600, slúžiaci na pozorovanie 
premenných hviezd.  

Významným posunom pri činnosti hvezdárne bolo otvorenie planetária ako 
významnej didaktickej pomôcky pre výučbu a popularizáciu astronómie, ktoré sa 
uskutočnilo 5. júla 1989. Zatiaľ poslednou významnou zmenou pre hvezdáreň bolo jej 
pomenovanie po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v roku 2009. 

Hvezdáreň spravuje štyri budovy vo vlastníctve TTSK – hlavnú budovu 
hvezdárne, planetárium a dve pozorovateľne (budova hvezdárne – otvorená v r. 1976, 
budova planetária – otvorená v r. 1988, kupola ďalekohľadu Cassegrain 600 - otvorená 
v r. 1983, pozorovateľňa pre popularizačné pozorovania-otvorená v r. 2008). 

 
Územná pôsobnosť: regionálna 
 
Personálna vybavenosť: 7,5  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 910 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  153.327 € 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  15. 000 €
  
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  50 €  
 
Tržby a vlastné výnosy:  23.485,19 €   
  
Príspevok zriaďovateľa KV:   - 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  -  



 

 

 

 

 

 

   HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM  
   M. R. ŠTEFÁNIKA V HLOHOVCI 
 

Kupola hlavného ďalekohľadu 



 

 

 

 

 

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci 

 
adresa sídla: Sládkovičova  41, 920 01 Hlohovec 
tel.: +421 33 7301828 
e-mail: astrohc@zupa-tt.sk  
web: www.hvezdaren.org  
https://www.facebook.com/Hvezdáreň-a-planetárium-
Hlohovec  
zriaďovacia listina č. 1350 zo dňa 01.04.2002 
rok založenia organizácie: 1972 
riaditeľ: Mgr. Jozef Krištofovič 

           areál hvezdárne 

Činnosť organizácie sa v roku 2018 riadila 
schváleným plánom práce a bola 
inšpirovaná 36 ročnými skúsenosťami 
existencie zariadenia ako inštitúcie a 64 
rokmi astronómie v Hlohovci.    V odborno-
pozorovateľskej činnosti sa pracovníci 
hvezdárne zamerali na pozorovanie Slnka 
a premenných hviezd, čo je hlavný 
pozorovací program hvezdárne, pri 
ktorých využívali najnovšie pozorovacie 
metódy. Ako doplnkové pozorovania  
zaviedli pozorovanie zemetrasení 
a počasia pre vlastnú potrebu.  
V oblasti popularizačnej činnosti patria k nosným činnostiam organizácie exkurzie 
v planetáriu a popularizačné pozorovania pri ďalekohľade. Ďalšími aktivitami sú 
súťaže, výstavy a dni otvorených dverí. V oblasti vzdelávacej činnosti sú to 
astronomické semináre a konzultačné hodiny. V edičnej činnosti hvezdáreň vydáva 
materiály pre vnútornú potrebu a pre návštevníkov hvezdárne, ako napr. informátor, 
cirkulár a pod. k aktuálnemu dianiu na oblohe. V organizácii pracujú 3 úseky – 
popularizačno-poradenský, pozorovateľsko-výskumný a úsek hospodársko- 
prevádzkový. 
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov HaP za rok 2018 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 92.400 92.400 81.656,62 88,37 

620 Odvody 33.355 33.355 29.160,51 87,42 

630 Tovary a služby 27.100 27.100 26.287,03 97 

640 Bežný transfer 472 472 257,83 54,63 

SPOLU 153.327 153.327 137.361,99 89,59 

 

Príspevok zriaďovateľa  - kapitálové výdavky 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov HaP za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 
Tržby a vlastné výnosy    23.485,19 € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov HaP z dotačných schém za rok 2018 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR 

Zvyšovanie 
exaktných, 
prírodovedných 
a technických 
kompetencií 
študentov 
stredných 
a vysokých škôl 
na slovensko-
českom 
pomedzí 

15.000 15.000 50 BV 

SPOLU BV 15.000 50  

SPOLU KV - -  

 
 



 

 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe hvezdárne a planetária 
 

Objekty v správe HaP za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

4 - - - - 

 

Objekty v nájme HaP za rok 2018 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

- - - - 

 

Priestorové podmienky HaP v m2 za rok 2018 
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Prednáškové 
miestnosti, 
planetárium 

a iné priestory 
určené pre 
verejnosť 

Kancelárie Ostatné 
priestory 

1.613 3.433 215 210 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

POPULARIZAČNO-VZDELÁVACIA 
ČINNOSŤ 

 

 
Exkurzie 

 
Exkurzie organizuje hvezdáreň a planetárium pre školy – materské, základné 
a stredné. Výber programu je závislý od veku detí. V roku 2018 sa uskutočnilo celkovo 
283 exkurzií s počtom návštevníkov 12 400.  
Exkurzie pre verejnosť sú určené pre individuálnych záujemcov, organizujú sa 2-3 krát 
mesačne. V roku 2018 ich bolo 22 s počtom účastníkov 1 180.  
 

Exkurzie v HaP za rok 2018 
Mesiac Exkurzie 

pre 
školy 

Počet 
účastníkov 

Exkurzie 
pre 

verejnosť 

Počet 
účastníkov 

Počet  
exkurzií 
spolu 

Počet 
účastníkov 

spolu 

Január 11 210 2 157 13 367 

Február 10 827 2 154 12 981 

Marec 19 1.179 2 120 21 1.299 

Apríl 35 1.309 2 110 37 1.419 

Máj 33 1.188 2 68 35 1.256 

Jún 20 930 2 98 22 1.020 

Júl 15 387 2 105 17 492 

August 6 117 2 110 8 227 

September 8 491 2 104 10 595 

Október 43 2.069 2 95 45 2.164 

November 47 2.063 2 59 49 2.122 

December 14 450 0 0 14 450 

 

Súťaže 
 

Vesmír očami detí – regionálne kolo súťaže  
miesto realizácie: HaP 
počet návštevníkov: 380  
 
Súťaž je organizovaná pre žiakov z okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany. Súčasťou bola 
výstava z najlepších prác vo Vlastivednom 
múzeu v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 170 
žiakov so svojimi výtvarnými  prácami. 
 

 

Čo vieš o hviezdach? – regionálne a krajské kolo 
miesto realizácie: HaP  
počet účastníkov: 45  
 
Súťaž je organizovaná už vyše štyridsať rokov, 
zapojilo sa do nej 45 žiakov základných 
a stredných škôl.  



 

 

 

 

 

Popularizačné pozorovania 
 
Po každom programe sa uskutočňuje 
popularizačné pozorovanie dennej alebo nočnej 
oblohy, v prípade nepriaznivého počasia je to 
prehliadka pozorovacej techniky 
a ďalekohľadov. Témou pozorovaní je cez deň 
Slnko a večer Mesiac planéty galaxie, hmloviny 
a iné objekty. Osobitnou kapitolou je 
pozorovanie vzácnych úkazov a zatmení. 
V roku 2018 bolo iba jedno zatmenie Mesiaca, 
a to 27.7. 2018,  z ktorého sa získalo 6 snímok. 
 

 

Popularizačné pozorovania v HaP za rok 2018 
Mesiac Počet pozorovaní Počet účastníkov 

Január 8 285 

Február 12 780 

Marec 17 815 

Apríl 31 833 

Máj 28 890 

Jún 21 805 

Júl 14 325 

August 8 220 

September 7 595 

Október 41 1.830 

November 35 1.785 

December 7 230 

SPOLU 229 9.393 

 

Semináre 
 

V roku 2018 boli zorganizované  4 astronomické semináre - Csereho astronomické 
dni, Hlohovská astrofotografia, Stelárna astronómia a Žatva objavov v astronómii. 
Zúčastnilo sa ich 245 účastníkov a prednášali také osobnosti ako napr. Dr. Grygar, 
prof. Mikulášek, Martin Myslivec a ďalší.  
 
Csereho astronomické dni (16.2. 2018) 
miesto realizácie: HaP 
počet účastníkov: 60 
 
Seminár je organizovaný už vyše 20 rokov, 
zúčastnilo sa ho 60 účastníkov.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Hlohovská astrofotografia (18.- 20.5.2018) 
miesto realizácie: Penzión Bezovec na Bezovci 
počet účastníkov: 38 
 
Seminár sa organizuje v spolupráci s firmou 
Astronyx Hlohovec, ktorá sa zaoberá 
vzdelávaním v oblasti optiky a astrofotografie, 
prednášali odborníci v oblasti astrofotografie 
Martin Myslivec, Luboš Lachký   
 
 
 
 
Stelárna astronómia  (1.- 3.6.2018)  
miesto realizácie: Penzión Bezovec na Bezovci 
počet účastníkov: 38 
 
Seminár sa organizuje v spolupráci so 
Slovenskou astronomickou spoločnosťou, 
prednášali lektori Zdeňek Mikulášek, Ján Janík 
z Masarykovej univerzity Brno, Ladislav Hric, 
Ján Budaj, Lubomír Hambálek 
z Astronomického ústavu SAV, Pavel Bakala 
z Opavskej univerzity, prof. Ivan Andronov 
a Vitalij Breus z Odesskej univerzity 
 
Žatva objavov v astronómii  (31.5.2018) 
miesto realizácie: HaP 
počet účastníkov: 94 
Prednášku organizovala HaP Hlohovec, 
prednášal RNDr. Jiří Grygar.  
 
 
 
 
 
 
 
Dni otvorených dverí 
 
Deň astronómie (18.3.2018) 
miesto realizácie: HaP 
počet účastníkov: 280 
 

Účastníci absolvovali program planetária 
v trvaní 1,5 hod., pozorovanie Slnka a vo 
večerných hodinách pozorovanie objektov na 
oblohe (planéty, galaxie, hmloviny 
a dvojhviezdy). 



 

 

 

 

 

Letný slnovrat (21.6.2018)  
miesto realizácie: HaP 
počet účastníkov: 65 
 
Exkurzia v planetáriu, kde boli vysvetlené 
hlavné čiary na oblohe – svetový rovník, 
ekliptika, miestny poludník a zobrazená poloha 
Slnka na oblohe v tento deň, po skončení 
programu bolo pozorovanie Slnka cez 
ďalekohľad.  

 

Deň TTSK  (4.10.2018)  
miesto realizácie: HaP 
počet účastníkov: 84 
 
Tri programy v planetáriu spojené 
s pozorovaním Slnka.  

 
 
 

Prednášky 
 

Exoplanéty (15.11.2018) 
miesto realizácie: HaP 
počet účastníkov: 57 
Prednáška Dr. Štefana Gajdoša z Univerzity Komenského na aktuálnu tému.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
V roku 2018 pracoval klub pozorovateľov 
s počtom členov 8. Zameriaval sa hlavne na 
pozorovania nočnej oblohy a fotografovanie 
objektov. Členovia sa schádzali minimálne 2x 
za štvrťrok. 
 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODICKO-PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Pre pedagógov 

 
V roku 2018 sa neorganizovalo pre učiteľov žiadne podujatie.  
 

Pre študentov 
 

 Príprava súťažiacich na súťaž Čo vieš o hviezdach. Oblasti prípravy – dejiny 
astronómie, slnečná sústava, hviezdny vesmír – január, február 2018. 
 

 Príprava súťažiacich na Astronomickú olympiádu. Oblasti prípravy - astrofyzika, 
kozmológia, exoplanéty astronomické príklady – marec - máj 2018. 
 

 Konzultácie k stredoškolskej odbornej činnosti na tému Slnečná aktivita v rokoch 
2016-2018 - máj 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 

 
Partnerstvá 

 
Partnerstvá DJP 

 Počet 
partnerstiev 

Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných 
partnerstiev 
mimo TTSK 
(spoločná 
aktivita min. raz 
za 3 roky) 

4 

Slovenská astronomická 
spoločnosť pri SAV 

Odborná časť astronomických 
seminárov 

Slovenská ústredná 
hvezdáreň Hurbanovo 

Organizovanie astronomických 
súťaží 

Vlastivedné múzeum v 
Hlohovci 

Výstavné priestory pre súťaž 
Vesmír očami detí 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev 
(spoločná 
aktivita min. raz 
za 2 roky) 

0 

Astronyx Hlohovec Organizovanie praktika Hlohovská 
astrofotografia 

Počet 
partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

1 

Slezská univerzita v Opave  Európsky projekt Interreg V A SR-
ČR 

 

Spolupráca s odbornými inštitúciami bola založená na spolupráci v odbornej činnosti 
hvezdárne a planetária a na spolupráci v rámci prípravy a realizácie projektu Interreg. 
 

Členstvo v odborných organizáciách 
 

 Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v Tatranskej Lomnici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ODBORNO-POZOROVAŤEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Pozorovanie premenných hviezd 
Pozorovalo sa 48 nocí 9 hviezd RXJ 2133,V2306 Cyg, 
DO Dra, V1432Alg, V2069 Cyg, FO Aqr, AO Psc, 
V1084 Her, V 406 Aur 

 

Servisné pozorovania 
Pozorovania Slnka- vizuálne 148 dní digittálna 
fotografia 5 expozícií kresby – 148 protuberancie 
vizuálne 132 dní 
 
Relatívne číslo slnečnej aktivity za rok 2018 je 5,37, 
čo znamená, že Slnko je v minime svojej aktivity. 

 

Rádioastronomické pozorovania Slnka 
V roku 2018 sa celkovo registrovalo 365 dní a bolo 
zaregistrovaných 13 erupcií importancie  C1.0 až C8.1 
 

Registrácia zemetrasení vertikálnym seizmografom 
V roku 2018 bolo celkovo zaznamenaných až 102 väčších zemetrasení v Európe a vo 
svete. 

 

Rádiové pozorovania meteorov 
V roku 2018 boli pozorované 365 dní meteory metódou dopredneho radaru, roje 
Kvadrantidy, Perseidy, Geminidy a Drakonidy. 

 

Patrolné pozorovania 
Je to pozorovanie protuberancií – bolo 132 pozorovacích dní a bolo zaslaných 6 
alertových správ do siete SolNet on line okamžite po pozorovaní významnej 
protuberancie. 

 

Pozorovanie zatmení a vzácnych úkazov na oblohe 
V roku 2018 bolo z nášho územia možné pozorovať zatmenie Mesiaca 27.7. 2018, pre 
zlé počasie sa sledoval úkaz od polovice po jeho koniec. Bolo získaných 6 snímok 
priebehu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej a edičnej 
 

Vedecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej monografii – v zahraničnej 
- 
 

Kapitoly vo vedeckej monografii – v domácej 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
 Petrík, K. - Andronov, I.L. - Breus, V.V. 2018. Fotometrická analýza 

krátkoperiodických premenných hviezd, buletin Odesskej univerzity  
 Petrík,K. - Breus, V.V. 2018. Nové poznatky o dlhej termike hviezdy  V 2306 

v súhvezdí Labute, bulletin Odesskej univerzity 
  Breus V.V. - Andronov I.L. - Dubovsky P. - Petrik K. - Zola S. - Hegedus T. 2018.   

 Photometric analysis and improved parameters of newly discovered shortperiod  
 binaries. 25th Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics  
 proceedings. 2018. - p.30 
 

Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 Karlovský, J.: Fotometria slnečných erupcií. In: Astronomická ročenka 2018, vydala 

SÚH Hurbanovo 
 

Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači 
- 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
- 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 

 
 Názov výskumnej úlohy – Sledovanie slnečnej aktivity 

realizátor výskumu: Mgr. Vladimír Karlovský, Ján Karlovský 
plánovaný výstup: relatívne číslo slnečnej aktivity, zverejnenie v bulletine 
pozorovaní v príslušnom roku 
rok začatia a ukončenia projektu: 1990 - trvá 
Sledovanie výskytu slnečných škvŕn zakresľovaním 

 
 Názov výskumnej úlohy- fotometria premenných hviezd 

realizátor výskumu: Mgr. Karol Petrík 
plánovaný výstup: zverejňovanie výsledkov na odborných seminároch a 
publikáciách 
rok začatia a ukončenia projektu: 1997- trvá 
Sledovania symbiotických premenných hviezd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 
 Adresa webového sídla organizácie  – www.hvezdaren.org 
 Rok vznik webového sídla - 2009, aktualizácia  každodenná 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.), - v súlade s pravidlami 

 
Sociálne siete 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/hvezdaren-a-planetarium-Hlohovec 
 

Istagram 
- 

 

Iné 
- 

 

Využívanie médií 
 

 Slovenský rozhlas – informácia o Dni astronómie 
 Fraštacké noviny 
 Hlohovská televízia 

 
Výročné správy organizácie 
 

 Ročný výkaz Kult 14-01 zverejnený na stránke Ministerstva kultúry SR 
 

Aktívna komunikácia so školami 
 

 Počet oslovených MŠ – 25 
 Počet oslovených ZŠ – 34 
 Počet oslovených SŠ – 15  
 

Pri komunikácii zo školami ide najmä o zasielanie pozvánok na súťaže a podujatia 
hvezdárne všetkým typom škôl. Školy sa spätne prihlasovali na podujatia a súťaže 
organizované hvezdárňou a planetáriom. 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hvezdaren.org/
https://www.facebook.com/hvezdaren


 

 

 

 

 

Tlačová propagácia podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovaného podujatia a 
aktivity 

jazyk pozvánka* plagát* banner* tlačová 
správa* 

Csereho astronomické dni SK 50 - - - 

Hlohovská astrofotografia SK 40 - - - 

Stelárna astronómia SK 55 - - - 

Žatva objavov SK 65 - - - 

Súťaž „Vesmír očami detí“ SK 120 - - - 

Súťaž „Čo vieš o hviezdach“ SK 45 - - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 

 
                                                                        0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(okrem vedecko-výskumnej činnosti) 

 

 
Edičná činnosť 
 

Informátor HaP 
autor: Rečková, Hazucha 
vydavateľ: Hvezdáreň a planetárium M.R. 
Štefánika 
ISBN 
dátum vydania: január, marec, máj, september, 
november 
formát: A4 
rozsah: 2 strany, 250  reprodukcií 
Interný materiál pre exkurzie – informácie 
o programoch, mapy oblohy a zaujímavosti 
 

Informátor k zatmeniu Mesiaca v júli 
autor: Vladimír Karlovský 
vydavateľ: Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika 
ISBN  
dátum: jún 2018 
rozsah: 1 strana, 50 reprodukcií  
Interný materiál pre exkurzie 
 
Publikačná činnosť 
 

Na Slovensku 
- 
 

V zahraničí 
- 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA ZA ROK 2018 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v organizácii za rok 2018 
Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda v € 

Priemern
ý vek 

8 7,5 7,5 5,5 1 1 0 910 54 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov podľa pohlavia za rok 2018 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné SPOLU 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci pracovníci - - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 3 1 - - 1 1 - - - - 4 2 

Administratívny pracovníci 1 - - - - - - - - - - 1 

Obslužní pracovníci - - - - - - - - - - - - 

 

Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 1 12,5 - - 1 12,5 

do 10 rokov - - - - - - 

do 15 rokov - - - - - - 

do 20 rokov - - - - - - 

nad 20 rokov 4 50 3 37,5 7 87,5 

SPOLU 5 62,5 3 37,5 8 100 

 
 
 
 
 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov HaP 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - 1 - 1 2 2 

Administratívni pracovníci - - - - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - - - 

 

Platové zaradenie zamestnancov HaP podľa vzdelania 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 

v platovej triede 
Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 11 1 1.330 

903 10 1 973 

9 5 804 

VŠ I. stupňa - - - - 

SŠ s maturitou 7 1 496 496 

SŠ bez maturity - - - - 

Základné - - - - 

 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2018 
Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 

rodičovskej dovolenke 

8 2 - - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov HaP za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

- - - 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) - 1 1 

 
 
 



 

 

 

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v HaP za roky 2016 - 2018 
2016 2017 2018 

príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

- - 8 - - 8 - - 8 

 
Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Popularizačno-vzdelávacia činnosť HaP za roky 2016 - 2018 
 2016 2017 2018 

 počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Exkurzie pre školy 325 12.950 302 12.880 283  12.400 

Exkurzie pre individuálnych návštevníkov 23 1.435 24 1.450 22 1.180 

Súťaže 3 33 3 37 3 25 

Semináre 4 195 4 215 4 245 

Dni otvorených dverí 2 315 2 185 3 450 

Popularizačné pozorovania 157 6.759 165 6.019 220 8.485 

Prednášky 2 88 2 96 2 85 

SPOLU 516 21.775 502 20.882 538 22.870 

 

Edičná a publikačná činnosť HaP za roky 2016 - 2018 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

3 2 2 0 0 0 

 

Počet platiacich a neplatiacich návštevníkov HaP za roky 2016 - 2018 

2016 2017 2018 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

12950 8.825 12.880 8.002 13.255 9.615 

 

Návštevnosť škôl v HaP za roky 2016 - 2018 
Pedagógovia Študenti 



 

 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

840 880 885 15.480 14.550 15.240 

 

Odborno-pozorovateľská činnosť HaP za roky 2016 – 2018 
Rok Vizuálne pozorovania slnka Vizuálne pozorovania protuberácií na slnku 

2016 122 102 

2017 150 141 

2018 148 132 

 

 

 
 


