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• 18 ORGANIZÁCIÍ 
 
 

• 3.554  PODUJATÍ 
 
 

• 765.913  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 2019 

 
      

Bežné výdavky v roku 2019 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2019 6.918.289 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2019 7.083.470 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2019 

242.770,92 + 

 

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 2019 navýšené 
o sumu 200.181 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na odstraňovanie porúch 
vzniknutých počas roka, k úprave platových pomerov zamestnancov, 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. 

 V organizáciách kultúry pracovalo v roku 2019 – 318,5  zamestnancov,  
priemerná mzda bola 987,34 €. 
 

Porovnanie výšky pridelených príspevkov – bežných výdavkov na činnosť 
organizácií v rokoch 2002 - 2019 

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 2019 7.083.470* 

* údaj je aj s kofinancovaním BV 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019 bol pre kultúrne organizácie 
schválený s nulovým čerpaním. Počas roka 2019 boli kapitálové príspevky kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK navýšené o sumu 523.635,68 €.  

Tieto zdroje pokryli: odvlhčenie budovy Divadla Jána Palárika v Trnave 
a prípravu projektovej dokumentácie Zrkadlovej sály, rekonštrukciu strechy a okien 
prístavby Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave, rekonštrukciu kúrenia 
v Balneologickom múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch, II. etapu rekonštrukcie 
Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci, projektovú dokumentáciu 
k rekonštrukcii Vodného kolového mlyna v Tomášikove, projektovú dokumentáciu 



rekonštrukcie elektroinštalácie Záhoskej galérie Jána Mudrocha v Senici a nákup 
zbierkových predmetov. 
 

Kapitálové výdavky v roku 2019 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2019 - 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2019 523.635,68 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2019 

116.039 +  

 

Porovnanie výšky pridelených kapitálových výdavkov pre odvetvie kultúry 
v r. 2002-2019 

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 2019 523.63568* 

* 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 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 7 PREMIÉR 
 
 

• 268  PREDSTAVENÍ 
 
 

• 47.617  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  70  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 955,43 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  1.564.878 € 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:       51.220 € 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:        18.700 € 
 
Tržby a vlastné výnosy:      379.779 €   
  
Príspevok zriaďovateľa KV:      119.125 € 
 37.751 € projektor 
 44.341,9 € odvlhčenie budovy 
 37.032 € projektová dokumentácia k rekonštrukcii Zrkadlovej sály 
  
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  0 € 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  0 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
   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: Mgr. art. Zuzana Hekel 

 
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 (ďalej len DJP) 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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 1.163.450 1.163.450 868.805 74,67 

620 Odvody 302.662 302.662 297.114 98,16 

630 Tovary a služby 60.500 98.766 294.008 297,68 

640 Bežný transfer - - - - 

SPOLU 1.526.612 1.564.878 1.459.927 93,29 

  
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov DJP za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 172.000 172.200 81.373,9 47,26 

HIM 37.800 37.800 37.751,51 99,97 

SPOLU 210.000 210.000 119.125,41 56,73 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov DJP za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov 
a stručný 
popis 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov 
a stručný 
popis 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Odvlhčenie 
hlavnej budovy 

44.342 - Projektor 37.751,51 - 

PD 
rekonštrukcia 
Zrkadlovej sály 

37.032 - - - - 

SPOLU 81.373,9 - - 37.751,51 - 

 
Tržby a vlastné výnosy   379.779 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov DJP z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPÚ Tanec smrti 28.500 16.000 5.700 BV 

2 FPÚ Temperamenty 24.500 14.000 4.900 BV 

3 MKSR Kultúrne poukazy - 14.520 - BV 

4 Nadácia 
Tatrabanka 

Futbal 6.700 6.700 8.100 BV 

SPOLU BV 51.220 59.320  

SPOLU KV 
- -  

 

 
Nehnuteľný majetok TTSK v správe divadla 
 

Objekty v správe DJP za rok 2019 
Celkový 
počet 

objektov 

Názov objektu Stručný popis 
investície * 

Náklady v € 

2 
Budova divadla 

odvlhčenie 
budovy 

81.374 

Dielne - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme DJP za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky DJP v m2 za rok 2019 
Celková 

výmera 

objektov 

(hlavná 

budova) 

Nezastav. 

plochy 

(nádvoria) 

Hlavná 

sála 

Zrkadlová 

sála, 

fajčiareň 

Javisko Admin. 

priestory 

Šatne, 

chodby 

Priestory 

určené 

pre 

verejnosť 

(kaviareň) 

Dielne 

2031 131 155 200 235 222 109,15 78,27 130 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČINNOSŤ DJP 
 
 

Premiéry 
 
Drahý špás 
autor:  Fracis Veber 
réžia: Juraj Bielik 
dátum premiéry: 15.2.2019 
 
Hlavný hrdina hry François Pignon pošle na 
seba daňovú kontrolu, aby sa vymotal zo 
svojej nie práve priaznivej životnej situácie. 
Prišiel o prácu, je chudobný, osamelý a nikto 
oňho nejaví záujem. Priatelia sa mu vyhýbajú, 
ženy si ho nevšímajú, bývalá manželka a deti na neho už dávno zabudli. Stačí však 
naznačiť, že má niekde na offshore kontách obrovský majetok a začnú sa oňho 
zaujímať úplne všetci... Slovenská premiéra. 
 
Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 
minút 
autor:  Jess Borgeson, Adam Long, Daniel 
Singer 
réžia: Martin Čičvák 
dátum premiéry: 26.4.2019 
 
Odohrať 39 hier Williama Shakespeara za dve 
hodiny? To znie ako absolútne šialený nápad. 
Pokúsila sa o to kočovná Zredukovaná 
shakespearovská spoločnosť, ktorú tvoria štyria mladí herci. Geniálna kabaretná show 
Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút dobyla najväčšie svetové komediálne 
scény ako newyorský Broadway a londýnsky West End. 

 
Protokol 
autor:  Tracy Letts 
réžia: Juraj Bielik 
dátum premiéry: 21.6.2019 
 
Hra Protokol sa odohráva v ospalom 
americkom mestečku Big Cherry, kde do 
skostnateného mestského zastupiteľstva 
prichádza ambiciózny pán Peel. Kvôli pohrebu 
svojej matky musí vymeškať jednu schôdzu 
zastupiteľstva. Zo schôdze však chýba protokol, takže nevie, čo sa na schôdzi udialo. 
Zisťuje, že čestný a bezúhonný poslanec Carp prišiel o svoju funkciu, no nikto z 
kolegov mu nechce vysvetliť, prečo. Pán Peel sa ocitá pred záhadou, ktorú sa snaží 
rozlúštiť. 
 

 



Matky 
autor: Matúš Bachynec - na motívy románu 
Pavla Rankova 
réžia: Matúš Bachynec  
dátum premiéry: 28.8.2019 
 
Hra Matky vznikla na motívy rovnomenného 
románu súčasného slovenského prozaika 
Pavla Rankova. Dejom nás sprevádza Zuzana 
Lauková, ktorú na konci druhej svetovej vojny 
neprávom odsúdili na nútené práce v ruskom gulagu. Do gulagu sa dostala ako 
tehotná, preto jediné na čom jej záležalo, bol život jej syna Alexeja. Aby ho zachránila 
pred detským domovom, vzdá sa ho v prospech krutej veliteľky Iriny.  
 
Nemá trieda 
autor:  Michal Baláž 
réžia: Adriana Totiková 
dátum premiéry: 27.9.2019 
 
Interaktívna inscenácia určená (primárne) pre 
študentov stredných škôl je akousi žánrovou 
zmesou historického thrilleru z konca 80. rokov 
20. storočia a „high school“ drámy 
odohrávajúcej sa v predvečer jednej z 
najvýznamnejších zlomových udalostí moderných dejín. Tri archetypálne charaktery 
rozohrávajú modelovú situáciu a vťahujú do nej ako aktérov aj divákov.  
 
Tanec smrti 
autor:  August Strindberg 
réžia: Rastislav Ballek 
dátum premiéry: 4.10.2019 
 
Tanec smrti je jednou z päťdesiatich ôsmich 
hier, ktorých je autorom August Strindberg, a 
patrí medzi jeho vrcholné dramatické texty, 
ktoré vznikli krátko pred jeho smrťou. V našich 
zemepisných šírkach sa doposiaľ uvádzala len 
úprava Tanca smrti z pera Friedricha Dürenmata, Play Strindberg. Tento herecký 
koncert z pera švédskeho klasika hovorí o nekonečnom a vášnivom zápase muža a 
ženy. 
 
Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a 
nezahodiť srdce) 
autor:  Andrej Kalinka 
réžia: Andrej Kalinka 
dátum premiéry: 13.12.2019 
 
Kto som? To je otázka, ktorú otvára režisér, 
experimentátor a hudobník Andrej Kalinka v 
projekte Temperamenty s podtitulom Ako sa 



očesať vo vetre a nezahodiť srdce. Téma zdanlivo prostá, ale s veľkými dispozíciami 
Vás zavedenie do hĺbky sebapoznania. Režisér so svojim tvorivým tímom vytvoril 
netradičnú inscenáciu na pomedzí performance a divadelného predstavenia. 
 

 

Rekapitulácia výkonov 
 

Vlastné predstavenia DJP v roku 2019 
Názov predstavenia Reprízy celkom Návštevnosť Tržby v € 

Zmierenie alebo... 5 1.144 8.855 

Traja Tučniaci 10 2.263 13.050 

Tri letušky v Paríži 8 1.836 22.920 

Ostrov pokladov 5 925 5.220 

Ach tie ženy, ach tí... 9 1.850 18.187 

Mlynárkin pytač 9 1.841 8.879 

Na gut, začíname 6 851 2.406 

Malý princ 10 2.084 12.266 

Sluha dvoch pánov 8 1.799 21.267 

Timon Aténsky 1 66 291 

Ťapákovci 9 1.861 14.995 

Letné osy 3 125 629 

Veľký Gastby 6 1.059 16.140 

Palárik alebo Beskydov 6 331 1.825 

Modrý vták 5 1.053 5.978 

Pred oponou /Talkshow 3 193 440 

Vláda tmy 3 194 888 

Rodinný parlament 8 1.450 11.613 

Na druhom brehu 2 149 885 

Neprebudený 11 2.025 15.205 

Kopanec 10 678 4.416 

Drahý špás 15 3.189 40.107 

Kompletný Shakespeare 16 3.823 23.655 

Protokol 8 632 3.901 

Matky 8 1.292 10.633 

Nemá trieda 14 442 935 

Tanec smrti 7 704 4.370 

Temperamenty 4 454 2.509 

Čí tam, či tu 4 71 102 

Čierny orol /vyhodnot. 
divadelnej ankety/ 

1 102 131 

Exkluzívny div.  Silvester 1 100 5.900 

Revolučná Escape room + 
prehliadka 

4 24 115 

Stagestream-čierna ovca 1 48 160 

Nočná prehliadka divadla 1 27 81 

SPOLU 221 34.685 278.954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cudzie predstavenia v roku 2019 
Hosťujúci súbor Počet predstavení Návštevnosť Tržby v € 

Art Music Orchestra Červeník 3 653 8.190 

TEATRO NELIONE Budmerice 3 327 1.503 

STKDN Trnava 1 231 1.596 

RND Bratislava 6 1.507 30.897 

Tanečné zoskupenie PARTIA 1 109 1.140 

ACTORES Rožňava 1 181 1 400 

Divadlo PIKI Pezinok 1 115 565 

DJZ Prešov 1 42 232 

Bábkové divadlo na Rázcestí 
BB 

1 41 212 

SKD Martin 1 206 2.202 

Demoscéna TT 1 75 - 

Herci z Hrnca Hrnčiarovce nad 
Parnou 

1 80 - 

Disk TT 1 63 - 

OCH Chtelnica 1 46 39 

Záhorácke divadlo Senica 1 70 54 

Štátna opera B.Bystrica 1 232 3.863 

D. Karvay 2 124 1.210 

Bratislavké bábkové divadlo 1 177 865 

M.Biháry 1 56 448 

MSD Žilina 1 147 1.252 

Zirkus E1NZ Švajčiarsko 1 162 663 

ND Nitra (Nové Divadlo) 3 732 4.066 

Štúdio L+S Bratislava 1 244 4.743 

Spoločnosti M.Vargu 1 43 430 

SD Nitra 1 237 872 

Hudobný klub PANÓNIA 2 47 318 

Sláva Daubnerová 1 31 76 

Havran a Heriban 3 302 2.096 

Spišské Divadlo 2 350 3.526 

Divadlo na Hojdačke 1 162 804 

Trnavký Cech 1 40 380 

SPOLU 47 6.832 73.642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zájazdové miesta za rok 2019 
Názov predstavenia Miesto Termín Návštevnosť 

Na gut, Začíname! MSD Žilina 13.3.2019 640 

Rodinný parlament MDPOH Bratislava 1.4.2019 450 

Kompletný Shakespeare DAB Nitra štúdio 25.4.2019 150 

Zmierenie alebo.. Kul.cen. Attila 
József , Maďarsko-

Budapešť 
16.5.2019 300 

Kompletný Shakespeare DJGT Zvolen 
budova 

12.6.2019 330 

Kompletný Shakespeare Zvolen nádvorie 
zámku 

12.6.2019 525 

Kopanec SKD Martin štúdio 22.6.2019 220 

Kompletný Shakespeare Festival AMPLIÓN 
BS 

31.8.2019 400 

Kompletný Shakespeare SND BA štúdio 15.10.2019 150 

Kompletný Shakespeare Spišské divadlo Sp. 
Nová Ves 

24.10.2019 320 

Kompletný Shakespeare Divadlo 
J.Záborského 

Prešov 
25.10.2019 300 

Nemá trieda Fil.Fakulta 
Bratislava 

11.11.2019 30 

Nemá trieda PgA Modra+gym 25.11.2019 80 

 

 

Podujatia realizované formou prenájmov za rok 2019 
Názov podujatia Počet Termín  Organizátor  

Baletné predstavenie “Časostroj” 1 25.1.2019 STK Dušana Nebylu 

Oceňovanie športovcov školy 
1 30.1. 2019 

Stredná športová škola 
J.Herdu 

Požehnanie mladých vín 1 21.2. 2019 Mesto Trnava 

Pocta Dušanovi Nebylovi 1 22.2. 2019 STK.Dušana Nebylu 

Vansovej Lomnička 1 20.3. 2019 Únia žien Slovenska 

Súťaž zákl. umeleckých škôl 1 11.-12.4.2019 ZUŠ Trnava 

Absolventské vystúpenie žiakov  1 14.5.2019 ZUŠ TT, dramat. odbor 

Koncert trnavskej skupiny The Blues 
Mother-In-Law 

1 15.5.2019 Agentúra J.Hrčku 

Absolventské vystúpenie žiakov 1 16.5.2019 STK Dušana Nebylu 

Absolventské vystúpenie žiakov 1 11.6.2019 ZUŠ TT, tanečný odbor 

Záverečné baletné vystúpenie  1 13.6.2019 STK Dušana Nebylu 

Baletná rozprávka 2 23.6.2019 Rusalka, o.z. 

Absolventské vystúpenie 2 24.6.2019 STK Dušana Nebylu 

Trnavské dni 2019 1 14.9.2019 MsÚ Trnava 

Akadémia k výročiu vzniku gymnázia 1 19.11.2019 Gymnázium Jána Hollého T 

Predstavenie študentského divadla 1 8.11.2019 UCM, TT 

Vianočný koncert žiakov 1 12.12.2019 ZUŠ TT 

SPOLU 19   

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoločenské podujatia v roku 2019* 
Názov podujatie Počet Termín spoluorganizátor  

Týždeň slovenských knižníc                    
  1 

4.3.2019 
Knižnica J.Fándlyho 

Valné zhromaždenie SOPK 1 18.3.2019 SOPK 

Oceňovanie kultúrnych 
pracovníkov 

1 2.5.2019 
TTSK  

Návšteva prezidenta SR A. Kisku 1 21.5.2019 TTSK 

Medzinárodná spevácka súťaž 
M.Sch. 
Trnavského 

1 18.-26.5.2019 

Hudobné centrum BA 

Noc literatúry 1 22.5.2019 KJF 

Festival rozhlasových hier 1 10.-12.6.2019 RTVS 

Odovzdávanie menovacích 
dekrétov 

1 25.6.2019 
TTSK 

Galavečer TTSK 1 10.9.2019 TTSK 

Podpis memoranda medzi TTSK 
a vysokými školami v Trnave 

1 4.10.2019 
TTSK 

Stretnutie vojnových veteránov 1 8.10.2019 TTSK 

Mesiac úcty k starším 1 22.10.2019 TTSK 

Vyhlásenie školy roka 1 6.11.2019 TTSK 

Deň študentstva 1 26.11.2019 TTSK 

Slovensko proti všetkým mafiám 1 11.-12.11.2019 TTSK 

Odovzdávanie ocenení A.Srholca 1 9.11.2019 TTSK 

Charitatívny bazár 1 11.12.2019 TTSK 

Projekcia filmu o holokauste 
1 15.12.2019 

Múzeum holokaustu 
Sereď 

SPOLU 18 
  

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

organizáciami alebo združeniami 

 

Rekapitulácia realizovaných podujatí za rok 2019  
Vlastné 

predstavenia 

Cudzie 

predstavenia 

Zájazdové 
predstavenia 

Spoločenské 
podujatia 

Podujatia 

realizované 

formou 

prenájmu 

SPOLU 

Počet 207 47 15 18 19 306 

Návštevnosť 31.390 6.832 3.895 3.550 1.950 47.617 

Tržby v € 
/vstupné/ 

259.819 73.642 19.135 - - 352.596 

 

 

Rekapitulácia podujatí za roky 2015 – 2019  
Vlastné 

predstavenia 

Cudzie 

predstavenia 

Zájazdové 
predstavenia 

Spoločenské 
podujatia 

Iné  SPOLU 

2015 187 25 11 14 10 247  

2016 191 33 7 16 14 261  

2017 181 28 7 15 14 245  

2018 189 33 6 13 12 253  

2019 206 47 15 18 19     305 

 

 

 

 

 

 



Štruktúra návštevnosti divadla 2019  
Počet predstavení Počet vstupeniek Počet divákov Návštevnosť v % 

Veľká sála 206 51.750 38.489 74,37 

Zrkadlová sála 26 1.300 923 71,0 

Štúdio 34 2.380 2.078 87,31 

Vstupná hala (foyer) 1 30 27 90 

Nádvorie /DOD/ 1 650 600 92,31 

SPOLU 268 56.110 42.117 75,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 

 
Výstavy 
 

Divadelný ústav: Divadelný plagát po 89 
autor: kolektív autorov 
(8.1.2019 – 28.2.2019) 
kurátor:  
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 300 
 
Kolekcia divadelných plagátov, ktoré vznikli v rokoch 
1990 až 2015. Kolekcia zachytáva veľké časové 
obdobie, zmenu a vývin vo výtvarnom ponímaní 
divadelného plagátu. Predstavuje rôznych tvorcov a 
divadlá. 
 
 
FMK: Alter Ego 
autor: kolektív autorov 
(15.1.2019 – 28.2.2019) 
kurátor: doc. MgA. Jozef Sedlák 
miesto realizácie: Štúdio 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 300 
 
Snímky poukazujú na zložitosť a 
komplikovanosť vnútorného sveta mladých 
ľudí. Fotografie odhaľujú rôznorodosť ich uvažovania a kladú naliehavé otázky. 
Výstava formou fotografickej reflexie analyzuje a vyjasňuje pojem Alter ego, ktorý má 
sám o sebe charakter autorskej a subjektívnej výpovede. 
 
Ecce Eva 
autor: Eva Jonisová 
(5.3.2019 - 2.4.2019) 
kurátor: Mgr.art. Petra Cepková, ArtD. 
miesto realizácie: Štúdio 
výstup: Plagát a diskusia s tvorcom 
počet návštevníkov: 450 
 
Portréty a autoportréty predstavujú mladú 
autorku, Evu Jonisovú, absolventku FMK 
UCM. Autorská výstava ukazuje rôznorodé polohy tejto mladej talentovanej autorky, 
čo i len v pár záberoch, ktoré napriek všetkému nepôsobia vytrhnuté z kontextu. Spolu 
i každá sama vypovedajú o mnohom. O tom aká je Eva ako človek, čo cíti, nad čím 
premýšľa, čo ju sužuje a trápi, čo vníma ako dôležité zobraziť cez fotografiu. 



Divadelný ústav: Bienále divadelnej fotografie 
autor: Gero Fischer 
(2.4.2019 - 31.5.2019) 
kurátor:  
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 450 
 
Kolekcia originálnych fotografií divadelných predstavení fotografov, ktorí získali cenu 
v súťaži o najlepšiu divadelnú fotografiu sezóny. Kolekcie fotografií zahŕňajú 4 súťažné 
ročníky plus jeden nultý ročník. 
 
Gero Fischer „Z viedenských umeleckých 
diaspor“ 
autor: Gero Fischer 
(2.4.2019 - 7.5.2019) 
kurátor: Mgr.art. Petra Cepková, ArtD. 
miesto realizácie: Štúdio 
výstup: Plagát a diskusia s tvorcom 
počet návštevníkov: 450 
 
Vystavený projekt Fischer fotografoval v 
rokoch 2008 – 2010 na základe objednávky 
neziskovej organizácie a inštitúcie pre migrantov. Samotné fotografovanie 
viedenských diaspór však nie je samoúčelné. Autor o diaspórach aj teoreticky vyučuje 
a prednáša v kontexte etnicity v Nemecku so zameraním na Slovanov. Fotografoval 
18 umelcov rôznych národnosti. Na vystavených fotografiách tak môžeme vidieť 
umelcov, intelektuálov a osobnosti z rôznych krajín. 
 
FMK: Magdaléna Tomalová „Stavanie veží“ 
autor: Magdaléna Tomalová 
(7.5.2019 – 4.6.2019) 
kurátor: Mgr.art. Petra Cepková, ArtD. 
miesto realizácie: Štúdio 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 300 
 
Autorka na fotografiách nič neskrýva, skôr 
konštatuje, poeticky, no zároveň sarkasticky 
nám ukazuje ono „pozri sa, toto sme my ľudia, 
takýto sme, nič viac a nič menej.“ Zobrazuje bytosti v ich všeobecnej komplexnosti 
a kráse. Sú prítomní, stotožnení s vlastnou realitou, ktorá samozrejme občas bolí.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Mišo Sivko  - výber z tvorby 
autor: Michal Sivko 
(2.7. – 31.8.2019) 
kurátor:  
miesto realizácie: Štúdio 
výstup: Plagát 
počet návštevníkov: 290 
 
Výstavnú kolekciu tvorilo osem olejomalieb a 
desať ilustrácií. Organizátormi výstavy boli Trnavský samosprávny kraj, Trnavské 
osvetové stredisko a Divadlo Jána Palárika v Trnave. Výstava bola súčasťou projektu 
„KreaTiviTa 2019“, ktorého hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia a 
partnerom výstavy bola spoločnosť Matyšák. 
 
FMK UCM a DJP: Skryté za oponou  
autor: Kristián Pribila, Andrea Blesáková, 
Adela Najdeková 
(21.9.2019 – 15.11.2019) 
kurátor: Mgr. Jakub Kovalík 
miesto realizácie: Štúdio, Predsálie Zrkadlovej 
sály 
výstup: Plagát 
počet návštevníkov: 1200 
 
Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa chopili 
tejto úlohy počas letných mesiacov a spolu vytvorili súbor fotografií, ukazujúcich 
komplexný pohľad na prácu každého človeka pracujúceho v divadle počas výrobnej 
fázy jednotlivých hier. 
 
Divadelný ústav: Nežná ’89... revolúcia, 
ktorá sa začala v divadle  
autor: kolektív autorov (Ondrej Gavalda) 
(15.11.2019 – 31.12.2019) 
kurátor: Marek Godovič 
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: Plagát 
počet návštevníkov: 400 
 
Výstava Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala 
v divadle pripravená pri príležitosti 30. výročia demokratickej zmeny v našej 
spoločnosti reflektuje prelomové dni a týždne, ktoré priniesli jeden z kľúčových 
medzníkov slovenských dejín. Zahŕňa dobové materiály, fotografie z archívov, zo 
slovenských divadiel  a mapuje nielen atmosféru na námestiach, ale aj 
najvýznamnejšie inscenácie tej doby, ktoré už tesne pred revolúciou mnohé z toho, čo 
prišlo, predznamenávali. 
 
 
 
 
 

SIVKO
MIŠO

@misosivko

 Výber z tvorby

 Divadlo Jána Palárika v Trnave
(priestory pod kaviarňou)

2. 7. – 31. 7. 2019

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Hlavný partner podujatia: Partner podujatia: Organizátori:



BonArt: Ozvena Novembra 89  
autor: kolektív autorov 
(9.11.2019 – 30.11.2019)  
kurátor: Pavol Tomašovič 
miesto realizácie: Štúdio  
výstup: Plagát 
počet návštevníkov: 500 
 
Projekt výstavy MEMORY 1968/1989 
pozostáva z dvoch častí, prvá s názvom ROK 
PRELOMU obsahuje 12 obrazov – terčov v 
technike akryl, asambláž a ready-made, koláž. Reaguje na rok 1989, ktorý bol rokom 
revolúcii, prevratov v post sovietskych štátoch východnej Európy, v Číne, Paname a 
historických zlomov v celom svete. Druhá časť sa venuje roku 1968. 
 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

I. Divadelný ples (9.2.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 112 
 
Štýlový večierok na štýlovom mieste, to bol I. 
Divadelný ples. Zrkadlová sála ožila opäť 
tradíciou plesov. Bohatý program ponúkol 
zábavu na celý večer. Hostí zabavila divadelná 
kapela a herecké hviezdy divadla, veselý fotokútik, DJ, tombola a párty do ranných 
hodín. 
 

 

Talkshow Pred oponou (9.2.2019, 
10.5.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: veľká sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 60+55 
 
Divadelná talkshow Michala Jánoša so 
zaujímavými hosťami z divadelného 
prostredia i mimo neho vždy v sprievode 
divadelnej kapely Gesamtkunst band. Vo ferbuári s hosťami Jurajom Nvotom 
a Petrou Blesákovou a v máji so Silviou Soldanovou a Petrom Bročkom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odovzdávanie ocenení Čierny orol 
(23.3.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: veľká sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 98 
 
Divadlo Jána Palárika vyhlásilo prvý ročník 
diváckej ankety Čierny orol. Diváci počas 
dvoch mesiacov mohli hlasovať v štyroch 
kategóriách: Herečka roka, Herec roka, Divadelný zážitok roka a Divadelné podujatie 
roka.  Počas slávnostného galavečera sme odhalili výsledky hlasovania a odovzdali 
ceny, okrem spomínaných aj Študentskú cenu, Cenu médií a Cenu župana TTSK. 
Súčasťou večera bol aj krst nového magazínu DIVADLO a prehliadka nových 
kostýmov uvádzačiek. 
 
 
Noc literatúry (22.5.2019) 
organizátor: DJP, KJF TT, Malý Berlín, TTSK, 
Mesto Trnava, GJK 
miesto realizácie: rôzne miesta v Trnave 
výstup: brožúra s mapou 
počet návštevníkov: 250 
 
6 miest, 6 literárnych titulov, 6 hercov divadla Jána Palárika. Miesta, príbehy i 
osobnosti prepojené jednoznačnou významovou líniou  reflektujúcou moderné 
európske dejiny prostredníctvom osobných príbehov.  To bol šiesty ročník 
celoslovenského podujatia Noc literatúry s témou Pamäť centrálnej Európy.  
 
Deň otvorených dverí (21.9.2019)  
organizátor: DJP 
miesto realizácie: celé divadlo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 600 
 
Deň otvorených dverí priniesol bohatý program 
pre všetkých milovníkov divadla, malých aj 
veľkých - tvorivé dielne, prehliadky, čítanie pre 
najmenších, bazár, divadelné vystúpenia, 
fotenie v kostýmoch, súťaže a iné zábavné aktivity. 
 
Kultúrne dedičstvo 2019 - Divadlo v umení / 
Umenie v divadle (30.9.2019) 
organizátor: Štátny archív v Trnave 
miesto realizácie: celé divadlo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 600 
 
Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutočnila odborná konferencia 
KULTÚRNE DEDIČSTVO 2019 s témou DIVADLO V UMENÍ / UMENIE V DIVADLE. 



Svojim interdisciplinárnym pohľadom na fenomén zvaný divadlo v kontexte nášho 
kultúrneho dedičstva sa fokusovala nielen na oblasť divadelného umenia, ale aj na 
dejiny a obnovu divadelných budov, dejiny rôznych divadelných súborov a spolkov, či 
rôznorodé archívno-historické a literárno-historické témy späté s divadlom. 
 
Talkshow Havran&Heriban (23.10., 27.11., 
18.12.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: veľká sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 302 
 
Unikátne spojenie popredného slovenského 
publicistu a moderátora Michala Havrana s 
obľúbeným hercom a hudobníkom Danielom 
Heribanom. Raz za mesiac sa vo veľkej sále Divadla Jána Palárika v Trnave 
pripravujeme rozhovory so zaujímavými ľuďmi o atraktívnych témach a jedinečný 
hudobný program. Havran & Heriban - talkshow, aká tu ešte nebola! Hostia: Zuzana 
Fialová + Bystrík Červený, Ady Hajdu + Rastislav Hvizdoš, Lucia Siposová + Viliam 
Sliacky. 
 
Noc divadiel (16.11.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: celé divadlo 
výstup:  
počet návštevníkov: 300 
 
Tradičné celoslovenské podujatie sa nieslo 
v roku 2019 v téme 30.výročia Nežnej 
revolúcie, čomu sme ako divadlo prispôsobili 
program až do neskorých nočných hodín. 
Herci pripravili revolučný guláš, diváci si užili escape room zasadenú do predvečera 
revolúcie, exkluzívne sme odohrali predstavenie Nemá trieda a priamo do 
Trnavského rádia prenášali rozhlasovú hru- adaptáciu komiksu Čierna oslava. 
 
Cena slobody Antona Srholca (9.11.2019) 
organizátor: TTSK 
miesto realizácie: veľká sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 250 
 
Oceňovanie vybraných osobností Cenou 
Antona Srholca pri príležitosti Dňa boja za 
slobodu a demokraciu spojené s výstavou 
Ozvena Novembra 89. 
 
 
 
 
 



Konferencia Slovensko proti všetkým 
mafiám (11.-12.11.2019) 
organizátor: TTSK, DJP,  
miesto realizácie: veľká sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 450 
 
Konferencia bola organizovaná pod záštitou 
župana Trnavského samosprávneho kraja 
Jozefa Viskupiča, v spolupráci s mediálnymi 
partnermi. Hlavnými témami týchto dvoch dní bola smrť slovenského investigatívneho 
novinára a jeho partnerky, ktorá súvisela s jeho prácou v médiách. Táto udalosť 
„vyhnala“ ľudí do ulíc, spôsobila pohyby na politickej scéne a spustila tému 
„očisťovania“ polície, súdov, prokuratúry a politiky od korupcie. Konferencia mala 
významnú zahraničnú účasť. 
 
Pocta slobode (17.11.2019) 
organizátor: TTSK, Mesto Trnava, DJP, 
Trnavské rádio, Malý Berlín, Nádvorie, Štátny 
archív v Trnave. Knižnica J. Fándlyho, 
Západoslovenské múzeum, Galéria J. 
Koniarka 
miesto realizácie: divadlo, Trojičné nám. 
výstup:  
počet návštevníkov: 300 
 
Divadlo sa zapojilo do série podujatí pod hlavičkou Pocta slobode, ktorými si 
pripomíname udalosti Novembra 89. Uskutočnili sa viaceré koncerty, výstavy 
a diskusie. 
 
4. Debaty (4.12.2019) 
organizátor: Trnavský cech, DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 80 
 
V poradí štvrté Debaty vznikli v spolupráci 
s Divadlo Jána Palárika, Cieľom tohto 
podujatia je debata so známymi osobami a 
spoznať lepšie ďalších aktívnych trnafčanov. 
Podujatia sú spojené s diskusiou o zaujímavých osobnostiach a projektoch pri pohári 
dobrého vína až do noci. Hosťami boli Silvia Soldanová, Vladimír Voštinár, Bystrík 
Červený. 
 
 
 
 
 
 
 



Advent v divadle (28.11. – 22.12.2019)  
organizátor: DJP. Kaviareň Bezkydov 
miesto realizácie: divadlo a i. 
výstup:  
počet návštevníkov: 120 
 
Počas adventného obdobia pripravilo divadlo 
pre svojich divákov sériu 24 prekvapení, mini 
udalostí alebo darčekov. Rozdali sme 
vstupenky pre deti z Centra pre podporu detí 
a rodiny, klientom Zariadenia pre seniorov, 
prinieslo dary pre opustených psov a ľudí bez 
domova, zorganizovalo vianočné čítania, 
koncert divadelnej kapely, súťaže a iné 
aktivity. 
 
Exkluzívny divadelný Silvester (31.12.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 100 
 
V posledný deň roku pripravilo divadlo 
glamour večierok v jedinečnej atmosfére - 
exkluzívny divadelný Silvester. Odohrali sme 
vtipnú komédiu o večnej téme vzťahov medzi 
ženami a mužmi Ach tie ženy, ach tí muži, pripravili príjemný hudobný program a až 
do rána trvajúcu zábavu. 
 

 

 

  



KULTÚRNO – VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Prednášky a besedy 
 
Škola (nie) je dráma  
prednášajúci: herci činohry DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 160 
 
V roku 2019 vytvorilo DJP nadstavbový program určený pre žiakov a študentov 
základných a stredných škôl Škola (nie) je dráma. Ponúkli sme aktivity, ktoré návštevu 
predstavenia obohacujú o možnosť vzdelávania sa v oblasti literatúry, dejepisu, náuky 
o spoločnosti, dejín umenia, estetiky a iných. V neposlednom rade bola možnosť 
dozvedieť sa viac o divadle, spoznať jeho prostredie a jednotlivé divadelné remeslá. 
Snažii sme sa využiť edukačnú funkciu divadla a vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť ako 
nadstavba a rozšírenie vyučovacieho procesu. Najvyužívanejšou formou za rok 2019 
boli prednášky po predstavení. 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
Divadelné predstavenia odohrané v dopoludňajších hodinách  určené pre žiakov 
a študentov základných, stredných a vysokých škôl 
dátum realizácie: 2019 
miesto realizácie: veľká sála a štúdio divadla 
počet návštevníkov: 240 
 
Študentom boli ponúknuté divadelné predstavenia s výchovno-vzdelávacou 
problematikou, ktoré divadlo v roku 2019 zahrnulo pod špeciálny program pre 
základné a stredné školy s názvom Škola (nie) je dráma. Premyslený koncept práce 
so študentami stredných škôl, kde boli zaradené inscenácií- Kopanec, Na gut 
Začíname!, Palárik alebo Beskydov.  
Príkladom ako program funguje bola inscenácia Nemá trieda, ktorá má dve časti, 
pričom okrem inscenovaného predstavenia ponúkla študentom inscenovanú diskusiu, 
prezentujúcu rôzne názory na November 89´ a diskusiu s odborníkom z občianskeho 
združenia Living Memory. Táto inscenácia sa odohrávala v školských triedach 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK každý mesiac.  K tomuto 
predstaveniu bol vypracovaný aj pracovný list.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 
Divadelný ateliér (13.1., 24.4., 24.3., 28.4., 
19.6., 23.6.)  
organizátor: DJP 
miesto realizácie: maliarsky ateliér 
výstup: mini výstava v foyer divadla 
počet návštevníkov: 180 (30 x 6) 
 
Pod vedením výtvarníčky Anky Mihokovej 
prebiehali v prvom polroku 2019 tvorivé 
dielne, ktoré ponúkli kreatívne vyžitie deťom 
od 7 do 12 rokov, ale umožnili plnohodnotne 
stráviť čas aj s rodičmi, ktorá sa do aktivít radi zapojili. Účastníci si vyrobili divadelné 
masy, čelenky, miniatúru scény, a iné zaujímavé predmety.  
 
Čítam, či tu (14.4., 11.5., 1.6., 12.10., 1.12., 15.12.)  
organizátor: DJP 
miesto realizácie: divadlo, exteriér 
výstup: zážitkové čítanie 
počet návštevníkov: 140 
 
Čí tam či tu je nový cyklus podujatí Divadla Jána 
Palárika v spolupráci s kníhkupectvom Martinus. 
Divadelné a zážitkové čítanie na doskách divadla a 
iných zaujímavých miestach v okolí ukáže našim 
najmenším (aj ich rodičom), aká zábava môže byť 
čítanie kníh. Čítanie našimi hercami prebiehalo vo veľkej 
sále alebo v spolupráci s Trnavským rínkom v parku na Kapitulskej ulici. V decembri 
sa uskutočnilo vianočné čítanie v priestore foyer, kedy herci čítali z kníh s vianočnou 
tematikou.  
 
 
Koncerty a festivaly 
 

Trojkráľový koncert (6.1.2019)  
organizátor: Art Music Orchestra 
miesto realizácie: Veľká sála DJP 
výstup: koncert 
počet návštevníkov: 260 
 
Art Music Orchestra je umelecký kolektív 
mladých ľudí, ktorých spája nadšenie z 
muzicírovania v rozmanitých žánroch. V 
Divadle Jána Palárika sa predstavili 
napríklad s programom Cyrano z 
predmestia alebo spomienkovým 
koncertom na Evu Kostolányiovú. Tradičný 
trojkráľový koncert tento orchester odohrá  
s prizvaným hosťom, spevákom a hercom, 



Jozefom Benedikom. Diváci sa môžu tešiť na piesne zo svetoznámej Perinbaby a 
iných rozprávok či muzikálov.   
 
Koncert Art Music Orchestra (10.3.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: veľká sála 
výstup: koncert 
počet návštevníkov: 520 
 
Art Music Orchestra je hosťujúcim 
orchestrom DJP takmer desať rokov. 
Jubilejný koncert pri príležitosti 10. výročia 
vzniku orchestra bude zároveň 
prezentáciou nového CD albumu. Pozvanie 
na koncert prijali všetci hosťujúci umelci, ktorí na nahrávke spolupracovali: spevácky 
zbor Lúčnica, Ján Slezák, Patrik Vyskočil, Mirka Partlová, Michal Červienka, Róbert 
Puškár a Zdeno Sychra. Koncert sa v rámci jedného dňa odohral dvakrát. 
 
 
Havel na tretiu (19.3., 20.3.,22.3.)  
organizátor: DJP 
miesto realizácie: veľká sála 
výstup: reportáž RTVS 
počet návštevníkov: 180 
 
Z príležitosti jubilejného 30. výročia Nežnej 
revolúcie (1989 – 2019) sme pripravili 
výnimočné kultúrne podujatie nazvané 
Havel na tretiu. V jeden týždeň k nám zavítali 
tri vynikajúce slovenské divadlá, ktoré 
naštudovali slávne absurdné drámy Václava Havla. Chceli sme si tak pripomenúť idey 
a posolstvo Nežnej revolúcie a zároveň vzdať úctu Václavovi Havlovi, ktorý bol 
výrazným politickým i umeleckým predstaviteľom československej Nežnej revolúcie a 
neúnavným bojovníkom za demokraciu a ľudské  
práva. Audiencia - Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Motýľ na anténe - Bábkové 
divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Žobrácka opera - Slovenské komorné divadlo 
Martin 
 
Prehliadka divadiel Trnavského kraja (29.-31.3.2019) 
organizátor: TTSK, Trnavské osvetové stredisko, DJP 
miesto realizácie: veľká sála, štúdio 
výstup: prehliadka 
počet návštevníkov: 520 
 
Trnava a dosky nášho javiska sa stali dejiskom Malej 
krajskej scénickej žatvy. Pestrý program nadviazal na 
decembrovú prehliadku predstaveniami ochotníckych 
súborov- DEMOscéna, Herci z Hrnca, Divadlo Yarmat, 
DISK Trnava, Záhorácke divadlo Senica. 
 



 
Husľový recitál (5.4.2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup: recitál 
počet návštevníkov: 180 
 
DJP pripravilo pre všetkých milovníkov 
hudby nový koncertný cyklus, ktorý prináša 
jedinečný hudobný zážitok. Pozvanie 
uviesť tento „HUDOBNÝ KLUB PANÓNIA“ 
do života prijal fenomenálny huslista.  
Dalibor Karvay sa predstavil komponovaným programom žánrovo preklenujúcim 
hudbu 19. až 20. storočia. V skladbách určených pre husle a klavír Dalibora Karvaya 
sprevádzal klavirista prof. Daniel Buranovský. Koncert sa uskutočnil počas jedného 
dňa dvakrát. 
 

Klavírny recitál (5.5. 2019) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup: recitál 
počet návštevníkov: 80 
 
V druhom vydaní Hudobného cyklu 
Panónia v DJP sa predstavil Miloš Biháry 
publiku vo svojej vážnej polohe. Na recitáli 
zazneli skladby jeho klavírnych vzorov i 
overených autorov - Franz Liszt, Fryderyk 
Chopin i Herbie Hancock. 
 
 
Festival rozhlasovej hry 2019 (10. – 
12.6.2019) 
organizátor: TTSK, RTVS, DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup: podujatia  
počet návštevníkov: 380 
 
RTVS s podporou Trnavského 
samosprávneho kraja organizovali 
v priestoroch viacerých kultúrnych inštitúcii v Trnave sériu podujatí, kde sa verejnosť 
mohla zoznámiť sa bližšie s rozhlasovým umením. Cieľom festivalu bolo tiež 
ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilnenie záujmu 
poslucháčov o „kráľovnú rozhlasových žánrov“, rozhlasovú hru. 
 
 
 
 
 
 



Cesty, ktoré nevedú do Ríma (19.6.2019)  
organizátor: DJP, Konvergencie, 
Spoločnosť Mariána Vargu 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup: koncert 
počet návštevníkov: 70 
 
Koncert z komorných diel Mariána Vargu i 
jeho obľúbených skladateľov Bélu Bartóka, 
Dmitrija Šostakoviča a Arva Pärta v intrepretácii popredných slovenských umelcov bol 
poctou tejto výraznej osobnosti slovenského umenia. Súčasťou koncertu bolo aj 
čítanie z knihy rozhovorov Petra Uličného a Mariána Vargu O cestách, ktoré nevedú 
do Ríma (Slovart, 2004). Výber textov, ktorý pre festival Konvergencie pripravil Andrej 
Šuba, predniesol Boris Farkaš. 
 
 
SCENA (4.10.2019) 
organizátor: Scena, TTSK, DJP, Mesto 
Trnava, Malý Berlín  
miesto realizácie: sála 
výstup: performance  
počet návštevníkov: 70 
 
V našom divadle sa v rámci druhého ročníka 
festivalu divadla predstavila umelkyňa Sláva 
Daubnerová s jej predstavením Solo lamentoso, ktoré môžeme charakterizovať ako 
sólová pohybovo-vizuálna performancia. 
 
Festival [fjúžn] v Trnave (26.10.2019) 
organizátor: Nadácia M. Šimečku, DJP, 
divadelná kaviareň Bezkydov, DISK 
miesto realizácie: foyer divadla 
výstup: festival 
počet návštevníkov: 40 
 
Festival [fjúžn] sa konal poprvýkrát v Trnave. 
Jednodňové trnavské vydanie hosťovalo 
[fjúžn] spoluprácu kapely Bad Karma Boy, ktorá si k sebe prizvala perkusionistu 
Petersona, pôvodom z Kene, ktorý na Slovensku žije a pracuje už vyše štyroch rokov. 
Pred koncertom sa uskutočnila diskusia s cudzincami žijúcimi v Trnave a kvíz o 
migrácii a azyle. 
 
Soft November Music (18.11.2019) 
organizátor: DJP, Konvergencie 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup: koncert 
počet návštevníkov: 70 
 
Unikátne spojenie slovenských hudobníkov 
svetových kvalít. Na ďalšom koncerte pod 



hlavičkou Hudobného klubu Panónia sa predstavil Miki Skuta, Nora Skuta, Jozef 
Lupták a Ivan Šiller. Koncertom z tvorby slovenských skladateľov sme si pripomenuli 
udalosti a ideály Novembra 1989. Na koncerte nechývalo ani emblematické klavírne 
dielo Romana Bergera Soft November Music v interpretácii Mikiho Skutu. 
 
 

 
 
  



SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá DJP v roku 2019 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

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

1 

Rozhlas a televízia 
Slovenska 

Realizácia Festivalu 
rozhlasových hier vrátane 
účasti v odbornej porote 
a participácia na sprievodnom 
programe estivalu Zázračný 
oriešok 

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

1 

Srbské národné divadlo 
v Novom Sade 

Podpis Memoranda 
o spolupráci (september 2019), 
na základe dôjde k vzájomnej 
výmene predstavení a realizácii 
projektov medzinárodnej 
mobility umelcov 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

1 

Stredná priemyselná škola 
dopravná, Trnava 

Spolupráca pri realizácii 
autorskej interaktívnej 
inscenácii Nemá trieda určenej 
na uvádzanie priamo 
v školských triedach 
(konzultácie, využívanie 
priestorov školy, realizácia 
verejnej generálky a premiéry) 

 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 názov: OOCR Trnava Tourism 

výška členského: 300 € 
Oblastná organizácia cestovného ruchu má za cieľ zvyšovať potenciál Trnavy 
v oblasti turizmu. 

 Životnými cestami Jána Palárika, o. z.,  
výška členského: 300 € 
Združenie miest a obcí 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 / rok poslednej aktualizácie: 2009/ redizajn 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 

 

Návštevnosť webovej stránky DJP za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

61.799 146.521 33,26 % 3,79 00:02:34 

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

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

 
Iné 
 https://www.youtube.com/channel/UC9zEoi7sc61W93wDALaozug 

 
Využívanie médií  

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

a krátke správy o pripravovaných premiérach, rozhovory s režisérmi alebo 
dramaturgami 

 MY Trnavské noviny, Trnavsko,  uverejňovanie tlačových správ, reportáži 
a rozhovorov o pripravovaných podujatiach 

 Webové portály, ktoré preberajú tlačové správy, trnavskyhlas.sk; trnava-live.sk; 
trnava.dnes24.sk 

 Magazín Kód, denník Pravda, týždeník Týždeň, recenzie alebo pozvánky na 
premiéry 

  
Výročné správy organizácie  
 
https://djp.sk/vyrocne-spravy 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 

• Počet oslovených MŠ / 32 

https://www.facebook.com/djptrnava/
https://www.instagram.com/djptrnava/
https://www.youtube.com/channel/UC9zEoi7sc61W93wDALaozug
https://djp.sk/vyrocne-spravy


• Počet oslovených ZŠ / 50 
• Počet oslovených SŠ / 45 
• Vzájomná komunikácia divadla so všetkými typmi škôl je založená na dlhodobej 

spolupráci a vychádza z využívania širokej škály propagačných možností: web, 
programy divadla, bulletiny, plagáty, rozhlasové upútavky a iné.  Z  našej databázy 
kontaktov vyberáme podľa typu a zamerania predstavenia. Konkrétne školy, ktoré 
následne oslovujeme telefonicky alebo e-mailom. V neposlednej rade využívame 
aj osobné kontakty, školy využívajú naše ponuky v plnej miere, nakoľko už pri 
skladbe programu divadla prihliadame na požiadavky a potreby škôl. 

 
 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovanej výstavy, 

aktivity atď. 

jazyk bulletin pozvánky plagáty banner tlačová 

správa   

Premiéry (6x) SK E E E - E   

Mesačné divadelné 

predstavenia 
SK - E E - -   

Talkshow Pred oponou SK - E E - -   

I.divadelný ples SK - E E - E   

Divadelný detský tábor SK - - E - E   

HK Panónia SK E E E - E   

Talkshow H&H SK - E E - E   

Deň otvorených dverí SK - E E - E   

Noc divadiel SK - E E - E   

Exkluzívny divadelný Silvester SK - E E - E   

 

Iné formy propagácie  
 
 Trnava Tourism - http://www.regiontirnavia.sk/co-robit-a-vidiet/trnava/kultura-a-

umenie/divadlo-jana-palarika - pravidelné uverejňovanie informácií 

v dvojmesačných programom tejto organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

http://www.regiontirnavia.sk/co-robit-a-vidiet/trnava/kultura-a-umenie/divadlo-jana-palarika
http://www.regiontirnavia.sk/co-robit-a-vidiet/trnava/kultura-a-umenie/divadlo-jana-palarika


 
Edičná činnosť 
 

DIVADLO – magazín DJP 
autor: kolektív autorov 
vydavateľ: DJP 
tlač: ŠOPA print 
ISSN: 2644-4801 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 1000 – 1500 ks 
formát: 20x26,5 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: 64 a viac strán 
reprodukcie: 18 farebných a 3 čiernobiele 
 

DJP od marca roku 2019 vydáva vlastný magazín s 
názvom DIVADLO. Na magazíne pracuje takmer celé 
divadlo, od dramaturgie a marketingu až po členov 
umeleckého súboru. Na jeho stránkach môžete odhaliť 
fungovanie organizmu divadla, tak ako ho nepoznáte. Spoznáte prácu zamestnancov 
divadla, získate hlbšie informácie o inscenáciách a iných udalostiach v divadle. Ponúka 
náhľad do zákulisia a jeho snahou je informovať čo najširšiu verejnosť o svojich 
novinkách, predstavovať umelcov – hercov, autorov, režisérov, výtvarníkov, ale aj ľudí 
pracujúcich v administratíve divadla. 
 
Bulletiny k premiérovaným inscenáciám 
autor: designbar, s.r.o. 
vydavateľ: DJP 
tlač: ŠOPA print 
ISBN / ISSN - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 600 ks 
formát: bulletiny 
väzba: skladačka 
rozsah: 80 a viac strán podľa rozsahu hry  
reprodukcie: 12 farebných a 0 čiernobielych 
 
Bulletiny vydávame ku každej inscenácii, ktorá má premiéru v danej sezóne. V roku 
2019 sme vydali bulletin k 6 inscenáciám: Drahý špás, Kompletný Shakespeare 
zhltnutý za 120 minút, Protokol, Matky, Tanec smrti, Temperamenty. Súčasťou 
bulletinu je kompletný scenár k inscenácii. K inscenácii Nemá trieda bol vypracovaný 
pracovný list, ktorý je zadarmo distribuovaný študentom po predstavení. 
 

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť  



 
Na Slovensku  
- 
 

V zahraničí  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 



 

 

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  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Peniaze ako neurotikum i smiechotikum, to je 

Drahý špás v Divadle Jána Palárika In: Novinky z radnice, marec 2019, ISSN 
1339-8989, s. 34-35 

 GALDÍKOVÁ, Lucia: Nenáročná zábava i na účet súčasnosti. In: KOD, roč.13, č.6, 
ISSN: 1337-1800, s. 33-36. 

 DENCI, Michal: „Zdivadelnený“ Shakespeare. 
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/zdivadelneny-shakespeare/ 
(2019-6-21) 

 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Jednoducho Shakespare – aj tak sa dá 
zhrnúť najnovšia inscenácia Divadla Jána Palárika. In: Novinky z radnice, jún 
2019, ISSN 1339-8989, s. 31-32 

 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Divadelnú sezónu v Trnave zavŕšil Protokol 
In: Novinky z radnice, júl 2019, ISSN 1339-8989, s. 38 

 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Podoby materstva predstavuje Divadlo Jána 
Palárika v novej inscenácii Matky. In: Novinky z radnice, október 2019, ISSN 1339-
8989, s. 37-38 

 DZADÍKOVÁ, Lenka: Mládeži prístupné. In: KOD, roč.13, č.10, ISSN: 1337-1800, 
s. 23-29. 

 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Inscenácia Nemá trieda konfrontuje 
študentov s neslobodou v období socializmu. In: Novinky z radnice, november 
2019, ISSN 1339-8989, s. 31 

 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Slovenská premiéra hry Tanec smrti v 
Divadle Jána Palárika je manželský herecký koncert. In: Novinky z radnice, 
november 2019, ISSN 1339-8989, s. 34 – 35 

 ULMANOVÁ, Martina: Slovenská premiéra Tanca smrti. 
https://kultura.sme.sk/c/22273323/slovenska-premiera-tanca-smrti.html 
(2.12.2019) 

 Red: Uvedú Tanec smrti. In: MY TRNAVA, ročník 29, č.39, ISSN: 1335-4442, s. 8 
 INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Súčasné tance smrti. 

https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/sucasne-tance-smrti/ 
(28.10.2019) 

https://kultura.sme.sk/c/22273323/slovenska-premiera-tanca-smrti.html
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/sucasne-tance-smrti/


 TOMAŠOVIČ, Pavol: Podobenstvo o nás  a o svete. In: Literárny týždenník, 
XXXIII, 2020, 1-2, ISSN 0862-5999, s.6 

 OPOLDUSOVÁ , Jana: Hudbou, slovom a pohybom vťahuje do tajomstiev. 
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/535949-hudbou-slovom-a-pohybom-
vtahuje-do-tajomstiev/  (13.12.2019) 

 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Temperamenty na javisku Divadla Jána 
Palárika. In: Novinky z radnice, február 2020, ISSN 1339-8989, s. 27 – 28 

 MOLNÁR, Jakub: Nebuď smutný za svojím temperamentom. 
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/nebud-smutny-za-svojim-
temperamentom/  (20.2.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/535949-hudbou-slovom-a-pohybom-vtahuje-do-tajomstiev/
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/535949-hudbou-slovom-a-pohybom-vtahuje-do-tajomstiev/
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/nebud-smutny-za-svojim-temperamentom/
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/nebud-smutny-za-svojim-temperamentom/


 

Využiteľnosť elektronických služieb v DJP v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby áno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 



 

Zahraničný cesty zamestnancov DJP za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

1. Zahreb Chorvátsko 4.2.2019 Medzinárodná konferencia – Noc 
divadiel 

2. Budapešť Maďarsko 2.3.2019 Premiéra v divadle Vígszinház 

3. Londýn Veľká 
Británia 

8.5.2019 Divadelné predstavenie 

* podľa ISO 3166-1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE DIVADLA ZA ROK 2019 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov DJP za rok 2019 
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 

65 64,5 65 32 6 11 16 1.150,60 45 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov DJP podľa pohlavia za rok 2019 

 

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

Odborní pracovníci 11 8 - - 4 6 3 3 - - 18 17 

Administratívny pracovníci - 3 - - - 8 1 - - - 1 10 

Obslužní pracovníci - - - - 8 1 5 3 1 - 14 4 

 

Štruktúra zamestnanosti DJP podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2019 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 16 22,5 16 22,5 32 45 

do 10 rokov 8 11,3 7 9,9 15 21,2 

do 15 rokov 4 5,6 0 0 4 5,6 

do 20 rokov 2 2,8 4 5,6 6 8,4 

nad 20 rokov 6 8,5 8 11,3 14 19,8 

SPOLU 36 50,7 35 49,3 71 100 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov DJP za rok 2019 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár - - 1 - - - 

Ostatní riadiaci pracovníci - 1 2 1 1 - 

Odborní pracovníci - 9 12 2 6 7 

Administratívny pracovníci - 1 1 3 4 3 

Obslužní pracovníci - 2 2 3 7 3 

 

Platové zaradenie zamestnancov DJP podľa vzdelania za rok 2019 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 

v platovej triede 
Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 4 3 1.160,67 

1.153,00 

5 1 744,00 

7 2 1.185,00 

8 20 1.100,34 

9 1 2.475,50 

VŠ I. stupňa 5 1 1.064,20 1.064,20 

SŠ s maturitou 1 1 515,24 

911,01 

2 4 806,50 

3 7 891,00 

4 8 950,38 

5 5 985,20 

8 2 1.045,00 

SŠ bez maturity 1 4 683,55 

836,36 
2 2 812,00 

3 4 839,50 

4 5 965,20 

Základné 2 1 725,50 725,50 

 

Počet zamestnancov DJP na základe špecifických kritérií za rok 2019 
Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 

rodičovskej dovolenke 

65 11 0 2 

 

 



 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov DJP za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, resp. ukončili vzdelávanie (diš. štúdium, kurzy atď.) 3 5 - 

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

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v DJP za roky 2017 - 2019 
2017 2018 2019 

prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

10 12 63 9 6 66 6 8 65 

 
Hlavné ukazovatele činnosť 
 

Rekapitulácia podujatí DJP za roky 2017 – 2019 
 

2017 2018 2019 
 

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 
Premiéry 7 1.243 5 920 7 1.192 
Vlastné predstavenia 181 36.767 189 33.320 206 30.790 
Cudzie predstavenia 28 5.906 33 6.294 47 6.832 
Zájazdy 7 2.707 6 1.790 15 3.895 
Spoločenské podujatia 15 1.560 13 13.540 18 3.550 
Podujatia formou prenájmu 13 2.040 12 2.220 19 1.950 
Spolu: 253 50.223 258 58.084 312 48.209 

 

Kultúrno – výchovná činnosť DJP za roky 2017 - 2019 
 

2017 2018 2019 
 

počet návštevníci* počet návštevníci* počet návštevníci 
Prednášky a besedy 6 - 4 - 17 1 540 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 198 - 196 - 18 942 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 4 - 5 - 9 195 
Koncerty a festivaly 5 - 8 - 11 1 047 
SPOLU 213 - 213 12.000 55 3724 



 

 

 

  * v uvedenom období DJP nesledovalo návštevnosť podľa jednotlivých typov podujatí 
 

 

Edičná a publikačná činnosť DJP za roky 2017 - 2019 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

19 17 23 - - - 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov DJP z dotačných schém za roky 2017 - 2019 

Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2 3 2 28.250 12.400 36.400 2 1 2 16.000 11.000 30.000 

 

 

Návštevnosť 
 

 

Počet návštevníkov DJP za roky 2017 - 2019 

2017 2018 2019 
Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci 
58.860 - 52.305 12.000 41.517 6.550 

  * 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 

 
 



 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 479.191  KNIŽNÝCH  
 JEDNOTIEK 

 
 

• 689.416  VÝPOŽIČIEK 
 
 

• 19.179  POUŽÍVATEĽOV 
 
 

• 1.268  PODUJATÍ 
 
 

• 484.736  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 knižnice: Knižnica 
Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len KJF), Záhorská knižnica v Senici (ďalej len 
ZK), Galantská knižnica (ďalej len ZK) a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej 
Strede (ďalej len ŽK). 
 

Územná pôsobnosť: knižnice majú regionálnu pôsobnosť 
  

Personálna vybavenosť: v štyroch knižniciach pracuje spolu  87 pracovníkov 
 

Priemerná mzda: 1.035,8 € 
 

Príspevok zriaďovateľa BV:  1.735.745 € 
 271.863 €  GK 
 777.456 € KJF 
 412.874 €  ZK 
 273.552 €  ŽK 
 

Finančné prostriedky získané z grantov BV:       69.797 € 
   15.700 €    GK 
   40.347 €  KJF 
     4.450 €         ZK 
     9.300 €           ŽK 
 

Kofinancovanie zriaďovateľom BV:    5.134,25 € 
              1.130 €  GK 
    3.345 €  KJF 
  184,25 €  ZK 
       475 €  ŽK 
 

Tržby a vlastné výnosy:    48.099,02 € 
           3.974 €               GK 
         32.192,59 €  KJF 
 6.370,27 €  ZK 
 5.562,16 €  ŽK 
 

Príspevok zriaďovateľa KV:          5.772 € 
 5.772 €  KJF  
  web stránka  



 

 

 
 

    
    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:  do 30.4.2019 PhDr. Štefan Polák 
  od 1.5.2019 Mgr. Lívia Koleková 
 
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 (ďalej len GK). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GK za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 170.211 179.693 166.074 92,42% 

620 Odvody 61.374 61.374 62.030 101,06% 

630 Tovary a služby 38.245 40.557 35.357 87,17% 

640 Bežný transfer 2.467 5.767 4.556 79% 

SPOLU 272.297 287.391 268.017 93,25% 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GK za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    3.974 € 
 

Grantové schémy 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov GK z dotačných schém za rok 2019 
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 
9.500 9.000 500 BV 

2.  Fond na 
podporu 
umenia 

Obnova 
interiérového 

vybavenia 
Čitárne - 

Študovne - 
Internetu 

4.950 3.000 450 BV 

3.  Fond na 
podporu 
umenia 

Poznanie ukryté 
v knihe 3.420 1.500 80 BV 



 

 

 

4. Fond na 
podporu 
kultúry 

národnostných 
menšín 

Doplnenie 
knižničného 

fondu 5.700 1.200 100 BV 

5.  Mesto Galanta Doplnenie 
knižničného 

fondu 
2.000 1.000 --- BV 

SPOLU BV 15.700 1.130  

SPOLU KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe GK za rok 2019 
Celkový 
počet 

objektov 

Názov objektu Stručný popis 
investície * 

Náklady v € 

1 - - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme GK za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

1  knižnica 820  

 

         Priestorové podmienky GK za rok 2019 v m2   
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

820 - 625 195 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

Kocúr na korčuliach 
(15.8.2019 - 31.10.2019) 
autor: Miloš Kopták 
organizátor: GK  
miesto realizácie: GK - klubovňa 
výstup: 14 ilustrácií 
počet návštevníkov: 220 
 
Výstava výtvarníka Miloša Koptáka 
predstavovala ilustrácie z kníh Jána 
Uličianskeho. Pozostávala z výberu 14 obrazov 
(ilustrácií) a bolo možné si ju pozrieť od 15. augusta do 31. októbra 2019. Exponáty 
zapožičala Mestská knižnica mesta Piešťany.  
 

O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej 
babke (4. – 30.11.2019) 
autor: Jozef Pobočík 
organizátor: GK  
miesto realizácie: GK - klubovňa 
výstup: 14 ilustrácií 
počet návštevníkov: 260 
 
Výstava bola tvorená z výberu ilustrácií Jozefa 
Pobočíka z knihy Anny Jónásovej O fontánkovej 
Dorotke a jej vozíčkovej babke. Výber pozostával 
zo 14 obrazov (ilustrácií) a bolo možne si ju pozrieť v čase od 4. - 30. 11. 2019. 
 

 
Výber z tvorby Matúša Maťátka 
(15.12.2019 - 31.1.2020) 
autor: Matúš Maťátko 
organizátor: GK  
miesto realizácie: GK - klubovňa 
výstup: 15 ilustrácií a 6 pohyblivých bábok 
počet návštevníkov: 310 
 
Výstava prezentovala výber z tvorby ilustrátora 
Matúša Maťátka a tvorilo ju 15 obrazov (ilustrácií) 
a 6 pohyblivých bábok. Výstava sa konala od 15. 
12. 2019 do 31. 01. 2020. Exponáty zapožičala Mestská knižnica mesta Piešťany. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ostatné 
 

15. výročie vstupu SR do EU 
(29.4. – 3.5.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov GK bola realizovaná k 15. výročiu vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie.   
 
Milan Rastislav Štefánik 
(1.5. – 31.5.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov GK bola realizovaná k 100. výročiu úmrtia 
Milana Rastislava Štefánika. 
 
Slovenské národné povstanie 
(23.8. – 30.9.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu – návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov GK bola realizovaná k 75. výročiu Slovenského 
národného povstania. 
 
Nežná revolúcia 
(1.11. – 30.11.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - čitáreň 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu – návštevníci čitárne 
 
Výstavka kníh a dokumentov z fondov GK bola realizovaná k 30. výročiu Nežnej 
revolúcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Beseda o knižnici  
(4.3.2019) 
prednášajúci: Angelika Biróová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – pobočka ZŠ SNP  
Galanta  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 18  
 
Beseda so spisovateľkou Zdenkou 
Wenzlovou Švábekovou  (7.3.2019) 
prednášajúci: Zdenka Wenzlová Švábeková 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - čitáreň  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 21 
 
Beseda so súčasnou autorkou kníh Zdenkou 
Wenzlovou Švábekovou. Hudobným hosťom 
bol jej dlhoročný kamarát country spevák Allan 
Mikušek. 
 
Tuláčik a Klára  
(11.3.2019) 
prednášajúci: Angelika Biróová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – pobočka ZŠ SNP  
Galanta  
výstup: kvíz 
počet návštevníkov: 16  
 
Beseda a následný kvíz o knihe Tuláčik a Klára pre najmenších. 
 
 
Beseda so spisovateľkou Ruženou 
Scherhauferovou  (20.3.2019) 
prednášajúci: Ružena Scherhauferová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Pohoda seniorov Galanta  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 22 
 
Beseda s regionálnou spisovateľkou románov 
pre ženy Ruženou Scherhauferovou v zariadení 
Pohoda seniorov Galanta.  
 



 

 

 

 
Beseda s autorkou Ilonou Nagy 
(27.3.2019) 
prednášajúci: Ilona Nagy 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Domov dôchodcov Patria 
Galanta  
výstup: kvíz 
počet návštevníkov: 28  
 
Pani Ilona Nagy zbiera staré príbehy, povesti, 
rozprávky z galantského regiónu. Píše aj 
vlastnú tvorbu. Vyšla jej knižka povestí, básní a rozprávok - Királyrévi gyöngyfüzér. 
Beseda o „kráľovobrodských rozprávkach“ sa konala v Domove dôchodcov Patria 
v Galante. 
 
 
Beseda so spisovateľkou Kristínou 
Baluchovou   
(26.3.2019)  
prednášajúci: Kristína Baluchová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: ZŠ SNP Galanta  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 73  
 
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou. 
Jej bývalé povolanie – letuška ju inšpirovalo 
k napísaniu sérii kníh o Kapitánovi Padákovi. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.  
 
Beseda so spisovateľom Károlyom 
Fellingerom   
(21.10.2019) 
prednášajúci: Károly Fellinger 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: Galantská knižnica - klubovňa  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 23  
 
Hlavnou témou stretnutia bola nová kniha 
Csatangoló, v ktorej autor formou prechádzky 
predstavuje okolie Galanty, Dunajskej Stredy, Senca a Šale. V podobe básničiek nám 
približuje históriu, povery a  povesti dedín týchto okresov. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 



 

 

 

Beseda so spisovateľom Branislavom  
Jobusom   
(23.10.2019) 
prednášajúci: Branislav Jobus 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - klubovňa  
výstup: kvíz 
počet návštevníkov: 35  
 
Beseda so známym spevákom, hudobníkom 
a spisovateľom pre deti Braňom Jobusom, ktorý 
stretnutie s deťmi spestril veselou hudbou a spevom. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
Beseda so spisovateľom Erikom 
Ondrejičkom   
(20.11.2019 a 27.11.2019) 
prednášajúci: Erik Ondrejička 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 70  
 
Dve besedy so spisovateľom Erikom 
Ondrejičkom sa konali v rámci plánovaného 
projektu „Prváci v knižnici“. Spisovateľ predstavil deťom novú knihu Abecedári, v ktorej 
veľmi hravou formou píše príbehy o písmenkách, ktoré majú svoje dôležité a hlavne 
nezastupiteľné miesto a poradie v abecede. Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Beseda s ilustrátorom Miroslavom  Regitkom   
(12.12.2019) 
prednášajúci: Miroslav Regitko 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - klubovňa  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 35  
 
Beseda s výtvarníkom a ilustrátorom detských 
kníh Miroslavom Regitkom. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
 



 

 

 

Psychológia rozprávky  
(12.3.2019)  
prednášajúci: Molnár Kantner Éva 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 25  
 
V rámci programu Ringató sa konala prednáška 
o význame rozprávok, psychológii rozprávok, 
rozprávkových knihách pre deti a ich ďalší vývin 
s psychologičkou Molnár Kantner Évou. 
 
 
 
Milan Rastislav Štefánik  
(21.5.2019) 
prednášajúci: PhDr. Tomáš Klubert, PhD. 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ Galanta  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 90  
 
Prednáška k 100. výročiu úmrtia Milana 
Rastislava Štefánika pre študentov Gymnázia 
J. Matúšku v Galante. Lektorom prednášky bol 
historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Slovenské národné povstanie  
(24.9.2019) 
prednášajúci: PhDr. Tomáš Klubert, PhD. 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ Galanta 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 90  
 
Prednáška k  75. výročiu Slovenského 
národného povstania pre študentov Gymnázia J. 
Matúšku v Galante. Lektorom prednášky bol 
historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 



 

 

 

Vzťahová výchova – Ako vychovávať v láske   
(26.9.2019) 
prednášajúci: Zsuzsanna Egry 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa  
výstup: - 
počet návštevníkov: 21  
 
V rámci programu Ringató sa konala prednáška 
o vzťahovej výchove, vzťahoch v rodine, 
manželstve, o tom ako vychovávať v láske 
s psychologičkou Zsuzsanou Egry. 
 
 
Recyklácia a ekologická domácnosť  
(16.10.2019)  
prednášajúci: Aranka Szegi 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 21  
 
V rámci programu Ringató sa konala prednáška 
o tom ako udržať ekologickú bezodpadkovú 
domácnosť a o potrebe recyklácie.   
 
 
Židovské obyvateľstvo v I. polovici 20. 
storočia   
(6.11.2019 a 13.11.2019) 
prednášajúci: Juraj Pekarovič 
organizátor: GK 
miesto realizácie:  Domov dôchodcov Patria  
Galanta, Pohoda seniorov Galanta 
výstup: 2 prednášky 
počet návštevníkov: 46  
 
Dve historické prechádzky starou Galantou z I. 
polovici 20. storočia v rámci prednášky regionálneho historika Juraja Pekaroviča pre 
klientov Domova dôchodcov Patria v Galante a zariadenia Pohoda seniorov Galanta. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 



 

 

 

Nežná revolúcia  
(26.11.2019) 
prednášajúci: Mgr. Peter Jašek, PhD. 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ Galanta 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 90  
 
Prednáška k 30. výročiu Nežnej revolúcie pre 
študentov Strednej školy obchodu a služieb 
v Galante. Lektorom prednášky bol historik 
Peter Jašek z Ústavu pamäti národa 
v Bratislave. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Regenerácia a posilnenie brušného 
svalstva  
(5.12.2019) 
prednášajúci: Zsuzsa Tajti 
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: GK – klubovňa  
výstup: cvičenie 
počet návštevníkov: 16  
 
Prednáška s názorným cvičením o regenerácii 
a posilňovaní brušného svalstva LIB tréningom 
nielen po pôrode s cvičiteľkou Zsuzsou Tajti z Maďarska. 
 
 
Súťaže 
- 

 
 

Hudobné podujatia 
 

Ringató - Kolísanka  
(január – december 2019, okrem prázdnin a 
sviatkov)  
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa  
výstup: 33 podujatí 
počet návštevníkov: 769  
 
Hudobno-hravé podujatie 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. Veľkonočné a decembrové (adventné) 
Ringató sa konalo v zariadení Patria DD Galanta. 
 



 

 

 

Literárno – hudobné popoludnie 
(6.2.2019)  
organizátor: Cseperedő 
miesto realizácie: Patria DD Galanta 
výstup: literárno – hudobné podujatie 
počet návštevníkov: 44  
 
Hudobno-literárny program žiakov zo ZŠ s MŠ 
Dávida Mészárosa s VJM z Veľkej Mači pod 
vedením a v sprievode gitary učiteľky Ivett 
Cséfalvay.    
 
 
Čítania 
 

Hlasné čítanie  
(február, marec, apríl, máj, august, september, 
október, november, december 2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa; MŠ 
Matúškovo, GK – pobočka ZŠ SNP Galanta 
výstup: 16 podujatí 
počet návštevníkov: 274  
 
Hlasné čítanie z vybranej knihy pre deti 
z materských škôl, základných škôl, z pobočky 
ZŠ SNP Galanta, pre deti z Jarného a Letného tábora CVČ Spektrum Galanta, pre 
klientov DSS Galanta. 
 
Z rozprávky do rozprávky  
(máj - december 2019)  
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa  
výstup: 28 podujatí 
počet návštevníkov: 202  
 
Hlasné čítanie z rozprávkových knižiek pre 
detičky a mamičky (oteckov, starých rodičov) 
prebieha každý štvrtok v mesiaci 
v dopoludňajších hodinách. 
 
Celé Slovensko číta deťom  
(3. – 7.6.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa; 
Špeciálna základná škola Galanta  
výstup: 5 podujatí 
počet návštevníkov: 186  
 
Do celoslovenského čitateľského projektu „Celé 
Slovensko číta deťom“ prijali pozvanie a prišli 
deťom prečítať úryvky zo svojich obľúbených 
detských knižiek  - Barbora Bazsová (herečka Divadla J. Palárika v Trnave), Tomi Kid 



 

 

 

Kovács (profesionálny boxer), József Berényi (politik, podpredseda TTSK), Tamás 
Szarka (člen skupiny Ghymes), Peter Paška (primátor Galanty) 
 
Hlasné čítania pre seniorov  
(každý druhý štvrtok počas celého roka 2019)  
organizátor: GK 
miesto realizácie: Pohoda seniorov Galanta 
výstup: 19 podujatí 
počet návštevníkov: 384  
 
Pracovníčka GK číta seniorom poviedky, povesti 
a rozprávky z jednotlivých regiónov celého 
Slovenska. 
 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Exkurzie a hlasné čítania  
dátum realizácie: marec, apríl, máj, jún, september, október, november 2019 
miesto realizácie: GK 
počet návštevníkov: 731  
 
Exkurzie sú spojené s hlasným čítaním a sú určené pre žiakov základných (I. stupeň) 
a materských škôl mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
Exkurzie  
dátum realizácie: marec, apríl, jún 2019 
miesto realizácie: GK – všetky oddelenia 
počet návštevníkov: 201 účastníkov 
 
Exkurzie pre žiakov základných škôl (II. stupeň) mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
Informačné prípravy pre študentov  
dátum realizácie: marec, apríl 2019 
miesto realizácie: GK 
počet návštevníkov: 60  
 
Informačné prípravy sú určené pre študentov stredných škôl. 
 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Tvorivé dielne (24.7.2019) Letný tábor CVČ Spektrum Galanta, 22 účastníkov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odborné 
 

Porada obecných knihovníkov  
(26.6.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK - klubovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Porada knihovníkov mestských a obecných 
knižníc okresu Galanta, ktorej témou bolo 
vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresu 
Galanta za rok 2018, ochrana osobných údajov 
spojená s prezentáciou. 

 
 

Semináre 
- 

 
 
 

Ostatné 
 

Pinocchio  
(28.3.2019)  
organizátor: GK 
miesto realizácie: MsKS – bábková sála 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 110  
 
Divadelné predstavenie Pinocchio v podaní 
divadelného súboru Materinky zo Šale bolo 
usporiadané v rámci Noci s Andersenom pre 
žiakov galantských základných škôl. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 
Vianočný zázrak   
(10.12.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 42  
 
Divadielko Vianočný zázrak v podaní trnavského 
súboru SpozaVoza sa konalo pre žiakov I. 
ročníka ZŠ Štefánikova ul. Galanta. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 



 

 

 

Noc s Andersenom  
(28.3.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa 
výstup: plagát, kvíz 
počet návštevníkov: 33  
 
Medzinárodné podujatie na podporu detského 
čítania Noc s Andersenom sa konalo aj 
v Galantskej knižnici. Okrem divadelného 
predstavenia Pinocchio deti v knižnici čítali, hrali 
sa spoločenské hry, mali tvorivé dielne.  
 
Kreslenie na asfalt  
(3.6.2019)  
organizátor: GK 
miesto realizácie: Špeciálna základná škola 
Galanta 
výstup: - 
počet návštevníkov: 44  
 
Každoročne na Medzinárodný deň detí 
usporiada GK v Špeciálnej základnej škole 
kreslenie na asfalt. 
 
Pod lupou / Nagyító alatt  
(19.6.2019 a 11.12.2019)  
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – klubovňa 
výstup: časopis 
počet návštevníkov: 68  
 
Literárny časopis detí galantského okresu 
vydáva Galantská knižnica dvakrát ročne. Deti 
v ňom publikujú svoje literárne pokusy 
v slovenskom a v maďarskom jazyku. 
Slávnostné vyhodnotenie prebieha v júni a v decembri.  
 
Dobré ráno s rozprávkou  
(10.7.2019 a 26.7.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK – detská klubovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 7  
 
Počas letných prázdnin sú v detskej klubovni pre deti premietané rozprávky na DVD 
nosičoch.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Burza  
(marec 2019) 
organizátor: OZ Templars Slovakia Galanta 
miesto realizácie: MsKS Galanta 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 120 
 
Hlavným organizátorom burzy kníh, plagátov, vinylových nosičov bolo občianske 
združenie Templars Slovakia Galanta. GK sa spolupodieľala na tomto podujatí. 
 
Burza kníh  
(25.-29.11.2019) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 160 
 
Hlavným organizátorom burzy kníh bola GK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 V priebehu septembra (2. – 18.9.2019) sa uskutočnilo 21 metodických návštev 

v 19 obecných knižniciach (Šoporňa, Pata, Matúškovo, Šintava, Zemianske Sady, 
Čierna Voda, Vozokany, Tomášikovo, Horné Saliby, Dolné Saliby, Kráľov Brod, 
Trstice, Veľké Úľany, Jelka, Abrahám, Veľký Grob, Gáň, Topoľnica, Váhovce) a 2 
mestských knižniciach (Sereď, Sládkovičovo). Metodické návštevy sa konali 
v prítomnosti riaditeľky GK Lívie Kolekovej, metodičky GK Zuzany Fajnorovej 
a obecných / mestských knihovníčok a v niektorých obciach aj v prítomnosti 
starostov / starostiek (Matúškovo, Šintava, Čierna Voda, Vozokany, Kráľov Brod, 
Gáň, Topoľnica). Cieľom návštevy bolo zmapovanie reálneho stavu knižníc, zistiť 
problémy pri chode knižnice, priestorové podmienky, návštevnosť, finančné 
prostriedky, či je evidencia knižnice (prírastkový zoznam, zoznam úbytkov, 
evidencia čitateľov...) vedená správne, v zmysle Vyhlášky MK SR č. 201/2016. 
Bola ponúknutá pomoc pri tvorbe projektov na rok 2020 v rámci Fondu na podporu 
umenia (FPU) Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR). 
Taktiež bola ponúknutá pomoc ohľadne riešenia akéhokoľvek problému 
týkajúceho sa činnosti knižnice. Ku všetkým návštevám bol vyhotovený Záznam 
z metodicko-inštruktážnej návštevy, doplnený o tabuľku plnenia štandardov 
príslušnej knižnice, ktorý bol zaslaný obecným knižniciam aj starostom/starostkám 
a primátorom obcí a miest. 

 V mesiacoch máj, jún, september, december 2019 vykonala riaditeľka GK Mgr. 
Lívia Koleková 4 metodické návštevy v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede, 
v Záhorskej knižnici v Senici a v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave (2x) za účelom 
zosúladenia práce a chodu knižnice. 

       

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 Konzultácie - 74 (telefonické, mailové, osobné) boli poskytnuté v priebehu celého 

roka 2019 pracovníkom obecných knižníc. Napríklad ohľadne správnosti 
vyplňovania štatistickej tabuľky „Prehľad o činnosti knižnice za rok 2018“, ktorá je 
potrebná pre sumarizáciu všetkých verejných knižníc Trnavského kraja (údaje sa 
poskytujú krajskej knižnici KJF v Trnave). Ďalšie konzultácie boli poskytnuté pri 
vyplňovaní štatistického formulára Ročný výkaz o činnosti knižnice za rok 2018 
KULT-10-01 pre MK SR. S pracovníkmi obecných knižníc sa konzultovali aj 
prípadné problémy, ktoré sa vyskytli pri chode knižnice či už telefonicky, mailom 
alebo osobnou návštevou. Konzultácie s knihovníčkami prebehli aj ohľadne tvorby 
a realizácie projektov v rámci FPU na akvizíciu kníh (Pata, Sládkovičovo, Veľké 
Úľany) a modernizáciu knižnice (Pata).    

 Poradenská činnosť pre obecné knižnice bola zameraná na správnosť vyplňovania 
štatistických tabuliek a formulárov. Knižniciam boli poskytnuté informácie a rady 
ohľadne využitia dotačného systému Fondu na podporu umenia na akvizíciu kníh 
a infraštruktúru priestorov Pata, Sládkovičovo, Veľké Úľany). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Evidencia verejných knižníc v okrese Galanta za roky 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 2 2 

Obecné  24 24 24 

Špeciálne  - - - 

Iné  - - - 

Spolu 27 27 27 

 
Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 27 spravodajských jednotiek v rámci okresu 

Galanta – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2018 KULT (MK SR) 10-

01 
 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín za r. 2018 NM (ÚV SR) 01-01 

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2018 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2018 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2019 
 Vypracovanie prehľadu štandardov pre 25 verejných knižníc (1 regionálna, 2 

mestské a 22 obecných knižníc) 
 

Napĺňanie štandardov GK v rokoch 2017 - 2019 
Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2017 2018 2019 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,15 0,10 0,10 0,09 

Počet titulov periodík 50 – 100 99 89 90 

Priemerná suma na 1 KJ 10 10,35 11,35 9,25 

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

Počet študijných miest  35 – 45 19 19 49 

Počet prevádzkových hodín 40 –45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 13.682 13.443 11.370 

Počet výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 8 
9,34 9,09 8,03 

Vyššia úroveň 12 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

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

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 
1,53 1,90 1,61 

Vyššia úroveň 2 

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

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Knižničný spravodajca. Časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho 

kraja – Zuzana Fajnorová, člen redakčnej rady 
 Pod lupou / Nagyító alatt Literárny časopis detí galantského okresu / A Galántai 

járás irodalmi gyermekfolyóirata – Zuzana Fajnorová, člen redakčnej rady 
 Slovenská asociácia knižníc – Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka Kontrolnej 

a revíznej komisie 
 
 
 



 

 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Príprava podkladov k projektom, Mesto Galanta – doplnenie knižničného fondu (na 

rok 2019), Fond na podporu umenia – doplnenie knižničného fondu (na rok 2019), 
Fond na podporu umenia – Obnova interiérového vybavenia Čitárne, Študovne – 
Internetu (na rok 2019), Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 
Doplnenie knižničného fondu (na rok 2020), Fond na podporu umenia – Poznanie 
ukryté v knihe (podujatia na rok 2020), Fond na podporu umenia – Ochrana 
knižničného fondu (na rok 2020) 

 Publikačná činnosť: Knihovnícky obzor, metodicko-inštruktážny časopis pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta, roč. 35, č. 1, 2019, zostavovateľ: 
Zuzana Fajnorová, Galanta, GK 2019. 24 s. formát A5, dostupné na stránke 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/; Knihovnícky obzor, 
metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta, 
roč.34, č. 2, 2019, zostavovateľ: Zuzana Fajnorová, Galanta, GK 2019. 24 s. 
formát A5, dostupné na stránke http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-
obzor/; Slovenské národné povstanie, 75. výročie: bibliografický leták, 
zostavovateľ: Zuzana Fajnorová, Galanta, GK 2019, skladačka, 6 s. 

 Elektronická databáza článkov KIS VIRTUA, v rámci metodického oddelenia GK 
bolo spracovaných 127 článkov 
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http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/


 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Akvizícia knižných jednotiek  
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

13.745,12 2.754,41 6.461,37 22.960,9 2.628 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska zamerania za rok 2019 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

478 753 1.177 220 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska jazyka za rok 2019 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

1.672 859 89 - 8 - 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu GK za rok 2019 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

- - 

 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresu Galanta za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet obyvateľov 14.939 15.081 14.991 

 

Registrovaní čitatelia GK za roky 2017 - 2019 
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2017 2.767 1.160 133 1.313 92 35 14 *  

2018 2.743 1.194 109 1.297 95 33 15 *  

2019 2.803 1.237 104 1.318 99 29 16 *  

* seniori sú evidovaní ako súčasť kapitoly dospelí 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov GK za roky 2017 - 2019 

 
Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2017 216 209 13 438 145 312 38 495 

2018 160 215 9 384 136 241 31 408 

2019 165 198 25 388 122 177 29 328 

 
 



 

 

 

Vývoj návštevnosti GK za roky 2017 - 2019 
 Fyzická Virtuálna* 

2017 38.123 2.724 

2018 37.063 2.956 

2019 34.376 2.956 

*len návštevník online katalógov 
 

Výpožičky GK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Absenčné 87.409 84.098 69.658 

Prezenčné  52.143 53.016 50.883 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 65 51  83 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 188 433 160 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 

- - - 

 
 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2019 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2019 
Skutočnosť  

2019 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 73.500 74.485 101,34% 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. 4,93 4,96 100,60% 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 95 99 104,21% 

Prírastok kn. j. 1.800 2.628 146% 

Úbytok kn. j. 50 0 0 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 135.000 120.521 88,94% 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j. 300 426 142% 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 51.000 50.883 99,77% 

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2.700 2.803 103,81% 

z toho do 15 rokov osoba 900 1.237 137,44% 

Návštevníci návšteva 76.000 76.435 100,57% 

- z toho  fyzickí návšteva 35.000 34.376 98,21% 

- z toho virtuální návšteva 37.500 42.059 112,15% 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 110 180 163,63% 

v tom:  informačná príprava hodina 40 40 100% 
Odborné podujatia, porady podujatie 12 13 108,33% 

Metodické návštevy návšteva 5 25 500% 

Edičná činnosť titul 10 15 150% 

Rešerše titul 50 54 108% 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby GK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

507 536 551 

Bibliografické informácie 3.158 3.203 4.264 

Faktografické údaje 1.759 1.808 1.963 

Rešerše 56 51 54 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  1.344 1.170 1.328 



 

 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby GK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 2.605 1.713 2.808 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 3.946  761 637 

Regionálne informácie 37 33 44 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 6 6 6 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 2 4 2 

Bibliografické letáky 2 3 7 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  37 26 28 

Publikácie 108 21 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá GK 
 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 - - - 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

členské 50 € 
profesijné združenie slovenských knihovníkov a knižníc v rámci ktorého sú 
poskytované odborné informácie z oblasti knihovníctva, vypracúvania podkladov 
k všeobecným a odborným knižničným dokumentom a zákonom 

 Slovenská asociácia knižníc 
členské 120 € 
profesijné združenie slovenských knihovníkov a knižníc v rámci ktorého sú 
poskytované odborné informácie z oblasti knihovníctva, vypracúvania podkladov 
k všeobecným a odborným knižničným dokumentom (stratégia rozvoja 
knihovníctva) a zákonom (autorský zákon, knižničný zákon) a organizovanie 
odborných školení a seminárov 
 

 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.galantskakniznica.sk 
 Rok vzniku webového sídla: 2006 / posledná aktualizácia : 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.) – je v súlade s pravidlami 

 

Návštevnosť webovej stránky GK za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

13.621 29.088 do 30 s. 88,5% 153.014 00:01:42 

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

 
Instagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 TV Krea – propagácia podujatí organizovaných Galantskou knižnicou 
  

Výročné správy organizácie  

 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/rozbor-cinnosti/  
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/10 

 Počet oslovených ZŠ/11 

 Počet oslovených SŠ/5 

 Počet oslovených ZUŠ/0 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami  –  komunikácia prebieha formou 

osobného 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 

o školami je vyhovujúca, celoročne sa pravidelne zúčastňujú na organizovaných 

podujatiach, exkurziách a informačných prípravách. Kladne reagujú na ponúkané 

podujatia organizované GK.  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/sk/rozbor-cinnosti/


 

 

 

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

správa 

Ringató maď. - E - áno 

Beseda so spisovateľkou Zdenkou 
Wenzlovou Švábekovou 

slov. - 2/E - áno 

Prednáška s psychológom pre mamičky – 
Psychológia rozprávky  

maď. - 3/E - áno 

Beseda so spisovateľkou Kristínou 
Baluchovou 

slov. - E - áno 

Beseda so spisovateľkou Ruženou 
Scherhauferovou 

slov. - E - áno 

Beseda s autorkou Ilonou Nagy slov. 
maď. 

- E - áno 

Divadelné predstavenie pre deti Pinocchio slov. 10 5/E - áno 

Noc s Andersenom slov. - E - áno 

Prednáška k 100. výročiu úmrtia M. R. 
Štefánika 

slov. - E - áno 

Z rozprávky do rozprávky – hlasné čítanie pre 
detičky s mamičkami 

slov. - E - áno 

Kreslenie na asfalt - MDD slov. - E - áno 

Celé Slovensko číta deťom slov. 15 5/E - / 

Predstavenie literárneho časopisu             
Pod lupou/Nagyító alatt – 2x 

slov. 
maď. 

- E - / 

Prednáška k 75. výročiu SNP slov. - E - áno 

Prednáška o vzťahovej výchove detí  maď. - E - áno 

Prednáška – Ekologická domácnosť  maď. - E - áno 

Beseda s regionálnym 
spisovateľom Károlyom Fellingerom 

slov. 
maď. 

- E - áno 

Beseda so spisovateľom Branislavom 
Jobusom 

slov. - E - áno 

Prednáška – Židovské obyvateľstvo v I. 
polovici 20. storočia 

slov. 
maď. 

- E - áno 

Beseda so spisovateľom Erikom Ondrejičkom slov. - E - áno 

Prednáška k 30. výročiu Nežnej revolúcie slov. - E - áno 

Prednáška a cvičenie o regenerácii 
a posilňovaní brušného svalstva 

maď. - E - áno 

Divadlo SpozaVoza (Vianočný zázrak) slov. 10 2/E - áno 

Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom slov. - E - áno 

Výstava ilustrácií Miloša Koptáka – Kocúr na 
korčuliach 

slov. - E - áno 

Výber z ilustrácií Jozefa Pobočíka z knihy 
Anny Jónásovej O fontánkovej Dorotke a jej 
vozíčkovej babke 

slov. - E - áno 

Výber z tvorby Matúša Maťátka slov. - E - áno 

 

 

Iné formy propagácie  
- 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 

Vlastivedné múzeum v Galante: 2009-2019 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum Galanta  
tlač: GK 
ISBN: 978-80-89097-38-8     
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 114 strán 
reprodukcie: 1 farebná a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Regionálna bibliografia zostavená k 50. výročiu Vlastivedného múzea v Galante 
mapuje jej činnosť za  posledných 20 rokov - 2009-2019. Činnosť prvých 30 rokov bolo 
vydaná v bibliografii pri príležitosti 30. výročia múzea. 
 
Vodné mlyny v okrese  
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
ISBN: 978-80-89097-37-1 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
rozsah: 52 strán 
reprodukcie: 1 farebná a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Regionálna bibliografia o vodných mlynoch v okrese Galanta mapuje články  
a informácie v tlačených dokumentoch (periodická tlač, knihy). 
 
Kristína Baluchová  
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
rozsah: skladačka [6 s.] 
reprodukcie: 6 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Bibliografický leták vydaný k besede so spisovateľkou. 
 
 



 

 

 

Zdenka Wenzlová Švábeková  
autor: Lenka Medovčíková 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
reprodukcie: 3 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Bibliografický leták vydaný k besede so spisovateľkou. 

 
Rôzne tváre Milana Rastislava Štefánika  
autor: Lenka Medovčíková 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
reprodukcie: 0 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 
 
Bibliografický leták vydaný k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 
 
Slovenské národné povstanie : 29. august 1944  
autor: Zuzana Fajnorová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 
formát: A5 
rozsah: skladačka [6 s.] 
reprodukcie: 2 farebné a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Bibliografický leták vydaný k 75. výročiu Slovenského národného povstania. 
 
Nežná revolúcia : 16.11.1989-29.12.1989  
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
reprodukcie: 0 farebných a 2 čiernobiele reprodukcie 
 
Bibliografický leták vydaný k 30. výročiu Nežnej revolúcie. 
 
 



 

 

 

Pocta Ladislavovi Kubínyimu  
autor: Anna Jónásová ; Judita Kontárová 
vydavateľ: OZ Galanta literárna, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 ks  
formát: 42x30 cm 
rozsah: skladačka 
reprodukcie: 6 farebných a 5 čiernobielych reprodukcií 

 
Príležitostný životopisný leták k 420. výročiu úmrtia a k spomienkovému 
podujatiu Pocta Ladislavovi Kubínyimu.  
 
Kubinyi László tiszteletére 
autor: Anna Jónásová ; Judita Kontárová 
vydavateľ: OZ Galanta literárna, Galanta 
rok vydania: 2019 
jazyk: maďarský 
náklad: 100 ks 
formát: 42x30 cm 
rozsah: skladačka 
reprodukcie: 6 farebných a 5 čiernobielych reprodukcií 

 
Príležitostný životopisný leták k 420. výročiu úmrtia a k spomienkovému 
podujatiu Pocta Ladislavovi Kubínyimu.  
 
Knihovnícky obzor 
autor: Anna Jónásová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 18 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Prvé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre knihovníkov verejných knižníc 
okresu Galanta. 
 
Knihovnícky obzor 
Autor: Anna Jónásová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
fotografie: 22 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 



 

 

 

Druhé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre knihovníkov verejných knižníc 
okresu Galanta. 
 
Pod lupou / Nagyító alatt 
autor: kolektív GK 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 32 strán 
obrázky: 11 farebných 8 čiernobielych 
 
Prvé číslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
Pod lupou / Nagyító alatt 
autor: kolektív GK  
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
obrázky: 15 farebných 9 čiernobielych 
 
Druhé číslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 KONTÁROVÁ, Judita: Pani rozprávkarka – Ilona Nagy. In: Knižničný spravodajca, 

roč. 46, 2019, č. 1, ISSN 1339-4991, s. 14-15 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Milan Rastislav Štefánik. In: Knižničný spravodajca, roč. 46, 

2019, č. 1, ISSN 1339-4991, s. 23 
 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka; FAJNOROVÁ, Zuzana; PERLECZKÁ, Zita; KOLEKOVÁ, 

Lívia: Galantská knižnica v Galante. In: Knižničný spravodajca, roč. 46, 2019, č. 2, 
ISSN 1339-4991, s. 2-4 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Tri výročia. In: Knižničný spravodajca, roč. 46, 2019, č. 2, 
ISSN 1339-4991, s. 16 

 PERLECZKÁ, Zita: Miesto vedomostí: voláš sa knižnica?. In: Knižničný 
spravodajca, roč. 46, 2019, č. 2, ISSN 1339-4991, s. 26-27 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2018. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 1-4 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Personálne zmeny v Galantskej knižnici. In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 5 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Staro-nová riaditeľka Galantskej knižnice. In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 5-6 

 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Týždeň slovenských knižníc 2019. In: Knihovnícky obzor, 
roč. 36, 2019, č. 1, s. 6-9 

 BEDEČOVÁ, Katarína: Ružena Scherhauferová v Pohode. In: Knihovnícky obzor, 
roč. 36, 2019, č. 1, s. 8-9 



 

 

 

 KONTÁROVÁ, Judita: Pani rozprávkarka – Ilona Nagy. In: Knihovnícky obzor, roč. 
36, 2019, č. 1, s. 9-10 

 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Beseda so spisovateľkou Zdenkou Wenzlovou-
Švábekovou. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 10-11 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Ringató v knižnici. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, č. 1, 
2019, s. 12-13 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Pinocchio a Andersen. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, č. 1, 
s. 13-14 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Z rozprávky do rozprávky. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 14-15 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Milan Rastislav Štefánik. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 16 

 PERLECZKÁ, Zita: Celé Slovensko číta deťom. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 16-19 

 MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Letné číslo Pod lupou/Nagyító alatt. In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 19-20 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Stretnutie knihovníkov. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 1, s. 20-21 

 KONTÁROVÁ, Judita: Aká bola naša edičná činnosť v roku 2018? In: Knihovnícky 
obzor, roč. 36, 2019, č. 1, s. 21-23 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Tri výročia. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 4-
5 

 PERLECZKÁ, Zita: Miesto vedomostí: voláš sa knižnica? In: Knihovnícky obzor, 
roč. 36, č. 2, s. 5-6 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Prechádzka okolím. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 
2, s. 6-7 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom. In: 
Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 7 

 PERLECZKÁ, Zita: Ringató v Galantskej knižnici. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 
2019, č. 2, s. 10-11 

 BEDEČOVÁ, Katarína: Zaujímavosti o našej Galante. In: Knihovnícky obzor, roč. 
36, 2019, č. 2, s. 11 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Abecedári. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 12 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Vianočný zázrakv Galantskej knižnici. In: Knihovnícky obzor, 

roč. 36, 2019, č. 2, s. 12-13 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Miroslav Regitko v Galantskej knižnici. In: Knihovnícky 

obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 13 
 HORVÁTHOVÁ, Eva: Rozprávkové dopoludnie. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 

2019, č. 2, s. 14 
 KOLEKOVÁ, Lívia: Pokračovanie obnovy interiéru v Galantskej knižnici. In: 

Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 14-15 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Výstavy v knižnici. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 

2, s. 15-16 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Knihy z KULTMINORu. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 

2019, č. 2, s. 16 
 FAJNOROVÁ, Zuzana; MEDOVČÍKOVÁ, Lenka: Vianočná Lupa. In: Knihovnícky 

obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 19 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Projekty v roku 2019 realizované vďaka finančnej podpore 

FPU. In: Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 20 
 KONTÁROVÁ, Judita: Čo chystáme v roku 2020 v oblasti edičnej činnosti? In: 

Knihovnícky obzor, roč. 36, 2019, č. 2, s. 21 
V zahraničí  
- 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

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  
- 

 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 (guzsu, béva, sk, vkm, szaz, nr, szasz): Önszántukból ritkán tévedvek könyvtárban 

a gyerekek (Deti z vlastnej vôle málokedy zavítajú do knižnice). In: Új Szó, roč, 72, 
20.3.2019, č. 67, ISSN 1335-7050, s. 11-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GK v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby*  prostredníctvom on-line 

formulára 
áno 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

Iné* nie 

* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov GK za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 

* podľa ISO 3166-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
   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:  do 30.4.2019 Mgr. Lívia Koleková 
  od 1.5.2019 Mgr. Emília Dolníková, poverená riadením 

od 1.8.2019 Ing. Pavol Tomašovič 
 

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 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len 
KJF) aj úlohy mestskej knižnice pre mesto Trnava. Je najväčšou verejnou knižnicou 
v celom Trnavskom samosprávnom kraji.   
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov KJF za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 484.000 484.000 458.675 94,77 % 

620 Odvody 169.000 169.000 134.210 91,25 % 

630 Tovary a služby 113.612 121.456 162.232 133,58 % 

640 Bežný transfer 3.000 3.000 2.339 77,97 % 

SPOLU 769.612 777.456 777.456 100 % 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov KJF za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM 5.800 5.800 5.772 99,52% 

SPOLU 5.800 5.800 5.772 99,52% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov KJF za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov 
a stručný 
popis 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov 
a stručný 
popis 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

- - - 
Webová 
stránka KJF 

5.800 - 

SPOLU . .  5.800 . 

 

Tržby a vlastné výnosy    32.192,59 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov KJF z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

Doplňovanie KF 
20.000 18.000 1.850 BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Knižnica je In 
18.693 17.000 915 BV 

3. MK SR Kultúrne poukazy - 347 - BV 



 

 

 

4. MK SR Rekonštrukcia 
zábradlia 

11.600 5.000 580 BV 

SPOLU BV 40.347 3.345  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe KJF za rok 2019 
Celkový 
počet 

objektov 

Názov objektu Stručný popis 
investície * 

Náklady v € 

1 - - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme KJF za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

3 

Pobočka Tulipán 186,25 160 € 

Pobočka Prednádražie 221,76 267 € 

Pobočka Hudobné oddelenie 114 237,36 € 

Pozn.: Knižnica neplatí nájom, platia sa iba prevádzkové náklady 

 

                               Priestorové podmienky KJF za rok 2019 v m2 
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 
 

2.020 1.044,5 1.752 232,6 35,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 
Výstava prác žiakov 
(4. – 9.3.2019) 
autor: Špeciálna základná škola,  
Beethovenova ul. v Trnave                                                                   
organizátor: KJF 
miesto realizácie: beletria 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 62 
 
Výstava žiakov Špeciálnej základnej školy 
Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc. 
 
Ján Mihalkovič 
(4.3. – 8.4.2019) 
autor: Múzeum Ľ. Štúra v Modre 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: schodisko 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava o slovenskom básnikovi Jánovi 
Mihalkovičovi.  
 
Slovensko – krajina plná tajomstiev 
(3. – 24.4.2019) 
autor: Class, s.r.o. Košice 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 333 
 
Výstava o krásach Slovenska určená  
najmenším čitateľom. 
 
 



 

 

 

Ilustrátori ocenení na Bienále Ilustrácií 2017 
(9. – 30.4.2019) 
autor: BIBIANA 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: schodisko 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava ocenených prác ilustrátorov na   
Bienále ilustrácií 2017. 
 

 

Kreslíme si hudobné obrázky 
(17.6. – 28.6.2019) 
autor: Gymnázium J. Hollého v Trnave 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 

Výstava najkrajších prác študentov gymnázia 
Jána Hollého v Trnave na tému Slovenská 
a česká populárna hudba. 
 

M. R. Štefánik a my po jeho stopách 
(15.6. – 2.1.2020)  
autor: KJF  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: schodisko 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Vystavené výtvarné práce v rámci výtvarnej 
súťaže  pre deti spojenej aj s vedomostnou 
súťažou. 
 

Osmijankova literárna záhrada 
(10.7. – 30.9.2019)  
autor: Osmijanko, n.o. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1 234 
 
Výstava pre deti z rozprávkového sveta. 
 



 

 

 

Život a dielo Vojtecha Zamarovského 
(1.10. – 18.10.2019) 
autor: KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 60 

 
Výstava kníh a fotografií pri príležitosti 100. 
výročia narodenia. 
 
Tajný život kníh Daniela Heviera 
(31.10. – 30.12.2019) 
autor: Daniel Hevier 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava propagujúca dielo spisovateľa  
Daniela Heviera. 
 

 

 

Ostatné 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 
Dobrodružstvá cestovania: Červená  
(18.1.2019) 
prednášajúci: Patrik Slanina 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 122 
 
Patrik Slanina je autorom knihy popisujúcej 
Cestu hrdinov SNP - turistickú trasu z Dukly  
na Devín, ktorá je veľkou výzvou pre mnohých 
milovníkov turistických dobrodružstiev. Spev a moderovanie: Ľubomíra Dušaničová. 
Podujatie v rámci cyklu Zaujímavosti Slovenska z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Kam z kanapy. Pätnásť chrámov a jedna veža 
(24.1.2019) 
prednášajúci: Benjamín Škreko, Jozef Šelestiak, Ladislav 
Šebák 
organizátor: KJF  
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 56 
 
Prezentácia kníh Benjamína Škreka, Jozefa Šelestiaka 
a Ladislava Šebáka. Hudba Peter Bonzo Radványi 
a Miroslav Macko. Recitovanie: Pavol Tomašovič 
a moderovanie, Alena Beňová. Podujatie v rámci 
cyklu Trnavské kontexty z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Démon chlast 
(7.2.2019) 
prednášajúci: Johny Peťko 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 23 
 
Drsná výpoveď závislého človeka.  
 
 
 
 



 

 

 

Žijú medzi nami 
(20.2.– 29.11.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF, ZŠ Špačince 
výstup: - 
počet návštevníkov: 342 
 
Cieľom podujatí v tomto cykle je oboznamovať deti so životom postihnutých ľudí, učiť 
ich empatii. V rámci cyklu Žijú medzi nami sa uskutočnilo 16 podujatí. 
 
Trnavské železnice 
(21.2.2019) 
prednášajúci: Marek Engler 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň  
výstup: - 
počet návštevníkov: 65 
 
Prezentácia knihy  Trnavské železnice, ktorá na krásnych retrospektívnych 
fotografiách poodhaľuje históriu trnavských železníc. O vznik tejto zaujímavej 
publikácie sa zaslúžil autor knihy a neúnavný zberateľ všetkých informácii o 
železniciach v trnavskom regióne Bohuslav Kráľovič. Podujatie v rámci cyklu Trnavské 
kontexty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Jarné prázdniny v knižnici 
(25.2. – 1.3.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 119 
 
Podujatie pre deti  počas jarných prázdnin 
s mottom Zažeň nudu spolu s nami. Spolu sa 
uskutočnilo 5 podujatí. 
 
Polychromatické jablko 
(28.2.2019) 
prednášajúci: 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: 
počet návštevníkov: 95 
 
Prezentácia básnickej zbierky Simony Dolníkovej v rámci cyklu Trnavské kontexty. 
Mladá talentovaná poetka prišla trnavskej verejnosti predstaviť svoj básnický debut 
Polychromatické jablko. Hudba: Family Friend, prednes: Tomáš Mosný, moderovanie: 
Pavol Tomašovič. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 



 

 

 

Týždeň slovenských knižníc: Žiť svoju 
báseň 
(4.3.2019) 
prednášajúci: Ivan Štrpka 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF, DJP 
výstup:  
počet návštevníkov: 120 
 
Slávnostné otvorenie 20. ročníka Týždňa 
slovenských knižníc v Trnavskom kraji sa 
uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika.  Podujatie otvoril župan TTSK 
Jozef Viskupič. Vyhlásená bola aj vedomostná a výtvarná súťaž určená deťom do 15 
rokov s názvom Milan Rastislav Štefánik a my po jeho stopách pri príležitosti 100. 
výročia úmrtia tejto osobnosti. Prvým programom podujatia bola beseda s Ivanom 
Štrpkom v  spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave. Moderovanie: 
Oliver Rehák. Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu Knižnica mladým a z verejných 
zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. 
 
Ceruzka a farbička 
(6.3.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 21 
 
Prednášky pre rodičov s deťmi v rámci cyklu Maličkí a mamičky. 
 
Sviňa 
(7.3.2019)  
prednášajúci: Arpád Soltész  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 30  
 
Podujatie v rámci 20. ročníka Týždňa 
slovenských knižníc. Stretnutie so 
spisovateľom Arpádom Soltészom, autorom 
kníh Mäso - vtedy na východe a Sviňa a jedným z najznámejších novinárov, ktorí písali 
v 90. rokoch 20. storočia o mafii, politike a privatizácii na východe Slovenska. 
Moderovanie: Jozef Dado Nagy. Podujatie v rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 



 

 

 

Poštár slimák Oliver 
(8.3.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 
 
Stretnutie detí so spisovateľom Ľubošom  
Bohunickým. 
 
Svet zvierat, krása a kamufláž  
(11.3.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF  
miesto realizácie: KJF                                            
výstup: - 
počet návštevníkov: 65 
 
Podujatie z cyklu Učenie bez školských lavíc. 
 
 
Cestou necestou za polárnym slnkom  
(13.3.2019) 
prednášajúci: prof. Krno 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 30 
 
Rozprávanie priekopníka slovenskej 
expedičnej a diaľkovej turistiky prof. Svetozára 
Krna, ktorý je spisovateľom literatúry faktu a 
vydavateľom cestopisnej literatúry. Svoje zážitky a postrehy z expedícií zachytil v 
štrnástich esejistických cestopisných knihách. Podujatie v rámci cyklu Zaujímavosti 
Slovenska z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Rozprávky zo šípového kra 
(18.3.2019) 
prednášajúci: Daniel Pastirčák 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 
 
Stretnutie detí so spisovateľom Danielom 
Pastirčákom v rámci cyklu Kniha a ešte trochu 
viac. Moderovanie: Veronika Chorvatovičová, 
Helena Horváthová.  
 



 

 

 

Mám doma všetkých okrem seba 
(21.3.2019) 
prednášajúci: 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: 
počet návštevníkov: 46 
 
Prezentácia básnickej zbierky Ruženy Šípkovej pripravená KJF v Trnave na podnet 
autorky. Recitovanie: Margaréta Partelová, hudba: Peter Bonzo Radványi a Ľuboš 
Beňa, moderovanie: Alena Beňová. Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Poézia v próze a próza v poézii 
(28.3.2019) 
prednášajúci: Mária Bátorová, 
Renáta Bojničanová  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Literárne stretnutie v rámci cyklu Trnavská 
poetika s hosťami Máriou Bátorovou 
a Renátou Bojničanovou, hudba: Jana 
Andevská, moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Noc s Andersenom  
(29. – 30.3.2019) 
prednášajúci: 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 48 
 
Nočný pobyt v knižnici pre deti na počesť narodenia dánskeho rozprávkára H.Ch. 
Andersena spojený s tvorivou dielňou, nočným dobrodružstvom v knižničnej záhrade, 
súťažami a rozhovormi a chatovaním. Hostia: župan TTSK Jozef Viskupič, riaditeľ 
Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic, Divadlo SpozaVoza (činoherno-bábkové 
predstavenie Tesla a priatelia), herec Tomáš Mosný ako H. Ch. Andersen. 
 
Les ukrytý v knihe  
(1.4.–15.5.2019) 
prednášajúci: Michal Slávik 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 426 
 



 

 

 

9. ročník celoslovenskej kampane pre deti pri príležitosti Mesiaca lesov, ktorej cieľom 
je prostredníctvom kníh poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť 
a zároveň na ochranu prírody. Hlavný organizátor: Národné lesnícke centrum vo 
Zvolene. Stretnutie s lesným pedagógom Michalom Slávikom. Spolu 70 podujatí.  
 
 
Dni detskej knihy 
(9. – 11.4.2019) 
prednášajúci: Hana Košková, Petra Nagyová-
Džerengová, Ľubica Kepštová, Margit 
Garajszki, Marta Hlušíková, Toňa Revajová, 
Kristína Baluchová, Simona Čechová, Roman 
Brat, Miroslav Regitko, Martin Kellenberger, 
Juraj Martiška, Branislav Jobus, Danuša 
Dragulová-Faktorová, Xénia Faktorová, 
Svetlana Majchráková, Andrea Gregušová, 
Miroslava Varáčková, Zuzana Kubašáková, 
Stanislav Repaský, Peter Bolaček, Marja 
Holecyová, Danica Pauličková, Mária Vrkoslavová, Gabriela Spustová, Beáta 
Kuracinová Vargová, Oksana Lukomska a i.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF, DJP, ZsM, ZŠ Špačince, ZŠ Atómová TT, ZŠ Suchá nad 
Parnou, ZŠ SUT TT, ZŠ Zeleneč, ŠSI Lomonosovova TT 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1500 
 
Celoslovenské podujatie pre deti – na podporu čítania. 36. ročník organizovala KJF 
spolu s Bibianou, Slovenskou sekciou IBBY – Medzinárodnou úniou pre detskú 
knihu,  Divadlom Jána Palárika v Trnave, Západoslovenským múzeom v Trnave, 
Trnavskou univerzitou v Trnave a základnými školami. Slávnostné otvorenie sa 
konalo  v Divadle Jána Palárika, ktoré pre pozvaných hostí a pre deti uviedlo divadelné 
predstavenie Malý princ. Pre detských čitateľov a priaznivcov detskej literatúry boli 
pripravené stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi a ilustrátormi, ktorí sa 
venujú tvorbe pre deti. Hlavným cieľom tohto podujatia je motivovať deti k čítaniu a k 
pravidelnej návšteve knižnice a umožniť im osobne sa stretnúť s tvorcami kníh. Spolu 
sa uskutočnilo 30 podujatí. 
 
Aprílové čítanie 
(10.4.2019)  
prednášajúci: členovia Fóra humoristov 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet účastníkov: 50 
 
Komentované čítanie v rámci cyklu Fórum 
humoristov. Komentovala: Eva Jarábková. 
Účinkovali: Janka Blašková, Ruženka 
Šípková, Benjamín Škreko, Peter Roháč a 
Eva Jarábková. Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč. 



 

 

 

 
Mengeleho dievča 
(2.5.2019) 
prednášajúci: Veronika Tóthová Homolová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 50 
 
Stretnutie so spisovateľkou Veronikou Tóthovou Homolovou a jej knihou Mengeleho 
dievča v rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra. Podujatie moderoval Jozef Dado 
Nagy, z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia. 
 
História v slovenských románoch 
(9.5.2019) 
prednášajúci: Jana Pronská 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
Stretnutie so spisovateľkou Janou Pronskou, autorkou historických románov určených 
prevažne ženám. Stretnutie moderovala Alena Beňová. Podujatie v rámci cyklu 
Súčasná slovenská literatúra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Veľké záhady histórie: Sochy na Veľkonočnom ostrove  
(15.5.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 128 
 
Prednáška na tému záhady histórie pre deti základných škôl z cyklu Učenie bez 
školských lavíc. 
 
Ani Schindler ani Winton 
(16.5.2019) 
prednášajúci: Stanislav Motl 
organizátor: KJF, Český spolok 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 47 
 
Prednáška známeho českého reportéra a 
dokumentaristu Stanislava Motla o Antonínovi Kalinovi, 
záchrancovi tisícok ľudí počas 2.  sv. vojny, o ktorom 
vydal knihu. Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín a Ministerstva zahraničných vecí ČR. 



 

 

 

 
 
 
Májový kvet 
(16.–18.5.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: nádvorie trnavskej radnice 
výstup: - 
počet návštevníkov: 151 
 
Stretnutie čitateľov v rámci cyklu Maličkí a mamičky na nádvorí trnavskej radnice 
počas každoročnej výstavy Májový kvet. 
 
Pradejiny: Prekvapenia a omyly o dinosauroch  
(17.5.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 185 
 
Prednáška pre deti základných škôl na tému dejiny z cyklu Učenie bez školských lavíc. 
 
Putovanie po Slovensku  
(30.5.2019) 
prednášajúci: Daniel Kollár  
organizátor: KJF                         
miesto realizácie: čitáreň  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 43 
                                                                            
Rozprávanie Daniela Kollára  o krásach 
Slovenska a prezentácia nových publikácií. O 
veselé historky z putovania po Slovensku 
v rámci cyklu Zaujímavosti Slovenska sa podelili hostia - Marián Šajnoha – horolezec, 
publicista a dlhoročný predseda Spolku JAMES a Ivan Bajo – Trnavčan, spisovateľ, 
horolezec a ilustrátor. Hudba: Kliment Ondrejka. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
Celé Slovensko číta deťom 
(3.–7.6.2019) 
prednášajúci: Ján Čápka, Oľga Kohútiková, Oksana Lukomska, Gabriela Spustová, 
Danuša Dragulová - Faktorová, Svetlana Majchráková 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 421 
 



 

 

 

5. týždeň celoslovenskej kampane. Na čítanie boli pozvaní hostia, ktorí zaujali deti aj 
svojím rozprávaním. Každé stretnutie sa končilo autogramiádou a spoločným fotením. 
Hostia: Ján Čápka, Oľga Kohútiková, Oksana Lukomska, Gabriela Spustová, Danuša 
Dragulová - Faktorová, Svetlana Majchráková. Spolu: 9 podujatí. 
 
Odchody a návraty 
(13.6.2019) 
prednášajúci: Miroslav Demák 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
Letné stretnutie v rámci cyklu  Trnavská poetika s hosťom Miroslavom Demákom. 
Spev: Mária Valentová. Podujatie moderovali Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič, z 
verejných zdrojov bolo podujatie podporené Fondom na podporu umenia. 
Spoluorganizátormi boli Mesto Trnava, Klub priateľov Trnava, Slovenské centrum 
PEN, Klub nezávislých spisovateľov a Odbočka spolku slovenských spisovateľov 
v Trnave. 
 
Humor nemá prázdniny 
(26.6.2019) 
prednášajúci: členovia Fóru humoristov 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet účastníkov: 35 
 
Komentované čítanie v rámci cyklu Fórum humoristov. Komentovala: Eva Jarábková. 
Účinkovali: Janka Blašková, Benjamín Škreko, Peter Roháč, Emil Piešťanský, Beata 
Kuracinová Vargová. Hudba: Jana Andevská. 
 
Prázdninový superklub 

(každá streda počas letných prázdnin – júl, august) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF, Spolok sv. Vojtecha v Trnave, Hrad Červený Kameň, Detská 
farma Humanita Králová pri Senci 
výstup: - 
počet návštevníkov: 809 
 
27. ročník prázdninového superklubu s témou Kultúrne dedičstvo nielen mať, ale i do 
budúcnosti zachovať. Stretnutia sa konajú každú stredu počas letných prázdnin. 
 
Letná trnavská poetika  
(3.7.2019) 
prednášajúci: Zlata Matláková, Etela Farkašová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 50 



 

 

 

 
Pokračovanie cyklu milovníkov poézie pod názvom Trnavská poetika s hosťami  Zlatou 
Matlákovou, Etelou Farkašovou. Hudba: Jana Andevská. Podujatie moderovali Štefan 
Kuzma a Pavol Tomašovič. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. Spolupracovali: Mesto Trnava, Klub priateľov Trnava, Slovenské centrum 
PEN, Klub nezávislých spisovateľov a Odbočka spolku slovenských spisovateľov 
v Trnave. 
 
Zázračné kľúče Márie Ďuríčkovej 
(10.9.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 

Činoherno-bábkové predstavenie  k 100. výročiu narodenia Márie Ďuríčkovej. 

Egon z Trolaskov 
(12.9.2019) 
prednášajúci: Ivan Szabó 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 21 
 
Beseda s jubilujúcim prozaikom a autorom 
literatúry faktu Ivanom Szabóm, 
štvornásobným laureátom medzinárodnej 
ceny Egona Erwina Kischa a laureátom 
národnej Ceny Vojtecha Zamarovského udeľovanej za trvalý prínos do slovenskej 
literatúry faktu. V rámci cyklu Zaujímavosti Slovenska autor porozprával prítomným 
o svojich 27 vydaných knihách  a dvoch pripravovaných. Moderoval: Martin Jurčo. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Abecedári 
(23.9.2019)  
prednášajúci: Erik Ondrejička  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: -  
počet návštevníkov: 106 
 
Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Erikom 
Ondrejičkom v rámci cyklu Kniha a ešte trochu 
viac. Moderovanie: Veronika Chorvatovičová, 
Dana Vaculíková. 
 
 
 



 

 

 

Ja som Inna 
(24.9.2019) 
prednášajúci: Petronela Dušová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 73 

Divadlo a diskusia pre deti s Theatro Neline – Petronelu Dušovou.  

M.R. Štefánik a my po jeho stopách 
(26.9.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Košariská 
výstup: - 
počet návštevníkov: 42 

Záverečné podujatie  pre deti k 100. výročiu narodenia osobnosti – výlet do Košarísk.  

Alžbeta Báthoryová a nové objavy 
v čachtickom podzemí  
(26.9.2019) 
prednášajúci: Milan Zacha Kučera 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
 
Prednáška o dejinách Čachtického hradu   
spojená s videoprojekciou. Kreatívny riaditeľ 
Československej filmovej spoločnosti a spisovateľ literatúry faktu Milan Zacha Kučera, 
ktorý sa osobne zúčastnil čistenia a odkrývania nových častí doposiaľ neobjaveného 
čachtického hradu, pútavo rozprával o nových objavoch v čachtickom podzemí aj 
o samotnej grófke Báthoryovej. 
 
Tajomstvo Dračej steny 
(30.9.2019) 
prednášajúci: Jozef Žarnay 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 73 
 
Stretnutie detí v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac s jubilujúcim spisovateľom 
Jozefom Žarnayom. Moderovanie: Veronika Chorvatovičová, Helena Horváthová. 
 



 

 

 

Hľadanie perspektívy  
(3.10.2019) 
prednášajúci: Laco Struhár  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
 
Rozprávanie s Ladislavom Struhárom, 
známym fotografom, cestovateľom a autorom 
viacerých ocenených kníh. Moderoval: Martin 
Jurčo. Podujatie v rámci cyklu Zaujímavosti Slovenska z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Kto bol Michal Milan Harminc? 
(7.10.2019) 
prednášajúci: -  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 20 

Spomienkové podujatie k 150. výročiu narodenia architekta budovy Knižnice J. 

Fándlyho v Trnave, Michala Milana Harminca. 

Čechoslováci v španielskej občianskej 
vojne  
(10.10. 2019) 
prednášajúci: Stanislav Motl 
organizátor: KJF, Český spolok 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 41 
 
Rozprávanie Stanislava Motla o španielskej 
občianskej vojne (1936 – 1939), kde i občania 
Československa obetovali svoje životy za slobodu a demokraciu.  Hrôzy španielskej 
vojny zaznamenal aj film pod názvom Čechoslováci v španielskej občianskej vojne, 
ktorý si prítomní mohli pozrieť. 
 
Židovské príbehy 
(10.10.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 67 

Činoherno-bábkové predstavenie pre deti.  



 

 

 

 

Veľká októbrová... Iba tak revolučne 
(17.10.2019) 
prednášajúci: členovia Fóra humoristov  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet účastníkov: 35 
 
Októbrové komentované čítanie v rámci cyklu Fórum humoristov. Hostia: Janka 
Blašková, Benjamín Škreko, Peter Roháč, Ruženka Šípková, Pavol Tomašovič, Eva 
Jarábková. Scenár a moderovanie: Eva Jarábková. Hudba: Standard & Komrades. 
 
Jantárové oči 
(18.10.2019) 
prednášajúci: Jaroslav Monte Kvasnica 
organizátor: KJF, Štátny archív v Trnave  
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 75 
 
Rozprávanie  Jaroslava Monte Kvasnicu, 
publicistu, spisovateľa, cestovateľa  
a popularizátora  prírody a vlkov. Hudobný 
sprievod: Allan Mikušek a Henrich Novák. Moderoval: Ivan Matušek.  
 
Minulosť ľudstva 
(21.10.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 100 
 
Prednáška pre deti základných škôl na tému história ľudstva z cyklu Učenie bez 
školských lavíc. 
 
Trnavská poetika 
(23.10.2019) 
prednášajúci: Erik Ondrejička, Štefan Kuzma 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: 
počet účastníkov: 30 
 
Pokračovanie cyklu milovníkov poézie pod názvom Trnavská poetika. Hostia: Erik 
Ondrejička, Štefan Kuzma. Hudba: Ildikó Kraicová. Moderovanie: Pavol Tomašovič. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V spolupráci so 



 

 

 

Slovenským centrom PEN, Klubom nezávislých spisovateľov a Odbočky spolku 
slovenských spisovateľov v Trnave. 
 
Dve zo sedem s r.o.  
(8.11.2019) 
prednášajúci: Oľga Feldeková,  
Elena Vacvalová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 110 
 
Stretnutie so známymi osobnosťami – 
humoristkami Oľgou Feldekovou, Elenou 
Vacvalovou. Hudba: Katarína Feldeková. Moderovanie: Alena Beňová. 
 
Názov: Retro Trnava  
(14.11.2019) 
prednášajúci: Simona Jurčová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 98 
 
Prezentácia novej publikácie od Simony 
Jurčovej je pohľadnicovou prechádzkou po 
Trnave v rokoch 1948 až 1989. Pod taktovkou 
Daniela Kollára si prítomní v rámci cyklu Zaujímavosti Slovenska vypočuli nielen 
rozprávanie o retro Trnave, ale sa podelili i o svoje spomienky. Celé podujatie spestril 
hudobnou produkciou Kliment Ondrejka zo skupiny Prešporok. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Zem. Trhanie kontinentov 
(18.11.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 134 
 
Odborné prednášky vedeckého publicistu Dušana Valenta pre deti z cyklu Učenie bez 
školských lavíc. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nedočkavý prvák 
(19.11.2019) 
prednášajúci: Dana Podracká  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 60 
 
Stretnutie detí s jubilujúcou spisovateľkou 
Danou Podrackou v rámci cyklu Kniha a ešte 
trochu viac. Moderovanie: Veronika 
Chorvatovičová, Helena Horváthová. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Rudo a Ruzká klazika 
(20.11.2019) 
prednášajúci: Daniel Majling 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 28 
 
Stretnutie so spisovateľom Danielom Majlingom v rámci cyklu Súčasná slovenská 
literatúra. Moderovanie: Jozef Dado Nagy. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.  
 
Trnava a Trnavčania  
(27.11.2019) 
prednášajúci: Simona Jurčová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 91 
 
Rozprávanie autorky Simony Jurčovej o knihe 
Trnava a Trnavčania spojené s 
autogramiádou, ktorá je pokračovaním 
úspešnej knihy Trnava - prechádzka v čase. Moderoval: Pavol Tomašovič.  
 
Sama 
(28.11.2019) 
organizátor: KJF, Český spolok 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
Dokument o známej českej herečke a spisovateľke Lube Skořepovej spojený s 
besedou  pripravila knižnica už tradične s Českým spolkom v trnavskom regióne. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí ČR.O 



 

 

 

tvorbe filmu, priateľstve a živote českej herečky rozprával režisér a scenárista filmu 
Otakar Faifr a producent a strihač filmu Michal Novák.  
 
Možno príde aj Mikuláš... 
(5.12.2019) 
prednášajúci: členovia Fóra humoristov 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet účastníkov: 43 
 
Program v rámci cyklu Fórum humoristov. Účinkovali: Eva Jarábková Chabadová, 
Viera Mikušová Roderová, Ladislav Szalay, Mikuláš Jarábek, Juraj Ďúran. 
Moderovanie: Mikuláš Jarábek. Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč 
 
Mikulášske čítanie 
(6.12.2019) 
prednášajúci: - 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 229 
 
Spolupráca s materskými centrami v rámci cyklu Žijú medzi nami. 
 
Fčely, fčely, fčeličky 
(10.12.2019) 
prednášajúci: Martin Michalík 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 44 

Stretnutie detí so včelárom Martinom Michalíkom. 

Kto je to? 
(11.12.2019) 
prednášajúci: -  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
Prezentácia novej náučno-vedomostnej spoločenskej hry Kto je to? z vydavateľstva 
DAJAMA v rámci cyklu Zaujímavosti Slovenska. Cieľom hry je nielen zabaviť sa, ale 
aj spoznať osobnosti Slovenska a zahraničia. Celé podujatie spestrili hudobnou 
produkciou Kliment Ondrejka a František Petriška zo skupiny Prešporok. Podujatie z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
 



 

 

 

Vianočná poetika 
(12.12.2019) 
prednášajúci: 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 57 
 
Vianočné obdarovanie poéziou. Prezentácia novej básnickej zbierky Štefana Kuzmu 
atlas bielej v rámci cyklu Trnavská poetika. Scenár a moderovanie: Pavol Tomašovič, 
Štefan Kuzma. Hudba: Jana Andevská. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.  
 

Adventné čítanie 
(16.12.2019) 
prednášajúci: Toňa Révajová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 42 

Stretnutie detí so spisovateľkou Toňou 

Révajovou.  

Chyťme šťastie za gombík 
(17.12.2019) 
prednášajúci: Svetlana Majchráková, Oksana Lukomska 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 41 

Stretnutie detí so spisovateľkou detskej literatúry Svetlanou Majchrákovou 

a ilustrátorkou Oksanou Lukomskou.Súť 

Jašenie s Jašom 
(17.12.2019) 
prednášajúci: Hana Košková, Jitka Součková 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 26 

Stretnutie so spisovateľkou Hanou Koškovou a ilustrátorkou Jitkou Součkovou.   



 

 

 

Optimistka z presvedčenia  
(18.12.2019) 
prednášajúci: Zuzana Kronerová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 80 
 
Stretnutie čitateľskej verejnosti so známou 
a obľúbenou filmovou a divadelnou herečkou 
Zuzanou Kronerovou. Predstavenie knihy 
rozhovorov Jána Štrassera s herečkou pod názvom Optimistka z presvedčenia. 
Moderoval Pavol Tomašovič. 
 

 
Súťaže 
 

Hollého pamätník 
(26.3.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
Školské kolo Spojenej školy na Spojnej ulici v Trnave. 
 
Súťaž v speve 
(22.5.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Súťažili deti zo Špeciálnej školy na Lomonosovovej ulici.  
 
 
 
 
M. R.Štefánik a my po jeho stopách 
(september – december 2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 201 
 
Výtvarná súťaž pre deti spojená s 
vedomostnou súťažou. 
 
 
 



 

 

 

Hudobné podujatia 
 

Novoročný koncert  
(25.1.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 60 
 
Koncert klavírnej triedy Mgr. Františky Bašovskej zo ZUŠ. 

 
Félix Mendelson Bartholdy 
(5.,6.,21.2.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 43 
 
Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 210. 
výročia narodenia skladateľa. 

 
Mikuláš Schneider-Trnavský 
(marec – máj 2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 345 
 
Hudobno-slovné pásmo k životu a dielu trnavského rodáka M. Schneidera 
Trnavského. 

 
Môj život s hudbou 7 
(8.3.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 70 
 
Stretnutie s mladou bubeníčkou Nikoletou Šurinovou. 

 
 

 



 

 

 

Vítanie jari 
(19.-22.3. a 4.-7.4.2019)  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 98 
 
Hudobno-slovné pásmo o jarných zvykoch 
v našom kraji. 

 
 
 

Koncert skupiny Gemini – Irish music 
(9.4.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
 
V rámci 36. ročníka Dní detskej knihy sa 
uskutočnil koncert skupiny Gemini. 

 
 

Ľudské telo a zdravie 
(7.2,14.3,14.5.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 94 
 
Hudobno-slovné pásmo pre deti z MŠ. 

 
 
 

Elán 
(26.8.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
 
Hudobno-slovné pásmo o slovenskej hudobnej skupine. 

 
Odkiaľ prišiel jazz? 
(16.,17.,26.9.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 52 
 



 

 

 

Hudobno-slovné pásmo o vzniku hudobného žánru. 
 

Prišla jeseň 
(18., 29.,31.10. a 13.,20.,21.,29.11.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 158 
 
Hudobno-slovné pásmo o jesenných zvykoch. 

 
Vianočný koncert 
(13.12.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 72 
 
Vianočný koncert venovaný mentálne postihnutým ľuďom. 
 
Koledy, vinše, obyčaje 
(18.12.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 
 
Hudobno-slovné pásmo o vianočnom období. 

 
 

Čítania 
 

Noc literatúry 
(22.5.2019) 
organizátor: České centrum, DJP, KJF  
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
6. ročník celoslovenského podujatia Noc literatúry organizovalo Divadlo Jána Palárika 
v Trnave. Knižnica bola jedným z miest čítania. Okrem knižnice sa čítalo i v sobášnej 
sieni radnice, v Synagóge – Centre súčasného umenia, v Malom Berlíne, v 
Rotunde Spiegelsaal a v Divadle Jána Palárika v Trnave. Prvým čítajúcim v KJF po 
úvodných slovách bol Bohumil Chmelík. 
 



 

 

 

Prejdime sa spolu po kultúrnej ceste 
(16.9.2019)  
organizátor: KJF, mesto Trnava 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 20 
 
Čítanie Pavla Tomašoviča  románu J. Verna 
v rámci Európskeho týždňa mobility. 
 
 
Festival Jána Smreka 
(12.,13.11.2019) 
organizátor: Slovenské centrum PEN, KJF  
miesto realizácie: Malý Berlín, čitáreň,  
GJH Trnava 
výstup: - 
počet návštevníkov: 90 
 
Hosťami festivalu boli: Ana Bladiana, Erik 
Ondrejička, Horst Samson, Andrea Tavernati, 
Milan Richter. Moderovanie: Pavol Tomašovič, 
Milan Richter, Annabel Villar, Julio Pavanetti, Renáta Bojničanová, Miroslav Demák. 
Hudba: Jana Andevská. Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.  
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Nová maturita z angličtiny  
(6.2.2019) 
miesto realizácie: KJF 
počet návštevníkov: 100 
 
Prednášateľka doc. Jana Bérešová, ktorá pôsobí na Katedre anglického jazyka a 
literatúry na Pedagogickej fakulte TU v Trnave, študentom Strednej priemyselnej  
školy a Strednej športovej školy v Trnave poradila tipy a stratégie k vypracovávaniu 
písomných maturitných testov z anglického jazyka a ako sa pripraviť k písomnej i 
ústnej maturitnej odpovedi z anglického jazyka.  
 
CYKLUS: Knižnica mladým: Za tajomstvami názvov a pomenovaní 
(15.5.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup:  
počet návštevníkov: 63 
 
Vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte TU v Trnave 
Juraj Hladký  je známy aj ako autor kníh súvisiacich s trnavským regiónom. Venuje sa 
dejinám slovenského jazyka. Študenti sa dozvedeli aj o tvorbe a význame svojich 



 

 

 

priezvisk, čo vyvolalo medzi mládežou nadšenú diskusiu. Moderátor: Martin Jurčo. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Život a dielo Milana Rastislava Štefánika  
(4.6.2019) 
miesto realizácie: KJF 
počet návštevníkov: 56 
 
Prezentácia dokumentárneho filmu o živote a diele Milana Rastislava Štefánika, ktorý 
si pozreli študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej a študenti Strednej 
zdravotníckej školy v Trnave. Nový pohľad na tohto velikána doby sa usiloval zachytiť 
v dokumente historik, samostatný vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied Michal Kšiňan, ktorý predstavil i svoju knihu o M. R. Štefánikovi a 
porozprával študentom  málo známe informácie o tomto slovenskom politikovi. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Legenda o jazyku  
(12.9.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 90 
 
Stretnutie študentov so spisovateľom 
Pavlom Rankovom moderoval Dado Nagy. 
 
 
Význam Slovenského národného povstania  
(18.9.2019) 
prednášajúci: Martin Posch 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 57 
Prednáška Martina Poscha o priebehu SNP. 
Pri príležitosti  75. výročia  SNP  si študenti 
Strednej športovej školy J. Herdu v Trnave a 
študenti Strednej priemyselnej školy v Trnave 
vypočuli v čitárni Knižnice JF v Trnave pútavú  
prednášku, ktorú  prezentoval študentom historik, samostatný vedecký pracovník 
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Martin Posch. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 



 

 

 

Ako prebiehal November  
(20.11.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 28 
 
Podujatie pre študentov venované 30. výročiu 
Nežnej revolúcie. Ako hosť vystúpil účastník 
a jeden  z hlavných aktérov Novembra 89 
v Trnave Vlado Oktavec. Druhým hosťom bol 
Jozef Lenč, slovenský politológ, ktorý v súčasnosti vyučuje na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave a pravidelne komentuje politické dianie na Slovensku.  Moderoval: 
Pavol Tomašovič. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Zimná tvorivá dielňa (4.1.2019) individuálne TD v oddelení pre deti, počet 
návštevníkov 20 

 Knižničné srdiečko/výroba valentíniek (14.2.2019) individuálne TD v oddelení pre 
deti, počet návštevníkov 7 

 Veľká noc prichádza/výroba veľkonočných ozdôb (18.4.2019) individuálne TD v 
oddelení pre deti, počet návštevníkov 7 

 Jeseň pani bohatá/výroba artefaktov spojených s jeseňou (31.10.2019) 
individuálne TD v oddelení pre deti, počet návštevníkov 26 

 Medovníčky (1.10.2019) individuálne TD v oddelení pre deti, počet návštevníkov 
26 

 

 

Odborné 
 

Krajská porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK 
(20.3.2019) 
organizátor: KJF, SNK Martin 
miesto realizácie: Malokarpatská knižnica v Pezinku  
výstup: - 
počet návštevníkov: 15 
 
Školenie k GDPR 
(25., 27.3.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 37 

 
Katalogizačné pravidlá RDA 
(10. – 11.6.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  



 

 

 

výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
 
Porada k prieskumu spokojnosti používateľov KJF 
(9.9.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 13 
 
Školenie k online katalógu Virtua  
(17.,20.9.,7.10.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 22 
 
Exkurzia do knižníc v Bratislave  
(25.9.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Bratislava  
výstup: - 
počet návštevníkov: 5 
 
Porada riaditeľov a metodikov TTSK a BSK  
(30.10.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Porada knihovníkov verejných knižníc okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany  
(19.11.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 21 
 
 
Semináre 
 

Komunikačné zručnosti a asertivita v podnikaní 
(13.2.2019) 
organizátor: KJF  
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
 
Seminár v priestoroch knižnice s lektorom z Národného podnikateľského centra určený 
nielen pre knihovníkov ale aj širokú verejnosť. 



 

 

 

 
Fantázia čítania 
(10.4.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Trnavská univerzita 
výstup: - 
počet návštevníkov: 90 
 
Celoslovenský seminár a dva workshopy pre 
knihovníkov, pedagógov materských  a 
základných škôl v rámci Dní detskej knihy.  
 
 

 

Ostatné 
 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Učiteľka 
(29.1.2019) 
organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 5 

 
Premietanie filmu pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. 
 
Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Vojtech 
(27.2.2019) 
organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
 
Premietanie českého filmu pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. 
 
Mozgový jogging  
(marec – december 2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 188 
 
Stretnutia určené seniorom, ktorí si chcú 
osvojiť techniky trénovania pamäti a ich 
využitie v každodennom živote. Počas 
tréningu účastník absolvoval cyklus stretnutí, 
na ktorých sa naučil zvládať viaceré techniky 
aktivizácie pamäti.  
 
 
 



 

 

 

Spolu to zvládneme  
(marec – december 2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 60 
 
Vzdelávací počítačový kurz pre začiatočníkov v oblasti práce s počítačom, s 
internetom a e-mailom. Kurzy boli určené pre seniorov, ktorí ešte neprišli do kontaktu 
s počítačom, prípadne s ním pracovali veľmi málo. Účastníci kurzu sa oboznamovali 
so základmi práce s počítačom (písanie a úprava textov, vloženie a úprava obrázku, 
práca s webom a elektronickou poštou). 
 
Prednášky Oddelenia pre nevidiacich 
(marec – jún 2019) 
organizátor: KJF, KSÚNSS 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
 
Pravidelné prednášky pre nevidiacich 
v špecializovanom oddelení knižnice. 
 
Katolícka moderna 
(18.3.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 62 
 
Literárna hodina pre študentov Strednej polytechnickej odbornej školy.  
 
Kino pre nevidiacich a slabozrakých: ŠTBák 
(4.4.2019) 
organizátor: KJF, Slovenská knižnica  
pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 
 
Prezentácia oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých  
(9. – 11.5.2019 a 21.9.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: námestie Trnava, KJF 
výstup:  
počet návštevníkov: - 
 
Prezentácia oddelenia na každoročných trnavských podujatiach Májový kvet a Biela 
pastelka. 
 



 

 

 

Festival rozhlasovej hry 
 (10. – 12.6.2019) 
organizátor: RTVS, TTSK, KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup:  
počet návštevníkov: 40 
 
Verejné počúvanie nominovaných 
rozhlasových hier vytvorených v RTVS 
v uplynulých dvoch rokoch. Cieľom bolo 
stretnutie tvorcov s poslucháčmi, ohodnotenie 
najlepších tvorcov a posilnenie záujmu o kráľovnú rozhlasových žánrov. V rámci 
podujatia sa konalo stretnutie so spisovateľom Pavlom Rankovom.  
 

Júnová  burza kníh 
(17. – 21.6.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1 000 
 
Tradičná burza kníh v spolupráci so SSKK. 
 
Kino pre nevidiacich a slabozrakých: 
Domáca opatera 
(19.9.2019) 
organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 
 
Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Wilsonov 
(24.10.2019) 
organizátor: KJF, Slovenská knižnica  
pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 9 
 
Vianočná burza kníh 
(9. – 11.12.2019) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 500 
 
Tradičná predvianočná burza kníh po prvýkrát 
v priestoroch suterénu knižnice. 
 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy  
 Obecná knižnica Prašník (19.1.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Dolný Lopašov (19.1.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Ostrov (19.1.2019) - knižnično-informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Kočín – Lančár (19.1.2019) - konzultovanie možností obnovy 

knižnice  
 Mestská knižnica Vrbové (19.1.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Boleráz (27.3.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Bíňovce (27.3.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Horné Orešany (27.03.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Dolné Orešany (27.3.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Smolenice (27.3.2019) - konzultovanie možností obnovy knižnice  
 Záhorská knižnica v Senici (12.4.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Dolné Otrokovce (20.5.2019) -  optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Pastuchov (20.5.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Dolné Trhovište (20.5.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Mestská knižnica Hlohovec (20.5.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Hubina (29.5.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Moravany nad Váhom (29.5.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Ratnovce (29.5.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Sokolovce (29.5.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Horné Trhovište (29.5.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Galantská knižnica (26.6.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných služieb 

a činností  
 Záhorská knižnica (3.7.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných služieb 

a činností  



 

 

 

 Obecná knižnica Pečeňady (27.8.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností  

 Obecná knižnica Borovce (11.9.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností  

 Obecná knižnica Trebatice (11.9.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností  

 Obecná knižnica Šterusy (11.9.2019) - konzultovanie možností obnovy knižnice  
 Obecná knižnica Kočín – Lančár (11.9.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Nižná (11.9.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Siladice (13.9.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Chtelnica (17.09.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Veselé  (24.9.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Dubovany (24.9.2019) - konzultovanie možností obnovy knižnice  
 Obecná knižnica Veľké Kostoľany (24.9.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Sasinkovo (24.9.2019) - konzultovanie možností obnovy knižnice  
 Obecná knižnica Dolná Krupá (9.10.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Trstín (9.10.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Naháč (9.10.2019) -  konzultovanie možností obnovy knižnice  
 Obecná knižnica Dobrá Voda (9.10.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Dolná Krupá (23.10.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Buková  (23.10.2019) -  konzultovanie možností obnovy knižnice  
 Obecná knižnica Lošonec (23.10.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Košolná (23.10.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Brestovany (11.11.2019) - optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností  
 Obecná knižnica Vlčkovce  (11.11.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Opoj (11.11.2019) - optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 Obecná knižnica Voderady (11.11.2019) optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností  
 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť  
 Obecná knižnica Žlkovce (15.1.2019) – poradenstvo k ročnej štatistike verejnej 

knižnice 
 Obecná knižnica Siladice (18.3.2019) – poradenstvo k obnove a modernizácii 

knižnice 



 

 

 

 Obecná  knižnica Siladice (19.6.2019) – poradenstvo k obnove a modernizácii 
knižnice a možnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov financií 

 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave 
(30.7.2019) - konzultácie k referenčným službám verejných knižníc v TTSK 

 Obecná knižnica Chtelnica (8.8.2019) – poradenstvo k akvizícii 
 Slovenská národná knižnica, p. Henschová (30.10.2019) – podklady ku 

knihovníckemu kurzu  
 Obecná knižnica Brestovany (7.11.2019) – poradenstvo k možnosti čerpania 

mimorozpočtových zdrojov financií 
 Poradenstvo (8.11.2019) – poradenstvo študentke vysokej školy k  marketingu 

a marketingovej stratégii KJF 
 Slovenská národná knižnica, p. Henschová (13.11.2019) – podklady ku 

knihovníckemu kurzu  
 Mestská knižnica Leopoldov (19.11.2019) – konzultácie k vyraďovaniu a akvizícii 

v KJF 
 Metodické konzultácie (169) prebiehali aj prostredníctvom e-mailovej alebo 

telefonickej komunikácie, konzultácie sú poskytované obecným knižniciam, 
mestským knižniciam a regionálnym knižniciam v kraji, odborníkom z oblasti 
školstva a kultúry, študentom zaoberajúcim sa knižnično-informačnou vedou, 
odborné konzultácie sa uskutočňovali v rámci štatistického zisťovania, konzultácie 
k vypĺňaniu štatistík a knižničnej legislatívy, poradenstvo pri vypracovávaní žiadostí 
do Fondu na podporu umenia, konzultácie k zefektívneniu činnosti knižnično – 
informačných služieb, možnosti čerpania dotácií z FPU alebo knižnično-
informačnej vede 

 

 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec, 

Piešťany a Trnava 
 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2018 KULT MK SR     (10-01) za 

KJF v Trnave 
 Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc (ďalej len „RK“)   a regionálnej      
 Vyhodnotenie knižnice s krajskou pôsobnosťou (ďalej len RKK) pre    zriaďovateľa 
 Spracovanie prehľadu činnosti RKK a RK v TTSK „Regionálne knižnice TTSK   

v roku 2018“ 
 Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov v spolupráci    
 Vyhodnotenie s metodickými  oddeleniami regionálnych knižníc 
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov   „Verejné 

knižnice TTSK v roku 2018“ 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec za roky 
2017 - 2019 

 2017 2018 2019 

Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  79 78 79 

Špeciálne  - - - 

Iné  - - - 

Spolu 84 83 84 



 

 

 

 Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2018 
 Spracovanie Ročného výkazu o neperiodických publikáciách MK SR(KULT) 4-01 

za KJF v Trnave za rok 2018 
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc  TTSK podľa okresov „Verejné 

knižnice TTSK v roku 2018“ 
 Spracovanie štandardov RKK a RK pre TTSK 

  
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za KJF v r. 2018 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2018 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok  2019 

 

Napĺňanie štandardov KJF v rokoch 2017 - 2019 
Štandardy 60.001 – 100.000 obyv. ukazovateľ 2017 2018 2019 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,13 0,06 0,07 0,08 

Počet titulov periodík 200 – 300 227 215 225 

Priemerná suma na 1 KJ 10 11 10,9 11,34 

Počet PC s internetom pre verejnosť 12 – 20 12 12 15 

Počet študijných miest  80 – 120 145 149 155 

Počet prevádzkových hodín 54 – 58 54 54 54 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 10.652,0 9.840,7 9.847,1 

Počet 
výpožičiek na 
1 obyvateľa 

Základná úroveň 4,1 4,1 4,1 4,2 

Vyššia úroveň 8 

%používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 15,4 15,4 16,3 16,49 

Vyššia úroveň 18 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 0,97 0,94 0,94 1 

Vyššia úroveň 2 

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

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Celoslovenský a krajský výbor Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – Mgr. 

M. Danková 
 Národná komisia pre služby pri SNK v Martine – Mgr. E. Dolníková 
 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR – Mgr. I. Gálusová 
 Pracovná skupina pre informačné technológie pri SNK – Bc. J. Brliťová 
 Pracovná skupina pre prácu v KIS VIRTUA  - Mgr. I. Gálusová, Bc. J. Brliťová, 

Mgr. E. Dolníková  
 Redakčná rada Knižničného spravodajcu – Mgr. E. Dolníková, Mgr. M. Danková,  
 Redakčná rada Čarušky – Mgr. E. Dolníková, V. Chorvatovičová,  A. Beňová, L. 

Karabová  
 Redakčná rada webovej stránky: Mgr. E. Dolníková, PhDr. A. Vozárová, Bc. J. 

Brliťová, Mgr. I. Gálusová, V. Chorvatovičová, Mgr. I. Šimčíková 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Obecná knižnica Pečeňady: 27.08.2019 
 Obecná knižnica Kočín – Lančár: 11.09.2019 
 Obecná knižnica Siladice: 13.09.2019 
 Obecná knižnica Chtelnica: 17.09.2019   



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
 

Akvizícia knižných jednotiek KJF za rok 2019 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

61.674,71 € 7.749,79 € 9.580 € 64.567,63 € 6.728 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska zamerania za rok 
2019 

Náučná literatúra pre 
dospelých 

Beletria pre dospelých Beletria pre deti 
Náučná literatúra pre 

deti 

2.218 2.559 1.525 426 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska jazyka za rok 2019 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

5.280 3 1.390 15 38 2 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu KJF za rok 2019 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

10.055 25.113,48 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Trnava 131.167 131.644 132.413 

Piešťany 62.924 62.871 62.745 

Hlohovec 45.420 45.229 45.017 

SPOLU 239.511 239.744 240.175 

 

Registrovaní čitatelia KJF za roky 2017 - 2019 
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2017 10.065 2.482  3.831 3.594 61 34 40 - 3 

2018 10.399 2.689 3.655 3.915 60 35 40 - 3 

2019 10.744 2.957 3.546 4.097 63 35 43 - 3 

 
 
 
 



 

 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov KJF za roky 2017 - 
2019 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2017 163 452 949 1.564 - - - - 

2018 207 321 - 528 - - 174 174 

2019 268 182 - 450 - - 105 105 

 

Vývoj návštevnosti KJF za roky 2017 - 2019 
 Fyzická Virtuálna* 

2017 125.642 46.662 

2018 125.018 51.875 

2019 132.797 87.324 

*len návštevník online katalógov 

 

Výpožičky KJF za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Absenčné 215.803 208.449 222.372 

Prezenčné  50.501 55.568 53.344 

Medziknižničná výpožičná služba iným 
knižniciam 

187 174 418 

Medziknižničná výpožičná služba z iných 
knižníc 

593 395 186 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba z iných knižníc 

26 45 19 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti KJF za rok 2019 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2019 
Skutočnosť  

2019 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 220.000 214.404 97,5 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,30 94,3 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 210 225 107,1 

Prírastok kn. j. 5.500 6.728 122,3 

Úbytok kn. j. 5.500 10.055 182,8 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 260.000 275.716 106 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.  4.269  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j.  53.347  

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 10.000 10.744 107,4 

z toho do 15 rokov osoba 2.500 2.957 118,3 

Návštevníci návšteva 200.000 220.121 213,5 

- z toho fyzickí návšteva - 132.797  

- z toho virtuálni návšteva - 87.324  

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 600 755 109,2 

v tom:  informačná príprava hodina 150 156 102 



 

 

 

Odborné podujatia, porady podujatie 5 15 240 

Metodické návštevy návšteva 35 46 131 

Edičná činnosť titul 12 15  

Rešerše titul  192  

 
Referenčné služby  
 

Referenčné služby KJF za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

- 166 131 

Bibliografické informácie 14.736 10.429 9.242 

Faktografické údaje 306 209 236 

Rešerše 227 246 192 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  12.990 10.697 10.845 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby KJF za roky 2017 - 2019 
Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 6.745 6.259 6.615 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

1.375 3.075 3.074 

Regionálne informácie - - - 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 4 4 4 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 13 13 11 

Bibliografické letáky - - - 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  34 37 37 

Publikácie 177 76 120 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, 

filmov s audio komentárom 

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 a 

krajská pobočka SSKK 

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 

Medzinárodný literárny festival 

Jána Smreka 

Mesto Trnava Noc literatúry 

Historický ústav SAV spoluorganizovanie prednášok 

Mesto Trnava spolupráca na podujatí Májový 

kvet 

Trnavská univerzita spolupráca na príprave prednášok 

Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda  

spolupráca na príprave prednášok 

Divadlo Jána Palárika v 

Trnave 

spolupráca na podujatiach 

Západoslovenské 

múzeum v Trnave 

spolupráca na podujatiach 

Bibiana Spolupráca na podujatí Dní 

detskej knihy 

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, Deň bielej palice 

Počet aktívnych 

nadnárodných 

partnerstiev (spoločná 

aktivita min. raz za 2 

roky) 

2 Městská knihovna 

Břeclav 

spolupráca na podujatí 

Svaz knihovniků 

a informačních 

pracovníků ČR 

 Noc s Andersenom 

Počet partnerstiev so 

školskými 

zariadeniami 

4 Gymnázium Jána 

Hollého v Trnave 

výtvarná súťaž na určitú hudobnú 

tému – Kreslíme hudobné obrázky 

ZUŠ M. Sch.-

Trnavského 

koncerty žiakov  

Špeciálna ZŠ 

Beethovenova ul.  

spolupráca na organizovaní 

podujatí 

Špeciálna škola 

internátna Trnava, 

Lomonosovova ul.  

 školské kolo Hollého pamätník, 

 súťaž v speve – Spevom k srdcu 

 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Slovenská asociácia knižníc 

Členský poplatok: 120 € ročne 
organizácia združuje knižnice na Slovensku. Cieľom je podporovať rozvoj knižníc 
a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať 
program technického a technologického rozvoja knižníc 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 
Členský poplatok: 83 € ročne 
Občianske združenie združujúce knihovníkov, bibliografov a informačných 
pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné pracoviská v Slovenskej 
republike a iných záujemcov. Jeho poslaním je vytvárať platformu na všestranný 
odborný, kultúrny a spoločenský rozvoj členstva a zastupovať jeho záujmy pred 
štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami bez ohľadu na 
profesijnú, politickú, generačnú a národnostnú príslušnosť a v súčinnosti so 
štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a občianskymi štruktúrami vytvárať 
priaznivé podmienky na činnosť knižničných a informačných pracovísk a na 
odbornú prípravu knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie  –  https://www.kniznicatrnava.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2004, nová webová 

stránka: 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 

 

Návštevnosť webovej stránky KJF za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

87.324 87.324 58,24 3,16 00:03:37 

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

Instagram 
 https://www.instagram.com/kniznicatrnava/ 

Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 RTVS, MTT, VEGA, SME Trnava, Trnavský hlas, Trnava live, Trnava dnes, 
Trnava24, Novinky z radnice, Bulletin SAK, celoštátne a regionálne printové 
a elektronické  médiá 
  www.infolib.sk, www.trnava.sk, www.kamdomesta.sk.; Informácie o činnosti 
knižnice sa objavujú na webových stránkach našich partnerov, ako napr. Trnavský 
literárny almanach, na webovej stránke sa pravidelne uverejňujú informácie 
o pripravovaných podujatiach, fotogaléria z podujatí, výročia regionálnych osobností, 
rovnako aj na FB a Instagrame knižnice 

 
 

Výročné správy organizácie  
 
https://www.kniznicatrnava.sk/  
 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 28 

 Počet oslovených ZŠ / 28 

 Počet oslovených SŠ / 17 

https://www.facebook.com/kniznicatrnava/
https://www.instagram.com/kniznicatrnava/
http://www.infolib.sk/
http://www.trnava.sk/
http://www.kamdomesta.sk/
https://www.kniznicatrnava.sk/


 

 

 

 Počet oslovených ZUŠ / 1 

 Ponuka podujatí prebieha telefonicky, elektronicky a formou osobných návštev, 

prostredníctvom webovej stránky, facebooku, plagátmi a formou ponukových 

listov podujatí, ktoré boli zasielané poštou 

 Spätná väzba zo strany škôl sa konala telefonicky, osobnými návštevami v knižnici 

a dohodou termínov a konkrétnych podujatí, o ktoré má škola záujem 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovanej výstavy, aktivity atď.  jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 
správa 

Týždeň slovenských knižníc 2019 SK 250/E 30 - E 

Noc s Andersenom SK 10 8 - E 

Noc literatúry SK 40/E 8 - E 

Les ukrytý v knihe SK - 11 - - 

Celé Slovensko číta deťom SK - 11 - - 

Trnavské kontexty SK 80/E 16 1 - 

Trnavská poetika SK 200/E 40 1 - 

Fórum humoristov SK 200/E 48 1 - 

Súčasná slovenská literatúra SK 120/E 32 1 - 

Aktivita ako dominantný spôsob starnutia SK - 80 1 - 

Mozgový jogging SK - 24 1 - 

Kniha a ešte trochu viac SK - 40 1 - 

Prázdninový superklub 2019 SK 200 10 1 - 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých SK - 56 - - 

Knižnica mladým SK - 15 1 - 

Zaujímavosti Slovenska SK 60/E 8 - - 

Dobrodružstvá cestovania SK 70/E 8 1 - 

Dni detskej knihy SK 20/E 25 1 - 

Učenie bez školských lavíc SK - 25 1 - 

2 zo 7 s. r.o. SK 50/E 8 
  

Optimistka z presvedčenia SK 50/E 8 
  

Všetky ostatné podujatia SK - 450 - - 

 
 

 

Iné formy propagácie  
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 

Knižničný spravodajca č. 1/2019 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF  
ISSN:1339-4991 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad:15 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: 15 farebných a 0 čiernobielych 
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. 2/2019 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-4991 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 15 farebných a 0 čiernobielych 
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. 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 1/2019 
autor/zostavovateľ: Emília Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN: 1339-5041  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 20 strán 
reprodukcie: 20 farebných a 0 čiernobielych 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 
Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 2/2019 
autor/zostavovateľ: Emília Dolníková  
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-5041 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad:20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 20 farebných a 0 čiernobielych 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 

Týždeň slovenských knižníc  
autor: Emília Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN / ISSN:- 
dátum/rok vydania:2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 
formát: programová skladačka 
väzba:  
rozsah: 6 strán 
reprodukcie: 200 farebných a 0 čiernobielych 
 
Programová skladačka k podujatiam v rámci 20. ročníka Týždňa  slovenských knižníc 
2019. 

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


 

 

 

Verejné knižnice TTSK 2018  
autor: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 14 strany 
reprodukcie: 10 farebných a 0 čiernobielych 
 
Zborník s vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti knižníc verejných knižníc 
TTSK.  
 
Regionálne knižnice TTSK 2018 
autor: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah:  22 strany 
reprodukcie: 10 farebných a 0 čiernobielych 
 
Zborník s vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti knižníc regionálnych 
knižníc TTSK.  
 
Obežník pre zamestnancov č. 1/2019 
autor: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN / ISSN:- 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 4 strany 
reprodukcie: 15 farebných a 0 čiernobielych 
 
 



 

 

 

Prieskum spokojnosti používateľov  
KJF v Trnave /interpretácia výsledkov/ 
autor: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN / ISSN:- 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
väzba: hrebeňová  
rozsah: 43 strán 
reprodukcie: 10 farebných a 0 čiernobielych 
 
Interpretácia výsledkov z realizácie prieskumu spokojnosti návštevníkov knižnice. 
 
Keď je slovo zlatom. 30 rokov Literárneho klubu 
Bernolák  
autor:Marián Babirát, Adriena Horváthová, Iveta Šimčíková 
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry 
ISBN: 978-80-88695-65-3 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 150 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 121 strán 
reprodukcie: 150 farebných a 0 čiernobielych 
 
Zborník prác zúčastnených autorov v literárnej súťaži. 
 
Humor_zasináč.sk 2019: Zborník Fóra 
humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho 
v Trnave 
autor: Benjamína Jakubáčová 
vydavateľ: KJF 
tlač: - 
ISBN: 978-80-88695-66-0  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský  
náklad: - 
formát: - 
väzba: - 
rozsah: 59 strán 
reprodukcie: - 
 
Zborník prác humoristov – členov Fóra humoristov pri KJF. Dostupné 
na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Zasinac19.pdf  (vo formáte PDF, 

1862 KB) 

http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Zasinac19.pdf


 

 

 

 
 
Erik Ondrejička: Abecedári  
autor: 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN / ISSN:- 
dátum/rok vydania:2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 80 
formát: bibliografická záložka 
väzba:  
rozsah: 2 strany 
reprodukcie: 80 farebných a 0 čiernobielych 
 
Bibliografická záložka k stretnutiu s autorom Erikom Ondrejičkom. 
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 ŠIMČÍKOVÁ, Iveta: Slávnostné otvorenie študovne / Iveta Šimčíková. 
    [online]. In:Dostupné na internete: 
     http://www.kamdomesta.sk/trnava/slavnostne-otvorenie-studovne (15.4.2019) 

http://www.kamdomesta.sk/trnava/slavnostne-otvorenie-studovne


 

 

 

 ŠIMČÍKOVÁ, Iveta: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zrekonštruovala 
a zatraktívnila interiér študovne regionálnej literatúry/ Iveta Šimčíková. 
[online]. In: Dostupné na internete: 
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-
/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/kniznica-juraja-fandlyho-v-trnave-
zrekonstruovala-a-zatraktivnila-interier-studovne-regionalnej-literatury (17.4.2019) 

 DOLNÍKOVÁ, Emília: Dni detskej knihy v Trnave / Emília Dolníková. 
In: Literárny týždenník. – roč. XXXII, č. 15 – 16 (2019), s. 15. 

 DOLNÍKOVÁ, Emília: Dni detskej knihy – 9. 4. – 11. 4. 2019 / Emília Dolníková, 
Veronika Chorvatovičová. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 27, č. 2 (2019), s. 41 – 44. 

 DANKOVÁ, Miriam: Seminár fantázia čítania / Miriam Danková. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 27, č. 2 (2019), s. 44. 

 DANKOVÁ, Miriam: Noc s Andersenom 2019. Vyhodnotenie / Miriam Danková. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 27, č. 2 (2019), s. 45. 

 DOLNÍKOVÁ, Emília: Dni detskej knihy – 9. 4. – 11. 4. 2019 / Emília Dolníková, 
Veronika Chorvatovičová. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.sakba.sk/bulletin/2019/SAK_2019_2.pdf (17.7.2019) 

 DANKOVÁ, Miriam: Seminár fantázia čítania / Miriam Danková. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.sakba.sk/bulletin/2019/SAK_2019_2.pdf  (17.7.2019) 

 DANKOVÁ, Miriam: Noc s Andersenom 2019. Vyhodnotenie / Miriam Danková. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.sakba.sk/bulletin/2019/SAK_2019_2.pdf (17.7.2019) 

 ChORVATOVIČOVÁ, Veronika: Poštár slimák Oliver/ Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 2. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (7.8.2019) 

 VOZÁROVÁ, Alena: Môj život s hudbou / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 3. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 MLATECOVÁ, Zuzana: Ceruzko a Farbička / Zuzana Mlatecová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 4. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika: Rozprávky  zo šípového kra / Veronika 
Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 5. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika:  Noc s Andersenom / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 6 - 7. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 DOLNÍKOVÁ, Emília: Dni detskej knihy – 9. – 11. apríla 2019 / Emília Dolníková, 
Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 8 - 9. 
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[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika: Les ukrytý v knihe / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 12. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 VOZÁROVÁ, Alena: Môj život s hudbou – duo Ukitas / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 13. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 CHORVATOVIČOVÁ, Veronika: Celé Slovensko číta deťom / Veronika 
Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 15. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 DANKOVÁ, Miriam: Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 
2019 / Miriam Danková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 2 – 4. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_1_2019.pdf (12.8.2019) 

 DOLNÍKOVÁ, Emília: Dni detskej knihy – 9. 4. – 11. 4. 2019 / Emília Dolníková, 
Veronika Chorvatovičová. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 6 – 8. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_1_2019.pdf (12.8.2019) 

 DANKOVÁ, Miriam: Fantázia čítania / Miriam Danková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 4 – 5. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_1_2019.pdf (12.8.2019) 

 VOZÁROVÁ, Alena: Môj život s hudbou / Alena Vozárová. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 15. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_1_2019.pdf (13.8.2019) 

 ZRNÍKOVÁ, Viera: Podujatia oddelenia odbornej literatúry Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave / Viera Zrníková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 17 - 20. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_1_2019.pdf (13.8.2019) 

 DANKOVÁ, Miriam: Týždeň slovenských knižníc 2019 v Trnavskom 
samosprávnom kraji / Miriam Danková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 25 - 26. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_1_2019.pdf (13.8.2019) 
 
V zahraničí  
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MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

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  
- 

 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 

- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Zimná tvorivá dielňa. 

http://www.trnava.sk/sk/podujatie/zimna-tvoriva-dielna (8.1.2019) 
 PREZENTÁCIA CESTOPISU ČERVENÁ. 

http://www.kamdomesta.sk/trnava/prezentacia-cestopisu-cervena (11.1.2019) 
 ČERVENÁ. 

http://www.kamdomesta.sk/trnava/cervena1 (11.1.2019) 
 Prezentácia cestopisu Patrika Slaninu: Červená, 18. januára 2019 o 17.00 hod. 

v čitárni Knižnice JF v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentacia-cestopisu-patrika-
slaninu-cervena-18-januara-2019-o-17-00-hod-v-citarni-kniznice-jf-v-trnave/ 
(11.1.2019) 

 Slanina, Patrik KRST KNIHY ČERVENÁ / Patrik Slanina. 
https://patrikslanina2.blog.sme.sk/c/500081/krst-knihy-cervena.html (15.1.2019) 

 Knižná revue facebook udalosť Červená 
https://www.facebook.com/casopiskniznarevue/ (18.1.2019) 

 Červená. Prezentácia cestopisu Patrika Slaninu. 
http://www.litcentrum.sk/68175 (18.1.2019) 

 Kam z kanapy. Pätnásť chrámov a jedna veža. 
http://www.litcentrum.sk/68324 (18.1.2019) 

 Prezentácia knihy Benjamína Škreka – Kam z kanapy a knihy Benjamína Škreka, 
Jozefa Šelestiaka a Ladislava Šebáka – Pätnásť chrámov a jedna veža. 24. 1. 
2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-knihy-znameho-
autora-benjamina-skreka-kam-z-kanapy-a-tiez-knihy-benjamina-skreka-jozefa-
selestiaka-a-ladislava-sebaka-patnast-chramov-a-jedna-veza-24-1-2019-o-17-00-
hod-v-citarni-kniznice-juraja-fandlyho-v-trnave/ (18.1.2019) 

 Prezentácia novej básnickej zbierky Benjamína Škreka. 
http://www.litcentrum.sk/68176 (18.1.2019) 
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 Červená. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/cervena (18.1.2019) 

 Literatúra – Červená. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/cervena (18.1.2019) 

 Benjamín Škreko ukáže v knižnici Kam z kanapy aj Pätnásť chrámov a jednu 
vežu / [autor] (pm). 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25581-benjamin-skreko-ukaze-v-kniznici-kam-z-
kanapy-aj-patnast-chramov-a-jednu-vezu.htm (21.1.2019) 

 V trnavskej knižnici pokrstil P. Slanina knihu Červená: Zážitky z Cesty hrdinov 
SNP. 
https://trnava.dnes24.sk/v-trnavskej-kniznici-pokrstil-p-slanina-knihu-cervena-
zazitky-z-cesty-hrdinov-snp-320463 (21.1.2019) 

 Trnavský samosprávny kraj – facebook – Prezentácia knihy Benjamína Škreka. 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ (21.1.2019) 

 Radványi, Peter Knihy V Trnave neumreli, vlaňajšok bol na ne bohatý / Peter 
Radványi. 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 28, č. 3 (2019), s. 7.  

 XXI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného 
tovarišstva v Trnave 2018/2019. 
In: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. – Roč. 34, č. 3 (2019), s. 11.  

 Matláková, Zlata Prezentácia kníh Benjamína Škreka Kam z kanapy a Benjamína 
Škreka, Jozefa Šelestiaka a Ladislava Šebáka Pätnásť chrámov a jedna veža / 
Zlata Matláková. 
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/dvojity-sviatok-poezie-v-
trnave/ (25.1.2019) 

 Šípková, Ruženka Dve nové knihy poézie a rezké blues v trnavskej knižnici 
(Výhľad z kanapy na chrámy a vežu) / Ruženka Šípková. 
http://www.seredonline.sk/clanky/dve-nove-knihy-poezie-a-rezke-blues-v-
trnavskej-kniznici-vyhlad-z-kanapy-na-chramy-a-vezu/ (5.2.2019) 

 Beseda s autorm knihy Démon chlast Johnym Peťkom. 
http://www.litcentrum.sk/68446  (7.2.2019) 

 Jurčo, Martin Benjamín Škreko: Už nemusím paberkovať na podenkových témach 
/ Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 1 (2019), s. 36 – 37.  

 Jurčo, Martin Patrik Slanina opisuje v novom cestopise radosti i smútky turistu od 
Dukly až po Devín / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 1 (2019), s. 23.  

 Polychromatické jablko. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/polychromaticke-jablko (12.2.2019) 

 Beseda s Johnym Peťkom v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 7. 2. 2019 
o 16. 00 hod. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/beseda-s-johnym-petkom-v-
citarni-kniznice-juraja-fandlyho-v-trnave-7-2-2019-o-16-00-hod/ (12.2.2019) 

 Filo, Jaroslav Tip na február: Trnavské železnice a trnavskí milovníci železníc / 
Jaroslav Filo. 
http://www.veterany.eu/2019/02/13/tip-na-februar-trnavske-zeleznice-a-trnavski-
milovnici-zeleznic/ (13.2.2019) 

 Matláková, Zlata Dvojaký sviatok poézie v Trnave / Zlata Matláková. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 5 – 6 (2019), s. 15.   
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 Krajskí poslanci odvolali z funkcie aj riaditeľky trnavskej knižnice a múzea. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25727-krajski-poslanci-odvolali-z-funkcie-aj-
riaditelky-trnavskej-kniznice-a-muzea.htm (13.2.2019) 

 Trnavské železnice. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/trnavske-zeleznice (14.2.2019) 

 Trnavské železnice. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavske-zeleznice (15.2.2019) 

 V knižnici bude rozprávanie (nielen) o najnovšej knihe milovníka Trnavy Bohuša 
Kráľoviča. 
http://www.trnava-live.sk/2019/02/16/v-kniznici-bude-rozpravanie-nielen-o-
najnovsej-knihe-milovnika-trnavy-bohusa-kralovica/ (19.2.2019) 

 V Trnavskej knižnici bude spomienka na lokálpatriota Bohuslava Kráľoviča / 
[autor] (pm). 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25761-v-trnavskej-kniznici-bude-spomienka-na-
lokalpatriota-bohuslava-kralovica.htm  (19.2.2019) 

 Literatúra – Trnavské železnice. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/trnavske-zeleznice  (19.2.2019) 

 Literatúry – Polychromatické jablko. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/polychromaticke-jablko  (19.2.2019) 

 Po jarných prázdninách otvoria v Knižnici J. Fándlyho 20. Ročník podujatia 
Týždeň slovenských knižníc. 
http://www.trnava-live.sk/2019/02/27/po-jarnych-prazdninach-otvoria-v-kniznici-j-
fandlyho-20-rocnik-podujatia-tyzden-slovenskych-kniznic/ (27.2.2019) 

 Polychromatické jablko. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/polychromaticke-jablko  (27.2.2019) 

 Týždeň slovenských knižníc 2019. 
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-
/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/tyzden-slovenskych-kniznic-2019  
(27.2.2019) 

 Polychromatické jablko. 
http://www.litcentrum.sk/68540   (27.2.2019) 

 V rámci týždňa slovenských knižníc odpustia pokuty za oneskorené vrátenie kní / 
[autor] SITA. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25814-v-ramci-tyzdna-slovenskych-kniznic-
odpustia-pokuty-za-oneskorene-vratenia-knih.htm  (27.2.2019) 

 Týždeň slovenských knižníc. 
http://www.infolib.sk/files/tsk_2019/tsk-2019-trnava.pdf  (28.2.2019) 

 Týždeň slovenských knižníc – sprievodné akcie. 
http://www.infolib.sk/files/tsk_2019/plagat-sprievodne-akcie-trnava.pdf 
(28.2.2019) 

 Týždeň slovenských knižníc 2019. 
http://trnavadnes.com/sprava/30123/tyzden-slovenskych-kniznic-2019  
(28.2.2019) 

 Trnavská knižnica sa zapojí do Týždňa slovenských knižníc, víťazka známej 
súťaže / [autor] SITA. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22063145/trnavska-kniznica-sa-zapoji-do-tyzdna-
slovenskych-kniznic-pride-aj-vitazka-znamej-sutaze.html  (28.2.2019) 

 Jurčo, Martin Pohyb, zdravie, vzťahy: ako na to u nevidiacich? / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 2 (2019), s. 14.   
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 V knižnici bude reč o knihe Sviňa, predstaví ju autor Arpád Soltész / [autor] (pm). 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25853-v-kniznici-bude-rec-o-knihe-svina-predstavi-
ju-autor-arpad-soltesz.htm (6.3.2019) 

 Poézia v próze a próza v poézii. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii  (6.3.2019) 

 Týždeň slovenských knižníc aj v knižniciach Trnavskej župy. 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/  (6.3.2019) 

 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – Marec v knižnici. 
https://www.facebook.com/kniznicatrnava/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDag
UANX0z1Q9SYvs8MbjWcq9--jcQTUGlSWNIx8YZ-
GUJ22o6ppdYpC3Rqzd82p5RGQdpNSC-
rckxSlG2slH4Eyy8Pb9RKSx5AM1jkc888iLUC-
kQiOKr__unmhVYvuSQ4KEkmNZChxPDTLOwCVBWzBpfYjSW_8tVXcWOffNht6
qJQlHBZr_iEkElJL1GkdJDKMzfD9PToz4hZN2y8kJiN5_q8S1vLcNhCbtrvdDcYW
bxIPThJwHN-HoJdGUDxeeMLIv-
sz9x5wXssc3FbvArf_GBt1H5EcA9RmR8PJEFY-m-
PgHXYCCcTuYqsyMe5I2IFhc42kKh_JZhPgwCEtpR1Zw&__tn__=K-R (6.3.2019) 

 Poštár slimák Oliver. 
http://www.litcentrum.sk/68547   (7.3.2019) 

 Sviňa. 
http://www.litcentrum.sk/68546  (7.3.2019) 

 Sviňa. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/svina  [2019-03-07]. 

 Krajská knižnica sa zapojí do Týždňa slovenských knižníc / [autor] (SITA). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 9 (2019), s. 10.  

 Kopáčová, Renáta Týždeň slovenských knižníc / Renáta Kopáčová. 
In: TRNAVSKO. – Roč. 23, č. 9 (2019), s. 4.   

 Môj život s hudbou. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/moj-zivot-s-hudbou  (8.3.2019) 

 Vargová, Júlia Kam cez týždeň? Podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť / Júlia 
Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-tyzden-podujatia-ktore-sa-oplati-navstivit-
324822  (12.3.2019) 

 Literatúra – Cestou necestou za polárnym slnkom. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/cestou-necestou-za-polarnym-slnkom  
(15.3.2019) 

 Prezentácia novej zbierky poézie Ruženy Šípkovej v Knižnici Juraja Fándlyho 21. 
3. 2019 o 17:00. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentacia-novej-zbierky-
poezie-ruzeny-sipkovej-v-kniznici-juraja-fandlyho-21-3-2019-o-17-00/  (15.3.2019) 

 Ružena Šípková: Mám doma všetkých okrem seba. 
http://www.litcentrum.sk/68717  (19.3.2019) 

 Mám doma všetkých okrem seba. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/mam-doma-vsetkych-okrem-seba  (19.3.2019) 

 Literatúra – Mám doma vetkých okrem seba. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/mam-doma-vetkych-okrem-seba 
(19.3.2019) 

 Riadiť knižnicu nechce nik / [autor] tasr. 
In: Plus jeden deň. – Roč. 14, č. 67 (20. 3. 2019), s. 9.  
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 O post riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa neuchádza nikto / [autor] 
TASR. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22079075/o-post-riaditela-v-trnave-sa-neuchadza-
nikto.html  (21.3.2019) 

 Vargová, Júlia Knižnica bez riaditeľa? Múzeum chce viesť päť kandidátov, 
knižnicu nik / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/kniznica-bez-riaditela-muzeum-chce-viest-pat-
kandidatov-kniznicu-nik-325613  (21.3.2019) 

 Riaditeľom knižnice v Trnave nechce byť nik, do múzea sa hlásia piati / [autor] 
TASR. 
https://www.teraz.sk/spravy/trnava-riaditelom-kniznice-nechce-by/384797-
clanok.html (21.3.2019) 

 Nočné dobrodružstvo v knižnici si užije 40 odvážnych nocľažníkov. 
http://www.trnava-live.sk/2019/03/23/nocne-dobrodruzstvo-v-kniznici-si-uzije-40-
odvaznych-noclaznikov/  (25.3.2019) 

 Vargová, Júlia 
Kam cez týždeň? Podujatia, ktoré sa v Trnave oplatí navštíviť / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-tyzden-podujatia-ktore-sa-v-trnave-oplati-
navstivit-326102  (25.3.2019) 

 Poézia v próze a próza v poézii. 
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-
/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii 
(25.3.2019) 

 Poézia v próze a próza v poézii. 
http://www.litcentrum.sk/68740  (25.3.2019) 

 Trnavská poetika. Renáta Bojničanová, Mária Bátorová. 28.3.2019 o 17:00 
Knižnica Juraja Fándlyho. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/trnavska-poetika-renata-
bojnicanova-maria-batorova-28-3-2019-o-17-00-kniznica-juraja-fandlyho/ 
(25.3.2019) 

 Literatúra – Poézia v próze a próza v poézii. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii 
(25.3.2019) 

 Počas Noci s Andersenom bude v trnavskej knižnici nocovať 40 detí. 
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-
/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/pocas-noci-s-andersenom-bude-v-
trnavskej-kniznici-nocovat-40-deti (27.3.2019) 

 Poézie v próze a próza v poézii. 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii  (28.3.2019) 

 Claudinka 
Noc s Andersenom 2019 / Claudinka. 
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/54523/noc-s-andersenom-
2019/?fbclid=IwAR2T7tLf_H1DKFNSDPLs9Ibz-
86TYFirYNLUijOGo6K1pEWo3Vq16fz3g-E (29.3.2019) 

 Rozprávková Noc s Andersenom. 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/  (1.4.2019) 

 Knižnica Juraja Fándlyho organizuje trojdňový maratón podujatí Dni detskej knihy 
2019. 
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http://www.trnava-live.sk/2019/04/02/kniznica-juraja-fandlyho-organizuje-
trojdnovy-maraton-podujati-dni-detskej-knihy-2019/ (2.4.2019) 

 Dni detskej knihy 2019 – facebook. 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ (2.4.2019) 

 Trnava bude tri hlavným mestom detskej knihy, Knižnica Juraja Fándlyho 
pripravila veľa pútavých podujatí. 
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-bude-tri-dni-hlavnym-mestom-detskej-
knihy-kniznica-juraja-fandlyho-pripravila-vela-putavych-podujati (3.4.2019) 

 DNI DETSKEJ KNIHY. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/dni-detskej-knihy  (3.4.2019) 

 Literatúra – DNI DETSKEJ KNIHY. 
http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/podujatie/dni-detskej-knihy  (3.4.2019) 

 V trnavskej knižnici chystajú festivalové Dni detskej knihy / [autor] SITA. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26056-v-trnavskej-kniznici-chystaju-festivalove-dni-
detskej-knihy.htm  (8.4.2019) 

 V Trnave budú Dni detskej knihy /  [autor] SITA. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22092661/v-trnave-budu-dni-detskej-knihy.html  
(8.4.2019) 

 Dni detskej knihy v Trnave sľubujú zaujímavý program. 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 14 (2019), s. 9.  

 Dni detskej knihy 2019. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/dni-detskej-knihy (9.4.2019) 

 Dni detskej knihy – slávnostné otvorenie. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/dni-detskej-knihy---slavnostne-otvorenie  
(9.4.2019) 

 Vargová, Júlia 
Kam cez týždeň? Podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-tyzden-podujatia-ktore-sa-oplati-navstivit-
327510 (9.4.2019) 

 Dni detskej knihy 2019. 
http://www.litcentrum.sk/68800 (9.4.2019) 

 Aprílové čítanie. 
http://www.litcentrum.sk/68798(9.4.2019) 

 Krajskí poslanci vymenovali do funkcií trinásť riaditeľov kultúrnych organizácií / 
[autor] SITA. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22096449/krajski-poslanci-vymenovali-do-funkcii-
trinast-riaditelov-kulturnych-organizacii.html (11.4.2019) 

 Sitnik, Michal Malý princ a kráľovná kniha / Michal Sitnik. 
In: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. – Roč. 34, č. 15 (2019), s. 11.  

 Trinásť kultúrnych inštitúcii Trnavského samosprávneho kraja má nových 
riaditeťov. 
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-
/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/trinast-kulturnych-institucii-trnavskeho-
samospravneho-kraja-ma-novych-riaditelov (17.4.2019) 

 TTSK – facebook – Trnavský kraj zatraktívnil študovňu regionálnej literatúry. 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ (17.4.2019) 

 V trnavskej knižnici zrekonštruovali priestory študovne s regionálnou literatúrou / 
[autor] SITA. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26138-v-trnavskej-kniznici-zrekonstruovali-
priestory-studovne-s-regionalnou-literaturou.htm (23.4.2019) 
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 Slávnostné otvorenie študovne s regionálnou literatúrou 17. 4. 2019 o 10:00. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/slavnostne-otvorenie-studovne-
s-regionalnou-literaturou-17-4-2019-o-10-00/ (23.4.2019) 

 Mlejová, Helena Celoslovenská odborná konferencia Knižnice 2018 / Helena 
Mlejová, Daniela Džuganová. 
In: Čtenář. – Roč. 71, č. 3 (2019), s. 98 – 101. 

 Dni detskej knihy / [autor] ren. 
In: TRNAVSKO. – Roč. 23, č. 14 (2019), s. 4.  

 Vargová, Júlia Marec bol mesiacom knihy: V trnavskej knižnici odpustili pokuty za 
stovky eur / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/marec-bol-mesiacom-knihy-v-trnavskej-kniznici-odpustili-
pokuty-za-stovky-eur-328882 (24.4.2019) 

 Literatúra – Mengeleho dievča. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/mengeleho-dievca (24.4.2019) 

 Literatúra – Noc literatúry 2019. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/noc-literatury-2019(25.4.2019) 

 Knižnica zrekonštruovala interiér študovne regionálnej literatúry / [autor] (TASR). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 16 (2019), s. 7.  

 Vargová, Júlia  Mesiac knihy bol v Trnave úspešný: O tieto tituly je najväčší 
záujem / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/marec-v-kniznici-vieme-ktore-knihy-citatelov-v-mesiaci-
knihy-zaujali-najviac-329019 (26.4.2019) 

 Dni detskej knihy 2019. 
http://www.zssucha.eu/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article&am
p%3Bid=341%3Adni-detskej-knihy-2019&amp%3Bcatid=38%3Abez-
kategorie&amp%3BItemid=66&fbclid=IwAR2Vu2v9KFFfR_jJfcsMovtxbi4dY1Iq94
zUt5f71Kqx-GX7nRqnxh56DTM (26.4.2019) 

 Mengeleho dievča. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/mengeleho-dievca- (29.4.2019) 

 Môj život s hudbou. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/moj-zivot-s-hudbou1 (29.4.2019) 

 História v slovenských románoch. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/historia-v-slovenskych-romanoch (29.4.2019) 

 Mengeleho dievča. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/mengeleho-dievca (6.5.2019) 

 Literatúra – Noc literatúry 2019. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/noc-literatury-2019-1 (6.5.2019) 

 Stretnutie so spisovateľkou Veronikou Tóthovou Homolovou. 
http://www.litcentrum.sk/68917 (6.5.2019) 

 Literatúra – História v slovenských románoch. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/historia-v-slovenskych-romanoch 
(7.5.2019) 

 Knižnica zrekonštruovala interiér regionálnej literatúry / [autor] TASR. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22101245/kniznica-zrekonstruovala-interier-studovne-
regionalnej-literatury.html (7.5.2019) 

 Trnava: Knižnica zrekonštruovala interiér študovne regionálnej literatúry / [autor] 
vm mia. 
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190417TBB00068 (7.5.2019) 

 Jurčo, Martin Knižnica zrekonštruovala regionálne oddelenie / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 4 (2019), s. 38.  
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 Jurčo, Martin Odposluchy + koncerty + besedy + knihy = júnový Festival 
rozhlasovej tvorby v Trnave / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 4 (2019), s. 34 – 35.  

 Literatúra – Ani Schindler ani Winton. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/ani-schindler-ani-winton (13.5.2019) 

 ANI SCHINDLER, ANI WINTON... 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/ani-schindler-ani-winton (15.5.2019) 

 Vargová, Júlia 6 miest, 6 kníh, 6 hercov: Noc literatúry odštartuje v Trnave už po 
šiestykrát / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/6-miest-6-knih-6-hercov-noc-literatury-odstartuje-v-
trnave-uz-po-siesty-krat-330451 (20.5.2019) 

 Beseda v Trnave. 
In: Zvonček. – Roč. XIV, č, 10 (jún – august 2019), s. 22.  

 Dni detskej knihy a „krst“ Muchotrávky. 
In: Maxík. – Roč. XV., č. 10 (jún – august 2019), s. 30.  

 Noc literatúry v Trnave. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/noc-literatury-v-trnave (22.5.2019) 

 Noc literatúry 2019 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/noc-literatury-20192  (22.5.2019) 

 Literatúra – Noc literatúry 2019. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/noc-literatury-2019 (22.5.2019) 

 Vargová, Júlia Čítanie v nevšedných zákutiach Trnavy: Atmosféra Noci literatúry 
bola magická, FOTO / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/citanie-v-nevsednych-zakutiach-trnavy-atmosfera-noci-
literatury-bola-magicka-foto-331218 (23.5.2019) 

 Sviatok rozhlasovej hry v Trnave. 
In: knižná revue. – Roč. XXIX, č. 05 (2019), s. 4 – 5.  

 Literatúra – Putovanie po Slovensku. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/putovanie-po-slovensku (27.5.2019) 

 Matláková, Zlata Ružena Šípková s novou knižkou poézie / Zlata Matláková. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 19 – 20 (2019), s. 23.  

 Putovanie po Slovensku. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/putovanie-po-slovensku (29.5.2019) 

 Putovanie po Slovensku s Mariánom Šajnohom a Ivanom Bajom v Knižnici Juraja 
Fándlyho 30. 5. 2019 o 17:00 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/putovanie-po-slovensku-s-
marianom-sajnohom-a-ivanom-bajom-v-kniznici-juraja-fandlyho-31-5-2019-o-17-
00/ (30.5.2019) 

 Literárny klub Bernolák Vás pozýva 
http://www.maticatrnava.sk/ (30.5.2019) 

 TTSK facebook – Noc literatúry v Trnave prilákala desiatky ľudí. 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ (30.5.2019) 

 V trnavskom divadle a knižnici bude Festival rozhlasovej hry / [autor] SITA. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26447-v-trnavskom-divadle-a-kniznici-bude-festival-
rozhlasovej-hry.htm (4.6.2019) 

 Festival rozhlasovej hry. Stretnutie s Pavlom Rankovom. Knižnica Juraja 
Fándlyho 11. 6. 17:00. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/festival-rozhlasovej-hry-
stretnutie-s-pavlom-rankovom-kniznica-juraja-fandlyho-11-6-17-00/(4.6.2019)  
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 V Trnave budú znieť desiatky rozhlasových hier / [autor] SITA. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22136749/v-trnave-budu-zniet-desiatky-rozhlasovych-
hier.html (5.6.2019) 

 Stretnutie s Pavlom Rankovom. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/stretnutie-s-pavlom-rankovom (5.6.2019) 

 Odchody a návraty. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/odchody-a-navraty (5.6.2019) 

 Humor nemá prázdniny. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/humor-nema-prazdniny (5.6.2019) 

 Odchody a návraty. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/odchody-a-navraty (5.6.2019) 

 Festival rozhlasovej hry. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/festival-rozhlasovej-hry (5.6.2019) 

 Lazarčík, Kristián Esej Jána Johanidesa 2019 / Kristián Lazarčík. 
In: Dotyky. – Roč. XXXI, č. 02 (2019), s. 32 – 35.  

 Odchody a návraty. Trnavská poetika s Miroslavom Bielikom, Miroslavom 
Demákom 13. 6. 2019 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/odchody-a-navraty-trnavska-
poetika-s-miroslavom-bielikom-miroslavom-demakom-13-6-2019-o-17-00-v-
kniznici-juraja-fandlyho/ (13.6.2019) 

 Literatúra – Odchody a návraty. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/odchody-a-navraty (13.6.2019) 

 Festival – festival rozhlasovej hry. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/festival-rozhlasovej-hry (13.6.2019) 

 Seminár / Workshop – Stretnutie so spisovateľom Pavlom Rankom. 
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/stretnutie-so-spisovatelom-pavlom-
rankovom (13.6.2019) 

 Vargová, Júlia To najlepšie z éteru: V Trnave sa začal trojdňový Festival 
rozhlasovej hry / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/to-najlepsie-z-eteru-v-trnave-sa-zacal-trojdnovy-festival-
rozhlasovej-hry-332844 (14.6.2019) 

 Šípková, Ruženka 
Keď je slovo zlatom (30 rokov Literárneho klubu Bernolák) / Ruženka Šípková. 
http://www.seredonline.sk/clanky/ked-je-slovo-zlatom-30-rokov-literarneho-klubu-
bernolak/ (14.6.2019) 

 Šípková, Ruženka 
Keď slovo zlatom (30 rokov Literárneho klubu Bernolák) / Ruženka Šípková. 
https://www.facebook.com/matica.trnava.sk/posts/2254105118015172?__tn__=K-
RH-R (14.6.2019) 

 Júnová burza. 
https://www.facebook.com/pg/TrnavskyKraj/events/?ref=page_internal 
(17.6.2019) 

 Matláková, Zlata Odchody a návraty / Zlata Matláková. In: Literárny týždenník. – 
Roč. XXXII, č. 23 – 24 (2019), s. 2.  

 Z radnice do knižnice: Hovorca mesta Trnava Pavol Tomašovič mení povolanie / 
[autor] SITA. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26556-z-radnice-do-kniznice-hovorca-mesta-
trnava-pavol-tomasovic-meni-povolanie.htm  (20.6.2019) 

 Trnavská župa hospodárila s prebytkom 17,3 miliónov eur. Financie použijú na 
rozvojové projekty a zníženie dlhu. 
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https://www.trnava-live.sk/2019/06/20/trnavska-zupa-hospodarila-s-prebytkom-
173-milionov-eur-financie-pouziju-na-rozvojove-projeky-a-znizenie-dlhu/ 
(20.6.2019) 

 Služobne najstarší hovorca samosprávy Tomašovič na radnici končí, zlákali ho 
knihy / [autor] SITA. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22149538/sluzobne-najstarsi-hovorca-samospravy-
tomasovic-na-radnici-konci-zlakali-ho-knihy.html (20.6.2019) 

 Zmena po 23 rokoch: Z radnice odchádza hovorca Pavol Tomašovič. 
https://trnava.dnes24.sk/zmena-po-23-rokoch-z-radnice-odchadza-hovorca-pavol-
tomasovic-333743  (20.6.2019) 

 Okres Piešťany dostane zariadenie sociálnych služieb a kultúrno-kreatívne 
centrum. 
https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/trnavska-zupa-hospodarila-s-prebytkom-viac-
ako-17-mil-/ (20.6.2019) 

 V Knižnici Juraja Fándlyho obnovili ďalšie priestory. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22101809/v-kniznici-juraja-fandlyho-obnovili-dalsie-
priestory.html#ixzz5rUHSXuMF (21.6.2019) 

 Vargová, Júlia Z radnice do knižnice po viac ako dvoch desaťročiach: 
ROZHOVOR s Pavlom Tomašovičom / Júlia Vargová. 
https://trnava.dnes24.sk/z-radnice-do-kniznice-po-viac-ako-dvoch-desatrociach-
rozhovor-s-pavlom-tomasovicom-333960  (24.6.2019) 

 Hovorca Tomašovič končí / [autor] (SITA). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 25 (2019), s. 2  

 Humor nemá prázdniny. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/humor-nema-prazdniny  (26.6.2019) 

 Letná Trnavská poetika. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/letna-trnavska-poetika (26.6.2019) 

 Letná Trnavská poetika. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/letna-trnavska-poetika (26.6.2019) 

 Humor nemá prázdniny. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/humor-nema-prazdniny (26.6.2019) 

 Humor nemá prázdniny. 
https://www.facebook.com/%C4%8Co-sa-deje-v-Trnave-
174601275975730/?__tn__=kC-R&eid=ARBabQ-
9WILhcm8va_cTyLVjJTcVvhe5bBzQMc7XEmx4ONM68L6ddXvNUGMTxIGHe06
M0M4mtHvp4UzN&hc_ref=ARRjtQRotqfF04xXWMf10CmWJlJ6pnaH0bagt5t3QZ
4eLM3Tir3Qi2QnxTT5dKS8S9I&__xts__[0]=68.ARDhjsHv7lBmj3B4UKHun55RD-
GtSU7yCz44KTeQwODQyoiotH9zbU87kmwkTzI54rge4RWMfcykCDowAvgvQZO
KTSrzopJnxjl8iizT-
tbLnxDWt0Sx3ZyIWa3_C7pRosvGszCb5505nxgSW7sWWE9aeRQBjal2swLTYe
XqJvOFqgYm4PvaN05GKYUUMV9EvuXg5FFZCKLccZZS0VklNkDMPNDno-
QHlzNlFDRegdKqynHUbWqEJScOd1lur20VqVTfKPsW8LbnrzMbIW4NU-
DqUnqtbq3Jt-lt63vwZZPxk6XyAaYJwddSQLxesma1-2-
isMYkA9cuZqQTZzShxUm6pg (26.6.2019) 

 Humor nemá prázdniny. Stretnutie členov Fóra Há 26. 6. 2019 o 17:00v Knižnici 
Juraja Fándlyho v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/humor-nema-prazdniny-
stretnutie-clenov-fora-ha-26-6-2019-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/ 
(28.6.2019) 
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 Letná Trnavská poetika so Zlatou Matlákovou a Etelou Farkašovou 3. 7. o 17.00 
v KJF.  
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/letna-trnavska-poetika-so-
zlatou-matlakovou-a-etelou-farkasovou-3-7-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho/ 
(28.6.2019) 

 Knižnica chystá na prázdninové stredy aktivity pre deti a mládež. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26603-kniznica-chysta-na-prazdninove-stredy-
aktivity-pre-deti-a-mladez.htm (30.6.2019) 

 Prázdninový superklub v knižničnej záhrade. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/prazdninovy-superklub  (3.7.2019) 

 Matláková, Zlata Literárny sprievodcovia po Slovensku / Zlata Matláková. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 25 – 26 (2019), s. 19.  

 Jurčo, Martin Dráma vo zvukovej podobe ešte vie zaujať. Rozhlas, dovidenia 
o dva roky opäť v Trnave / Martin Jurčo. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 6 (júl 2019), s. 30 – 31.  

 Jurčo, Martin O našom meste sa dočítate aj v Trnave / Martin Jurčo. 
In: Leopoldov. – Roč. 33, č. 2 (2019), s. 21 – 22.   

 Revajová, Toňa Sviatok detskej knihy v Trnave / Toňa Revajová. 
In: BIBIANA. – Roč. XXVI., č. 2 (2019), s. 34 – 40.  

 Král, Ján Tomašovič už riadi trnavskú knižnicu, radnica má novú hovorkyňu / Ján 
Král. 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26790-tomasovic-uz-riadi-trnavsku-kniznicu-
radnica-ma-novu-hovorkynu.htm (2.8.2019) 

 Trnava má novú hovorkyňu: Svojho predchodcu strieda po 22 rokoch. 
https://trnava.dnes24.sk/trnava-ma-novu-hovorkynu-svojho-predchodcu-strieda-
po-22-rokoch-337521 (2.8.2019) 

 Knižnica má nového riaditeľa. 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ (2.8.2019) 

 Herceg, Michal Trnava bola centrom Braillovskej olympiády / Michal Herceg. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 7/8 (august/ september 2019), s. 5 – 6.  

 Ragačová, Júlia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v znamení umenia 
a zážitku / Júlia Ragačová. 
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 7/8 (august/ september 2019), s. 39 – 40.  

 NEČAKANÁ správa: Známy muž po 23 rokov na radnici v Trnave končí / [autor] 
TASR. 
https://www1.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/necakana-sprava-znamy-
muz-23-rokov-radnici-trnave-konci (8.8.2019) 

 Lukačovičová, Zuzana Dni detskej knihy / Zuzana Lukačovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 10 - 11. 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 Hanzelová, Stela Stretnutie s paleontológom / Stela Hanzelová. 
In: Čaruška. – Roč. 24, č. 1 (2019), s. 14. 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/CARUSKA/caruska1_2019.pdf (8.8.2019) 

 Letná burza. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 28. 
http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/KS_1_2019.pdf (13.8.2019) 

 Koláriková, Katka O Cenu Slovenského učeného tovarišstva 2019 / Katka 
Koláriková. In: Dotyky. – Roč. XXXI, č. 3 (2019), s. 23 – 27.  
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 Trnavská knižnica predstavuje knihy o SNP a Trnavskej posádke. 
https://www.dobrenoviny.sk/c/170829/trnavska-kniznica-predstavuje-knihy-o-snp-
a-trnavskej-posadke (21.8.2019) 

 Trnavská knižnica predstavuje knihy o povstaní a Trnavskej posádke / [autor] 
TASR. 
https://www.teraz.sk/kultura/trnavska-kniznica-predstavuje-knihy-o/413787-
clanok.html (21.8.2019) 

 Informácie, ktoré obstáli v čase: Trnavská knižnica predstavuje knihy o SNP / 
[autor] TASR. 
https://trnava.dnes24.sk/informacie-ktore-obstali-v-case-trnavska-kniznica-
predstavuje-knihy-o-snp-339008 (21.8.2019) 

 Celé Slovensko číta deťom. In: Zvonček. – Roč. XV, č. 1 (2019), s. 22.  
 Deň otvorených dverí. 

http://www.dekd.sk/aktivita/633-den-otvorenych-dveri  (3.9.2019) 
 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Trnave. 

http://www.trnava.sk/sk/podujatie/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva (3.9.2019) 
 V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. In: Maxík. – Roč. XV, č. 1 (september 2019), 

s. 30.  
 Trnava: Nápis Hospodárska banka pripomína minulosť budovy knižnice. 

https://www.obnova.sk/clanok/trnava-napis-hospodarska-banka-pripomina-
minulost-budovy-kniznice?quicktabs_diskusie_koment_online=0 (6.9.2019) 

 Dni kultúrneho dedičstva prinášajú v Trnavskom kraji viac ako sto podujatí / 
[autor] TASR. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22206319/dni-kulturneho-dedicstva-prinasaju-v-
trnavskom-kraji-viac-ako-sto-podujati.html  (9.9.2019) 

 Egon z Trolaskov. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/egon-z-trolaskov (9.9.2019) 

 Legenda o jazyku. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/legenda-o-jazyku (9.9.2019) 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva: V trnavskom kraji prinesú cez sto podujatí. 
https://trnava.dnes24.sk/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-v-trnavskom-kraji-
prinesu-cez-sto-podujati-340563 (9.9.2019) 

 EGON Z TROLASKOV. 
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/egon-z-trolaskov.html (10.9.2019) 

 Legenda o jazyku. 
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/legenda-jazyku.html (10.9.2019) 

 Legenda o jazyku v Knižnici Juraja Fándlyho. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/legenda-o-jazyku-v-kniznici-juraja-fandlyho 
(10.9.2019) 

 Egon z Trolaskov. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/egon-z-trolaskov (10.9.2019) 

 Viac ako sto podujatí, v Trnave i na Záhorí / [autor] (TASR). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 36 (2019), s. 8.  

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva / [autor] ren. 
In: Trnavsko. – Roč. 23, č. 36 (6.9.2019), s. 4.  

 Stretnutie s Pavlom Rankom 12. 9. 2019 o 10.00 v čitárni Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-pavlom-rankovom-
12-9-2019-o-10-00-v-citarni-kniznice-juraja-fandlyho-v-trnave/ (12.9.2019) 
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 Stretnutie s Ivanom Szaboóm 12. 9. 2019 o 17.00 v Knižnici Juraja Fándlyho 
v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-ivanom-szaboom-
12-9-2019-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/ (12.9.2019) 

 Ďalší parádny týždeň je pred nami: Toto všetko nás čaká v Trnave a okolí. 
https://trnava.dnes24.sk/dalsi-paradny-tyzden-je-pred-nami-toto-vsetko-nas-
caka-v-trnave-a-okoli-341117 (17.9.2019) 

 Význam Slovenského národného povstania. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/vyznam-slovenskeho-narodneho-povstania 
(17.9.2019) 

 Farkašová, Etela Vidieť neobyčajné v obyčajnom / Etela Farkašová. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 31 – 32 (18. septembra 2019), s. 9.  

 XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného 
tovarišstva v Trnave 2019/2020 (Podmienky súťaže). 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/xxii-rocnik-celoslovenskej-
literarnej-sutaze-o-cenu-slovenskeho-uceneho-tovarisstva-v-trnave-2019-2020-
podmienky-sutaze/   (23.9.2019) 

 Objavy na Čachtickom hrade s Milanom Zachom Kučerom 26. 9. 2019 o 17.00 
hod. v Knižnici JF v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/objavy-na-cachtickom-hrade-s-
milanom-zachom-kucerom-26-9-2019-o-17-00-hod-v-kniznici-jf-v-trnave/ 
(23.9.2019) 

 HĽADANIE PERSPEKTÍVY 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/hladanie-perspektivy (2.10.2019) 

 ČECHOSLOVÁCI V ŠPANIELSKEJ OBČIANSKEJ VOJNE 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/cechoslovaci-v-spanielskej-obcianskej-vojne 
(2.10.2019) 

 JANTÁROVÉ OČI 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/jantarove-oci-beseda-o-vlkoch-s-vlkom  
(2.10.2019) 

 TRNAVSKÁ POETIKA 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavska-poetika-2  (2.10.2019) 

 Stretnutie s fotografom Ladislavom Struhárom 3. 10. 2019 o 17.00 v Knižnici 
Juraja Fándlyho v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-fotografom-
ladislavom-struharom-3-10-2019-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/  
(2.10.2019) 

 HĽADANIE PERSPEKTÍVY. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/hladanie-perspektivy  (2.10.2019) 

 VEĽKÁ OKTÓBROVÁ ... IBA TAK REVOLUČNE. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/velka-oktobrova-...-iba-tak-revolucne  
(2.10.2019) 

 JANTÁROVÉ OČI. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/jantarove-oci (2.10.2019) 

 ČECHOSLOVÁCI V ŠPANIELSKEJ OBČIANSKEJ VOJNE. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/cechoslovaci-v-spanielskej-obcianskej-vojne 
(2.10.2019) 

 ŽIDOVSKÉ PRÍBEHY. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/zidovske-pribehy  (2.10.2019) 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-ivanom-szaboom-12-9-2019-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/
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 Môj život s hudbou. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/moj-zivot-s-hudbou12(2.10.2019) 

 Odhaľme spolu falošné správy. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/odhalme-spolu-falosne-spravy12 (4.10.2019). 
In: KULTÚRA. – Roč. XXII, č. 17 (2019), s. 4.  

 Čo nám z hlavy neodfúklo. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/co-nam-z-hlavy-neodfuklo (10.10.2019). 

 JESEŇ PANI BOHATÁ. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/jesen-pani-bohata (10.10.2019). 

 Októbrové komentované čítanie s humoristami dňa 17. 10. 2019 o 17. 00 hod. 
v čitárni Knižnice JF v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/oktobrove-komentovane-citanie-
s-humoristami-dna-17-10-2019-o-17-00-hod-v-citarni-kniznice-jf-v-trnave/ 
(10.10.2019). 

 VEĽKÁ OKTÓBROVÁ. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/velka-oktobrova (14.10.2019). 

 Kam v Trnave a okolí? Nechajte sa zlákať na mestskú zabíjačku či Medokvas. 
https://trnava.dnes24.sk/kam-v-trnave-a-okoli-nechajte-sa-zlakat-na-mestsku-
zabijacku-ci-medokvas-343669  (16.10.2019). 

 O Cenu Slovenského učeného tovarišstva. In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, 
č. 35 – 36 (2019), s. 15.  

 Trnavská poetika. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/trnavska-poetika1 (17.10.2019). 

 Jantárové oči. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-publicistom-
jaroslavom-monte-kvasnicom-v-piatok-18-10-2019-o-17-00-hod-v-citarni-kniznice-
juraja-fandlyho/  (17.10.2019). 

 Trnavská poetika s Erikom Ondrejičkom a Štefanom Kuzmom 23. 10. 2019 
o 17.00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/trnavska-poetika-s-erikom-
ondrejickom-a-stefanom-kuzmom-23-10-2019-o-17-00-hod-v-kniznici-juraja-
fandlyho/  (17.10.2019). 

 Trnavská poetika. 
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavska-poetika-2  [citované 2019-10-18]. 

 Akčný trnavský Panteón / [autor] (hd). 
In: Pravda. – Roč. XXXIX, č. 242 (17. 10. 2019). - [Príl.] Pravda magazín. – Č. 42 
(17.10.2019), s. 45.   

 Vidieť neobyčajné v obyčajnom. 
(28.10.2019). 

 Šípková, Ružena 
Allan Mikušek a Henrich Novák v Trnave / Ružena Šípková. 
http://www.bluesmusic.sk/allan-mikusek-a-henrich-novak-v-trnave/ (29.10.2019). 

 Šípková, Ružena 
Jantárové oči (Beseda o vlkoch s vlkom) / Ružena Šípková. 
https://www.seredonline.sk/2019/10/27/jantarove-oci-beseda-o-vlkoch-s-vlkom/ 
(29.10.2019). 

 Krajské fčely.  
https://www.facebook.com/F%C4%8CELA-384944225394937/ (15.10.2019). 

 Používateľ  FČELA si zmenil profilovú fotku.  
https://www.facebook.com/F%C4%8CELA-384944225394937/ (15.10.2019). 
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 Krajčovič, Ivan Peter Horváth – muž dvanástich ministrov / Ivan Krajčovič. 
In: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. – Roč. 34, č. 43 (26. 10. 2019), s. 6.  

 Nežná revolúcia – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – 20. november. 
In: Divadlo – Magazín Divadla Jána Palárika. – Roč. 1, č. 03 (2019), s. 66.  

 Dve zo Sedem s. r. o.  
https://www.facebook.com/TvVega/  (5.11.2019). 

 DVE ZO SEDEM S. R. O. 
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/dve-zo-sedem-sro  (6.11.2019). 

 Nežná revolúcia v regionálnej tlači. 
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/nezna-revolucia-v-regionalnej-tlaci 
(6.11.2019). 

 TRNAVA RETRO. 
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnava-retro  (6.11.2019). 

 Dve zo Sedem sro: Oľga Feldeková, Elena Vácvalová. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/dve-zo-sedem-sro-olga-feldekova-elena-
vacvalova  (6.11.2019). 

 Stretnutie s Oľgou Feldekovou a Elenou Vácvalovou 8. 11. o 17:00 v čitárni 
Knižnice Juraja Fándlyho. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-olgou-feldekovou-a-
elenou-vacvalovou-8-11-o-17-00-v-citarni-kniznice-juraja-fandlyho/  (6.11.2019). 

 Proti noci. Medzinárodný festival Jána Smreka. Malý Berlín 12. 11. 2019 o 18:00, 
13. 11. o 13:00 čitáreň Knižnice Juraja Fándlyho, Gymnázium Jána Hollého 13. 
11. o 10:00. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/proti-noci-medzinarodny-
festival-jana-smreka-maly-berlin-12-11-2019-o-18-00-13-11-o-13-00-citaren-
kniznice-juraja-fandlyho-gymnazium-jana-holleho13-11-o-10-00/ (6.11.2019). 

 Medzinárodný festival Jána Smreka. 
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/medzinarodny-festival-jana-smreka 
(6.11.2019). 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/dve-zo-sedem-s.r.o. (6.11.2019). 

 Medzinárodný festival Jána Smreka – Proti noci. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/medzinarodny-festival-jana-smreka---proti-noci 
(6.11.2019). 

 Vychádza publikácia Trnava – retro. Ponúka pohľadnicovú prechádzku po 
socialistickom meste v rokoch 1948 – 1989. 
https://www.trnava-live.sk/2019/11/08/vychadza-publikacia-trnava-retro-ponuka-
pohladnicovu-prechadzku-po-socialistickom-meste-v-rokoch-1948-1989/ 
(8.11.2019). 

 Zomrel Trnavčan Štefan Kopecký, významný patológ, pedagóg, čestný občan 
mesta / [autor] (pm). 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27401-zomrel-trnavcan-stefan-kopecky-vyznamny-
patolog-pedagog-cestny-obcan-mesta.htm  (11.11.2019). 

 Pamätáte si predajňu Ryba na námestí alebo autobusy v centre? O Trnave vyjde 
retro kniha / [autor] (pm). 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27456-pamatate-si-predajnu-ryba-na-namesti-
alebo-autobusy-v-centre-o-trnave-vyjde-retro-kniha.htm  (12.11.2019). 

 RETRO TRNAVA. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/retro-trnava(12.11.2019). 
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 Medzinárodný festival Jána Smreka. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/medzinarodny-festival-jana-
smreka(12.11.2019). 

 Prezentáciu knihy Simony Jurčovej: RETRO TRNAVA, dňa 14. 11. 2019 o 17.00 
hod. v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-knihy-simony-
jurcovej-retro-trnava-dna-14-11-2019-o-17-00-hod-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-
trnave/ (13.11.2019). 

 Retro Trnava. 
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/retro-trnava.html  (13.11.2019). 

 Briška, Peter 
Rapídne schudol, aby nemusel narukovať. Aj tak dostal iba odklad / Peter Briška. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22258734/rapidne-schudol-aby-nemusel-narukovat-aj-
tak-dostal-iba-odklad.html  (13.11.2019). 

 Kam zájsť? Zaujímavé podujatia priblížia Nežnú i Železnice v trnavskom regióne. 
https://trnava.dnes24.sk/kam-zajst-zaujimave-podujatia-priblizia-neznu-i-
zeleznice-v-trnavskom-regione-346118 (13.11.2019). 

 Matláková, Zlata Trnavská poetika v knižnici i na univerzite / Zlata Matláková. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 39 – 40 (13. november 2019), s. 15.  

 Briška, Peter Rapídne schudol, aby nemusel narukovať. Dostal iba odklad / Peter 
Briška. 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 45 (2019), s. 19.  

 Ako prebiehal november. 
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/ako-prebiehal-november.html (14.11.2019). 

 Rudo a Ruzká klasika. 
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/rudo-ruzka-klasika.html (14.11.2019). 

 Rudo a Ruzká klazika. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/rudo-a-ruzka-klazika (15.11.2019). 

 Ako prebiehal november. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/ako-prebiehal-november (15.11.2019). 

 Briška, Peter Chudol, aby nemusel narukovať / Peter Briška. 
In: SME. – Roč. 27, č. 268 (18. novembra 2019). - [Príl.] S. V.  

 Kopáčová, Renáta Trnavčania si pripomenú November 89 / Renáta Kopáčová. 
In: TRNAVSKO. – Roč. 23, č. 45 (8. november 2019), s. 6.  

 Naposledy neplačem. Prezentácia knihy Zdenky Švabenskej Wenzlovej 21. 11. 
2019 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/naposledy-neplacem-
prezentacia-knihy-zdenky-svabenskej-wenzlovej-21-11-2019-o-17-00-v-kniznici-
juraja-fandlyho/ (19.11.2019). 

 Rudo a ruzká klazika. Stretnutie so spisovateľom Danielom Majlingom s Dadom 
Nagyom v Knižnici Juraja Fándlyho 20. 11. 2019 o 17:00. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-so-spisovatelom-
danielom-majlingom-s-dadom-nagyom-v-kniznici-juraja-fandlyho-20-11-2019-o-
17-00/ (19.11.2019). 

 Prírastok kníh do školskej knižnice. 
https://zssucha.edupage.org/news/#272 (19.11.2019). 

 SAMA. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/sama (19.11.2019). 

 NAPOSLEDY PLAČEM. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/naposledy-placem (19.11.2019). 
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 TRNAVA A TRNAVČANIA. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/trnava-a-trnavcania(21.11.2019). 

 Uvedenie knihy Simony Jurčovej: Trnava a Trnavčania, 27. 11. 2019 (streda) 
o 17.00 hod. v čitárni knižnice. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/uvedenie-knihy-simony-jurcovej-
trnava-a-trnavcania-27-11-2019-streda-o-17-00-hod-v-citarni-kniznice/ 
(21.11.2019). 

 Uvedenie knihy Trnava a Trnavčania. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/uvedenie-knihy-trnava-trnavcania 
(21.11.2019). 
Naposledy plačem: Zdenka Wenzlová Švábeková. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/naposledy-placem-zdenka-wenzlova-
svabekova (21.11.2019). 

 Nová kniha Trnava a Trnavčania predstavuje príbehy obyvateľov mesta z prvej 
polovice minulého storočia. 
https://www.trnava-live.sk/2019/11/25/nova-kniha-trnava-a-trnavcania-
predstavuje-pribehy-obyvatelov-mesta-z-prvej-polovice-minuleho-storocia/ 
(25.11.2019). 

 Prednáška a premietanie filmu o českej herečke Lube Skořepovej 28. 11. 2019 
o 17.00 hod. v čitárni knižnice Juraja Fándlyho. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prednaska-a-premietanie-filmu-
o-ceskej-herecke-lube-skorepovej-28-11-2019-o-17-00-hod-v-citarni-kniznice-
juraja-fandlyho/ (51.11.2019). 

 Válek, Igor 
Trnava a Trnavčania v Knižnici Juraja Fándlyho / Igor Válek. 
https://literarnytyzdennik.sk/trnava-a-trnavcania-v-kniznici-juraja-fandlyho/ 
(30.11.2019). 

 Verešová, Bianka 
Žiaci sa v noci premenili na vedcov / Bianka Verešová. 
https://mytrnava.sme.sk/c/22272402/ziaci-sa-v-noci-premenili-na-vedcov.html 
(30.11.2019). 

 MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ... 
[online]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/mozno-pride-aj-mikulas... (2.12.2019). 

 Možno príde aj Mikuláš. Podujatie s Evou Jarábkovou, Vierou Mikušovou, 
Mikulášom Jarábkom a Jarajom Ďúranom, Knižnica Juraja Fándlyho 5. 12. 2019 
o 17:00. 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/mozno-pride-aj-mikulas-
podujatie-s-evou-jarabkovou-vierou-mikusovou-mikulasom-jarabkom-a-jarajom-
duranom-kniznica-juraja-fandlyho-5-12-2019-o-17-00/ (2.12.2019). 

 Tvorivé štvrtky v knižnici. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/tvorive-stvrtky-v-kniznici (4.12.2019). 

 Mikulášsky darček. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/mikulassky-darcek- (4.12.2019). 

 Jurčo, Martin Kniha Retro Trnava prináša pohľady na naše mesto počas 
socialistického experimentu / Martin Jurčo. In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 
11/12 (2019), s. 34.  

 Vyhlasujú XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského 
učeného tovarišstva v Trnave 2019/2020. In: Dotyky. – Roč. XXXII, č. 05 (2019), 
s. 76.  
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 KTO JE KTO?  
http://www.kamdomesta.sk/trnava/kto-je-to (10.12.2019). 

 Optimistka z presvedčenia. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/optimistka-z-presvedcenia (10.12.2019). 

 Tvorivé štvrtky v knižnici. 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/tvorive-stvrtky-v-kniznici1 (10.12.2019). 

 Knižnica pozýva na stretnutie s optimistkou z presvedčenia, herečkou Zuzanou 
Kronerovou. 
https://www.trnava-live.sk/2019/12/13/kniznica-pozyva-na-stretnutie-optimistkou-
z-presvedcenia-hereckou-zuzanou-kronerovou/ (17.12.2019). 

 Optimistka z presvedčenia (krst). 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/optimistka-z-presvedcenia-krst-0 
(17.12.2019). 

 Do trnavskej knižnice príde optimistka z presvedčenia Zuzana Kronerová / [autor] 
(rpt, pm). 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27663-do-trnavskej-kniznice-pride-optimistka-z-
presvedcenia-zuzana-kronerova.htm(19.12.2019). 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v KJF v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničné cesty zamestnancov KJF za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1. Třinec Česko 28.-30.2019 Odborný seminár knihovníkov - Dieľňa 
knihovníkov – trénerov pamäti, v rámci cyklu 
Tréning pamäti 

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

                         

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

    
    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: do 30.4.2019 Mgr. Katarína Soukupová 
  od 1.5.2019 Ing. Silvia Sameková 
 
 
 

pobočka Čáčov 

 
Záhorská knižnica v Senici (ďalej len ZK) je v zmysle zákona o knižniciach č. 126/2015 
Z. z. a svojej zriaďovacej listiny verejnou, regionálnou, kultúrnou, informačnou 
a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, informačnej, 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. 
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZK  za rok 2019 v € 

Ekonomická klasifikácia 

bežných výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočné 

čerpanie 

čerpanie 

z upravenéh

o rozpočtu 

v % 

610 Mzdy 237.967 237.967 229.180,66 96,31 

620 Odvody 89.219 89.219 84.703,55 94,94 

630 Tovary a služby 73.154 80.895 94.397,42 116,69 

640 Bežný transfer 3.763 4.793 4.592,37 95,81 

Spolu 404.103 412.874 412.874 100 

 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZK za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

 

Tržby a vlastné výnosy    6 370,27 € 
 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZK z dotačných schém za rok 2019 
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 1.500 78,95 BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Literárna Senica 
L. Novomeského 
2019 

3.800 2.000 105,30 BV 



 

 

 

3. Mesto Senica Dni detskej knihy 
2019 

300 300 - BV 

4. Mesto Senica Sociálna 
prevencia 
v Záhorskej 
knižnici 2019 

400 250 - BV 

5.  Nadácia ZSE Senica = naše 
mesto 

400 400 - BV 

SPOLU BV 4.450 184,25  

SPOLU KV - -  

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe ZK za rok 2019 
Celkový 
počet 

objektov 

Názov objektu Stručný popis 
investície * 

Náklady v € 

1 - - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme ZK za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

3 

nebytové priestory ZUŠ Senica – 
výpožičné priestory 

90,91 909,1 

garáž, Vajanského 19 15,5 Výpožička bez 

nájmu 

Pobočka Čáčov 70 Výpožička bez 

nájmu 

 

Priestorové podmienky ZK za rok 2019 v m2   
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy 

(nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory 
slúžiace 

verejnosti 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 
 
 

1.615 433 584 60 95 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

Roky bojov, obetí a nádejí 
1914 - 1920  
(01/2019) 
autor: Nadácia Milana Rastislava Štefánika, 
Bratislava 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: vstupné priestory 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 10.000 
 
Výstava Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Bratislava, v priestoroch schodiska ZK. 
 

Portál  
(6.3.2019) 
autor: vydavateľstvo PORTÁL 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: leták 
počet návštevníkov: 60 
 
Predajná výstava najnovších publikácií z dielne 
vydavateľstva odbornej literatúry PORTÁL                    
za účasti riaditeľky PORTÁL Slovakia Nadeždy 
Čabiňákovej. 
 
Odkrývame zakázanú literatúru  
(11/2019)  

autor: -  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 50 
 
Výstava zakázanej literatúry z obdobia 
normalizácie, ktorá sa konala pri príležitosti                        
30. výročia Nežnej revolúcie. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Slniečko a slniečka  
(10 – 12/2019) 
autor: časopis Slniečko 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 200 
 
Výstava detského umeleckého časopisu 
Slniečko pri príležitosti 90. výročia založenia 
časopisu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Tvorba pre deti Oľgy Kohútikovej  
(6.3.2019) 
organizátor: ZK   
miesto realizácie: ZK 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 22 
 
Beseda detí I. stupňa ZŠ Smolinské s obľúbenou autorkou 
detskej literatúry. 
 
 
 
Svetlana Majchráková deťom  
(7.3.2019) 
organizátor: ZK   
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 25 
 
Beseda detí zo ZŠ Cerová s autorkou literatúry 
pre deti. 
 
 
Decká z mesta sa (ne)vedia biť  
(4.6.2019) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 55 
 
Beseda detí ZŠ s Kristínou Mišovičovou, 
autorkou knihy Decká z mesta sa (ne)vedia biť. 
 
Pimpuš a padajúca hviezda 
(22.11.2019)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: detské oddelenie 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 22 
 
Beseda detí I. stupňa ZŠ s autorkou Martou 
Šurinovou o knižke Pimpuš a padajúca 
hviezda. 
 



 

 

 

Súťaže 
 

Rozprávky Pavla Dobšinského 2019 
(13.6.2019)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 203, na vyhodnotení sa 
zúčastnilo cca 60 návštevníkov 
 
Regionálna súťaž vo výtvarnej tvorbe detí 
do15 rokov. 
 
Kniha Záhoria 2018 
(1.8.2019 – 30.9.2019)   
organizátor: ZK, Záhorská galéria J. Mudrocha 
v Senici, Záhorské múzeum v Skalici 
miesto realizácie: výstavné priestory Galérie J. 
Mudrocha v Senici  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 1 221, na vyhodnotení 85  
 
25. októbra 2019 sa uskutočnilo slávnostné 
vyhodnotenie XI. ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2018. Z 55 prihlásených 
publikácií vybrali organizátori (okrem ZK aj ZGJM, ZM a MCK Malacky) 12 
nominovaných kníh, o ktorých čitatelia hlasovali. Na samostatnom webe sme 
samostatne predstavili každú z nominovaných kníh. O poradí rozhodlo 1 221 
odovzdaných hlasov (958 prostredníctvom samostatného webu). Zvíťazila monografia 
Šaštín-Stráže od Štefana Ovečku a kol. s 349 hlasmi.   
 
Senica = naše mesto   
(19.11.2019)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK, Dom kultúry 
výstup: leták 
počet návštevníkov: 324, na finálovom kole v 
DK sa zúčastnilo cca 120 žiakov 
 
Dvojkolová súťaž pre II. stupeň základných škôl 
o Senici - jej minulosti, prítomnosti a osobnostiach. Súťaž podporila Nadácia ZSE.   

 
XXXIII. ročník Literárnej Senice Laca 
Novomeského, celoslovenskej autorskej 
súťaže začínajúcich autorov 
(5.12.2019)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK, ZUŠ v Senici 
výstup: katalóg 



 

 

 

počet návštevníkov: zapojilo sa 220 autorov, na rozborových seminároch 
a slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnilo cca 95 účastníkov a hostí 
 
Celoslovenská súťaž v autorskej tvorbe v 3 kategóriách v poézii a próze. Zapojilo sa 
220 autorov s 517 súťažnými prácami. Odborná porota pod záštitou Literárneho 
informačného centra: Miroslava Vallová, Eva Tomkuliaková, Soňa Uriková, Dana 
Podracká, Dušan Taragel. Spoluorganizátori: Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava 
Novomeského, LIC. Súťaž finančne podporil Fond na podporu umenia a Mesto 
Senica.  
 

Čítania 
 

Čítajme si!  
(30.5.2019) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 187 
 
Čítanie v ZK – účasť v 12. ročníku 
celoslovenského čitateľského maratónu 
“ČÍTAJME SI 2019”. 
 
Poznáte hrozného Gruffala alebo inak – 
Chrumkavku?  
(7.6.2019) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 20 
 
Dramatizované čítanie Gruffalo s Mgr. art. 
Ivanom Fodorom v rámci projektu Celé 
Slovensko číta deťom. 
 
Babička, čítaj mi!  
(30.10.2019)  
organizátor: ZK  

 

 

miesto realizácie: ZK 
výstup: leták 
počet návštevníkov: 18 
 
Spoločné stretnutie starých rodičov a vnúčat pri čítaní 
rozprávok. 
 
 
 



 

 

 

Mikulášske čítanie  
(6.12.2019)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: Z 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 25 
 
Čítanie mikulášskych rozprávok s anjelom                     
a čertom, recitovanie Mikulášovi, malá 
mikulášska nádielka. 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Slovenské rozprávky 
dátum realizácie: 24.1.2019   
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 22 
 
Stretnutie žiakov IV. ZŠ so slovenskými 
rozprávkami. 
 

 
 
 

Zoznámenie sa s knižnicou 
dátum realizácie: 21.2.2019, 8.3.2019, 
15.4.2019, 20.6.2019, 16.9.2019, 17.9.2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 130 
 
Úvodné stretnutie detí z MŠ a ZŠ s knižnicou, 
úvod do informatickej výchovy. 

 
 

 
Jar je za dverami! 
dátum realizácie: 14.3.2019  
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 30 
 
Čítanie o jari z knihy Škriatok Rozumbriadok, 
rozprávanie s predškolákmi z MŠ o jarných 
kvietkoch. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch  
dátum realizácie: 11.3.2019   
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 21 
 
Čítanie povestí o hradoch a zámkoch v našom 
regióne, súťaže a kvízy na danú tému. 

 
 
 

 
 

Prvý kontakt s knihou v spolupráci s CVČ  
dátum realizácie: 3-4/2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 219 
 
Zoznámenie s knižnicou, čítanie z detských 
kníh a zábavné hry pre žiakov II. ročníkov 
všetkých ZŠ. 
 

 
 

Záhorácke povesti 
dátum realizácie: 19.3.2019   
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 19 
 
Čítanie z knihy Záhorácke povesti, rozprávanie 
s deťmi o záhoráckych slovách, o erbe. 
 

 
 

 
Bájky pre malých i veľkých  
dátum realizácie: 21.3.2019   
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 58 
 
Čítanie z knihy Bájky pre teba, rozprávanie o bájkach                                    
a poučeniach, ktoré v nich nájdeme. 

 
 

 
 



 

 

 

 
Domček, kto v tebe býva?  
dátum realizácie: 8.4.2019, 16.4.2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 48 
 
Dramatizované čítanie rozprávky Domček, 
domček, kto v tebe býva? pre deti z MŠ. 

 
 
 
 

 
Apríl - mesiac lesov 
dátum realizácie: 29.4.2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 21 
 
Prezentácia o lesoch, čítanie z knižiek                                           
s lesnou tematikou. 

 
 
 

 
Stretnutie so Štefánikom  
dátum realizácie: 20.-24.5.2019 
miesto realizácie: ZK  
počet návštevníkov: 76 
 
Prezentácia komiksu Kreslený príbeh rodáka 
z Košarísk. 

 
 
 

 
Senické zvončeky  
dátum realizácie: 22.5.2019   
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 76 
 
Prehliadka šikovných predškolákov - 
recitátorov a spevákov. 

 
 
 

 



 

 

 

Požiar v knižnici?  
dátum realizácie: 3.6.2019 
miesto realizácie: Za 
počet návštevníkov: 41 
 
Stretnutie s hasičmi, rozprávanie, hry na tému 
požiarnej prevencie. 
 
 
 
O šikane s pozitívnym koncom 
dátum realizácie: 24.6.2019, 26.6.2019 
miesto realizácie: Spojená škola Senica   
počet návštevníkov: 85   
 
Čítanie a tvorivá dielňa pre deti zo Spojenej školy na tému šikanovania. 

 
Stonožka v knižnici  
dátum realizácie: 1.7.2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 19 
 
Podujatie pre deti z denného tábora na tému 
Lesy - stretnutie s lesníkmi, rozprávanie, hry                        
a kvízy.  

 
 

Poďme sa baviť o extrémizme  
dátum realizácie: 4.9.2019, 5.9.2019, 9.9.2019 
miesto realizácie: stredné školy v Senici   
počet návštevníkov: 203 
 
Stretnutie s Marekom Machom, zakladateľom 
webu Mladí proti fašizmu a nositeľom 
Novinárskej ceny 2018. Besedy s prvákmi                             
na Súkromnej strednej škole podnikania, 
Gymnáziu L. Novomeského a Obchodnej 
akadémii na tému extrémizmus medzi nami. 
 
Čítanie a zoznámenie sa s knižnicou 
dátum realizácie: 19.9.2019   
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 23 
 
Úvodné stretnutie s knižnicou, informatická 
výchova. 

 
 
 

 



 

 

 

Danka a Janka   
dátum realizácie: 9-11/2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 138 
 
Podujatie pre deti - pripomenutie si 100. výročia 
narodenia spisovateľky M. Ďuríčkovej. 

 
 
 

 
Mosty k senickej minulosti: história 
senického námestia pre ZŠ  
dátum realizácie: 10-11/2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 250   
 
Stretnutie žiakov ZŠ s amatérskymi historikmi 
Jánom Petr om a Jánom Hromkom pri makete 
historického námestia Senice na MsÚ. 

 
Slniečko a slniečka  
dátum realizácie: 9.-10.10. 2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 42   
 
Rozprávanie o detskom umeleckom časopise 
Slniečko. 
 
 
 
 
Slnečná sústava  
dátum realizácie: 22.10.2019   
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 20   
 
Hodina prírodovedy v knižnici pre deti ZŠ. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dievčatá z DSS v knižnici  
dátum realizácie: 11.11.2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 12   
 
Stretnutie v knižnici pre dievčatá a ženy z DSS 
Rohov.  
 
 
 
Nežná čierna  
dátum realizácie: 12.-19.11.2019 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 250   
 
Rozprávanie o Nežnej revolúcii 
prostredníctvom komiksu Čierna oslava.  
 
 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Maľujeme rozprávku  
dátum realizácie: 5.3.2019 
počet návštevníkov: 20 
 
Čítanie a ilustrovanie príbehov s prváčikmi z II. 
ZŠ. 
 
 
Adventné čítanie s tvorivými dieľničkami  
dátum realizácie: 26.-27.11.2019, 3. – 
11.12.2019   
počet návštevníkov: 117 
 
Čítanie o tradíciách v období adventu, tvorenie 
s deťmi na vianočnú tému pre deti I. stupňa ZŠ. 
 
 

 

Odborné 
 
Informatická výchova – vstupné exkurzie študentov SŠ  
dátum realizácie: 1-12/2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 885 
 
Celoročný projekt vstupných exkurzií a informatickej výchovy pre študentov SŠ. 



 

 

 

Semináre 
 
Chráňme sa pred drogovým 
nebezpečenstvom XXIII. odborný seminár 
dátum realizácie: 24.10.2019   
organizátor: Mesto Senica, OR PZ, OÚ, ZOS, 
ZK 
miesto realizácie: MsÚ  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 120 
 
Tradičný 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. 
 

Ostatné 
 

Tajomstvá Čachtíc  
dátum realizácie: 5.3.2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 25 
 
Stretnutie s Milanom Zachom Kučerom, autorom 
literatúry faktu (CZ). 
 
 
 
Detoxikácia v jarnom období  
dátum realizácie: 7.3.2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 27 
 
Beseda s Jankou Vrablcovou o detoxikácii a jej vplyve na zdravie. 
 
 
 
Zážitky z Bali  
dátum realizácie: 8.3.2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 25 
 
Beseda s cestovateľkou Zuzanou Kollárovou                    
o exotickej destinácii Bali. 



 

 

 

Prebijem sa!  
dátum realizácie: 28.3.2019   
organizátor: MsKS, ZK   
miesto realizácie: Dom kultúry v Senici 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 300 
 
Beseda s Jozefom Banášom o jeho najnovšej 
publikácii o M. R. Štefánikovi Prebijem sa! 
 
 
Margaréta biela  
dátum realizácie: 25.4.2019   
organizátor: Humanus Via 
miesto realizácie: DK Skalica 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 60 
 
Uvedenie knihy Petry Nagyovej Margaréta biela o 
životnom príbehu Heleny Weinwurmovej. 
 
Oslava 170. výročia narodenia Jána Hollého  
dátum realizácie: 28.4.2019   
organizátor: Obec Borský Mikuláš 
miesto realizácie: Borský Mikuláš 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 250 
 
Slávnostné stretnutie v Borskom Mikuláši                       
pri príležitosti 170.  výročia úmrtia Jána Hollého. 
 
S literatúrou za seniormi  
dátum realizácie: 24.6.2019, 2.7.2019, 4.9.2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: zariadenia pre 
seniorov meste Senica 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 52 
 
Návštevy v zariadeniach pre seniorov - čítanie 
príbehov zo slovenskej literatúry, rozprávanie                     
o knihách. 



 

 

 

 
Po stranách Moravy 2019 
2.-4.8.2019   
organizátor: OZ Po stranách Moravy  
miesto realizácie: Záhorská galéria J. Mudrocha 
v Senici, Kúpele Smrdáky 
výstupy: plagát 
počet návštevníkov: 80 
 
VIII. ročník medzinárodného poetického 
festivalu, zastúpenie mali poeti a poetky z Čiech a Moravy, Slovenska, Poľska, 
Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. Záhorská knižnica na podujatí participuje ako 
spoluorganizátor.  

 
 

Mosty k senickej minulosti: Staré stromy                        
v Senici 
dátum realizácie: 24.9.2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: Čajovňa Pohoda  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 19 
 
Beseda s Dankou Ševčíkovou z o. z. KOZEL                          
a arboretistom Michalom Kumom z Nitry na tému Staré stromy v Senici - majú svoju 
minulosť, majú aj budúcnosť? 
 
Mosty k senickej minulosti: Veterinárne 
služby na Záhorí 
dátum realizácie: 30.10.2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: kaviareň Coffee shop 
výstup: prednáška  
počet návštevníkov: 20 
 
Beseda s MVDr. Pavlom Gašparom, autorom 
publikácie Veterinárne služby na Záhorí. 

 
Môj Bože, pozri v kraje naše... 
dátum realizácie: 8.11.2019  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: Záhorská galéria J. 
Mudrocha v Senici 
výstup: pozvánka 
počet účastníkov súťaže: 85 
 
Literárno-hudobné pásmo pri príležitosti 100. 
výročia narodenia Jozefa Bánskeho, 
bibliografa, prekladateľa, literárneho vedca. Zúčastnili sa ho predstavitelia TTSK, 



 

 

 

Mesta Senica a hostia z Poľskej republiky,  riaditeľ Poľského inštitútu, ktorý podujatie 
aj finančne podporil.   
 
Mosty k senickej minulosti: Lesk a mat 
Slovenského hodvábu   
dátum realizácie: 20.11.2019   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: kaviareň ZK 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 25 
 
Beseda s Jánom Petrom a Jánom Hromkom o 
ich najnovšej knihe Lesk a mat hodvábu, ktorá 
mapuje históriu Slovenského hodvábu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 
 Mestská knižnica Skalica (12.6.2019) - riaditeľka knižnice informovala 
o havarijnom stave budovy a potrebe rekonštrukcie,  poukázala na problémy 
s financiami pri obnove knižničného fondu. Boli podané informácie o činnosti verejných 
knižníc, o spôsobe vedenia odborných evidencií, vyraďovaní a revízii knižničného 
fondu a doporučené využiť mimorozpočtové zdroje pre činnosť knižnice z Fondu na 
podporu umenia  
 Mestská knižnica Holíč (12.6.2019) - disponuje veľkorysými priestormi v bývalej 
ZŠ, organizačne spadá pod oddelenie Kultúry a športu Mestského úradu Holíč, 
spolupráca je na výbornej úrovni. Knižnica pravidelne dopĺňa knižný fond. Určitá 
rezerva je v počte čitateľov. Boli podané obdobné informácie ako MK Skalica 
 Školská a mestská knižnica Gbely (12.6.2019) - verejná knižnica pre mesto 
Gbely a spádové obce, vykonáva špecifické úlohy školskej knižnice. Časť knižnice je 
vybavená novým nábytkom, mesto plánuje podať ďalší projekt. Knižnici pribúdajú 
čitatelia a zvyšuje sa počet výpožičiek. Knihovníčke boli podané informácie ako 
u prechádzajúcich knižníc  
 Knižnica Moravský Svätý Ján (25.6.2019) – sídli v zrekonštruovaných 
priestoroch Obecného úradu. Pracovníčka knižnice v nej pracuje len na časť svojho 
úväzku, je treba činnosť knižnice spropagovať, získať nových čitateľov a obnovovať 
knižný fond, aby knižnica mohla zabezpečiť optimálne podmienky pre dosiahnutie 
odporúčaných štandardov. Poskytnuté informácie ako na predchádzajúcich 
návštevách 
 Mestská knižnica Kúty (25.6.2019) - knižnica potrebuje vyhovujúcejšie priestory 
(miestnosť v starom viacfunkčnom dome pri rušnom kruhovom objazde), počet 
čitateľov je na množstvo fondu veľmi malý, rovnako aj nákup nových kníh nie je na 
dostatočnej úrovni. Treba hľadať možnosti pritiahnutia nových čitateľov, skúšať 
projekty. Poskytnuté informácie ako u predošlých knižníc  
 Mestská knižnica Šaštín-Stráže (25.6.2019) - knižnica má vyhovujúce 
zrekonštruované priestory, počet čitateľov i výpožičiek má rastúcu tendenciu, 
usporadúva podujatia, dobre spolupracuje s vedením obce. Knižnici bolo doporučené 
využiť výzvy Fondu na podporu umenia. Boli podané potrebné informácie k činnosti 
knižníc  
 
Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 
 knižnice senického a skalického okresu (1/2019) - zber štatistických údajov za 
rok 2018, telefonické a mailové konzultácie pri problémoch s vypĺňaním  
 knižnice senického a skalického okresu (18. – 19.3.2019) - informácie 
k štatistickému zisťovaniu o knižniciach, vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc 
 knižnice senického a skalického okresu (3.4.2019) - spustenie online 
štatistického výkazu (pomoc pri vyplňovaní) 
 knižnice senického a skalického okresu (7.5.2019) - informácie o zmene vo 
vedení Záhorskej knižnice, pripravované knihovnícke podujatia   



 

 

 

 Mestská knižnica Malacky (25.6.2019) - zmeny v propozíciách súťaže Kniha 
Záhoria 2018, zámer nadviazať užšiu spoluprácu knižníc v regióne Záhorie, aktuálna 
situácia našich inštitúcií, aktivity a podujatia, ktoré organizujeme, problémy a možnosti 
ich riešenia  
 knižnice (22.7.2019) - v ktorých bola vykonaná metodická návšteva: údaje                          
na doplnenie Správy o metodickej návšteve, plnenie štandardov 
 knižnice senického a skalického okresu (11/2019) – informácie o výzve FPU na 
podujatia, vzdelávacie aktivity a odbornú činnosť knižníc 
 priebežné riešenie situácie v stagnujúcich knižniciach, informácie o ponuke 
vzdelávaní a podujatiach iných knižníc, odporúčania na nákup kníh, podľa potreby 
knižníc  
 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica za roky 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  44 43 42 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  0 0 0 

Spolu 49 48 47 

 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 
 Spracovanie štatistických údajov za 47 spravodajských jednotiek v rámci okresov 

Senica a Skalica – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2018 KULT (MK SR) 10-01 

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2018 
 Výpočet plnenia štandardov knižníc okresov Senica a Skalica 
 Spolupráca pri  vypracovaní Vyhodnotenia  činnosti knižnice za rok 2018 
 Spolupráca pri vypracovaní Plánu činnosti knižnice na rok 2019 

 

Počet obyvateľov sídla 
Rok 2017: 20 005*   
Rok 2018: 19 959* 
Rok 2019: 19 920* 
*štatistické údaje Mesta Senica  

 

Napĺňanie štandardov ZK v rokoch 2017 - 2019 
Štandardy 10 001 – 20 000 obyv. ukazovateľ 2017 2018 2019 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,13 0,13 0,13 0,16 

Počet titulov periodík 50 - 100 91 102 131 

Priemerná suma na 1 KJ 10 11,43 11,53 10,50 

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

Počet študijných miest  35 - 45 57 57 57 



 

 

 

Počet prevádzkových hodín 40 - 45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 18.755 18.880 19.361 

Počet 
výpožičiek na 
1 obyvateľa 

Základná úroveň 8,78 
8,85 8,85 9,06 

Vyššia úroveň 12 

%používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 15,08 
15,06 15,06 15,09 

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 2,08 2,08 2,08 2,09 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Akvizícia knižných jednotiek ZK za rok 2019 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

35.467,40 4.838,12 198 40.305,52 3.483 

 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska zamerania za rok 2019 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

1.212 1.498 640 133 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska jazyka za rok 2019 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

2.938 0 474 9 57 5 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu ZK za rok 2019 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

2.394 3.805,94 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresov Senica a Skalica za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Senica 60.570 60.509 60.433 

Skalica 47.024 47.079 47.146 

SPOLU            107.594            107.588            107.579 

 

Registrovaní čitatelia ZK za roky 2017 - 2019 
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2017   3.017    746    506   1.253    114     51     17    315     15  

2018   3.005    784    463   1.172    120     55     18    382     11 

2019   3.007    775    444   1.292    122     66     20    280       8 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov ZK za roky 2017 - 2019 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2017       7 - - 7 -      52     39     91 

2018    38 -     31 69 -     81 -     81 

2019 -    120 -     120      9 -   109    199 

 

Vývoj návštevnosti ZK za roky 2017 - 2019 
 Fyzická Virtuálna* 

2017 44.634 44.000/** 

2018 44.733 80.400/15.000* 

2019 45.960 8.500/15.000* 

*len návštevník online katalógov 

**údaj o počte návštevníkov online katalógov nie je dostupný 
 

Výpožičky ZK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Absenčné 82.516 83.857 80.641 

Prezenčné  93.033 92.864 99.804 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 83 88 68 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 372 276 371 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba                    
z iných knižníc 

- - - 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti ZK za rok 2019 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Plán na rok 

2019 
Skutočnosť  

2019 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 85.041 86.130 101,28 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,27 4,32 101,17 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 102 131 128,43 

 

Prírastok kn. j. 2.810 3.483 123,95 

Úbytok kn. j. 2.031 2.394 117,87 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 180.000 180.445 100,25 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.    

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 90.000 99.804 110,89 

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 3.000 3.007 100,23 

z toho do 15 rokov osoba 700 775 110,71 

Návštevníci návšteva 80.000 135.460 169,33 

- z toho  fyzickí návšteva 40.000 45.960 114,90 

- z toho virtuálni návšteva 40.000 89.500 223,75 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 80 151 188,75 

v tom:  informačná príprava hodina 50 41 82,00 
Odborné podujatia, porady podujatie 9 25 277,78 

Metodické návštevy návšteva 20 6 30,00 

Edičná činnosť titul 8 9 112,50 

Rešerše titul 200 210 105,00 



 

 

 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby ZK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

5.000 5.000 5.000 

Bibliografické informácie 5.015 5.011 5.020 

Faktografické údaje - - - 

Rešerše 237 212 210 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  7.100 6.360 6.300 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby ZK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 812 850 677 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 505 537 540 

Regionálne informácie 530 540 640 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 5 5 5 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 1 1 3 

Bibliografické letáky - - 1 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  1 - 1 

Publikácie 82 29 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá ZK 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

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

8 

Spoločnosť Ladislava 
Novomeského, Bratislava 

Spoluorganizovanie Literárnej 
Senice Ladislava 
Novomeského 

Literárne informačné 
centrum, Bratislava 

Spoluorganizovanie Literárnej 
Senice Ladislava 
Novomeského 

Spolok slovenských 
spisovateľov 

Spoluorganizovanie Literárnej 
Senice Ladislava 
Novomeského 

Mestské centrum kultúry, 
Malacky 

Spoluorganizovanie Knihy 
Záhoria 

Obec Smrdáky Spoluorganizovanie poetického 
festivalu Po stranách Moravy 

Mestské kultúrne stredisko 
Senica 

Spoluorganizovanie podujatia 
Prebijem sa 

Okresný úrad Senica Spoluorganizovanie seminára 
Chráňme sa pred drogovým 
nebezpečenstvom 

Okresné riaditeľstvo 
policajného zboru Senica 

Spoluorganizovanie seminára 
Chráňme sa pred drogovým 
nebezpečenstvom 

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

2 

OZ Po stranách Moravy 
(CZ) 

Spoluorganizovanie poetického 
festivalu Po stranách Moravy 

Městská knihovna 
Hodonín 

Spoluorganizovanie poetického 
festivalu Po stranách Moravy 

Počet partnerstiev                     
so školskými 
zariadeniami 

13 

Materská škola 
s elokovanými 
pracoviskami Senica 

Organizovanie podujatí pre deti 
z MŠ 

1. – 4. ZŠ v Senici Organizovanie podujatí                               
pre žiakov ZŠ 

Gymnázium Ladislava 
Novomeského, Súkromná 
stredná odborná škola 
podnikania, Obchodná 
akadémia, Stredná 
odborná škola v Senici 

Organizovanie podujatí pre 
študentov SŠ 

MŠ a ZŠ z okolitých obcí Organizovanie podujatí pre deti 
a žiakov  

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 názov: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

výška členského: 50 € 
členstvo v odbornej organizácii, účasť na podujatiach, školeniach a seminároch 
organizovaných spolkom 



 

 

 

 názov: Slovenská asociácia knižníc 
výška členského: 120 € (členské zahŕňa i predplatné Bulletinu SAK) 
členstvo v odbornej organizácii, účasť na podujatiach, školeniach a seminároch 
organizovaných asociáciou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie –  www.zahorskakniznica.eu 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2010 / 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.)  

 

Návštevnosť webovej stránky ZK za rok 2019  
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

47.324 47.324 54,20 2,16 00:01:27 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 

 https://www.facebook.com/Z%C3%A1horsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-
136483726421942/ 

 
Instagram 
- 
 
Iné 
- 
 
 
Využívanie médií  

 
 TV SEN – regionálna televízia, ktorá formou krátkych reportáží pravidelne 

informuje o dianí v ZK a o pripravovaných podujatiach www.tvsen.sk 
 RTVS – Rádio Slovensko, Rádio Regina pravidelne informujú o uskutočnených 

podujatiach v ZK   
  

Výročné správy organizácie  
www.zahorskaknižnica.eu 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 4 (MŠ Senica je organizačne len 1 materská škola s 8 

elokovanými pracoviskami) 

 Počet oslovených ZŠ / 7 

 Počet oslovených SŠ / 4 

 Počet oslovených ZUŠ / 1 

 ZK aktívne komunikuje so všetkými školskými zariadeniami v meste (MŠ 

s elokovanými pracoviskami, základnými a strednými školami)   

https://www.facebook.com/Z%C3%A1horsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-136483726421942/
https://www.facebook.com/Z%C3%A1horsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-136483726421942/


 

 

 

 Komunikácia je bezproblémová: školy využívajú ponuku podujatí, ktoré ZK 

organizuje, a na druhej strane ZK pripravuje podujatia na základe požiadaviek zo 

strany škôl 

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

správa 

každé podujatia organizované pre verejnosť SK E 20/E   

Kniha Záhoria 2018 SK 55/E 20/E E E 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 
2019 

SK 55/E 20/E E E 

* V prípade že išlo o tlačený propagačný materiál treba uviesť výšku nákladu. V prípade, že bol 
materiál distribuovaný len elektronicky treba napísať E, ak bol materiál tlačený a zároveň distribuovaný 
aj elektronicky uviesť náklad/E. 

 

Iné formy propagácie  
 
 webové stránky a FB profily zamerané na podporu literatúry, kníhkupectvá, spolky 

a inštitúcie – aktívna propagácia pripravovaných aktivít, ako aj informovanie o už 

uskutočnených podujatiach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 
Metodický list č. 1 
autor: Júlia Kubíková, Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: ZK  
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 4/2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A4 
väzba: hrebeňová 
rozsah: 45 strán 
 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti ZK. Obsahuje 
komentáre k ročnému výkazu o knižniciach okresov Senica a Skalica za rok 2018. 
Súčasťou je aj Kalendárium jubilujúcich osobností 2019. 
  
Metodický list č. 2 
autor: Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: ZK  
ISBN / ISSN: -  
dátum/rok vydania: 11/2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A4 
väzba: hrebeňová 
rozsah: 41 strán 
 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti ZK. Prináša prehľad 
akcií ZK na tému história, zhrnutie absolvovaných školení a seminárov ako zdroj 
inšpirácie, informuje o možnostiach využitia výziev Fondu na podporu umenia pre 
knižnice. Súčasťou je Kalendárium regionálnych osobností a jubilantov roku 2020.   

 
Súbežná regionálna článková bibliografia 
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: -  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
formát: A4 
väzba: hrebeňová 



 

 

 

rozsah: 677 bibliografických záznamov 
 
Elektronická bibliografická databáza obsahuje články týkajúce sa významných 
regionálnych osobností, hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a politického 
života okresov Senica a Skalica. 
 
Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 
2020 
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: -  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 ks 
formát: A4 
väzba: -  
rozsah: 28 strán, 237 záznamov 
 
Bibliografická databáza obsahuje heslá regionálnych 
osobností, ktoré majú výročia v roku 2020.  Kalendárium 
pripomína životné jubileá významných osobností regiónu Senica a Skalica. 
 
Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2020  
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: -  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
formát: A4 
väzba: -  
rozsah: 72 záznamov 
 
Elektronická bibliografická databáza obsahuje výber z hesiel regionálnych osobností, 
významných udalostí a inštitúcií, ktoré majú výročia v roku 2020. 
 
Môj Bože, pozri v kraje naše... 
Výber z ranej tvorby Kunoviana Jozefa 
Bánskeho 1919 – 1956 
editor: Katarína Bánska 
zodp. redaktorka: Silvia Sameková 
vydavateľ: ZK 
tlač: Bittner print, Bratislava 
ISBN / ISSN:9788085145243 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 ks 
formát: A5 



 

 

 

väzba: brožúra 
rozsah: 95 strán 
 
Zborník z ranej tvorby Jozefa Bánskeho, bibliografa, prekladateľa, literárneho vedca, 
bol vydaný pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia a uvedený na slávnostnom 
literárno-hudobnom podujatí dňa 8. 11. 2019. Vydanie finančne podporilo Mesto 
Senica a Poľský inštitút Bratislava.  
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 
Bulletin víťazných prác XXIII. ročníka autorskej 
súťaže 
zostavila: Andrea Sadloňová 
zodp. redaktorka: Silvia Sameková 
vydavateľ: ZK 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN / ISSN:9788085145250 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 150 ks 
formát: A5 
väzba: brožúra 
rozsah: 95 strán 
 
Bulletin víťazných prác XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže začínajúcich autorov, 
ktorí obsahuje poetické, resp. prozaické útvary v slovenskom jazyku.    
 
Slovenská literatúra v totalitnom režime – 
bibliografický leták  
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: ZK 
ISBN / ISSN: -  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský  
náklad: 10 ks 
formát: A4 
väzba: hrebeňová 
rozsah: 24 strán, 451 záznamov 
 
Bibliografický leták pri príležitosti 30. výročia nežnej 
revolúcie zostavený z databázy kníh Záhorskej 
knižnice 
 
Zoznam osobností pochovaných na cintorínoch v okrese Senica a Skalica  
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: elektronicky  
ISBN / ISSN: -  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 



 

 

 

náklad: elektronicky 
formát: A4 
väzba: - 
rozsah: 48 záznamov 
 
Spracovaný zoznam významných regionálnych osobností, ktoré sú pochované                              
na cintorínoch v okrese Senica a Skalica 

 
Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
- 
V zahraničí  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzie alebo kritika v dennej tlači 
- 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
-  
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Križka, Teodor: Môj Bože, pozri v kraje naše. In: Kultúra, XXII. ročník, 2019, č. 20, 

ISBN / ISSN 1335-3470, 12 strán 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej  
-  
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 SAMEKOVÁ, Silvia: Deti v centre pozornosti. In: Naša Senica. - Roč. XLII, č. 6-7 

(2019), s. 12 \x 1339-0074 
 SAMEKOVÁ, Silvia: Deti a história Senice? In: Naša Senica. - Roč. XLII, č. 10 

(2019), s. 16-17 \x 1339-0074 
 Hlasujte za Knihu Záhoria! In: Záhorák. - Roč. LX, č. 31 (2019), s. 7 \x 1338-1814 
 BAROŠKOVÁ, Viera: Knihami k patriotizmu. In: Naša Senica. -  Roč. XLII, č. 10 

(2019), s. 6 \x 1339-0074 
 [autor] (TS): Literárna Senica L. Novomeského. In: Záhorák. - Roč. LX, č. 21 

(2019), s. 7 \x 1338-1814  
 Literárna Senica Laca Novomeského. In: Záhorák. - Roč. LX, č. 35 (2019), s. 7 \x 

1338-1814 
 O titul Kniha Záhoria zabojuje tucet kníh. In:  Záhorák. - Roč. LX, č. 27 (2019), s. 

6 \x 1338-1814 
 SAMEKOVÁ, Silvia:  Pestrý október v Záhorskej knižnici. In: Naša Senica. - Roč. 

XLII, č. 9 (2019), s. 7 \x 1339-0074  
 Poznáme víťaza ankety Kniha Záhoria 2018. In: Záhorák. - Roč. LX, č. 40 (2019), 

s. 6 \x 1338-1814 
 TASR: Vybrali Knihu Záhoria. In: MY - týždenník pre Záhorie. - Roč. 19, č. 44 

(2019), s. 4 \x 1335-4442 
 BAROŠKOVÁ, Viera: Zanechal výraznú stopu. In: Naša Senica. -  Roč. XLII, č. 11-

12 (2019), s. 12 \x 1339-0074 
 [autor] bar: Čítajme si. In: Naša Senica. -  Roč. XLII, č. 5 (2019), s. 11 \x 1339-

0074 
 SAMEKOVÁ, Silvia: Knižnica a ilustrácie patria k sebe. - In: Naša Senica. - Roč. 

XLII, č. 6-7 (2019), s. 17 \x 1339-0074 
 SADLOŇOVÁ, Andrea: Jeseň v knižnici prináša novinky. In: Naša Senica. - Roč. 

XLII, č. 8 (2019), s. 8 \x 1339-0074 
 SAMEKOVÁ, Silvia: Hlasujeme za Knihu Záhoria. In: Naša Senica. - Roč. XLII, č. 

8 (2019), s. 11 \x 1339-0074 
 BAROŠKOVÁ, Viera: Senica = naše mesto. In: Naša Senica. - Roč. XLII, č. 11-12 

(2019), s. 12 \x 1339-0074 



 

 

 

 SAMEKOVÁ, Silvia: Záujem o tvorbu. In: Naša Senica. - Roč. XLII, č. 11-12 (2019), 
s. 10 \x 1339-0074´ 

 Senica = naše mesto. In: Záhorák. - Roč. LX, č. 44 (2019), s. 8 \x 1338-1814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZK v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZK za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  

    
   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  Dodatok č.2 č. 
04398/2016/OKIL-95 zo dňa 09.11.2016  
rok založenia organizácie: 1953 
riaditeľ:   od 17.10.2018 Mgr. Helena Laczová, poverená riadením 
               od 17.04.2019 PhDr. Helena Laczová 
 
 

       Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede (ďalej iba ŽK) – 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.  
       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 SNB v SNK Martin a preto ŽK dočasne prerušila spracovanie 
hungarík pre SNK. Na základe vzájomnej ústnej dohody so SNK v Martine sa 
spracovanie hungarík v roku 2019 obnovilo. Novoprijatý zamestnanec bol SNK 
vyškolený a na jar roku 2019 sa opäť začalo so spracovaním článkov vychádzajúcich 
v maďarských časopisoch vydávaných na Slovensku.  
       ŽK zabezpečuje knižničné, bibliografické a informačné služby fyzickým osobám. 
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 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. 
 
 
 
 
 

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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 160.086 160.086 141.880 88,63 

620 Odvody 59.615 59.615 51.297 86,05 

630 Tovary a služby 51.491 51.851 76.908 148,32 

640 Bežný transfer 2.000 2.000 - - 

SPOLU 273.192 273.552 270.085 98,73 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽK za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy   5 562,16 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽK z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Nákup knižného 
fondu 

9.500 9.000 475 
BV 

2. Mesto DS Všeobecne 
prospešné aktivity 
- kultúra 

800 300 0 
BV 

SPOLU BV                                                             9.300 475  

SPOLU KV    

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe ŽK za rok 2019 
Celkový 
počet 

objektov 

Názov objektu Stručný popis 
investície * 

Náklady v € 

- - - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 
 



 

 

 

 

Objekty v nájme ŽK za rok 2019 
Celkový počet objektov Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

1 Garáž 18 (bezplatne) 

 

          Priestorové podmienky ŽK za rok 2019 v m2   
Celková výmera objektov Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 

897 0 0 140 164 (593 pre 
verejnosť) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

Výstava obrazov Bianka Fekete  
(1.3.2019 – 31.3.2019) 
autor: Bianka Fekete 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 330 
 
Výstava malieb amatérskej výtvarníčky.  
Počet exponátov 35. 
 
 
Výstava ručných prác  
(mesačne)   
autor: Kováč Dohorák Gabriela  
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 347 
 
Výstava veľkonočných figúrok z textílií, ručne šitých, počet vystavovaných exponátov 
bol 40 ks. 
 
Výstava ručných prác: šperkov, ručne maľovaných šálov  
(2.4.2019 
autor: Alíz Stanczová a Juhász Zsuzsa 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň                                                                             
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 347 
 
Výstava šperkov vlastnej výroby a maľovaných šatiek v čitárni.  
 
Obrazy  
(20.5.2019, mesačne) 
autor: Zuzana Mihalovicsová 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň                                                                               
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 323 
 
Výstava trojrozmerných obrazov v priestoroch čitárne. 



 

 

 

 
Výstava šiat pre nevesty  
(5.6.2019) 
autor: Nagy Denisza 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 430 
 
Výstava svadobných šiat a návrhov. 
 
 
Výstava kníh zakúpených s finančnou 
podporou FPU  
(20.6.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: mládežnícke oddelenie 
výstup: plagát         
počet návštevníkov: 250+180 
 
Výstava knižných výtlačkov a tlačovín. 
 
 
Výstava Angely Takácsovej I + II.  
(25.6. a 5.8.2019)  
autor: Angela Takácsová 
organizátor: ŽK  
miesto: čitáreň 
výstup: pozvánka  
počet návštevníkov: 305 + 316 
 
Výstava obrazov amatérskej výtvarníčky. 
 
 
 
Deň európskeho kultúrneho dedičstva: 
Fotografie momentov 
(2.9.2019) 
autor: Attila Egri 
organizátor: ŽK  
miesto: čitáreň 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 341 
 
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
boli vystavované fotografie na dané témy. 
 
 
 
 



 

 

 

Výstava keramiky - farby, zvuky, svetlá 
(13.9.2019)  
autor: Hadvigová Vadkerty Juliana  
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 341 
 
Výstava keramickej tvorby známej výtvarníčky 
Juliany Vadkerty Hadvigovej. 
 
Moja čarovná tvorba  
(11.10.2019) 
autor: Csomor Nagy Deni 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 405 
 
Výstava trojrozmerných obrazov v priestoroch 
čitárne. 
 
Výstava pri príležitosti nežnej revolúcie 
(5.11.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 300 
 
Výstava trojrozmerných obrazov na tému 
revolučného roka 89´. 
 
Výstava vianočných perníkových ozdôb 
(5.12.2019) 
autor: Ghéry-Szolar Mónika 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 425 
 
Výstava perníkových ozdôb a adventnej výzdoby. 
 
 
  



 

 

 

Ostatné 
 

Klub čitateľov 
(25.1.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Stretnutie čitateľov v rámci klubu milovníkov čítania. 
 
Klub čitateľov 
(22.3.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 38 
 
Stretnutie čitateľov v rámci klubu milovníkov čítania. 
 

Oslava svetového Dňa autizmu  
(2.4.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 26 
 
Komunitná aktivita ŽK v spolupráci 
s občianskym združením SPOZA. 
 
 
Noc s Andersenom 
(29.3.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 74 
 
Každoročné podujatie zamerané na podporu 
čítania u detí školského a predškolského veku. 
 

Klub čitateľov 
(24.5.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 34 
 
Stretnutie čitateľov v rámci klubu milovníkov čítania. 
 



 

 

 

Klub slovensky čítajúcich záujemcov  
(31.5.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 27 
 
Stretnutie čitateľov v rámci klubu milovníkov 
čítania. 
 
Klub slovensky čítajúcich  
(27.7.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 18 
 
Stretnutie slovensky čítajúcich záujemcov 
s témou Téma city, pocity. 
 
 
 
 
Oslava 1. výročia krstu mládežníckeho 
oddelenia  
(10.12.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 52 
 
Stretnutie čitateľov v rámci otvorenia 
mládežníckeho oddelenia ŽK. 
 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Prezentácia knihy Lajosa Antala (1.3.2019) 
prednášajúci: Lajos Antal 
organizátor: ŽK 
miesto realizácia: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 28 
 
Stretnutie s autorom knihy a spoločné čítanie. 
 
Stretnutie so spisovateľkou Kovács 
Melinda 
(7.3.2019) 
prednášajúci: Melinda Kovács 
organizátor: ŽK 
miesto realizácia: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie s autorkou knihy Za hranicami pochybnosti – Kételyen túl, Kovács Melinda. 
 
Literárny večer k výročiu E. Adyho 
(21.10.2019) 
prednášajúci: doc. PhDr. Gy. Herdics 
organizátor: ŽK 
miesto realizácia: čitáreň 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 42 
 
 
 
 
 
Súťaže 

 
Recitačná súťaž (29.1.2019) 
organizátor: 
miesto realizácie: 
výstup: 
počet návštevníkov: 
 
Triedne kolo recitačnej súťaže detí základných škôl v Dunajskej Strede. 

 
Kráľ čitateľov (3.5.2019) 
organizátor: ŽK 



 

 

 

miesto realizácie: čitáreň 
výstup: -                                                                              
počet návštevníkov: 40 
 
Každoročná súťaž v čitateľskej gramotnosti, v ktorej si zmerali sily deti základných škôl 
v Dunajskej Strede.  
 
Kráľ čitateľov (22.5.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň                                                   
výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
 
Mestské kolo každoročnej súťaže v čitateľskej 
gramotnosti, v ktorej si zmerali sily deti 
základných škôl v Dunajskej Strede. 
Slávnostná korunovácia kráľa čitateľov 
prebehla po vyhlásení výsledkov súťaže. 
 
 

Hudobné podujatia 
 

Dobročinný adventný koncert (10.12.2019) 
organizátor: ŽK v spolupráci so ZUŠ v DS 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 65 
 
Koncert na podporu detí s autistickým 
syndrómom. 
 
 
 
 
Čítania 
 

Papierové divadlo – Kvapka vody 
(29.1.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 22 
Podujatie pre deti 1. stupňa základných škôl 
v Dunajskej Strede. 
 

 

 

Rozšantená abeceda - čítanie s porozumením (31.1.2019)   
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda 



 

 

 

výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 25 
 

Čítanie časopisov v knižnici (8.2.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ŽK 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 16 
 
Rozprávkové predpoludnie - Papierové divadlo- A soknevű macska – Mačka 
s mnohými menami (19.2.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 1. ročník  
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 16 
 
Rozprávkové predpoludnie -Papierové divadlo - A soknevű macska – Mačka 
s mnohými menami (19.2.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 2. ročník 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 14 
 
Rozprávkové predpoludnie - Papierové divadlo - Három toll - Tri pierka 
(19.2.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 3. ročník 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 15 
 
Rozprávkové predpoludnie - Papierové divadlo - Három toll - Tri pierka 
(19.2.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 4. ročník 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 16 
 
Rozprávkové predpoludnie - Hrdinovia rozprávok (20.3.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Topoľníky, 1. ročník 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 17 
 
Rozprávkové predpoludnie- Mese a kutyusról meg a cicusról – Rozprávka 
o psíčkovi a mačičke (26.3.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 4.C, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 25 
 



 

 

 

Rozprávkové predpoludnie - Rozprávky o knihách (25.3.2019)  
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Jesenského, Dunajská Streda 
 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 23 
 
Rozprávkové predpoludnie - Rozprávka o rozprávke (26.3.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Jesenského, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 18 
 
Bodkovaný deň - Pöttyös Nap (15.5.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 1.C, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 20 
 
Bodkovaný deň - Pöttyös Nap (15.5.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 1.B, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 20 
 
Čítajme si spolu (30.5.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 90 
 
Čítajme si spolu (7.6.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Jilemnického, 3. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 27 
 
Rozprávkové predpoludnie- Az égigérő fa (Strom do neba) (5.6.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: CMŠ sv. Jána apoštola, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 13 
 
Rozprávkové dopoludnie (9.7.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: letný tábor CVČ v Dunajskej Strede 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 20 
 
 



 

 

 

Rozprávkové dopoludnie (23.7.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: letný tábor CVČ v Dunajskej Strede 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 16 
 
Papierové divadlo – Tri pierka (11.9.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Komenského, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 13 
 
Rozprávkové dopoludnie - Kocúr v čižmách (18.9.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Jesenského, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 16 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (23.9.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 4. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 20 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (23.9.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 4. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 17 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (24.9.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 3. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 30 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (26.9.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 2. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 21 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (27.9.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 1. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 10 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (27.9.2019) 
organizátor: ŽK 



 

 

 

miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 1. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 15 
 
Rozprávkové dopoludnie – papierové divadlo Vízcsepp (Kvapka vody), 
Rozprávka: KIPPKOPP (2.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 1. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 14 
 
Rozprávkové dopoludnie – papierové divadlo Vízcsepp (Kvapka vody), 
Rozprávka: KIPPKOPP (2.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 1. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 20 
 
Rozprávkové dopoludnie – papierové divadlo Vízcsepp (Kvapka vody), 
Rozprávka: KIPPKOPP (2.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 1. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 20 
 
Rozprávkové dopoludnie – papierové divadlo Vízcsepp (Kvapka vody), 
Rozprávka: KIPPKOPP (4.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 1. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 6 
 
Rozprávkové dopoludnie – papierové divadlo Vízcsepp (Kvapka vody), 
Rozprávka: KIPPKOPP (4.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, 2. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 7 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (8.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Spojená škola Gy. Szabóa, 5.-9. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 11 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (9.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Spojená škola Gy. Szabóa, 1.-4. roč., Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 10 



 

 

 

 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (11.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 4. roč. 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 11 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (11.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 1. roč. 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 13 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (11.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 2. roč. 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 16 
 
Rozprávkové dopoludnie - Rozprávky Eleka Benedeka (11.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 3. roč. 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 11 
 
Rozprávkové dopoludnie – papierové divadlo Vízcsepp (Kvapka vody), 
Rozprávka: KIPPKOPP (14.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Októbrová, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 18 
 
Cyklické čítanie - Rozprávky o psíčkovi a mačičke (16.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Špeciálna ZŠ Dunajská Streda 
výstup:  
počet návštevníkov: 27 
 
Cyklické čítanie - Csoda a Kósza (Rozprávka o dvoch koníkoch), 1. časť 
(18.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 2.A, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 14 
 
Cyklické čítanie - Csoda a Kósza (Rozprávka o dvoch koníkoch), 1. časť 
(18.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 2.B, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 



 

 

 

počet návštevníkov: 13 
 
Cyklické čítanie - Csoda a Kósza (Rozprávka o dvoch koníkoch), 1. časť 
(28.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 1.A, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 10 
 
Cyklické čítanie - Csoda a Kósza (Rozprávka o dvoch koníkoch), 1. časť 
(28.10.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Zoltána Kodálya, 1.B, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 17 
 
Rozprávkové dopoludnie - Sofia a tekvička (14.11.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Komenského, Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov:  18 
 
Cyklické čítanie - Rozprávky o psíčkovi a mačičke (26.11.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Špeciálna ZŠ Dunajská Streda 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Beseda so spisovateľkou J. Krajčovičovou  (4.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 40 
 
Stretnutie so spisovateľom Péterom Rajkovicsom, Brumiarc (8.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 50 

 



 

 

 

Literárna beseda – Danka a Janka (5.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 20 

 
Deň detskej knihy – beseda (8.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 26 

 
Deň detskej knihy - Holli, a hős – Hrdinka Holli (9.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 18 

 
Preventívna prednáška, stretnutie s Johny 
Peťkom (Demonchlast) (10.4.2019) 
Miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj, Dunajská 
Streda 
Počet návštevníkov: 45 

 
 
 
 
 
Preventívna prednáška, stretnutie s Johny Peťkom (Demonchlast) (10.4.2019) 
Miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda 
Počet návštevníkov: 45 

 
Literárna beseda s premietaním - Chlapci z Pavlovej ulici (10.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 16 

 
Literárna beseda s premietaním - Chlapci z Pavlovej ulici (10.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 13 

 
Stretnutie so spisovateľkou Máriou Ševčíkovou-Vrkoslavovou (26.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 26 

 
15.výročie vstupu Slovenskej republiky do Europskej únie, prednášajúci: PhDr. 
Natália Petranská Rolková, PhD. a Mgr. Petra Ďurinová (3.5.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 47 

 
 
M. R. Štefánik - bojovník za slobodu národov Európy – prednášateľ: doc. PhDr. 
Ivan Mrva, CSc.  (7.5.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 26 

 



 

 

 

M. R. Štefánik - bojovník za slobodu národov Európy – prednášateľ: doc. PhDr. 
Ivan Mrva, CSc. (4.6.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 27 

 
Čítanie s porozumením - Deti z mesta sa nevedia biť (4.6.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 18 
 
Literárna beseda o bájkach (26.6.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 10 

 
Beseda - Kyberšikana a iné elektronické nebezpečenstva (3.7.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 23 

 
Beseda - Kyberšikana a iné elektronické nebezpečenstva (15.7.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 20 
 
Beseda - Kyberšikana a iné elektronické nebezpečenstva (21.8.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 38 

 
Stretnutie so spisovateľom Lászlóom Tóthom (30.9.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 24 

 
Prednáška na priponímanie si 75. výročie 
Slovenského národného povstania, 
prednášateľ: Mgr. Juraj Lepiš, PhD. 
(8.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 45 
 

 

 

Deň detskej knihy - Holli, a hős – Hrdinka Holli (18.11.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 20 

 
Stretnutie so spisovateľkou Martou Šurinovou (10.12.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 24 

 
Stretnutie so spisovateľkou Zsuzsannou Lampl (16.12.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 22 

 



 

 

 

Exkurzia v knižnici pre ZŠ Horné Mýto (28.1.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 18 
 
Informačná príprava pre Spojenú školu Gy. Szabóa (18.2.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 19 
 
Informačná príprava pre 2. roč. ZŠ Z. Kodálya (20.2.2019)  
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 18 
 
Informačná príprava pre 1. roč. ZŠ Gy. Szabóa (6.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 19 
 
Informačná príprava pre 1. roč. ZŠ Z. Kodálya (8.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 25 
 
Informačná príprava pre ZŠ Ohrady(8.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 25 
 
Informačná príprava pre ZŠ Á. Vámbéryho (14.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 19 
 
Informačná príprava pre 2. roč. ZŠ Topoľníky (20.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 19 
 
Informačná príprava pre 1.-4. roč. ZŠ Topoľníky (22.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 26 
 
Informačná príprava pre 1.A ZŠ Gy. Szabóa (27.3.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov:23 
 
Informačná príprava pre 1.C ZŠ Gy. Szabóa (2.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 18 
 
Informačná príprava pre 4.B ZŠ Z. Kodálya (3.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 
 
 
 



 

 

 

Informačná príprava pre 3.D ZŠ Gy. Szabóa (16.4.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 13 
 
Informačná príprava pre MŠ Rybný trh (29.5.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 25 
 
Informačná príprava pre ZŠ Mad (30.5.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 6 
 
Exkurzia v knižnici, Gymnázium L. Dúbravku (4.6.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 26 
 
Informačná príprava pre Špeciálnu ZŠ Dunajská Streda (18.6.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 13 
 
Výmena kníh, 2.A ZŠ Z. Kodálya (21.6.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 13 
 
Exkurzia v knižnici, SOŠ rozvoja vidieka (24.6.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 17 
 
Informačná príprava pre ZŠ Vrakúň (27.7.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 15 
 
Informačná príprava pre ZŠ Jilemnického (17.9.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 26 
 
Exkurzia v knižnici, Stredná zdravotná škola (18.9.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 13 
 
Exkurzia v knižnici, Stredná zdravotná škola (20.9.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 14 
 
Knižné novinky - návšteva v knižnici, 4. roč. ZŠ Jilemnického (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 
 
 
 



 

 

 

Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 7 
 
Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 14 
 
Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 30 
 
Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 22 
 
Deň TTSK exkurzia, Gymnázium s VJM (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 19 
 
Deň TTSK exkurzia Stredná zdravotná škola (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 8 
 
Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 29 
 
Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 19 
 
Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 18 
 
Deň TTSK exkurzia, SOŠ rozvoja vidieka (4.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 18 
 
Knižné novinky - návšteva v knižnici, ZŠ Z. Kodálya (10.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 20 
 
Knižné novinky - návšteva v knižnici, ZŠ Z. Kodálya (24.10.2019) 
Miesto realizácie: ŽK 
Počet návštevníkov: 30 
 
 

 



 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
- 

 

Odborné 
 
Odborné podujatie pre knihovníkov: Obnov sily – očisti myseľ (16.4.2019) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň knižnice 
výstup: 
počet návštevníkov: 14 
 
Školenie pracovníkov – Sebaobranný systém Kobukrav (14.5.2019) 
organizátor: ŽK v spolupráci s OZ Kobukrav 
miesto realizácie: čitáreň knižnice 
výstup: 
počet návštevníkov: 14 
 
 
Semináre 
- 
 
Ostatné 
- 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 Obecná knižnica Okoč, 15.3.2019, zaúčanie novovymenovanej knihovníčky 
 Obecná knižnica Okoč, 19.3., začiatok vyraďovania fondu, spolu 7 výjazdov ( 

27.3., 6.4., 20.4., 11.5., 16.5., 21.5., 20.6.) 
 Obecná knižnica, obnovenie činnosti, prvá návšteva 4.03.2019. 
 Obecná knižnica Dolný Bar, reevidencia fondu, paralelne vyraďovanie 

zastaraných zväzkov 
 Gabčíkovo, 27.4.2019, zaúčanie novej knihovníčky 
 Dolný Bar, 26.4.2019, vyraďovanie starého fondu 
 MK Veľký Meder, metodická návšteva, hodnotenie činnosti, 15.6.2019 
 Obecná knižnica, Dolný Štál, 15.6.2019, hodnotenie činnosti 
 OK Dolný Bar, 27.7., pokračovanie vo vyraďovaní 
 OK Blahová, 2.8.2019, zaúčanie novej knihovníčky 
 OK Blahová, 9.8.2019, zaraďovanie fondu 
 OK Holice n/O, 18.7.2019, začiatok pravidelnej revízie 
 OK, Holice n/O, 18.8.2019, ukončenie revízie 
 OK Topoľníky, 16.8.2019, metodická návšteva 
 OK Sap, 23.08.2019, začiatok pravidelnej revízie 
 Ok Sap, 20.9.2019, ukončenie revízie 
 Ok Baloň,27.9.2019, hodnotenie činnosti 
 Ok Ňárad, 7.10.2019, metodická návšteva 
 VŠ zdrav. a soc. práce Sv. Alžbety, 28.10.2019, metodické usmernenie pri 

založení nižnice 
 Ok Ňárad, 5.11.2019, začiatok pravidelnej revízie 
 Ok Ňárad, 5.12.2019, ukončenie revízie 
 Ok Čilizská Radvaň, 13.11.2019,  metodická návšteva 
 Ok Dolný Bar, 21.11.2019, zaraďovanie nových kníh 
 Ok Okoč, 22.11.2019, metodická návšteva knižnice umiestnenej do nových 

priestorov 
 Ok Baka, 4.12.2019, metodické usmernenie po sťahovaní knižnice 
 Ok Baka, 10.12.2019, zaúčanie novej knihovníčky 
 VŠ Sv. Alžbety, 11.12.2019, zaúčanie knihovníka 
 VŠ Sv. Alžbety, 12.12.2019, tematické  rozdelenie kníh na regáloch 

       
Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 metodické konzultácie a poradenská činnosť sa poskytovala najmä v období 

štatistického spracovania, najčastejšie telefonicky, prípadne mailom cca v 20 
prípadoch 

 V priebehu roka sa poskytovala poradenská činnosť súvisiaca s činnosťou knižníc, 
GDPR, podávania žiadostí o finančnú podporu FPU, prihlásenie sa do on-line 
katalógu, predĺženie výpožičiek a pod.  

 
 
 



 

 

 

 

Evidencia verejných knižníc v okres Dunajská Streda za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 2 3 

Obecné  62 62 61 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  3 3 3 

Spolu 68 68 68 

 
 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 35 spravodajských jednotiek (ostatné 

knižnice stagnujú) v rámci okresu Dunajská Streda– vypracovanie sumárov, 
prehľadov, komentárov. Uskutočnila sa analýza stavu obecných knižníc. 
Vyhodnotila sa aktivita knižníc okresu počas Týždňa slovenských knižníc.     

 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2019 KULT (MK SR) 10-
01 bude prebiehať v marci roku 2020. 

 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín za r. 2019 NM (ÚV SR) 01-01 sa 
spracuje v roku 2020. 

 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia  
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2020 je každoročnou úlohou knižnice. 

 

Napĺňanie štandardov ŽK v rokoch 2017 - 2019 
Štandardy 20.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2017 2018 2019 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

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

Počet titulov periodík 100-150 62 62 65 

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

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

Počet študijných miest  45-55 45 45 45 

Počet prevádzkových hodín 45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 15.011 14.861 11 273 

Počet výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 7 
5,3 5,2 5,0 

Vyššia úroveň 9 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 15 
11,2 11,3 9,4 

Vyššia úroveň 22 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 1,009 0,98 0,99 

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

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Helena Laczová, redakčná rada Knižničného spravodajcu – Časopis pre verejné 

knižnice TTSK 
 Helena Laczová, Výbor Krajského Spolku knihovníkov a knižníc 

 
 



 

 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 

 Metodicko-poradenské služby sa poskytujú aj v rámci domovskej knižnice t.j. ŽK. 
Sledujú (a  aplikujú sa) legislatívne zmeny do praxe, nové metódy a formy práce, 
kontroluje sa dodržiavanie pravidiel GDPR.  

 

  



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Akvizícia knižných jednotiek ŽK za rok 2019 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

13.636,27 3.241,5 5.424,62 20.543,31 2.142 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ŽK z hľadiska zamerania za rok 2019 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

614 902 550 76 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ŽK z hľadiska jazyka za rok 2019 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

976 1.055 50 5 54 2 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu ŽK za rok 2019 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

1.574 3.445,06 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okres Dunajská Streda za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Dunajská Streda 22.756 22.827 22.768 

Šamorín 13.414 13.416 13.452 

Veľký Meder 8.480 8.437 8.431   

SPOLU okres 121.028 121.891 122.716 

 

Registrovaní čitatelia ŽK za roky 2017 - 2019 
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2017 2.542 762 50 1.637 42 32 19 525 0 

2018 2.561 786 114 1.533 74 34 20 602 0 

2019 2.625 846 114 1.030 75 34 24 592 0 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov ŽK za roky 2017 - 2019 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2017 - - 33 33 253 45 - 298 

2018 24 - 176 200 - 5 - 5 

2019 60 4 - 
 

64 - - 5 5 

 

Vývoj návštevnosti ŽK za roky 2017 - 2019 
 Fyzická Virtuálna* 

2017 47.645 510 

2018 33.157 18.930 

2019 33.654 19.066 

*len návštevník online katalógov 

 

Výpožičky ŽK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Absenčné 59.095 64.187 60.090 

Prezenčné  43.268 54.700 52.644 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 171 101 94 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 218 93 102 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 

- - - 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti ŽK za rok 2019 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2019 
Skutočnosť  

2019 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND                                

Celkový stav knižničného fondu kn.j. 103.500 104.172 100,65 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn.j. 4,5 4,57 101,56 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 55 65 118,11 

Prírastok kn.j. 1.800 2.142 119 

Úbytok kn.j. 1.600 1.574 98,38 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn.j. 120.000 112.734 93,95 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

0 0 0 0 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn.j. 50.000 52.644 105,9 

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2.200 2.625 119,32 

z toho do 15 rokov osoba  700 846 120,86 

Návštevníci  50.000 52.720  

- z toho  fyzickí osoba  33.654 101,98 

- z toho virtuální osoba  19.066 100,35 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 80 141 176,25 

v tom:  informačná príprava hodina 20 19 95 
Odborné podujatia, porady podujatie 1 1 100 

Metodické návštevy návštevy 40 35 87,5 

Edičná činnosť titul 2 2 100 

Rešerše titul 10 11 110 



 

 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby ŽK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

105 88 93 

Bibliografické informácie 3.212 4.300 2.110 

Faktografické údaje 6.275 4.200 2.135 

Rešerše 17 19 11 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  785 945 697 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby ŽK za roky 2017 - 2019 
Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 2017 2018 2019 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 227 247 227 

Regionálne informácie 58 56 49 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 
2 

2 
 

3 
 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 5 6 4 

Bibliografické letáky 2 2 0 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  21 19 20 

Publikácie 23 14 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá ŽK 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

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

15 

OZ Kobukrav, Systém 
sebaobrany 

Spoločne organizovaná letná 
aktivita pre deti. V rámci 
letného tábora 1 deň strávený 
v knižnici – beseda 
o internetových výstrahách, 3 
podujatia, poč.úč. 104 

Centrum voľného času v 
DS 

Rozprávkové dopoludnie pre 
deti Letného tábora CVČ, 2 
podujatia, počet úč.36 

ZUŠ v DS Spoločný dobročinný koncert 
v knižnici, účinkujúcimi boli 
prevažne žiaci ZUŠ, počet. úč. 
(obecenstvo) 45 

KlikkOut - periodikum Propagácia kníh v priestoroch 
knižnice, video uverejnené na 
sociálnej sieti periodika 

OZ Priatelia autistov 
a zdravotne postihnutých 

Spoločne organizované 
prednášky pre záujemcov 
v priestoroch knižnice, 64 úč. 

OZ Mačičky Dunajská 
Streda 

Spoluúčasť pri organizovaní 
Krstu MO 

SZMIT-Spločnosť 
maďarských spisovateľov 
na Slovensku 

Dohoda o spolupráci 

Dom Matice slovenskej Spoločne organizované 
prednášky pre stredoškolskú 
mládež, 4 pod., 145 úč. 

SZMKE-Slovenský spolok 
maďarských knihovníkov 
na Slovensku 

Spoluúčasť na rôznych 
podujatiach 

VŠ zdravotníctva 
a soc.práce sv. Alžbety 

Spoločne organizované 
prednášky, 1, 42 úč. 

DSTV propagovanie podujatí 

Spolok slovenských 
knižníc 

Noc s Andersenom, TSK 

SAK Noc s Andersenom, TSK 

portál dunasjkostredsko.sk propagácia činnosti 

Thermalpark s.r.o. DS Zdieľaná knižnica 

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

1 

Svaz knihovniků 
a informačních pracovníků 

Noc s Andersenom 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

 

SZŠ DS Preventívna prednáška – 
Alkoholizmus, 2 prednášky  

Gymn. s vyuč. jaz.slov. Prednášky pre štud., exkurzie 

Stredná škola Gy.Szabóa Prednášky pre štud., exkurzie 



 

 

 

všetky MŠ, ZŠ s vyuč. jaz. 
slov. a maď.  

Podujatia pre deti 

Špeciálne ZŠ - 2 Podujatia pre deti 

Stredná odborná škola 
rozvoja vidieka 

Prednášky pre štud., exkurzie 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Slovenská asociácia knižníc 

kolektívne členstvo, výška členského: 120 € 
Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové 
združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je 
podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a 
nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc. 

 Slovenský spolok knižníc a knihovníkov 
kolektívne členstvo, výška členského: 50 € 
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc je občianske združenie združujúce 
knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov, knižničné, bibliografické 
a informačné pracoviská v Slovenskej republike a iných záujemcov a predstavuje 
samostatnú právnickú osobu so sídlom v Bratislave. Podieľa sa na rozvoji teórie a 
praxe knihovníctva, bibliografie a informačnej vedy, popularizuje slovenské 
knihovníctvo, bibliografiu a informačnú vedu na verejnosti,  plní úlohy vyplývajúce 
z členstva v medzinárodných mimovládnych organizáciách, najmä v IFLA a 
zastupuje v nich svojich členov a oblasť záujmu Spolku. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie – http://www.kniznicads.sk/index.php/hu/  
 Rok vznik webového sídla 2006, webová stránka sa aktualizuje týždenne, 

uverejňujú sa podujatia a informácie o činnosti knižnice. Obnova webovej stránky 
a jej štruktúry sa plánuje v roku 2020. 

 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 

 

Návštevnosť webovej stránky ŽK za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

13.215 13.215 52,30  3.18 00:0:24 

  
                                         
Sociálne siete  
 
Facebook 

 https://www.facebook.com/%C5%BDitnoostrovsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-
Dunajskej-Strede-1795139507405748/inbox/ 

 https://www.facebook.com/Dunaszerdahelyi-Csall%C3%B3k%C3%B6zi-
K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1849730451963258/?ref=br_rs  

Instagram 
- 
 
Iné 
- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Využívanie médií  
 
 Týždenník Žitný ostrov, Dunajskostredský hlásnik, mestská televízia DSTV, portál 

www.dunaszerdahelyi.sk, https://dunajskostredsky.sk/ , https://parameter.sk/ 

www.felvidek.ma, www.ma7.sk;  Rozhlas Pátria, magazín Klikk Out.  

V  
Výročné správy organizácie 
- 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 7 (Októbrová ul., Alžbetínske nám., Komenského ul., Nám. 

Priateľstva, Rybný trh, Trhovisko, MŠ Ohrady) 

 Počet oslovených ZŠ / 11 (ZŠ Vámbéryho, Gy. Szabóa, Smetanov háj, 

Jilemnického ul., Komenského ul., ZŠ Dolný Štál, ZŠ Ohrady, Malé Dvorníky, 

Trhovisko ZŠ sv. Jána, Špeciálna ZŠ, Spojená ZŠ) 

http://www.kniznicads.sk/index.php/hu/
https://www.facebook.com/%C5%BDitnoostrovsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Dunajskej-Strede-1795139507405748/inbox/
https://www.facebook.com/%C5%BDitnoostrovsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Dunajskej-Strede-1795139507405748/inbox/
https://www.facebook.com/Dunaszerdahelyi-Csall%C3%B3k%C3%B6zi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1849730451963258/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Dunaszerdahelyi-Csall%C3%B3k%C3%B6zi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1849730451963258/?ref=br_rs
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
https://dunajskostredsky.sk/
https://parameter.sk/
http://www.felvidek.ma/
http://www.ma7.sk/


 

 

 

 Počet oslovených SŠ / 4 (Gymn. s vyuč. jaz. slov., Stredná odborná škola rozvoja 

vidieka, Stredná zdravotná škola, Stredná odborná škola) 

 Počet oslovených ZUŠ / 1 (ZUŠ-MAI Dunajská Streda) 

 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  všetky školské zariadenia sú 

oslovené s ponukou o spoluprácu pri organizovaní podujatí. Pre malé deti MŠ sú 

to najmú rozprávkové dopoludnia (v priestoroch MŠ), papierové divadlo, stretnutie 

so spisovateľmi píšucimi najmä rozprávky pre deti a informačné hodiny pre 

najmenších v priestoroch knižnice, pre väčšie deti sú to už okrem rozprávkových 

dopoludní, cyklické čítania, podujatia typu čítanie s porozumením, stretávky 

s autormi detských kníh, literárne súťaže (Kráľ čitateľov), informačné hodiny 

v knižnici. Študenti stredných škôl absolvujú exkurzie v knižnici, zúčastňujú sa na 

rôznych prednáškach (pri príležitosti významných výročí), na preventívnych 

prednáškach o závislostiach. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl –  Komunikácia 

so školami je dobrá. Knihovníčky si vybudujú vzťah s pedagógmi, ktorými 

spolupracujú a sledujú ich požiadavky, na aké podujatia sa majú pripraviť. Pri 

návštevách na školách sa určí konkrétna forma, obsah a termín podujatia. 

V každom roku usporadúvame so školami Noc s Andersenom – pre obe jazykové 

skupiny detí. V rámci propagačnej činnosti sme vyhotovili plagát propagujúci Klub 

mačičky, ktorý sme poroznášali do všetkých MŠ a ZŠ. Klub sa teší veľkej obľube 

medzi deťmi a priniesol pre knižnicu cca 70 nových  detských čitateľov. 

 

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

správa 

Výstava obrazov Bianka Fekete SK/HUN - 10/E - áno 

Výstava ručných prác Kováč Dohorák 
Gabriely 

SK/HUN - E - áno 

Výstava ručných prác Zsuzsa Juhász, Alíz 
Stanczovej 

SK/HUN - 10/E - áno 

Výstava obrazov Zuzana Michalovics SK/HUN - 10/E - áno 

Výstava kníh - podp. FPU SK/HUN - E - áno 

Výstava kníh - podp. FPU SK/HUN - E - áno 

Výstava Angely Takácsovej II. SK/HUN - 10/E - áno 

Výstava kerámie - Farby, zvuky, svetlá 
Hadvigová Vadkerty 

SK/HUN áno 10/E - áno 

Výstava Csomor Nagy Deni-Moja čarovná 
tvorba 

SK/HUN áno 20/E - áno 

Deň eur. kultúrn. dedičstva -  fotovýstava 
Attila Egriho:   Fotografie Momentov 

SK/HUN - 10/E - áno 

Výstava pri príležitosti nežnej revolúcie SK/HUN - E - áno 

Noc s Andersenom SK/HUN áno 10/E - áno 

Klub čitateľov (slov., maď.) SK/HUN - E - áno 

M.R.Štefánik - bojovník za slobodu 
národov Európy 

SK - 5/E - áno 



 

 

 

Prednáška na priponímanie si 75. výročie 
Slovenského nár. povst. 

SK - 5/E - áno 

Litetárny večer k výr. E. Adyho   SK/HUN - 5/E - áno 

Dobročinný adventný koncert SK/HUN  5/E - áno 

 

 

Iné formy propagácie  
 
 činnosť knižnice propagujeme na webovej stránke a sociálnej sieti knižnice 

 podujatia so školami typu: informačná príprava, rozprávkové dopoludnia, 

interaktívne podujatia, literárne besedy a pod. sú propagované iba na školách, 

k tým sa pozvánky alebo letáky nevyhotovujú, ale sú propagované na webovej 

a FB stránke knižnice 

 na propagáciu činnosti využívame aj miestne média, ktoré uverejňujú 

významnejšie podujatia na svojich stránkach 

 so zámerom zviditeľňovania našej knižnice sme založili v spolupráci Thermalpark 

s.r.o. tzv. zdieľanú knižnicu, ktorú sme umiestnili na 1. a 2. poschodí Hotela 

Thermal (ŽK darovala na tento cieľ 200 zväzkov kníh) 

 vo všetkých MŠ a ZŠ sa umiestnili plagáty Klubu mačičiek, aby deti privábili do 

knižnice 

 začalo sa s postupným umiestňovaním bannerov propagujúcim ŽK na ZŠ, prvé 

boli ZŠ Jilemnického ul. a ZŠ Vámbéryho na Októbrovej ul.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

  

 
Edičná činnosť  
 

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu 2019 
autor: Marta Vargová 
vydavateľ: ŽK 
tlač:  
ISBN / ISSN:  
dátum / rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 6 ks 
formát: hrebeňová väzba 
rozsah: 33 strán 
reprodukcie: 69 farebných a 0 čiernobielych 
 
Kalendár významných osobností a výročí okresu Dunajská Streda, zostavovaný za 
rok 2019. 
 
Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu 2020 
autor: Marta Vargová 
vydavateľ: ŽK 
tlač: 
ISBN / ISSN:  
dátum / rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 6 ks 
formát: hrebeňová väzba 
rozsah: 34 strán 
reprodukcie: 6 farebných a 0 čiernobielych 
 
Kalendár významných osobností a výročí okresu Dunajská Streda, zostavovaný za rok 
2020.  
 
 
Publikačná činnosť  
Na Slovensku 
 LACZOVÁ, Helena: Zloženie Klubu slovensky čítajúcich záujemcov. In: Knižničný 

spravodajca. – roč.46, č. 1 (2019), s. 20, ISBN 1339-4991 
 LACZOVÁ, Helena: Zloženie Klubu slovensky čítajúcich záujemcov. In: Knižničný 

spravodajca. – roč.46, č. 1 (2019), s. 20, ISSN 1339-4991 
 LACZOVÁ, Helena: Knižnica na kúpalisku. In: Knižničný spravodajca. – Roč.46, č. 

2 (2019), s. 21, ISSN 1339-4991 
 

V zahraničí  
- 
  



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

 

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  
- 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 HORVÁTH, Tamás: Vámbérys gyerekek a könyvtárban (Deti zo 

školy Vámbéryho v knižnici). In: Új Szó. – Roč. 72, č. 68 (21.3.2019), s. 12, ISSN 
1335-7050 

 TASR: Új igazgató a Csallóközi Múzeumban (Nový riaditeľ v Žitnoostrovnom 
múezu). In: Új Szó. – Roč. 72, č. 88 (13.4.2019), s. 4, ISSN 1335-7050 

 BASZÓ, Tímea: Megérteni, elfogadni, segíteni (Pochopiť, akceptovať, pomáhať). 
In: Csallóköz. – Roč. 59, č. 15 (2019), s. 16, ISSN 1336-3638 

 SOMOGYI, Katalin: Izgalmas este a könyvtárban (Napínavý večer v knižnici). In: 
Új szó. – Roč. 72, č. 80 (4.4..2019), s. 4, ISSN 1336-3638 

 Dunaszerdahely: Dunaszerdahely. Ünnepi találkozó (Stretnutie k výročiu). In: Új 
Szó. – Roč. 72, (11.12.2019), s. 8, ISSN 1336-3638 

 MOLNÁR, Ildikó: Autizmus az osztályban (Autizmus v triede). In: Carissimi – Roč. 
X. č. 1(2019), s. 11, ISSN 1338-2446 

 SZILVÁSYI, Tibor: „Kicsit már könyv alakú szívem van“ (Mám trochu srdce 
v tvare knižky). In: Klikkout – (február 2019), s.8 

 GUZSU, Béva: Önszántukból ritkán tévednek könyvtárba a gyerekek (Svojvoľne 
chodia deti do knižnice pomenej). In: Új Szó – Roč. 72, (20.3.2019), s. 12 

 Rok zmien v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, In: Knižničný 
spravodajca – Roč. 46. č. 2 (2019), s.2 

 RÓZSÁR, Vince: Két kiállítás a könyvek világában (Dve výstavy vo svete kníh), 
In: https://dunaszerdahelyi.sk  – (12.9.2019) 

 ÉKSZEREK: Ékszerek és selyem a könyvek birodalmában (Šperky a hodváb 
v ríši kníh), In: https://dunaszerahelyi.sk  - (2.5.2019) 

 BRUMIARC: Brumiarc meséivel ismerkedtek a könyvtárban (V knižnici sa deti 
zoznámili s rozprávkami Macíka), In: https://dunaszerdahelyi.sk  - (8.3.2019) 

 CSOMOR: Csomor Nagy Deni debüt kiállítása (Vernisáž výstavy Csomor Nagy     
Deni), In: https://dunaszerdahelyi.sk – (12.10.2019) 

 SZÓRAKOZTATÓ: Szórakoztató könyvszeretetre nevelés (Výchova k čítaniu 
zábavným spôsobom), In: https://dunaszerdahelyi.sk – (30.3.20169) 

https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽK v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

áno 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ŽK za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

 - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2019 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižniciach za rok 2019 
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 13,6 15 11 1 1 1 988 53 

KJF 37 35,9 38,5 26 5 4 2 1.064,7 50,3 

ZK 19,85 17,31 19,59 11,85 3 1 4 1.103,32 52,05 

ŽK 16 15,1 17,5 11 3 2 3 987,02 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2019 
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 18 - - - - - 27 

Administratívni 

pracovníci 
- - - - - 3 - - - - - 3 

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

ZK 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
- 1 - - - 1 - - - - - 2 

Odborní pracovníci - 2,85 - - - 9 - - - - - 11,85 

Administratívni 

pracovníci 
- - - - - 1 - - - - - 1 

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

ŽK 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
- - - - - 2 - - - - - 2 

Odborní pracovníci 2 3 - 1 - 2 - - - - 2 6 

Administratívni 

pracovníci 
- - - - - 2 - - - - -- 2 

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

 

 

 



 

 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov knižníc podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2019 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov GK - - - - - - 

KJF 3 - - - 2 5 

ZK 1 - - - - 1 

ŽK 2 - - 1 - 3 

% mužov 

z celkového 

počtu 

zamestnancov 

GK - - - - - - 

KJF 8,11 - - - 5,4 13,51 

ZK 5,04 - - - - 5,04 

ŽK 12,5 - - 6,2 - 18,7 

Počet žien GK 3 3 1 2 5 14 

KJF 6 3 3 2 18 32 

ZK 4,35 5,09 - - 9,41 18,85 

ŽK 6 - 2 - 5 13 

% žien 

z celkového 

počtu 

zamestnancov 

GK 21,5 21,5 7 14 36 100 

KJF 16,25 8,1 8,1 5,4 48,64 86,49 

ZK 21,91 25,64 - - 47,41 94,96 

ŽK 37,5 - 12,5 - 31,3 81,3 

Spolu GK 3 3 1 2 5 14 

KJF 9 - - - - - 

ZK 5,35 5,09 - - 9,41 19,85 

ŽK 8 - 2 1 5 16 

% z celkového 

počtu 

zamestnancov 

GK 21,5 21,5 7 14 36 100 

KJF 24,36 2,86 8,57 31,43 48,57 100 

ZK 26,95 25,64 - - 47,41 100 

ŽK 50 - 12,5 6,2 31,3 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2019 
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 5 3 2 

Administratívni 

pracovníci 
- - - - - 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 - - 

KJF 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
- - - - 3 1 

Odborní pracovníci - 3 2 6 15 1 

Administratívni 

pracovníci 
- - 1 - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 1 

ZK 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
- - - - 2 - 

Odborní pracovníci - - 2 3,85 5 1 

Administratívni 

pracovníci 
- - - 1 - - 

Obslužní pracovníci - - - 1 3 - 

ŽK 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
- - - - 1 1 

Odborní pracovníci - - 3 2 1 2 

Administratívni 

pracovníci 
- - - - 1 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 1 - 

 

 

 



 

 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov knižníc podľa vzdelania za rok 2019 
 Názov 

organizácie 

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

P
la

to
v
á

 

trie
d

a
 

GK 6 8 - - - - 5 - - - - 1 - - - 

KJF 9 8 7 6 6 5 6 5 4 3 - 1 - - - 

ZK 5 6 7 8 - - 4 5 6 - - 1 2 - - 

ŽK 8 7 6 - 5 - 5 - - - - 2 1 - - 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n

c
o
v
 

GK 2 1 - - - - 9,6 - - - - 1 - - - 

KJF 1 2 2 5 1 1 1 20 1 1 - 1 - - - 

ZK 1 - 2,85 1 - - 1 6 4 - - 1 1 - - 

ŽK 1 1 4 - 1 - 6 - - - - 1 2 - - 

P
rie

m
e

rn
ý
 

p
la

t 

v
 p

la
to

v
e

j 

trie
d

e
 

GK 749,42 877,35 - - - - 684,75 - - - - 566,03 - - - 

KJF 1.708 1.215,7 975 977 1.103 547 1.253,5 827,8 820,5 908 - 774 - - - 

ZK 890,33 - 
1.135,3

2 
1.600,1 - - 340,88 992,24 

1.267,8

6 
- - 309,52 862,38 - 

- 

ŽK 1.668 868 883 - 827 - 972,5 -  - - 812 380,72 - - 

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 836 - 706,55 624 - 

KJF 1.218,93 825,14 916,76 774 - 

ZK 1.180,63 - 1.033,25 472,13 - 

ŽK 1.140 827 972,5 596,36 - 

 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2019 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GK 14 3 2 - 

KJF 37 2 2 1 

ZK 19.85 1.41 1 1.9 

ŽK 16 4 1 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2017 - 2019 
 GK KJF ZK ŽK 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, 

resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 

atď.) 

- - 1 3 4 - 3 - 1 1 1 2 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú 

vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 
- - - 3 4 - 3 - - 1 1 - 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v knižniciach za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GK - - 14 - - 14 3 3 14 

KJF - 3 35 1 2 35 2 - 37 

ZK 1 1 20 2 2 20 3 3 20 

ŽK 2 2 14 2 2 14 3 1 16 

 

Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Podujatia knižníc za roky 2017– 2019* 
 GK KJF ZK ŽK 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kultúrno-spoločenské 

podujatia  
164 153 180/4180 648 656 755 143 86 151/5.500 104 108 140 

Odborné podujatia 1 14 1/12 8 8 15 4 32 25/1.800 1 1 1 

SPOLU 165 167 181/4192 656 664 770 147 118 176/7.300 105 109 141 

* počet podujatí/počet návštevníkov 

 

 

 



 

 

 

Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2017 - 2019 
 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GK 139.552 137.114 120.521 2.767 2.743 2.803 38.123 37.063 34.376 

KJF 266.304 264.017 275.716 10.065 10.399 10.744 121.703 125.018 132.797 

ZK 175.549 176.721 180.445 3.017 3.005 3.007 44.892 44.733 45.960 

ŽK 120.088 118.887 112.734 2.542 2.561 2.625 47.645 33.157 33.654 

SPOLU 701.493 696.739 689.416 18.391 18.708 19.179 252.363 239.971 246.787 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2017 - 2019 
 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov a periodík v € 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GK 72.881 71.857 74.485 1.959 1.895 2.628 17.046,34 17.278,03 16.500 

KJF 216.734 217.731 214 404 5.633 6.046 6.046 43.983,72 51.286,98 61.674,71 

ZK 84.449 85.041 86.130 2.714 2.626 3.483 17.046,34 28.868,94 40.305,52 

ŽK 103.339 103.604 104.172 1.988 2.040 2.142 17.872,37 16 446,73 16.917,77 

SPOLU 477.403 478.233 479.191 12.294 12.604 14.299 107.641,32 115.203,33 135.398 

 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2017 - 2019 
 GK KJF ZK ŽK 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Metodické návštevy 7 5 25 35 35 46 4 2 6 56 36 35 

Metodické konzultácie 121 52 74 153 102 164 111 75 235 25 35 36 

Bibliografické a faktografické 

informácie 
4.917 5.011 6.227 15.042 10.638 9 242 5.015 3.203 5.020 9.487 8.500 8 490 

Vypracované rešerše 56 51 54 227 227 192 237 212 210 17 19 11 

Edičná činnosť 11 13 15 17 17 15 6 5 9 3 3 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov knižníc z dotačných schém za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

KJF 10 6 4 44.450 93.693 50.293 8 6 4 25.108 90.372 40.347 

GK 5 4 5 17.500 16.357 25.570 5 4 5 11.500 12.160 15.700 

ZK 5 5 5 18.640 16.736 14.400 5 4 5 10.150 13.900 4.450 

ŽK 2 2 3 9.900 10.300 11.160 2 2 2 5.250 4.800 4.800 

SPOLU 22 17 17 90.490 137.086 101.423 20 16 16 52.008 121.232 105.644 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 469.044  ZBIERKOVÝCH  
 PREDMETOV 

 
 

• 124.233  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 389  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  95,3  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 897,11 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  2.185.281 € 
 238.485 €  BalM 
 377.168 €  VMG 
 355.411 € VMH  
 335.693 € ZMS 
 627.131 € ZSM 
 251.393 € ŽM 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  62.111 € 
 16.400 €  BalM 
 5.450 €  VMG 
 3.000 € VMH  
 11.200 € ZMS 
 8.561 € ZSM 
 17.500 € ŽM 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  8.459,2€ 
 1.495 €  BalM 
 2.226,8 €  VMG 
 720 € VMH  
 1.081,4 € ZMS 
 1.160 € ZSM 
 1.776 € ŽM 
 
Tržby a vlastné výnosy:    71.122,05 € 
 25.076 €  BalM 
 6.949,7 €  VMG 
 12.803 € VMH  



 

 

 

 7.830,18 € ZMS 
 15.226,47 € ZSM 
 3,236,7 € ŽM 
 
Príspevok zriaďovateľa KV:   204.291,65 € 
 
BalM  9.125,17 €  
 9.125,17 €  rekonštrukcia kúrenia 
VMG  10.515 €  
 10.000 €  projektová dokumentácia Vodný kolový mlyn v Tomášikove 
 515 € akvizícia zbierkových predmetov 
VMH  129.528,36 €  
 113.832 €  rekonštrukcia Robotníckeho domu II. etapa 
 150 € depozitár 
 13.546,36 nákup zbierkových predmetov 
 2.000 nákup nábytku z 19. stor. 
ZMS  - €  
- 
ZSM  55.123,12 €  
 55.123,12 €  rekonštrukcia Domu hudby M. Sch. Trnavského 
ŽM  - €  
- 
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  29.039 € 
 -  BalM 
 16.800 € VMG 
 -  VMH  
 -  ZMS 
 12.239 € ZSM 
 -  ŽM 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  11.105 € 
 -   BalM 
 10.200 €  VMG 
 -  VMH  
 -  ZMS 
 905 € ZSM 
 780 € ŽM 
 
 
 



 

 

 

 

   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 – Kúpeľná dvorana 

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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 143.788 141.788 123.638,96 87,20 

620 Odvody 48.633 48.633 49.365,62 104,51 

630 Tovary a služby 92.895 114.327 94.933,22 83,03 

640 Bežný transfer 760 2.190 2.401,11 109,63 

SPOLU 286.076 318.338 279.464,08 87,79 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov BalM za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 0 10.000 9.125,17 91,25 

HIM 0 1.400 - - 

SPOLU 0 11.400 9.125,17 80,05 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov BalM za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Rekonštrukcia kúrenia 9.125,17 - - - - 

SPOLU 9.125,17 - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v BalM za rok 2019 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    25.076,- € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov BalM z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FpU Reinšt. exp. 
Štefánik 

7.300 7.300 417,5 BV 

2 FpU Ošetrovanie 
zbierok papier 

2.150 2.000 426 BV 

3 FpU Reštaurovanie 
plastík 

4.100 3.500 361 BV 

4 FpU Rešt. preparáty 2.030 2.000 290 BV 

5 Respect 
Slovakia 

Realizácia exp. 
Sakrál. umenie 

2.100 1.600 300 BV 

SPOLU BV 16.400 1.495  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe BalM za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 - - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme BalM za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

2 
Kúpeľná dvorana – časť budovy 521,6 1 

Vila dr. Lisku 906 3,31 

 

Priestorové podmienky BalM v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

1.630 157 698 94 249 133 299 

 
V hlavnej budove múzea – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5, sme v roku 2019 
zrekonštruovali priestory chodby a vstupné priestory do pracovní a depozitárov 
(výmena podlahovej krytiny, maľovanie, rekonštrukcia vodovodnej prípojky, vymaľovali 
sme a vymenili podlahovú krytinu v prvej miestnosti odbornej knižnice múzea). 
Niektoré práce sme robili svojpomocne.  
 
V roku 2019 sme uskutočnili rekonštrukciu ústredného kúrenia v objekte Vila dr. Lisku, 
ako aj výmenu podlahovej krytiny vo výstavných a expozičných priestoroch v tomto 
objekte na 1. poschodí.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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, 2019  
kurátor: PhDr. V. Krupa, Mgr. A. Bolerázsky 
miesto realizácie: Hlavná expozícia múzea 
výstup: sprievodca k časti M. R. Štefánik 
počet návštevníkov: 6.124 
 
Reinštalácia časti vlastivednej expozície 
regiónu Piešťan, konkrétne časti venujúcej 
sa stredovekej pamiatke Starý kláštor 
a archeológii prebehla v r. 2017-2018. V roku 2019 bola reinštalovaná expozícia M. R. 
Štefánika z finančných prostriedkov grantu od Fondu na podporu umenia. 

 
Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku 
rok sprístupnenia: 2012 a 2014 reinštalácia 
kurátor: Mgr. M. Kostelník, PhD. 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
výstup: expozícia 
počet návštevníkov: 3.642 
 
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: 2.308 
 
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 zbierky 
K. Duffeka a Balneologického múzea 
Imricha Wintera 
Rok sprístupnenia: koniec r. 2019  
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
výstup: expozícia 
počet návštevníkov: 258 
 
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. 
 
 
 
Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Výstavy 
 

Betlehemy zo zbierky Stanislava Dostála 
vernisáž: v roku 2018 – 5. 12. o 16.30 h. 
kurátorka: Mgr. Vladimíra Pribišová, Bc. 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. 
Lisku 
odbor: etnológia 
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 479  
Trvanie výstavy: do 17. 2. 2019 
 
Výstava výberu unikátnej zbierky 
papierových betlehemov zo zbierky S. Dostála zberateľa z Moravy.   
 
 
Medzi Váhom a Malými Karpatmi  
vernisáž: 14. 3. 2019 o 16.30 h.   
kurátor: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. 
Lisku 
odbor: archeológia 
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 891 
Trvanie výstavy: do 28. apríla 2019 
 
Výstava najnovších archeologických 
nálezov z rieky Váh zo zbierok múzea a archeologických nálezov z výskumu kaštieľa 
v Chtelnici a v obci Chtelnica. Taktiež výstava replík zbraní a repliky brnenia – zo 
skupiny historického šermu Argenti. 
 
„Viete vy vôbec, koho ste mali?“ – 
Štefánik  
v Piešťanoch.  
vernisáž: 9. 5. 2019 o 16.30 h.  
kurátor: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. 
Lisku 
odbor: história 
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 1.188 
Trvanie výstavy: do 11. augusta 2019 
 
Výstava prostredníctvom zaujímavých fotografií, kolekcie textílií, malého súboru z 
etnologických zbierok, ktoré Štefánik vytvoril počas svojich mimoeurópskych ciest, 
fotografií približujú jeho život, štúdiá, vedecké, diplomatické i vojenské pôsobenie. 
Výstavu dotvárajú portréty Štefánika – obrazy, busty a plastiky. Zaujímavé sú plagáty 
vydané už po 1. svetovej vojne, ktoré dokumentujú vznik, organizáciu a činnosť 
československých légií, cesty československých politikov i vojenské transporty 
legionárov do vlasti.  



 

 

 

 
Stratené pralesy II                                                                       
vernisáž: 12. 9. 2019 o 17.00 h. 
kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto konania: výstav. priestory  
Vila dr. Lisku 
odbor: prírodné vedy 
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 1.152 
Trvanie výstavy: do 31. decembra 2019 
 
Na výstave sa návštevníci môžu oboznámiť 
s dávno vyhynutými  rastlinami, napríklad s obrovskými plavúňmi a prasličkami, ktoré 
rástli v prvohorách. Je vhodnou metodickou pomôckou pre žiakov základných, 
stredných a vysokých škôl. Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a 
prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále 
prebieha aj v súčasnom období. 
 
vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Winterovci a Piešťany  
sprístupnenie výstavy: 11. 5. 2019  
15.00 – 19.00 h.  
kurátor: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto konania: Mestský park pri Kúpeľnej 
dvorane 
odbor: história  
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 287 
Trvanie výstavy: do 11. mája 2019  
 
Výstava historických fotografií Winterovcov vo vzťahu k rozvoju kúpeľov Piešťany 
koncom 19. a v prvej tretine 20. storočia. Pri príležitosti odhalenia sochy Ľ. Wintera) 
 
Výstava exponátov piešťanských 
filatelistov / pri príležitosti 50. výročia 
Zväzu slovenských filatelistov 
Organizátori: Klub filatelistov 52-01 
Piešťany, Balneologické múzeum Imricha 
Wintera a Kultúrne a spoločenské centrum 
Piešťany  
Sprístupnenie výstavy: 30. 5. 2019 o 17.00 
hod. 
kurátor: Alexander Urminský 
miesto konania: hlavná expozícia múzea 
odbor: zberateľstvo – filatelia 
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 218 
trvanie výstavy: do 9. 6. 2019 



 

 

 

Príležitostná poštová pečiatka bola k dispozícii vo štvrtok 30. 5. 2019 od 17.00 do 
18.00 h v hlavnej expozícii Balneologického múzea Imricha Wintera, Beethovenova 
5, Piešťany 
Výstava tematických filatelistických exponátov jednotlivých piešťanských filatelistov 
pri príležitosti 50. výročia Zväzu slovenských filatelistov.  
 
Amonity z nálezísk v katastri Chtelnice  
Kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
Sprístupnenie výstavy: 12. marca 2019 
Miesto: Regionálne múzeum – kaštieľ Chtelnica 
Výstup: výstava 
počet návštevníkov: 557 
 
Výstava súboru amonitov z prírodovedných výskumov múzea a jeho prírodovedca Ing. 
T. Mlynského z nálezísk v katastri obce Chtelnica.  
 
Rok 1968 – vojenská operácia štátov 
Varšavskej zmluvy voči Československu      
sprístupnenie výstavy: 22. 8. 2019, 16.30 h.  
kurátor: doc. Karol K. Kulašík 
miesto konania: Vila dr. Liska  
odbor: história  
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 52 
Trvanie výstavy: len 22. 8. 2019 
 
Výstava dokumentačných materiálov 
a artefaktov k udalostiam augusta 1968 vo vzťahu k okupácii Československa 
vojskami štátov Varšavskej zmluvy. Výstava usporiadná k rovnomennej prednáške.  
 
Kursalon – Kúpeľná dvorana  
v spolupráci s občianskym združením 
Apolin 
vernisáž: 8. 9. 2019 o 16.30 h.  
kurátor: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto konania: Kúpeľná dvorana  
odbor: história  
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 348 
Trvanie výstavy: do 8. októbra 2019 
 
Výstava historických materiálov dokumentujúcich vznik a históriu zaujímavej budovy 
Kúpeľnej dvorany v roku 1894 a jej história v prvej polovici 20. storočia. Prezentujeme 
tiež zaujímavých kúpeľných hostí a osobností spätých s históriou tejto budovy. 
Výstava pripravená k 125. výročiu dokončenia a otvorenia prvej polyfunkčnej budovy 
v kúpeľoch Piešťany. 
 
 
 
 



 

 

 

Tridsať (ne)nežných rokov                                               
30 rokov po roku 1989 – fotografie  
z archívu múzea a archívu Martina Vala 
vernisáž: 13. 11. 2019 o 17.00 h.  
kurátori: PhDr. Vladimír Krupa – Martin Valo 
miesto konania: Kultúrnospoločenské 
centrum  
Fontána v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom Piešťany 
odbor: história  
výstup: výstava a prednáška spojená s 
besedou 
počet návštevníkov: 246 
Trvanie výstavy: do 15. decembra 2019 (bola predĺžená) 
 
Výstava dokumentujúca udalosti novembra 1989 v Piešťanoch a vývoj mesta Piešťany 
v rokoch 1989 – 2019. Výstava pútavou formou prostredníctvom fotografií, dobových 
tlačených materiálov (novín, plagátov a pod.) priblížila ľuďom zmeny uplynulých 
tridsiatich rokov na príklade menšieho mesta na západnom Slovensku.  
 
 
Vernisáže 
 
Betlehemy zo zbierky Stanislava Dostála (2.12.2018 o 16,30 h.) 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. Lisku 
počet návštevníkov: 38 
Výstava výberu unikátnej zbierky papierových betlehemov zo zbierky S. Dostála 
zberateľa z Moravy.   
 
Medzi Váhom a Malými Karpatmi (14.3.2019 o 16,30 h.) 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. Lisku 
počet návštevníkov: 45 
Výstava najnovších archeologických nálezov z rieky Váh zo zbierok múzea a 
archeologických nálezov z výskumu kaštieľa v Chtelnici a v obci Chtelnica. Taktiež 
výstava replík zbraní a repliky brnenia – zo skupiny historického šermu Argenti. 
 
 „Viete vy vôbec, koho ste mali?“ – Štefánik v Piešťanoch. (9.5.2019 o 16,30 h.) 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. Lisku 
počet návštevníkov: 52 
Výstava k príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika prezentovala 
prostredníctvom zaujímavých fotografií, kolekcie textílií, malého súboru z 
etnologických zbierok, ktoré Štefánik vytvoril počas svojich mimoeurópskych ciest, 
fotografií približujú jeho život, štúdiá, vedecké, diplomatické i vojenské pôsobenie.  
 
Stratené pralesy II (12.9.2019 o 17,00 h.)                                                                   
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. Lisku 
počet návštevníkov: 43 
Na výstave sa návštevníci mohli oboznámiť s dávno vyhynutými  rastlinami, napríklad 
s obrovskými plavúňmi a prasličkami, ktoré rástli v prvohorách.  
 



 

 

 

Výstava exponátov piešťanských filatelistov (30.5.2019 o 17,00 h.) 
Organizátori: Klub filatelistov 52-01 Piešťany, Balneologické múzeum Imricha Wintera  
a Kultúrne a spoločenské centrum Piešťany  
miesto konania: hlavná expozícia múzea 
počet návštevníkov: 25 
Výstava tematických filatelistických exponátov jednotlivých piešťanských filatelistov pri 
príležitosti 50. výročia Zväzu slovenských filatelistov. 
 
Kursalon – Kúpeľná dvorana (8.9.2019 o 16,30 h.) 
miesto konania: Kúpeľná dvorana  
počet návštevníkov: 54 
Výstava historických materiálov dokumentujúcich vznik a históriu zaujímavej budovy 
Kúpeľnej dvorany v roku 1894 a jej história v prvej polovici 20. storočia. Prezentujúca 
tiež zaujímavých kúpeľných hostí a osobností spätých s históriou tejto budovy. 
Pripravená v spolupráci s občianskym združením Apolin 
 
Tridsať (ne)nežných rokov (13.11.2019 o 17,00 h.) 
30 rokov po roku 1989 – fotografie  
miesto konania: Kultúrnospoločenské centrum Fontána  
počet návštevníkov: 34 
Výstava dokumentujúca udalosti novembra 1989 v Piešťanoch a vývoj mesta Piešťany 
v rokoch 1989 – 2019. Výstava pútavou formou prostredníctvom fotografií, dobových 
tlačených materiálov (novín, plagátov a pod.) priblížila ľuďom zmeny uplynulých 
tridsiatich rokov na príklade menšieho mesta na západnom Slovensku. Realizovaná 
bola v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Piešťany. 
 
Koncerty a festivaly 
 
- 
 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Metodické poradenstvo pre SNG v Bratislave ohľadom zbierkových predmetov s 

osmanskou (tureckou) tematikou v zbierke Balneologického múzea I. W. 
Vypracovanie zoznamu zbierkových predmetov ich prezentovanie za účelom 
výskumu osmanskej témy a pripravovanej výstavy/publikácie v SNG Bratislava. Za 
poskytnutie pomoci sme dostali od SNG knihy pre knižnicu BM I.W. – poskytol 
PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ ale zároveň aj kurátor archeologickej 
a numizmatickej zbierky a Mgr. Andrej Bolerázsky, kurátor historickej zbierky. 

 Metodické poradenstvo a pomoc pri spolupodieľaní na poskytnutí predmetov a 
fotografií zo zbierky Balneologického múzea I.W. pre SNM – HM za účelom 
výstavy „Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ“ (Slovenské národné 
múzeum – Historické múzeum, Bratislavský hrad, od 30. 10. 2019 do 29. 3. 2020) 
– poskytol Mgr. A. Bolerázsky, kurátor historickej zbierky.  

 Metodické poradenstvo pre Západoslovenské múzeum v Trnave ohľadom 
zbierkových predmetov s tematikou SNP v zbierke Balneologického múzea I.W. 
Vypracovanie zoznamu zbierkových predmetov, ich prezentovanie a vypožičanie 
za účelom výstavy v priestoroch ZSM TT (Padli, aby sme my žili. Trnavská 
posádka a odboj na západnom Slovensku) – poskytol Mgr. A. Bolerázsky, kurátor 
historickej zbierky. 

 Metodické poradenstvo pre Mgr. Petra Pavelca – riaditeľa Národního 
památkového ústavu - Územní památková správa v Českých Budejoviciach 
ohľadom zbierkových predmetov s tematikou vzťahu Štefánika a Japonska. Bol 
vypracovaný zoznam zbierkových predmetov a fotografií k danej téme zo zbierky 
Balneologického múzea I.W. a po konzultácii poskytnuté fotografie za účelom 
výstavy k 100. výročiu diplomatických vzťahov medzi Československom a 
Japonskom, organizovanú českou ambasádou v Tokiu – poskytol Mgr. A. 
Bolerázsky, kurátor historickej zbierky. 

 Metodické poradenstvo – konzultácia s americkou archeologičkou slovenského 
pôvodu Zuzanou Chovanec a pomoc pri štúdiu vybraných archeologických 
nálezov z Abrahámu, Krakovian-Stráží, Veselého, Carnunta (keramické a sklené 
nádoby, lekárske nástroje a i.) – poskytol PhDr. Vladimír Krupa 

 Metodické poradenstvo – konzultácia a výber zbierkových predmetov zo 
zbierkového fondu Balneohistórie 2 – B2 na zapožičanie pre Gemersko-
malohontské múzeum v Rimavskej Sobote na výstavu „Kúpeľníctvo na Gemeri v 
19. storočí“.  Výstava bola usporiadaná v termíne: 17. 4. – 30. 9. 2019. Konzultácia 
za BM IW – Mgr. Martin Kostelník, PhD., kurátor balneohistorickej zbierky, 
kurátorka výstavy za Gemersko-malohontské múzeum PhDr. Éva Kerényi, PhD. 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Metodické poradenstvo – konzultácia a odborná pomoc pre Obecný úrad 

Trebatice pri inštalácii artefaktov dokumentujúcich históriu obce v priestoroch 
Obecného úradu. Konzultáciu za BM IW poskytla Mgr. Jarmila Hluchová 

 Metodické poradenstvo – konzultácia pre Mesto Piešťany a Ing. S. Švecovú 
v súvislosti s úpravou okolia tzv. Kúpeľnej kaplnky (neďaleko vstupu na 



 

 

 

Kolonádový most) a poskytnutie dobových materiálov o postupných úpravách 
tohto priestoru v 20. storočí. Konzultáciu za BM IW poskytol PhDr. Vladimír 
Krupa 

 Metodické poradenstvo – konzultácia a odborná pomoc poskytnutá Ing. D. 
Bielickému (poverenému Mestom Piešťany stavebným dozorom pri obnove NKP 
Kolonádového mosta), vyhľadanie, štúdium a poskytnutie materiálov ku 
Kolonádovému mostu v Piešťanoch, jeho pôvodnému vzhľadu a detailom 
v súvislosti s jeho súčasnou rekonštrukciou. Poradenstvo poskytol PhDr. V. 
Krupa.  

 Metodické poradenstvo – konzultácia a odborná pomoc poskytnutá Mestu 
Piešťany pri príprave vizuálneho programu, ktorý bude prezentovať históriu 
Kolonádového mosta v Piešťanoch a aj toho, čo mu predchádzalo. Štúdium 
a výber materiálov a poskytnutie ich výberu firme poverenej mestom Piešťany. 
Poradenstvo poskytol PhDr. V. Krupa 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 III. ročník súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní, spojené s výstavou a módnou 

prehliadkou odevov s výšivkou, Cífer, 9. novembra 2019 – Mgr. V. Pribišová, Bc., 
členka poroty za Balneologické múzeum I. Wintera, kurátorka etnologickej zbierky, 
(spolupráca s OZ Cziffer, Cífer) 

 Konzultácie spojené s prednáškou s výšivkárkami z regiónu ohľadom piešťanskej 
a trnavskej výšivky, 30. júla 2019, hlavná expozícia múzea. Výšivkárky mali 
možnosť zoznámiť sa s odbornou literatúrou týkajúcou sa výšiviek v regióne a boli 
im sprístupnený tradičný odev s výšivkou (z Pomocného materiálu Etnografie 
Balneologického múzea I. Wintera) – poskytla Mgr. V. Pribišová, Bc., kurátorka 
etnologickej zbierky 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Bc. Ondrej Haládik, študent histórie na Filozof. fakulte UK Bratislava, spracúval 

históriu skautingu v Piešťanoch za účelom diplomovej práce (Skauting v 
Piešťanoch v 20. storočí; Školiteľ: doc. Mgr. Martin Vašš). Konzultácie, poskytnutie 
informácií k téme a zdrojov z fondov BM I.W. Konzultáciu – metodickú pomoc 
poskytol Mgr. Andrej Bolerázsky, historik múzea 

 Linda Blahová, študentka – poslucháčka vysokej školy venujúca sa tematike dejín 
umenia – konzultácia a poskytnutie materiálov k výstave Socha piešťanských 
parkov Priestor´93. Konzultáciu poskytol PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ 
a archeológ múzea 

 Poskytovanie konzultačných služieb k problematike slovenských kúpeľov 
(študentom pri seminárnych a záverečných prácach) – konzultácie poskytoval 
priebežne počas roka 2019 Mgr. Martin Kostelník, PhD., balneohistorik múzea 

 Poskytovanie konzultácií študentom archeológie ohľadom archeologických 
výskumov regiónu Piešťan. Konzultácie poskytoval priebežne počas roka PhDr. 
Vladimír Krupa, riaditeľ a archeológ múzea 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
-  
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 



 

 

 

 PhDr. Martin Lacko, PhD., historik. Konzultácie a vyhľadávanie dokumentov a 
fotografií k pripravovanej publikácii o osobnosti biskupa Michala Bubniča, ktorý v 
období rokov 1907-1908 pôsobil ako kaplán v Piešťanoch.  

 Mgr. Stanislav Žlnay, archivár: Konzultácie, vyhľadávanie dokumentov, fotografií 
a novinových článkov k pripravovanej publikácii o významných návštevách v 
Piešťanoch.   

 Boris Súdny, amatérsky historik, venujúci sa dejinám slovenského letectva. 
Konzultácie a vyhľadávanie dokumentov, fotografií k nehodám lietadiel Leteckého 
pluku gen. M. R. Štefánika z Piešťan, štúdium albumov Leteckého pluku zo zbierky 
Balneologického múzea I.W. 

 Ondrej Haládik, študent Filozofickej fakulty UK Bratislava, spracúval históriu 
skautingu v Piešťanoch, venujúci sa dejinám slovenského letectva. Konzultácie a 
vyhľadávanie dokumentov, fotografií k nehodám lietadiel Leteckého pluku gen. M. 
R. Štefánika z Piešťan, štúdium albumov Leteckého pluku zo zbierky 
Balneologického múzea I.W. 

 Konzultácie a poskytnutie vybraných materiálov zo zbierok histórie BM IW do 
populárnonáučnej publikácie „Slovenský štát 1939 – 1945, Extra publishing, s. r. 
o., Brno 2019. Konzultáciu poskytol Mgr. Andrej Bolerázsky, kurátor historickej 
zbierky múzea.  

 Konzultácia ohľadom prípravy 8. Geologicko-Paleontologicko-Archeologickej  
diskusie – Diskusia 2019 / stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktorá 
sa potom konala v dňoch 16. – 17. 5. 2019. Konzultáciu s Mgr. Ondrejom Žaárom 
poskytol PhDr. Vladimír Krupa 

 Konzultácia a poradenstvo poskytnuté M. Dzurjaninovi, fotografovi TASR 
a umožnenie odfotografovania vybraných artefaktov zo zbierkového fondu 
vzťahujúceho sa k M. R. Štefánikovi pri príležitosti prípravy medzinárodnej výstavy 
o M. R. Štefánikovi, ktorú pripravoval P. Demeš a mala byť usporiadaná v Prahe, 
Ríme, Berlíne a Paríži.  

 Ľudové plastiky zo zbierky Kornela Duffek v Dome umenia Piešťany – Mgr. 
Vladimíra Pribišová, Bc. – odborná a metodická pomoc pri organizovaní 
a inštalácii výstavy plastík zo zbierky Kornela Duffeka v termíne od 2. do 3. mája  
2019, kurátorkou výstavy bola PhDr. Katarína Babičová 

 Konzultácia a výber zbierkových predmetov zo zbierkového fondu Balneohistórie 
2 – B2 na zapožičanie pre Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 
na výstavu „Kúpeľníctvo na Gemeri v 19. storočí“.  Výstava bola usporiadaná 
v termíne: 17. 4. – 30. 9. 2019. Konzultácia: Mgr. Martin Kostelník, PhD., kurátorka 
výstavy PhDr. Éva Kerényi, PhD. 

 Konzultácia a výber historických fotografií a skeny historických dobových 
materiálov pre Hotel Granit Piešťany – Kúpele F. E. Scherera na ich žiadosť, 
použitých na reklamné a propagačné účely v dňoch 27. 5. – 6. 6. 2019, priebežne. 
Konzultáciu poskytol Mgr. M. Kostelník, PhD.  

 Konzultácia s Kamilou a Ivanom Mišíkovcami deťmi už nežijúceho paličkára 
Víťazoslava Mišíka ohľadom nákupu paličkovaných obrazov vytvorených ich 
otcom – známym slovenským paličkárom Víťazoslavom Mišíkom z Piešťan. Výber, 
konzultácia cien, odborný popis vybraných diel paličkovanej čipky – Mgr. Vladimíra 
Pribišová, Bc., kurátorka etnografickej zbierky BM IW 

 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Reklama v období secesie (21.2.209) - 

prednáška 
prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 28 
 
Prednáška bola zameraná na prezentáciu 
vývoja reklamy v období secesie s 
dôrazom na kúpeľné plagáty a propagačné 
materiály obsiahnuté v zbierkových 
fondoch BM IW v Piešťanoch, doplnená 
prezentáciou fotografií a skenov. 
 

 Život a smrť gen. M. R. Štefánika 
v odkaze zbierky Balneologického 
múzea Imricha Wintera (História 
najstaršej expozície na Slovensku 
venovanej Štefánikovi) (25.4.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 32 
 
Prednáška sa konala v rámci „Roka M. R. 
Štefánika“ pri príležitosti 100. výročia jeho 
tragickej smrti  k 15. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 
výstup: Prednáška s diskusiou  
Prednáška o štefánikovskej zbierke a o najstaršej expozícii na Slovensku 
venovanej gen. M. R. Štefánik, ktorá vznikla v roku 1933 práve v múzeu v 
Piešťanoch. Konané v rámci „Roka M. R. Štefánika“ pri príležitosti 100. výročia 
jeho tragickej smrti a k 15. výročiu vstupu Slovenskej republiky do EÚ. 
3 fotky a plagát, resp. pozvánka 
 

 Z najstaršej histórie Lančára    
(24.5.2019 o 19,00 h.) - prednáška                             
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto realizácie: Kostol sv. Michala 
Archanjela, Lančár 
počet účastníkov: 80 ľudí 
 
Prednáška sa konala v rámci programu 
podujatia Noc kostolov a bola venovaná 
archeologickým výskumom a najstaršej 
histórie obce Lančár (okr. Piešťany).  



 

 

 

 Posledná fotografia živého generála M. 
R. Štefánika (28.5.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: Nyáriovská kúria  
v Bučanoch 
počet účastníkov: 25 
 
Prednáška o unikátnom predmete v 
zbierke Balneologického múzea I.W. – 
jedinečnej poslednej fotografii živého gen. 
Štefánika. Zamerané bola na okolnosti a 
posledné vedecké výsledky týkajúce posledného letu a smrti gen. Štefánika 
Prednáška sa konala k stému výročiu tragickej smrti gen. Štefánika v rámci roka 
M. R. Štefánika.  
 

 Poklad mincí z Trebatíc ( 13.6.2019 
o 16,30 h.) - prednáška  
prednášajúci: PhDr. Ján Hunka, CSc. 

      miesto realizácie: Vila dr. Lisku  
      počet účastníkov: 34 
 
      Prednáška venovaná pokladu mincí  
      z Trebatíc (okr. Piešťany) zo 17. storočia,  
      ktorý pochádza z nálezu v obci.  

 
 

 História lokality Starý kláštor – zaniknutého gotického kostola 
v Piešťanoch (24.6.2019) - prednáška 
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto realizácie: Lokalita Starý kláštor, Detvianska ulica 9, Piešťany 
počet účastníkov: 154 ľudí 
 
Išlo o cyklus troch prednášok za sebou pre žiakov Cirkevnej základnej školy sv. 
Márie Goretti v Piešťanoch. Prednášky boli venované histórii lokality a 
a archeologickým výskumom, ktoré na lokalite vykonalo Balneologické múzeum 
Imricha Wintera  
 

 O vzniku a význame jaskýň – I. časť:  
Vznik a význam jaskýň / II. časť: Pútavé 
rozprávanie o objavovaní jaskýň v okolí 
Piešťan (11.7.2019 o 16,30 h.) - 
prednáška 
prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský, Ing. 
Ivan Demovič 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
počet účastníkov: 34 
 
Prednášku tvorili dve časti – o vzniku 
a význame jaskýň všeobecne hovoril Ing. Tomáš Mlynský, prírodovedec múzea 
a druhú časť – Pútavé rozprávanie o objavovaní jaskýň v okolí Piešťan, 



 

 

 

o najväčšom objave – Modrovskej jaskyni predniesol jaskyniar Ing. Ivan 
Demovič, ktorý sa tejto problematike venuje dlhé roky. Súčasťou prednášky boli 
aj ukážky vzoriek fosílií a jaskynnej výzdoby. 
                                                                                  

 História golfu v Piešťanoch (26.7.2019) - prednáška 
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto realizácie: Golfový areál SLK, a. s. Piešťany 
počet účastníkov: 37 ľudí 
 
Prednáška venovaná stručnej histórii golfu v Piešťanoch usporiadaná pri 
príležitosti konania sa golfového turnaja v Golfovom areáli Vrbinky (Kúpeľný 
ostrov, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.) 
 
 

 Piešťanská ľudová výšivka na odeve zo zbierok  Balneologického múzea I. 
Wintera (30.7.2019) – prednáška 
prednášajúci: Mgr. Vladimíra Pribišová, Bc. 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 

      počet účastníkov: 20 ľudí 
 
      Prednáška etnologičky múzea spojená s prezentáciou jednotlivých súčastí kroja  
      a oboznámenie prítomných so špecifikami piešťanskej ľudovej výšivky.  
 
 Rok 1968 – vojenská operácia štátov 

Varšavskej zmluvy voči 
Československu (22.8.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: doc. PhDr. Karol Kulašík 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
počet účastníkov: 52 
 
Prednáška prezentujúca udalosti 
obsadenia Československa vojskami 
štátov Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 v širších vojensko-politických 
súvislostiach vo vzťahu k dvom dominantným politickým zoskupeniam 
vtedajšieho bipolárneho sveta.  
 

 Zaujímavosti z histórie Kursalónu (8.9.2019) - prednáška 
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto realizácie: Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5, Piešťany 
počet účastníkov: 60 
 
Prednáška o histórii budovy Kúpeľnej dvorany – Kursalónu spojená s premietaním 
historických fotografií a plánov. Jej cieľom bolo priblížiť účastníkom vznik a staršiu 
históriu tejto zaujímavej piešťanskej budovy.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 Za tajomstvom chtelnického kaštieľa 
(10.10.2019) - prednáška 
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto realizácie: hlavná expozícia 
múzea  
počet účastníkov: 34 
 
Prednáška o archeologických výskumoch 
chtelnického kaštieľa v rokoch 2013 – 2016 a významných archeologických 
nálezoch, ktoré sa podarilo zrekonštruovať.  
 

 Situácia na západnom Slovensku v 
čase vypuknutia SNP a odchod 
Piešťanskej posádky do povstania 
(24.11.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: Kultúrno-spoločenské 
centrum Bučany – Nyáryovská kúria 
počet účastníkov: 23 
 
Dvojprednáška: 1. časť venovaná situácii 
na západnom Slovensku v čase vypuknutia SNP, zapojeniu vojenských posádok 
v Trnave a v Piešťanoch s dôrazom na okolnosti odchodu piešťanskej posádky 
do SNP a činnosti tejto posádky v rámci povstaleckých bojov. 2. časť bola 
prednáška zameraná na osobnosť stíhacieho pilota rtk. Augustína Kuboviča 
(1920-1944), rodáka z Bučian, ktorý letecké začiatky a výcvik absolvoval v 
Piešťanoch a zahynul v SNP.  
 

 Sloboda spočíva v odvahe. 30 rokov 
od Nežnej revolúcie (29.11.2019) – 
diskusia a prednáška 
Diskusné stretnutie s aktérmi a 
pamätníkmi Nežnej revolúcie v 
Piešťanoch a prednáška o novembrových 
udalostiach v roku 1989, 29.11.2019 
prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: Kultúrnospoločenské centrum Fontána v Piešťanoch 
výstup: prednáška s diskusiou  
počet účastníkov: 14 
 
Prvá časť venovaná situácii v strednej Európe a v Československu pred 
novembrom 1989 a samotným novembrovým udalostiam v Československu a 
aktérom udalostí novembra. Druhá časť bola diskusia s aktérmi a pamätníkmi  
novembrových udalostí v Piešťanoch. 
 
Ďalšie prednášky múzeum usporiadalo v rámci špecializovaných akcií – Noci 
múzeí a Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny a sú v príslušnej časti tejto správy.  

 
 
 



 

 

 

Komentované prehliadky k výstavám 
 Komentovaná prehliadka hlavnej expozície múzea pre žiakov ZŠ Holubyho 

v Piešťanoch, 16.1.2019, 10,00 hod., počet účastníkov 24, PhDr. Vladimír Krupa 
 Komentovaná prehliadka výstavy Betlehemov zo zbierky p. Dostála, 14.2.2019, 

13,00 hod., pre skupinu návštevníkov z Pezinka v spolupráci s členom Klubu 
sprievodcov mesta Pezinka, počet účastníkov 25, PhDr. Vladimír Krupa 

 Komentovaná prehliadka filmu Optimista a jeho premietnutie kúpeľným hosťom 
v Spoločenskom centre kúpeľov, 12.5.2019, 19,30 hod., počet účastníkov 20, 
PhDr. Vladimír Krupa (v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, 
a. s.) 

 Komentovaná prehliadka hlavnej expozície múzea pre skupinu ruských 
návštevníkov, 22.6.2019, 10,00 hod., počet účastníkov 10, PhDr. Vladimír Krupa 

 Komentovaná prehliadka výstavy venovanej staršej histórii budovy Kúpeľnej 
dvorany priamo na výstave v priestoroch tzv. malej jedálne Kúpeľnej dvorany, 17. 
9. 2019, 28 účastníkov – skupina záujemcov o históriu Piešťan, PhDr. Vladimír 
Krupa 

 Komentovaná prehliadka výstavy Stratené pralesy II., 18.9.2019, počet 
účastníkov 23 (žiaci základnej školy), Ing. Tomáš Mlynský, prírodovedec BM IW 

 Komentovaná prehliadka výstavy Stratené pralesy II., 9.10.2019, počet 
účastníkov 18 (žiaci základnej školy), Ing. Tomáš Mlynský, prírodovedec BM IW 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Viete vy vôbec, koho ste mali?“ – Milan Rastislav Štefánik (9.5. – 11.8.2019) 
prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: Vila Liska – výstavné priestory 
počet účastníkov: 385 

 
Osem prednášok a komentované prehliadky výstavy o gen. M. R. Štefánikovi – 
Výklad o živote a význame gen. Štefánika so zameraním pre potreby žiakov a škôl.  

 
 Vianočné trhy spojené s prezentáciou 

vianočných tradícií  (27.11.2019) 
prednášajúci, resp. účinkujúci: V. Oršinová, J. 
Hluchová, V. Pikusová 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea  
počet účastníkov: 14 

 
Ukážky pečenia oplátok, zdobenie medovníkov, 
tvorivé dielne (výroba vianočných ozdôb, pohľadníc) 
zároveň aj VIANOČNÉ TRHY – predaj zaujímavých 
kníh, ľudových výrobkov, medovníkov, oplátok a 
mnohých ďalších suvenírov 

 
 
 Vianočné trhy spojené s prezentáciou vianočných tradícií  (4.12.2019) 

prednášajúci, resp. účinkujúci: V. Oršinová, J. Hluchová, V. Pikusová 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea  
počet účastníkov: 27 

 



 

 

 

Ukážky pečenia oplátok, zdobenie medovníkov, tvorivé dielne (výroba vianočných 
ozdôb, pohľadníc) zároveň aj VIANOČNÉ TRHY -  predaj zaujímavých kníh, 
ľudových výrobkov, medovníkov, oplátok a mnohých ďalších suvenírov 

 
 Vianočné trhy spojené s prezentáciou 

vianočných tradícií  (11.12.2019) 
prednášajúci, resp. účinkujúci: V. 
Oršinová, J. Hluchová, V. Pikusová 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea  
počet účastníkov: 22 

 
Ukážky pečenia oplátok, zdobenie 
medovníkov, tvorivé dielne (výroba 
vianočných ozdôb, pohľadníc) zároveň aj 
VIANOČNÉ TRHY -  predaj zaujímavých kníh, ľudových výrobkov, medovníkov, 
oplátok a mnohých ďalších suvenírov 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 Noc múzeí (18.5.2019) individuálne TD, počet účastníkov 145 
 Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny (1.6.2019) individuálne TD, počet účastníkov 48 
 Vianočné trhy (27.11.2019) individuálne TD, počet účastníkov 14 
 Vianočné trhy (4.12.2019) individuálne TD, počet účastníkov 27 
 Vianočné trhy (11.12.2019) individuálne TD, počet účastníkov 22 
 Kreslenie – inšpirácia secesnými obrazmi Arpáda Bascha oslavujúcimi piešťanské 

kúpele (19.6.2019) Žiaci ZUŠ Piešťany, počet účastníkov 8  
 
Špecializované akcie 
 
 Prezentácia publikácie Tradičný 

ľudový odev v Trebaticiach (10.1.2019)  
miesto realizácie: spoločenská sála, 
Obecný úrad Trebatice 
organizátori: Obec Trebatice, 
Balneologické múzeom Imricha Wintera 
výstup: prezentácia 
počet návštevníkov: 24 
 
Prezentácia novej publikácie 
Balneologického múzea Imricha Wintera venovanej ľudovému odevu z obce 
Trebatice vydanej v spolupráci s Obcou Trebatice.  
 
 



 

 

 

 Prezentácia reprezentačnej publikácie 
Piešťany vo fotografii / od záveru 
monarchie po zánik I. ČSR (14.2.2019) 
miesto realizácie: Kultúrnospoločenské 
centrum Fontána  
organizátori: Balneologické múzeum 
Imricha Wintera, Mestské kultúrne 
stredisko Piešťany 
výstup: prezentácia  
počet návštevníkov: 120 
 
Slávnostná prezentácia reprezentačnej publikácie venovanej histórii Piešťan 
spojená s hudobným programom rodiny – vystúpenie rodiny Hlbockých 
a Piešťanského Dixielandu, umelecké čítanie z knihy Mgr. Jarmila Hluchová, 
pracovníčka múzea.  
 

 Prezentácia nových kníh vydaných 
múzeom Tradičný ľudový odev 
v Trebaticiach / Piešťany vo fotografii / 
od záveru monarchie po zánik I. ČSR 
(28.3.2019) 
miesto realizácie: hlavná expozícia 
múzea 
organizátor: Balneologické múzeum  
Imricha Wintera 
výstup: prezentácia  
počet návštevníkov: 32 
 
Prezentácia dvoch nových kníh formou prednášky o knihách, prezentácie ukážok 
ľudového odevu a premietanie vybraných fotografií z publikácií.  
 

 Prezentácia a predaj kníh 
o Winterovcoch a bezplatný vstup do 
hlavnej expozície (pri príležitosti 
odhalenia sochy Ľ. Wintera) (11.5.2019) 

      miesto realizácie: Mestský park  
      a hlavná expozícia múzea  
      organizátor: Balneologické múzeum  
      Imricha Wintera 
      výstup: prezentácia  
      počet návštevníkov: 67 
 
      Prezentácia a predaj publikácií vydaných  
      Balneologickým múzeom Imricha Wintera  
      v súvislosti so slávnostným odhalením  
      plastiky Ľudovíta Wintera v Piešťanoch 
       
      
 

      



 

 

 

 Noc múzeí (18.5.2019)  
miesto realizácie: Balneologické múzeum 
Imricha Wintera 
organizátor: Balneologické múzeum 
Imricha Wintera  
výstup: špecializovaná kombinovaná akcia 
počet návštevníkov: 630 
 
Ukážky krojov (a možnosť aj si kroj 
vyskúšať), kvíz/ pexeso pre malých aj 
veľkých, hra „Zábavné putovanie Piešťanmi“, komentované prehliadky expozície 
každú celú hodinu prednes poézie Ivana Krasku, Alexandra Murínová a ďalšie 
podujatia pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí. 

 
 Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018 

v Balneologickom múzeu Imricha 
Wintera v Piešťanoch (1.6.2019) 
miesto realizácie: hlavná expozícia BalM 
organizátor: Mesto Piešťany, SLK 
Piešťany, a. s., BalM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 130 

 
Súčasťou podujatia bola prehliadka 
hlavnej expozície, predaj publikácií a suvenírov, hra „Zábavné putovanie 
Piešťanmi“ , ryžovanie zlata – podujatie pre deti a vystúpenie šermiarskej skupiny 
Argenti 
 

 Prezentácia publikácie Pamätník 
holokaustu v Piešťanoch (5.9.2019) 
miesto realizácie: Pamätník holokaustu v 
Piešťanoch  
organizátor: Mesto Piešťany, 
Balneologické múzeum Imricha Wintera 
výstup: pietne podujatie a prezentácia 
knihy 
počet návštevníkov: 75 
 
Prezentácia publikácie vydanej Balneologickým múzeom Imricha Wintera v 
Piešťanoch Kniha sa venuje nielen vzniku pamätníka holokaustu v Piešťanoch, ale 
aj dejinám židovskej komunity, spracúva obdobie totalitného režimu v rokoch 1939 
– 1945, prenasledovanie Židov a holokaustu tunajšej židovskej komunity a jej 
zánik. Sú tu aj príbehy jednotlivých významných osobností spomedzi príslušníkov 
židovskej komunity z Piešťan – umelcov, architekta, účastníkov odboja a 
nechýbajú údaje o tých, ktorí neváhali nasadiť svoj život a pomohli a zachránili 
životy židovských spoluobčanov. 

 
 
 
 



 

 

 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 8. Geologicko - Paleontologicko-

Archeologická Diskusia 2019 / 
stretnutie geológov, paleontológov 
a archeológov (16. – 17.5.2019) 
miesto konania: Vila dr. Lisku 
organizátori: Balneologické múzeum 
Imricha Wintera v Piešťanoch a 
PAMARCH, s.r.o. 
počet účastníkov: 34 
 
Odborná konferencia spojená s návštevou 
archeologickej lokality pri Moravanach nad Váhom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 2019 začalo múzeum robiť čiastkovú revíziu zbierkového fondu paleontológie, 
mineralógie a petrológie, v ktorej bude pokračovať aj v roku 2020.  
 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov - 645  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou zistený nebol, 
nakoľko revízia ešte nebola ukončená.  
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie 0. 
 
Výsledkom posledného 6 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 87 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 8 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu –  
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov BalM do iných organizácií za rok 2019 
Typ 
výpožičky 

Vypožičiavateľ Dátum 
vypožičania 

Dátum 
vrátenia 

Zdôvodnenie 
výpožičky 

Počet 
predmetov 

V
ý
p
o
ž
ič

k
y
 v

 S
R

 

Slovenské liečebné 
kúpele a.s. 

9. 1. 2019 
15. 1. 
2020 

spolupráca 
1 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

15. 1. 2019 
30. 6. 
2019 

prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 10 

Slovenské liečebné 
kúpele a.s. 

15. 1. 2019 
15. 1. 
2020 

spolupráca 
44 

Slovenské liečebné 
kúpele a.s. 

15. 1. 2019 
15. 1. 
2020 

spolupráca 
17 

SNM – Múzeum 
Ľudovíta Štúra v Modre 

20. 1. 2019 
20. 1. 
2020 

prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 3 

Obec Chtelnica, Mgr. 
Jana Blašková 

12. 3. 2019 
15. 12. 
2019 

prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 326 

Gemersko-malohontské 
múzeum v Rimavskej 
Sobote 

11. 4. 2019 
11. 10. 
2019 

prezentácia - 
spolupráca 

34 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

7. 8. 2019 
30. 9. 
2020 

prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 17 

Ponitrianske múzeum v 
Nitre 

17. 10. 
2019 

10. 1. 
2020 

prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 4 



 

 

 

SNM – Historické 
múzeum v Bratislave 

29. 10. 
2019 

22. 3. 
2020 

prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 14 

Výpožičky 
do 
zahraničia 

- - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky - - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizác
ie 

TTSK - Digitalizačné 
pracovisko 

3. 12. 2019 
12. 3. 
2020 

Digitalizácia zbierok 300 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurov
ania 

František Engel, 
reštaurátor 

20. 2. 2019 
31. 5. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 9 

Mgr. Art. Peter 
Gregvorek 

1. 4. 2019 
15. 5. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 1 

Mgr. Art. Jana 
Krajčovičová 

6. 6. 2019 
15. 12. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 5 

Akad. Sochár Juraj 
Síleš, reštaurátor 

26. 4. 2019 3. 5. 2019 
Reštaurovanie 

zbierok 1 

Marta Janeková 
7. 5. 2019 

31. 7. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 10 

Akad. Sochár Juraj 
Síleš, reštaurátor 

7. 5. 2019 
13. 5. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 2 

Ján Šíro, preparátor 
25. 6. 2019 

31. 8. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 6 

František Engel, 
reštaurátor 

15. 11. 
2019 

31. 1. 
2020 

Reštaurovanie 
zbierok 6 

Marta Janeková 
1. 8. 2019 

30. 9. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 4 

Akad. Sochár Juraj 
Síleš, reštaurátor 

10. 9. 2019 
24. 9. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 1 

Marta Janeková 
3. 10. 2019 

30. 11. 
2019 

Reštaurovanie 
zbierok 1 

Mgr. Art. Peter 
Gregvorek 

3. 10. 2019 
31. 3. 
2020 

Reštaurovanie 
zbierok 1 

František Engel, 
reštaurátor 

15. 11. 
2019 

31.1. 
2020 

Reštaurovanie 
zbierok 2 

Mgr. Art. Jana 
Krajčovičová 

28. 11. 
2019 

30. 4. 
2020 

Reštaurovanie 
zbierok 3 

SPOLU 822 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy BalM za rok 2019 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Expozícia 

archeológie 
Ing. Peter Žeravík 10.1.2019 -   

30.4.2020 
5 Železný meč, tesák, bronzová 

sekerka, bronzový náramok, 

bronzový nákrčník 

Expozícia 

balneológie 
Roman Sekeľ 1.7.2019 - 

30.6.2020 
2 Model hotela Lipa, model hotela 

Slovan 

 
 
 
 
 



 

 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v BalM za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Busta gen. Štefánika, H-129 1 akadem. sochár J. Síleš 80 

Busta M. R. Štefánika, H-4362 a plaketa 
H-4110 

2 akadem. sochár J. Síleš 30 

Reliéf L. v. Beethovena, H-4838 1 akadem. sochár J. Síleš 60 

Rám historického obrazu, H-3720 a rám 
a rekonšt. a rešt. obrazu, E-4378 

2 akadem. sochár J. Síleš 50 

Plastika sv. J. Nepomucký, H-4672 
1 

Mgr. art. P. Gregvorek a Mgr. 
art. M. Mišáni 

1.920 

Reštaurovanie plastiky kráľ Šalamún, H-
555 

1 
Mgr. art. P. Gregvorek a Mgr. 

art. M. Mišáni 
370 

Reštaurovanie návrhu plagátu, H-350 1 Mgr. art. M. Mišáni 350 

Reštaurovanie súboru preparátov P-109, 
114, 115, 119, 131, 386 

6 Ján Šíro, preparátor 2.290 

Reštaurovanie albumov na pohľadnice 
B2-3708, 5354, súboru historických 
dokumentov z 19. a 20. storočia 

10 Mgr. art Jana Krajčovičová 1.715 

Reštaurovanie súboru keramiky 
z archeologickej a etnografickej zbierky 
a artefaktu z fondu výtvarného umenia 

19 Marta Janeková 280 

Rešt. závesu M. R. Štefánika a prikrývky 2 Milan Pekarovič 40 

Reštaurovanie súboru kovových 
archeologických nálezov zo zbierky 
archeológie 

17 František Engel 80 

SPOLU 63  7.265 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok BalM v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Archeológia 19.480 170 3.329 17% 1.452 

História 12.479 192 2.525 20% 1.874 

Etnológia 6.445 249 2.244 34% 1.255 

B2 História kúpeľov 8.823 13 782 8% 632 

B3 Hist. kúpeľov 1.867 165 1.224 65% 348 

Numizmatika 8.551 19 8.551 100% 4.752 

Socializmus 1.520 105 214 14% 478 

Príroda 963 - 6 0,6% 78 

Botanika 465 - 465 100% 465 

Zoológia 23 1 23 100% 23 

Entomológia 2.803 - 6 0,2% - 

Mykológia 35 - - - - 

Mineralógia 412 220 412 100% 412 

Paleontológia 1.431 19 1.431 100% 989 

Petrológia 233 95 233 100% 233 

Osteológia  12 - 12 100% 12 

B1 (Balneológia 1) 532 - 532 100% 76 

Umenie 648 3 44 6% 120 

SPOLU 66.722 1251 22.033               33% 13.199 

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

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v BalM v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

- - - - - 

SPOLU - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

5 

Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave 

Reštaurovanie zbierok 

Archeologický ústav SAV 
v Nitre 

Výmena literatúry a výstavy 

Mesto Piešťany  Poradenská činnosť v oblasti 
dejín mesta Piešťany, podpora 
vydavateľskej činnosti múzea 

Rezort Piešťany Propagácia múzea a zo strany 
Rezortu aj podpora pri vydávaní 

propagačných tlačí múzea 

Obec Trebatice Spolupráca pri vydaní 
publikácie 

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

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

3 

Univerzita Komenského, 
Bratislava 

Prednášky pre univerzitu 3veku 

Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

Odborné rozbory a analýzy 

Základná umelecká škola 
Piešťany 

Vystúpenia žiakov ZUŠ na 
podujatiach múzea 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 názov:  

výška členského: 60 € 
Zväz múzeí Slovenska – odborná organizácia – zväz múzeí, spolupráca v oblasti 
odbornej a metodologickej, pri spracovaní zbierok, poradenská a pod.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
   
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Viete vy vôbec, koho ste mali?“ -  Štefánik v Piešťanoch (9.5. – 11.8.2019) 

kurátor: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: Vila Liska 
výstup: prednáška 
Výstava k príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, zameraná 
na prezentáciu zbierky Balneologického múzea I.W., venovanej osobnosti gen. M. 
R. Štefánika v ucelenej podobe: fotografie, osobné predmety, predmety viažuce 
sa na štefánikovskú tradíciu, akom i na prezentáciu histórie vzniku a tvorby tejto 
zbierky a jej osud zbierky v závislosti od zmeny politických režimov v 20. storočí. 

  
 Medzi Váhom a Malými Karpatmi (14.3. – 28.4.2019) 

kurátor: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. Lisku 
výstup: prednáška 
Výstava najnovších archeologických nálezov z rieky Váh zo zbierok múzea a 
archeologických nálezov z výskumu kaštieľa v Chtelnici a v obci Chtelnica. Taktiež 
výstava replík zbraní a repliky brnenia – zo skupiny historického šermu Argenti. 

 
 
 



 

 

 

 Stratené pralesy II (12.9.2019 – 31.12.2019)                                                      
kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto konania: výstav. priestory Vila dr. Lisku 
výstup: prednáška 
Na výstave sa návštevníci môžu oboznámiť s dávno vyhynutými  rastlinami, 
napríklad s obrovskými plavúňmi a prasličkami, ktoré rástli v prvohorách. Je 
vhodnou metodickou pomôckou pre žiakov základných, stredných a vysokých 
škôl. Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v 
procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období. 

 
 Kursalon – Kúpeľná dvorana (8.9. – 8.10.2019) 

kurátor: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto konania: Kúpeľná dvorana  
výstup: prednáška 
Výstava k 125. výročiu dokončenia a otvorenia prvej polyfunkčnej budovy v 
kúpeľoch Piešťany pozostávajúca z historických materiálov dokumentujúcich vznik 
a históriu zaujímavej budovy Kúpeľnej dvorany v roku 1894 a jej história v prvej 
polovici 20. storočia. Prezentujeme tiež zaujímavých kúpeľných hostí a osobností 
spätých s históriou tejto budovy. 

 
 Tridsať (ne)nežných rokov  30 rokov po roku 1989 – fotografie (13.11. – 

15.12.2019) 
kurátori: PhDr. Vladimír Krupa – Martin Valo 
miesto konania: Kultúrnospoločenské centrum  
výstup: prednáška spojená s besedou 
Výstava dokumentujúca udalosti novembra 1989 v Piešťanoch a vývoj mesta 
Piešťany v rokoch 1989 – 2019. Výstava pútavou formou prostredníctvom 
fotografií, dobových tlačených materiálov (novín, plagátov a pod.) priblížila ľuďom 
zmeny uplynulých tridsiatich rokov na príklade menšieho mesta na západnom 
Slovensku. 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 BOLERÁZSKY, Andrej Mgr.: Odchod piešťanskej posádky do povstania v auguste 

1944 alebo príbeh jedného pomníka. In: Mičev, Stanislav a kol. Trnava a SNP. 
Protifašistický odboj v Trnavskom kraji. Múzeum Slovenského národného 
povstania,  Banská Bystrica 2019, ISBN: 978-80-89514-64-9, s. 82 – 106 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 

 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 

- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  

- 
 

Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
- 

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
 MLYNSKÝ, Tomáš: Dominant Burmite cockroach Jantaropterix ellenbergeri sp.n. 

might laid isolated eggs together, Palaeontographica,  Palaeozoology – 
Stratigraphy, ročník 314, č. 1 – 3, str. 69 – 79. 

 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 KRUPA, Vladimír, KLČO, Marián: Archeologický výskum v polohe Stará Chtelnica 

(okres Piešťany) – odovzdané do tlače. Odborný zborník múzea. 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Piešťanský ľudový odev 

realizátor: Mgr. Vladimíra Pribišová, Bc. 
odbor: etnografia 
plánovaný výstup: monografia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2017 - 2022 
 
Monografia by mala spracovávať oblasť okolia Piešťan, kde sa nosil piešťanský 
ľudový odev.                          
Piešťanský variant ľudového odevu sa delí na dva podvarianty. Hlavný variant 
odevu sa nosil v Piešťanoch a v obciach na ľavej strane Váhu po jeho toku, 
podvariant piešťanského ľudového ( nazývaný aj krakovanský) v obciach na pravej 
strane Váhu.  
Samostatná časť bude venovaná základnej charakteristike piešťanského 
ľudového odevu, jeho výzdobe, podrobnému popisu jednotlivých súčastí 
tradičného ženského, mužského, detského odevu a textílií.  Text budú dopĺňať 
fotografie jednotlivých súčiastok odevu a ľudí oblečených v rôznych typoch 
odevov. Zdrojom informácií okrem odbornej literatúry, ľudového odevu zo 
zbierkového fondu Etnografie BM IW a iných slovenských múzeí bude aj vlastný 
terénny výskum. 

 



 

 

 

 Demonštrácia proti zrušeniu cirkevných škôl a proti poprave prezidenta Dr. J. Tisu 
v Piešťanoch v marci 1947 
realizátor / autor: Mgr. A. Bolerázsky 
odbor: história 
plánovaný výstup: príspevok do zborníka BM IW 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2017 – 2020 
 
Stručná charakteristika: Na základe archívneho výskumu a spomienok        
pamätníkov zmapovať najväčšiu demonštráciu, odsudzujúcu proticirkevnú        
politiku a stupňujúcu sa komunistickú totalitu v roku 1947 na Slovensku 

 
 Spracovanie osobnosti archeológa Jiřího  Neustupného  

      vo vzťahu k Piešťanskému (dnešnému Balneologickému) múzeu Imricha Wintera 
realizátor: V. Krupa 
odbor: archeológia 
plánovaný výstup: príspevok do zborníka múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2020 
       
Stručná charakteristika: výskum pôsobenia významného českého archeológa      
Jiřího Neustupného v regióne Piešťan vo vzťahu k Piešťanskej muzeálnej      
spoločnosti 

 
 
 Výskum k osobnosti Jána Makoňa 

realizátori: A. Bolerázsky, V. Krupa 
odbor: história 
plánovaný výstup: Regionálny miestopis a história, perspektívne vydanie      
samostatnej publikácie Historický turistický sprievodca Jána Makoňa. Vydanie v      
spolupráci s mestom, resp. Rezortom Piešťany.   
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2020  
 
Stručná charakteristika: spracovanie osobnosti Jána Makoňa a jeho sprievodcu      
po okolí Piešťan – predovšetkým po Považskom Inovci.  

  
 Dlhodobá výskumná činnosť týkajúca sa kúpeľov na Spiši 

realizátor : Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
odbor: história, balneohistória 
plánovaný výstup: štúdia, príspevok v zborníku 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:: 2014 – 2019  
 
Štúdia Kúpeľníctvo na Spiši, príspevok k  dejinám spišských kúpeľov publikovaná 
v zborníku Balneologického múzea Balneologický spravodajca (pokračujúca z 
predošlého obdobia). 

 
 
 Štúdium archívnych materiálov k súpisu obyvateľstva z roku 1869 týkajúcich sa 

Piešťan 
realizátor: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
odbor: história, balneohistória 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2017 – 2020 



 

 

 

plánovaný výstup: štúdia 
 
Štúdia Teplická časť Piešťan vo svetle súpisu obyvateľstva z roku 1869 
publikovaná v zborníku Balneologického múzea Balneologický spravodajca 
(pokračujúca z predošlého obdobia). 

 
 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 ujednotenie 
prekladov špecifických termínov používaných v publikačnej činnosti 
realizátor: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
odbor: história, balneohistória 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2020 
plánovaný výstup: štúdia v zborníku 
 
Štúdia uverejnená v zborníku Balneologického múzea, prípadne uverejnená na 
internetovej stránke múzea (pokračujúca z predošlého obdobia). 

 
 Výskum, roztriedenie a spracovanie pozostalosti významného piešťanského aj 

slovenského (už nežijúceho) lekára MUDr. Gustáva Niepela, ktorú darovali 
Balneologickému múzeu IW v Piešťanoch jeho potomkovia. Ide o rozsiahly fond 
dokumentov a fotografií, ktorý bude zaradený do odborného archívu múzea ako 
samostatný fond.  
ralizátor: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
odbor: história medicíny  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 – 2020 
plánovaný výstup: podrobný súpis fondu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.balneomuzeum.sk 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2015 / 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 

 

Návštevnosť webovej stránky BalM za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

4.587 4.631 48,41 3,23 00:02:25 

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

 
Instagram 
- 
 
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. 
 Radio Regina – od 7. 1. 2019 do 11. 1. 2019 bol v rádiu vysielaný seriál o múzeu 

– rozhovory s jednotlivými odbornými pracovníkmi – kurátormi zbierok múzea 
 Radio Regina – 11. 1. 2019 bola v rádiu vysielaná krátka reportáž o sprístupnení 

hlavnej expozície múzea pre nepočujúcich 
 Rozhovor pre noviny „Zpiešťan“ v rámci medzinárodnej akcie pripomenutia 

si 80. výročia tzv. veľkého úletu pilotov z piešťanského letiska do Poľska 
(propagácia Balneologického múzea a jeho zbierok k leteckej histórii – Mgr. 

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


 

 

 

A. Bolerázsky, kurátor historickej zbierky):    https://www.zpiestan.sk/fotky/na-

letisku-si-pripomenuli-80-vyrocie-najvacsieho-uletu-slovenskych-pilotov/ 
 16. a 17. 4. 2019 na portáli Zpiešťan rozhovor Tradície veľkonočného 

obdobia. Rozhovor poskytla Mgr. Jarmila Hluchová, etnologička.  
 RTVS - Rozhovor s nakrúcaním do relácie „Slovensko v obrazoch“ o 

najúspešnejšej stíhacej slovenskej letke 13. Propagácia akvizičnej a výstavnej 
činnosti Balneologického múzea I.W. k tematike letectva a propagácia 
pripravovanej publikácie o Letke 13 – Mgr. A. Bolerázsky, kurátor historickej 
zbierky. Odvysielané na RTVS 1 dňa 21. 7. 2019 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/193053       

 RTVS - 3. 6. 2019 program 1, hlavné večerné správy – začiatok o 19.00 hod.; 
propagácia archeologických nálezov získaných do zbierok múzea pod názvom 
Štrkovisko vydalo historické nálezy, rozhovor poskytol PhDr. Vladimír Krupa 

 RTVS – 12. 6. 2019 program 1, hlavné večerné správy 19.00 hod.; Reportáž o 
oprave Kolonádového mosta v Piešťanoch, rozhovor za múzeum poskytol PhDr. 
Vladimír Krupa 

 RTVS – 9. 9. 2019, program 2, 15:20 hod., Národnostný magazín (Český 
národnostný magazín); Rozhovor o obraze Alfonsa Muchu v Piešťanoch, rozhovor 
poskytol PhDr. Vladimír Krupa 

 RTVS, rozhlas – Radio Regina, 15. mája 2019, rozhovor poskytol PhDr. V. Krupa 
 Plus 7 dní – rozhovor o  Štefánikovej expozícii v Balneologickom múzeu I.W.,  

Propagácia jedinečnej a najstaršej expozície, venovanej gen. M. R. Štefánikovi na 
Slovensku – Mgr. A. Bolerázsky, kurátor historickej zbierky 

 Regina, RTVS  - 28. 3. 2019: natáčanie reportáže o zaujímavostiach BM IW pre 
reláciu, štúdio Banská Bystrica, vysielané na Dvojke dňa 30. 4. 2019 o 16:20, 
redaktorka/moderátorka: Zuzana Ševčíková. Natáčanie prebiehalo v priestoroch 
BM IW Vila dr. Liska v dopoludňajších hodinách – Mgr. M. Kostelník, PhD., kurátor 
balneohistorickej zbierky 

 TV Markíza - 11. 10. 2019 natáčanie a vysielanie dňa 2. 12. 2019, relácia Reflex 
odvysielaný krátky rozhovor vo vzťahu kúpeľov Piešťany a vydaniu sprievodcu K. 
Baedekera v Piešťanoch a informácie o kúpeľoch v jeho tlačenom sprievodcovi. 

 RTVS – Rozhovor pre štúdio Košice – pozvánka na prednášku doc. K. Kulašíka 
o udalostiach roku 1968 a ich vojensko-politických súvislostiach, 22. 8. 2019, 
rozhovor poskytol PhDr. Vladimír Krupa 

 RTVS – 12. 11. 2019, reportáž v rozhlase, Rádio Regina, o výstave 1989 30 
(Ne)nežných rokov pripravenej Balneologickým múzeom Imricha Wintera 
a Mestského kultúrneho strediska Piešťany, rozhovor poskytol PhDr. Vladimír 
Krupa 

 RTVS – 4. 12. 2019, reportáž v rozhlase, v relácii Dobré ráno Slovensko, 
propagácia múzea a jeho aktivít, o. i. aj Vianočných trhov a podujatí. Rozhovory 
poskytli PhDr. Vladimír Krupa  

 Rezort Piešťany - sprevádzanie skupiny hostí Rezortu Piešťany v rámci podpory 
rozvoja cestovného ruchu v Piešťanoch počas prehliadky hlavnej expozície 
múzea, 27. mája 2019.  

 Rezort Piešťany - Návšteva skupiny českých a slovenských novinárok v hlavnej 
expozícii múzea v rámci propagácie možností cestovného ruchu v Piešťanoch, 8. 
a 10. 11. 2019, v spolupráci s Rezortom Piešťany 

 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. – návšteva skupiny 5 novinárov 
z Veľkej Británie v hlavnej expozícii múzea spojená s ich sprevádzaním, 26. 11. 
2019, v spolupráci so  

https://www.zpiestan.sk/fotky/na-letisku-si-pripomenuli-80-vyrocie-najvacsieho-uletu-slovenskych-pilotov/
https://www.zpiestan.sk/fotky/na-letisku-si-pripomenuli-80-vyrocie-najvacsieho-uletu-slovenskych-pilotov/


 

 

 

 
Výročné správy organizácie  
Nie je uverejnená. 

 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ/4 

 Počet oslovených ZŠ/67 

 Počet oslovených SŠ/32  

 Počet oslovených ZUŠ/2 

 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: Zasielanie elektronicky a osobné 

kontakty – poskytovanie propagačných materiálov propagujúcich podujatia úzea, 

zasielanie i odovzdávanie pozvánok na podujatia múzea, ponúkanie možnosti 

prednášok a pod.  

 

 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 

Medzi Váhom a Malými Karpatmi slk 120/E 7 - 1 

„Viete vy vôbec, koho ste mali?“ – Štefánik  
v Piešťanoch. 

slk 130/E 10 - 1 

Stratené pralesy II                                                                       slk 120/E 6 - 1 

Winterovci a Piešťany (výstava pri                         
príležitosti odhalenia sochy Ľ. Wintera) 

slk - 20 -  

Rok 1968 – vojenská operácia štátov 
Varšavskej zmluvy voči Československu 

slk 90/E  - 1 

Kursalon – Kúpeľná dvorana (výstava k 125. 
výročiu dokončenia a otvorenia prvej 
polyfunkčnej budovy v kúpeľoch Piešťany) 

slk 120 20 - 1 

Tridsať (ne)nežných rokov 
30 rokov po roku 1989 

slk 90/E - - 1 

Reklama v období secesie, prednáška slk E - -  

Život a smrť gen. M. R. Štefánika v odkaze 
zbierky Balneologického múzea Imricha 
Wintera (História najstaršej expozície na 
Slovensku venovanej Štefánikovi), prednáška 

slk E - - 1 

Z najstaršej histórie Lančára, prednáška slk E - -  

Posledná fotografia živého generála M. R. 
Štefánika prednáška 

slk E - - 1 

Poklad mincí z Trebatíc, prednáška slk E - - 1 

O vzniku a význame jaskýň – I. časť:  Vznik a 
význam jaskýň / II. časť: Pútavé rozprávanie 
o objavovaní jaskýň v okolí Piešťan, 
prednáška 

slk E 8 - 1 



 

 

 

Piešťanská ľudová výšivka na odeve zo 
zbierok  Balneologického múzea I. Wintera, 
prednáška 

slk E - - - 

Zaujímavosti z histórie Kursalónu, prednáška slk E 10 - - 

Za tajomstvom chtelnického kaštieľa, 
prednáška 

slk E - - - 

Situácia na západnom Slovensku v čase 
vypuknutia SNP a odchod Piešťanskej 
posádky do povstania, prednáška.   

slk E - - 1 

Sloboda spočíva v odvahe. 30 rokov od 
Nežnej revolúcie, prednáška a diskusia 

slk E  - 1 

Prezentácia reprezentačnej publikácie  
Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie 

slk 130/E 20 - 1 

Celoslovenská noc múzeí 18. mája 2019 od 
13.00 do 20.00 hod., organizátor: 
Balneologické múzeum Imricha Wintera 

slk E 20 - 1 

* 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“ 

 
 Reklama Balneologického múzea Imricha Wintera a jeho expozícií bola v roku 

2019 umiestnená aj na stránke Piešťany / Sprievodca mestom a okolím (v 

spolupráci s Petrou Adamcovou, prevádzkovateľkou digitálneho sprievodcu) 

 

 Reklama, resp. zvýraznenie Balneologického múzea Imricha Wintera bola aj na 

novovydávanej turistickej mape Považského Inovca, ktorú vydal VKÚ Harmanec 

2019. 

 

 Múzeum vydalo samostatný reklamný leták, ktorý propaguje expozíciu Pamätná 

izba Ivana Krasku (expozícia Balneologického múzea Imricha Wintera), náklad 

1000 výtlačkov. 

 

 Spoločnosť Fax Copy Piešťany zhotovila, darovala a umiestnila v priestore 

Lodenice Piešťany reklamný banner propagujúci knihu Piešťany vo fotografii 

vydanú Balneologickým múzeom Imricha Wintera 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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.) 
 
Pamätník holokaustu v Piešťanoch 
autor: Ľubomír Mrňa 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera 
tlač: PN print, s. r. o., Piešťany 
ISBN / ISSN: 978-80-89155-36-1 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenčina 
náklad: 1000 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 30 farebných a 36 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Kniha venovaná histórii a zániku židovskej komunity 
v Piešťanoch, holokaustu v Piešťanoch a vzniku 
piešťanského Pamätníka holokaustu 
 
 
Generál Milan Rastislav Štefánik a štefánikovská 
tradícia ... 
autor: Andrej Bolerázsky 
vydavateľ:  
tlač: PN print, s. r. o., Piešťany 
ISBN / ISSN: bez ISBN 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenčina 
náklad: 700 
formát: A5 
väzba: V2 
rozsah: 80 strán 
reprodukcie: 36 farebných a 32 čiernobielych reprodukcií 
 
Publikácia bola vydaná k 90. výročiu tragickej smrti gen. 
M. R. Štefánika. Prvá časť publikácie opisuje život M. R. Štefánika až po jeho tragický 
skon 4. mája 1919. V druhej časti publikácia približuje štefánikovskú tradíciu nielen v 
múzeu ale aj v samotných Piešťanoch. Značná časť je venovaná Štefánikovej 
pozostalosti, získanej pre múzeum od jeho príbuzných a vystavenej prvýkrát už v roku 
1933. Publikácia obsahuje 22 čiernobielych a vo farebnej prílohe 15 farebných 
fotografií pochádzajúcich zo zbierky Balneologického múzea, medzi nimi aj unikátnu 
poslednú fotografiu živého gen. M. R. Štefánika na letisku Campoformido, zhotovenú 
krátko pred odletom 4. mája 1919.   



 

 

 

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  
 KRUPA, Vladimír: Úvodník o M. R. Štefánikovi. Bradlo / Časopis Spoločnosti M. 

R. Štefániak č. 77, jún 2019, ISBN/ISSN neuvedené, str. 1 – 2  
 HUNKA, J. – KRUPA, V.: Poklad mincí z Trebatíc a jeho historický význam. 

Trebatické zrkadlo č. 2, roč. XVII., júl 2019, ISSN 1339-0775, str. 7 
 KRUPA, Vladimír: Roľnícky domček v múzeu obohatila hodnotná majolika. 

Piešťanský týždeň č. 28, roč. XXIX, utorok 9. júla 2019, ISSN 1339-0600, str. 14 
 KRUPA, Vladimír: Vdýchli krásu soche sv. Jána Nepomuckého. Piešťanský týždeň 

č. 46, roč. XXIX, utorok 12. novembra 2019, ISSN 1339-0600, str. 14 
 KRUPA, Vladimír: Spomienka na vzácneho človeka Tibora Urbánka. Piešťanský 

týždeň č. 18, roč. XXIX, utorok 30. apríla 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 
 BOLERÁZSKY, Andrej: Život jedného z najvýznamnejších Slovákov sa skončil 

tragicky. Piešťanský týždeň č. 18, roč. XXIX, utorok 30. apríla 2019, ISSN 1339-
0600, str. 12 – 13  

 PRIBIŠOVÁ, Vladimíra: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach v knižnej podobe. 
Piešťanský týždeň č. 13, roč. XXIX, utorok 26. marca 2019, ISSN1339-0600, str. 
14 

 HLUCHOVÁ, Jarmila: Predkovia nechávali zbytky dušičkovej večere na stole pre 
zomrelých. Piešťanský týždeň č. 44, roč. XXIX, utorok 29. októbra 2019, ISSN 
1339-0600, str. 9 

 (vk/vd): Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik prvej 
Československej republiky. Piešťanský týždeň č. 6, roč. XXIX, utorok 5. februára 
2019, ISSN 1339-0600, str. 12 – 13  

 (am): Vianočné trhy rozvoňali Balneologické múzeum. Piešťanský týždeň č. 49, 
roč. XXIX, utorok 3. 12. 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 

 
V zahraničí  
 MLYNSKÝ, Tomáš: Dominant Burmite cockroach Jantaropterix ellenbergeri sp.n. 

might laid isolated eggs together, Palaeontographica,  Palaeozoology – 
Stratigraphy, ročník 314, č. 1 – 3, ISSN 0375-0442, str. 69 – 79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
  (vd): Knihu predstavili slovom i obrazom. Piešťanský týždeň č. 8, roč. XXIX, utorok 

19. 2. 2019, ISSN 1339-0600, str. 8 
 DUSÍKOVÁ, Viera: Slávnostné uvedenie knihy Pamätník obetiam holokaustu v 

Piešťanoch. Piešťanský týždeň č. 37, roč. XXIX, utorok 10. 9. 2019, ISSN 1339-
0600, str. 7 

 DUSÍKOVÁ, Viera: V múzeu o jaskyniach aj s objaviteľom nádhernej Modrovskej 
jaskyne. Piešťanský týždeň č. 29, roč. XXIX, utorok 16. 7. 2019, ISSN 1339-0600, 
str. 9 

 (am): Múzeum vystavilo aj medenú sekerku z praveku. Piešťanský týždeň č. 12, 
roč. XXIX, utorok 10. 3. 2019, ISSN 1339-0600, str. 12 – 13  

 (vd): Noc múzeí s hrami pre deti i prednáškami. Piešťanský týždeň č. 21, roč. XXIX, 
utorok 21. mája 2019, ISSN 1339-0600, str. 14 

 SITA: Hľadajú zlodejov vzácnych šperkov z múzea. Piešťanský týždeň č. 11, roč. 
XXIX, utorok 12. marca 2019, ISSN 1339-0600, str. 1 

 (TASR): Balneologické múzeum získalo prostriedky na vybavenie depozitov. 
PIEŠŤANSKÉ ECHO roč. 2, číslo 5, streda 5. 6. 2019, ISBN / ISSN - neuvedené, 
str. 4 

 Viera DUSÍKOVÁ: Výstava fosílií: Svoj večný sen spí v jantárovom prstienku starý 
šváb. Piešťanský týždeň č. 41, roč. XXIX, utorok 8. 10. 2019, ISSN 1339-0600, str. 
12 

 (am): Vystavili fotografie, ktoré vznikli vďaka odvahe. Piešťanský týždeň č. 47, roč. 
XXIX, utorok 19. 11. 2019, ISSN 1339-0600, str. 10 

 (red): Noc múzeí aj v Piešťanoch. Piešťanský týždeň č. 20, roč. XXIX, utorok 14. 
mája 2019, ISSN 1339-0600,  str. 9 

 (am): Kúpeľná dvorana oslávila 125 rokov existencie. Piešťanský týždeň č. 37, roč. 
XXIX, utorok 10. septembra 2019, ISSN 1339-0600, str. 6 

 (am): Vystavujú aj generálovu kolísku. Piešťanský týždeň č. 18, roč. XXIX, utorok 
30. apríla 2019, ISSN 1339-0600, str. 11 

 DUSÍKOVÁ, Viera: O generálovi Štefánikovi – z policajných už preriedených 
archívov. Piešťanský týždeň č. 18, roč. XXIX, utorok 30. apríla 2019, ISSN 1339-
0600, str. 12 – 13  

 SITA: Riaditeľ múzea Vladimír Krupa vo funkcii končí. Piešťanský týždeň č. 7, roč. 
XXIX, utorok 12. februára, ISSN 1339-0600, str. 4 

  (red): Medzi Váhom a Malými Karpatmi. Piešťanský týždeň č. 11, roč. XXIX, 
utorok 12. marca 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 

 (red): Výstava na počesť M. R. Štefánika. Piešťanský týždeň č. 19, roč. XXIX, 
utorok 7. mája 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 

 (red): Objavte jaskyne v okolí Piešťan. Piešťanský týždeň č. 28, roč. XXIX, utorok 
9. júla 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 



 

 

 

 PEKAROVIČ, Milan: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach. Trebatické zrkadlo č. 1, 
roč. XVII., apríl 2019, ISSN 1339-0775, str. 2 

 (red): Zaspomínajte si na okupačný rok 1968. Piešťanský týždeň č. 34, roč. XXIX, 
utorok 20. augusta 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 

 (red): Vystavia vyše osemsto fosílií. Piešťanský týždeň č. 37, roč. XXIX, utorok 10. 
septembra 2019, ISSN 1339-0600, str. 17 

 -r-: Nález v našom intraviláne. Trebatické zrkadlo č. 2, roč. XVII., júl 2019, ISSN 
1339-0775, str. 7 

 (red): Tridsať (ne)nežných rokov. Piešťanský týždeň č. 46, roč. XXIX, 12.11.2019, 
ISSN 1339-0600, str. 17 

 MsÚ: 140. výročie úmrtia priekopníka balneoterapie, Piešťanský týždeň č. 12, roč. 
XXIX, utorok 12. marca 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 

 Vd/ts: Sochu Ľudovíta Wintera odhalia už v sobotu. Piešťanský týždeň č. 19, roč. 
XXIX, utorok 7. mája 2019, ISSN 1339-0600, str. 7 

 DUSÍKOVÁ, Viera: Pán Winter, vitajte opäť v Piešťanoch! Piešťanský týždeň č. 20, 
roč. XXIX, utorok 14. mája 2019, ISSN 1339-0600, str. 12 – 14 

 (am): Stĺp hanby stojí dodnes. Piešťanský týždeň č. 33, roč. XXIX, utorok 13. 
augusta 2019, ISSN 1339-0600, str. 16 

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 DUSÍKOVÁ, Viera: Slávnostné uvedenie knihy Pamätník obetiam holokaustu v 

Piešťanoch. Piešťanský týždeň č. 37, roč. XXIX, utorok 10. 9. 2019, ISSN 1339-
0600, str. 7 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Dusíková Viera: Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik I. ČSR 

https://www.piestanskydennik.sk/2019/01/29/piestany-vo-fotografii-od-zaveru-
monarchie-po-zanik-i-csr/ (29.1.2019) 

 Redakcia: Hľadajú zlodejov vzácnych šperkov z múzea. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/03/11/hladaju-zlodejov-vzacnych-sperkov-
z-muzea/ (11.3.2019) 

 Redakcia (am): Múzeum vystavilo aj medenú sekerku z praveku. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/03/23/muzeum-vystavilo-aj-medenu-
sekerku-z-praveku/ (23.3.2019) 

 Redakcia: Výstava na počesť M. R. 
Štefánika.  https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/08/vystava-na-pocest-m-r-
stefanika/ (8.5.2019 

 Redakcia: Noc múzeí aj v Piešťanoch Meno: názov článku. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/14/noc-muzei-aj-v-piestanoch/ 
(14.5.2019) 

 Redakcia: Príďte na akcie do múzea. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/31/pridte-na-akcie-do-muzea/ 
(31.5.2019) 

https://www.piestanskydennik.sk/2019/01/29/piestany-vo-fotografii-od-zaveru-monarchie-po-zanik-i-csr/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/01/29/piestany-vo-fotografii-od-zaveru-monarchie-po-zanik-i-csr/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/03/11/hladaju-zlodejov-vzacnych-sperkov-z-muzea/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/03/11/hladaju-zlodejov-vzacnych-sperkov-z-muzea/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/03/23/muzeum-vystavilo-aj-medenu-sekerku-z-praveku/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/03/23/muzeum-vystavilo-aj-medenu-sekerku-z-praveku/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/08/vystava-na-pocest-m-r-stefanika/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/08/vystava-na-pocest-m-r-stefanika/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/14/noc-muzei-aj-v-piestanoch/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/31/pridte-na-akcie-do-muzea/


 

 

 

 Krupa, Vladimír: Roľnícky domček v múzeu obohatila hodnotná majolika. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/07/14/rolnicky-domcek-v-muzeu-
obohatila-hodnotna-majolika/ (14.7.2019) 

 Dusíková, Viera: V múzeu o jaskyniach aj s objaviteľom nádhernej Modrovskej 
jaskyne. https://www.piestanskydennik.sk/2019/07/20/v-muzeu-o-jaskyniach-aj-s-
objavitelom-nadhernej-modrovskej-jaskyne/ (20.7.2019) 

 Dusíková, Viera: Výstava fosílií: Svoj večný sen spí v jantárovom prstienku starý 
šváb. https://www.piestanskydennik.sk/2019/10/12/vystava-fosilii-svoj-vecny-sen-
spi-v-jantarovom-prstienku-stary-svab/ (12.10.2019) 

 Mathiasová, Alexandra: Vianočné trhy rozvoňali Balneologické múzeum. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/03/vianocne-trhy-rozvonali-
balneologicke-muzeum/ (3.12.2019) 

 HLUCHOVÁ, Jarmila: Hluchová Vianociam predchádzali stridžie dni 1. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/22/vianociam-predchadzali-stridzie-dni-
1/ (22.12.2019) 

 HLUCHOVÁ, Jarmila: Vianociam predchádzali stridžie dni 2. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/23/vianociam-predchadzali-stridzie-dni-
2/ (23.12.2019) 

 TASR: V Piešťanoch je unikátna výstava venovaná Štefánikovi Čítajte viac: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22116747/stefanikprva-muzealna-expozicia-o-m-r-
stefanikovi-bola-v-roku-1933-v-piestanoch.html (16.5.2019) 

 TASR: Piešťanské múzeum pozýva na prehliadku zbraní i zreštaurovaných kachlíc 
Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/22080823/piestanske-muzeum-pozyva-na-
prehliadku-zbrani-i-zrestaurovanych-kachlic.html (24.3.2019) 

 TASR: Vychádza kniha Piešťany vo fotografii, je to výber jedinečných fotiek. 
Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/22040181/vychadza-kniha-piestany-vo 
fotografii-je-to-vyber-jedinecnych-fotiek.html (31.1.2019)  

 TASR: Vo Veľkonočnú nedeľu dievčatá chystali vajíčka a chlapci šibáky 
https://mytrnava.sme.sk/c/22103943/vo-velkonocnu-nedelu-dievcata-chystali-
vajicka-a-chlapci-sibaky.html (21.4.2019) 

 Briška, Peter: Najdlhší krytý most na Slovensku budú opravovať, poznačil ho vek 
https://mytrnava.sme.sk/c/22104623/najdlhsi-kryty-most-na-slovensku-budu-
opravovat-poznacil-ho-vek.html  (23.4.2019) 

 TASR: V Piešťanoch slávnostne odhalia sochu Ľudovíta Wintera 
https://mytrnava.sme.sk/c/22115410/v-piestanoch-slavnostne-odhalia-sochu-
ludovita-wintera.html (7.5.2019) 

 KRUPA, Vladimír: Múzeum vydáva knihu historických fotografií 
Piešťan.  https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-vydava-knihu-historickych-
fotografii-piestan/ (28.1.2019) 

 Tlačová správa BM IW: Odborníci z Balneologického múzea mapovali kúpeľné 
lokality https://www.zpiestan.sk/spravy/odbornici-z-balneologickeho-muzea-
mapovali-kupelne-lokality/  (30.1.2019) 

 PALKOVIČ, Martin: Kniha Piešťany vo fotografii sa možno dočká pokračovania.  
https://www.zpiestan.sk/spravy/kniha-piestany-vo-fotografii-sa-mozno-docka-
pokracovania/  (15.2.2019) 

 PALKOVIČ, Martin: Prsteň z múzea je medzi najhľadanejšími predmetmi sveta. 
https://www.zpiestan.sk/spravy/prsten-z-muzea-je-medzi-najhladanejsimi-
predmetmi-sveta/ (7.3.2019) 

https://www.piestanskydennik.sk/2019/07/14/rolnicky-domcek-v-muzeu-obohatila-hodnotna-majolika/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/07/14/rolnicky-domcek-v-muzeu-obohatila-hodnotna-majolika/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/07/20/v-muzeu-o-jaskyniach-aj-s-objavitelom-nadhernej-modrovskej-jaskyne/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/07/20/v-muzeu-o-jaskyniach-aj-s-objavitelom-nadhernej-modrovskej-jaskyne/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/10/12/vystava-fosilii-svoj-vecny-sen-spi-v-jantarovom-prstienku-stary-svab/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/10/12/vystava-fosilii-svoj-vecny-sen-spi-v-jantarovom-prstienku-stary-svab/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/03/vianocne-trhy-rozvonali-balneologicke-muzeum/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/03/vianocne-trhy-rozvonali-balneologicke-muzeum/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/22/vianociam-predchadzali-stridzie-dni-1/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/22/vianociam-predchadzali-stridzie-dni-1/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/23/vianociam-predchadzali-stridzie-dni-2/
https://www.piestanskydennik.sk/2019/12/23/vianociam-predchadzali-stridzie-dni-2/
https://mytrnava.sme.sk/c/22116747/stefanikprva-muzealna-expozicia-o-m-r-stefanikovi-bola-v-roku-1933-v-piestanoch.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22116747/stefanikprva-muzealna-expozicia-o-m-r-stefanikovi-bola-v-roku-1933-v-piestanoch.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22080823/piestanske-muzeum-pozyva-na-
https://mytrnava.sme.sk/c/22080823/piestanske-muzeum-pozyva-na-
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https://mytrnava.sme.sk/c/22040181/vychadza-kniha-piestany-vo%20fotografii-je-to-vyber-jedinecnych-fotiek.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22103943/vo-velkonocnu-nedelu-dievcata-chystali-vajicka-a-chlapci-sibaky.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22103943/vo-velkonocnu-nedelu-dievcata-chystali-vajicka-a-chlapci-sibaky.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22104623/najdlhsi-kryty-most-na-slovensku-budu-opravovat-poznacil-ho-vek.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22104623/najdlhsi-kryty-most-na-slovensku-budu-opravovat-poznacil-ho-vek.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22115410/v-piestanoch-slavnostne-odhalia-sochu-ludovita-wintera.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22115410/v-piestanoch-slavnostne-odhalia-sochu-ludovita-wintera.html
https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-vydava-knihu-historickych-fotografii-piestan/
https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-vydava-knihu-historickych-fotografii-piestan/
https://www.zpiestan.sk/spravy/odbornici-z-balneologickeho-muzea-mapovali-kupelne-lokality/
https://www.zpiestan.sk/spravy/odbornici-z-balneologickeho-muzea-mapovali-kupelne-lokality/
https://www.zpiestan.sk/spravy/kniha-piestany-vo-fotografii-sa-mozno-docka-pokracovania/
https://www.zpiestan.sk/spravy/kniha-piestany-vo-fotografii-sa-mozno-docka-pokracovania/
https://www.zpiestan.sk/spravy/prsten-z-muzea-je-medzi-najhladanejsimi-predmetmi-sveta/
https://www.zpiestan.sk/spravy/prsten-z-muzea-je-medzi-najhladanejsimi-predmetmi-sveta/


 

 

 

 Balneologické múzeum: Múzeum otvorí výstavu stredovekých zbraní. 
https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-otvori-vystavu-stredovekych-zbrani/ 
(11.3.2019) 

 Balneologické múzeum: Múzeum vystavuje archeologické poklady.  
https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-vystavuje-archeologicke-poklady/ 
(15.3.2019 

 Balneologické múzeum Tlačová správa: Viete vy vôbec, koho ste mali? Múzeum 
pozýva na výstavu venovanú Štefánikovi. Tlačová správa 
https://www.zpiestan.sk/spravy/viete-vy-vobec-koho-ste-mali-muzeum-pozyva-
na-vystavu-venovanu-stefanikovi/ (8.5.2019) 

 Balneologické múzeum Tlačová správa: Jedinečná výzdoba obchodu s výšivkami 
obohatila zbierku múzea.  https://www.zpiestan.sk/spravy/jedinecna-vyzdoba-
obchodu-s-vysivkami-obohatila-zbierku-muzea/ (14.5.2019) 

 BM IW: Noc múzeí 2019 v Balneologickom múzeu I. Wintera. 
https://www.zpiestan.sk/podujatie/noc-muzei-2019-v-balneologickom-muzeu-i-
wintera/ (18.5.2019) 

 KRUPA, Vladimír: Balneologické múzeum má nové depozitárne 
priestory. https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-ma-nove-
depozitarne-priestory/ (21.5.2019) 

 PALKOVIČ, Martin, Zdroj: Výstava Vo vzduchu i na zemi/Balneologické múzeum 
I. WIntera,: Aj Piešťany majú hrdinov Slovenského národného 
povstania.  https://www.zpiestan.sk/spravy/aj-piestany-maju-hrdinov-
slovenskeho-narodneho-povstania/ (29.8.2019) 

 PALKOVIČ, Martin: Kursalon oslávi 125. výročie 
otvorenia.  https://www.zpiestan.sk/spravy/kursalon-oslavi-125-vyrocie-otvorenia/ 
(3.9.2019) 

 KRUPA, Vladimír: Balneologické múzeum nechalo opraviť sochu sv. Jána 
Nepomuckého.  https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-nechalo-
opravit-sochu-sv-jana-nepomuckeho/ (10.9.2019) 

 KRUPA, Vladimír: Reštaurovanie historických albumov na 
pohľadnice.  https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-historickych-albumov-
na-pohladnice/ (26.9.2019) 

 KRUPA, Vladimír: Múzeum zachránilo plagáty s maľbami Zdeňka 
Buriana.  https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-zachranilo-plagaty-s-malbami-
zdenka-buriana/ (30.9.2019) 

 Palkovič Martin: Nežná revolúcia v Piešťanoch: Od voľby Miss po slobodné voľby. 
https://www.zpiestan.sk/spravy/nezna-revolucia-v-piestanoch-od-volby-miss-po-
slobodne-volby/ (17.11.2019) 

 Palkovič Martin: Tridsať (ne)nežných rokov. 
https://www.zpiestan.sk/podujatie/tridsat-neneznych-rokov/  (13.11.2019) 

 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-otvori-vystavu-stredovekych-zbrani/
https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-vystavuje-archeologicke-poklady/
https://www.zpiestan.sk/spravy/viete-vy-vobec-koho-ste-mali-muzeum-pozyva-na-vystavu-venovanu-stefanikovi/
https://www.zpiestan.sk/spravy/viete-vy-vobec-koho-ste-mali-muzeum-pozyva-na-vystavu-venovanu-stefanikovi/
https://www.zpiestan.sk/spravy/jedinecna-vyzdoba-obchodu-s-vysivkami-obohatila-zbierku-muzea/
https://www.zpiestan.sk/spravy/jedinecna-vyzdoba-obchodu-s-vysivkami-obohatila-zbierku-muzea/
https://www.zpiestan.sk/podujatie/noc-muzei-2019-v-balneologickom-muzeu-i-wintera/
https://www.zpiestan.sk/podujatie/noc-muzei-2019-v-balneologickom-muzeu-i-wintera/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-ma-nove-depozitarne-priestory/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-ma-nove-depozitarne-priestory/
https://www.zpiestan.sk/spravy/aj-piestany-maju-hrdinov-slovenskeho-narodneho-povstania/
https://www.zpiestan.sk/spravy/aj-piestany-maju-hrdinov-slovenskeho-narodneho-povstania/
https://www.zpiestan.sk/spravy/kursalon-oslavi-125-vyrocie-otvorenia/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-nechalo-opravit-sochu-sv-jana-nepomuckeho/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-nechalo-opravit-sochu-sv-jana-nepomuckeho/
https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-historickych-albumov-na-pohladnice/
https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-historickych-albumov-na-pohladnice/
https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-zachranilo-plagaty-s-malbami-zdenka-buriana/
https://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-zachranilo-plagaty-s-malbami-zdenka-buriana/
https://www.zpiestan.sk/spravy/nezna-revolucia-v-piestanoch-od-volby-miss-po-slobodne-volby/
https://www.zpiestan.sk/spravy/nezna-revolucia-v-piestanoch-od-volby-miss-po-slobodne-volby/
https://www.zpiestan.sk/podujatie/tridsat-neneznych-rokov/


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v BalM v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

áno 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov BalM za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Dečín CZE 13.3.2019 Vrátanie predmetov z výstavy majiteľovi 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 
 

 

 



 

 

 

  

    
   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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 226.209 226.209 199.437 88,16 

620 Odvody 78.656 78.656 69.421 88,26 

630 Tovary a služby 94.652 100.443 113.862 113,36 

640 Bežný transfer 799 799 3.393 424,65 

SPOLU 400.316 406.107 386.113 95,08 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMG za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 36.875 10.515 28,51 

HIM - - - - 

SPOLU - 36.875 10.515 28,51 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov VMG za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Projektová 
dokumentácia 
generálnej 
rekonštrukcie Vodného 
mlyna Tomášikovo 

10.000 - 
Akvizícia diel 
maliara A. 
Dubrovského 

515 3.295 

SPOLU 10.000 - - 515 3.295 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMG za rok 2019 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    6.949,7 € 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov VMG z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 MK SR - 
Obnovme si 
svoj dom 

Realizácia 
projektovej 
dokumentácie 
generálnej 
rekonštrukcie 
Vodného mlyna 
v Tomášikove 
ÚZPF č. 2520/1  

28.842 14.000 10.000 KV 

2 MK SR -
Obnovme si 
svoj dom  

Obnova Vodného 
mlyna v Jelke 
a jeho areálu – 
workshop 
zameraný na 
podporu 
tradičných 
stavebných 
technológií na 
juhozápadnom 
Slovensku ÚZPF 
č. 2512/1.  

 
 
 
 
 

2.850 

 
 
 
 
 

1.950 

 
 
 
 
 

172,4 
BV 

3 Mesto 
Galanta 

50. výročie 
Vlastivedného 
múzea v Galante 
a s tým súvisiace 
podujatia 

5.000 2.000 1.522,74 BV 

4 Mesto 
Galanta 

Noc múzeí 
3.330 1.500 531,66 BV 

5 Fond na 
podporu 
umenia  

Akvizícia  diel 
maliara Antona 
Dubrovského 

22.850 2.800 200 KV 

SPOLU BV 5.450 2.226,8  

SPOLU KV 16.800 10.200  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMG za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

5 

Vlastivedné 
múzeum v 
Galante 

- - 

Vodný mlyn 
v Tomášikove 

Projektová 
dokumentácia 

24.000 

Vodný mlyna 
v Jelke 

- - 

Dom ľudového 
bývania 

Matúškovo 

- - 

Objekt mlynu 
v Dolných 
Salibách 

Kúpa objektu 97.000 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 



 

 

 

 

Objekty v nájme VMG za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

2 
Depozit ZDROJ 1.314,30 32.722,08 

Depozit SAD 284,40 2.514,42 

 

Priestorové podmienky VMG v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

3.484 100  1.182,80 120 1.598,70 274,75 207,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
Expozície  
 
Vlastivedné múzeum v Galante má 19 stálych expozícií. Expozície v hlavnej budove 
VMG boli minulosti uvádzané ako 1 expozícia. Keďže sú tematicky rôzneho 
charakteru, sú rozdelené na 8 samostatných expozícií.  
 
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:  7.142 
 
Ukážky bývania vyššej spoločenskej vrstvy 
z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia 
predstavujú 2 časti nábytkovej kolekcie získané z galantského regiónu. Salón 
s čiernym nábytkom je ukážkou dobového  meštianskeho  interiéru vyššej 
spoločenskej vrstvy. Nábytok bol vyrobený pravdepodobne stolársko-umelecko-
remeselnou dielňou z územia bývalého Rakúsko-Uhorska. Predstavuje neoslohové 
obdobie 19. storočia zahrňujúce neoklasicistické a empírové prvky. Salón s bordovou 
sedacou súpravou predstavuje ukážku mestskej jedálne zo začiatku 20. storočia. 
Nábytok je zdobený florálnym vyrezávaným motívom a korenicovou intarziou. 
 
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:  7.142 
 
Expozíciu tvoria predmety z 18.-19. storočia, ktoré boli jednak súčasťou zariadenia 
chrámu ako aj drobné ľudové plastiky cirkevného charakteru. Kolekcia drevených 
polychrómovaných plastík dvoch anjelov a biskupa predstavuje barokový súbor 
pravdepodobne oltárnej skulptúry od neznámeho drevorezbára, zdobená zlátením 
a striebrením. Podobné črty má aj baroková socha anjela, ktorá pravdepodobne 
pochádza z interiéru kostola v galantskom regióne. Závesný obraz sv. Ondreja 
v zlátenom ráme je dielo neznámeho autora zaradené do barokového obdobia. 
V expozícii sú ďalej vystavené: cirkevný mobiliár, drevené svietniky,  Kríž s korpusom 
Krista a rôzne drevené plastiky.  

 
 
 
 



 

 

 

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:  7.142 
 
Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu 
ponúka výber z bohatej etnologickej zbierky 
múzea prostredníctvom ktorého predstavuje rôznorodosť spôsobu života ľudu na 
našom území počas posledných 200 rokov. Z hľadiska charakteristických znakov tu 
môžeme rozoznať menšie regióny s príznačnými prvkami miestnych tradícií v oblasti 
hmotnej a duchovnej kultúry. V expozícii sú prezentované mikroregióny obce Šoporňa 
a Pata, Abrahám a okolie, Veľký Gro a okolie, územie obývané prevažne maďarských 
etnikom a Slovenský  Komlóš a okolie. Sú vystavené pamiatky z oblasti ľudového 
bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových 
remesiel a domácej výroby.  

 

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:  7.142 
 
Expozícia prináša jedinečný pohľad do 
zariadenia lekárne z roku 1909, ktoré sa spája 
s menom známeho lekárnika Ernesta Ulreicha, rodáka z Pustých Úľan, ktoré vyše 50 
rokov vykonával svoje povolanie najprv v Bratislave a neskôr v Mostovej a v Galante. 
Po zrušení lekárne vďaka ušľachtilému činu jej majiteľov a pracovníkov bolo 
zariadenie v roku 2009 darované múzeu, aby slúžilo ako dokumentácia vývoja 
lekárenstva v našom regióne. 
Nábytok lekárne v duchu historizujúcich slohov nesie neorenesančné znaky 
poznačené vplyvom secesných výzdobných prvkov dominujúcich najmä na nádobách, 
fľaštičkách ako neodmysliteľných súčastí vybavenia lekárne slúžiacich na úschovu a  
ochranu liečiv pred vonkajším prostredím. Receptúrny stôl je doplnený lekárenskými 
váhami, pokladňou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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:  7.142 
 
V expozícii sú zastúpené zbierky umeleckej 
histórie a predstavujú diela rôznych výtvarných techník. Návštevník tu môže vidieť 
obrazy väčšinou Antona Dubrovského, Viliama Pirchalu alebo Rozaliji Markov. 

 
 

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:  7.142 
 
Expozícia informuje o histórii mlynárskeho 
remesla od kamenného žarnova až po umelé 
mlyny v galantskom  regióne.  V zbernej oblasti Vlastivedného múzea v Galante 
existujú dva vodné kolové mlyny na Malom Dunaji. Múzeum ich spravuje od 70. rokov 
20. storočia ako významné a jedinečné technické pamiatky v celoslovenskom 
meradle. Obidva vodné mlyny sú sprístupnené pre verejnosť ako expozície in situ. 
Popri zbierkových predmetoch sú v expozícii vystavené archívne dokumenty a modely 
vodného mlyna v Tomášikove a v Jelke a lodného mlyna v Kolárove. 

 
 

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:  7.142 
 
Expozícia podáva obraz o nálezoch, ktoré dokumentujú bohaté osídlenie tohto regiónu  
od  neolitu cez  staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po obdobie sťahovania národov. 
Návštevníci tu môžu vidieť nálezy z longobardského pohrebiska z obdobia sťahovania 
národov, sídliskové a hrobové nálezy zo staršej doby bronzovej a fotografie z  
archeologického výskumu Gáň – Brakoň. 

 



 

 

 

Numizmatická expozícia v trezore 
rok sprístupnenia: 2019 
kurátor: Mgr. Michal Takács, Mgr. Erika 
Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: skladačka  
počet návštevníkov: 1.075 
 
Návštevníci tu môžu vidieť nálezy mincí 
z korunovej meny v Seredi a nálezy mincí zo Šintavského hradu.  
V roku 1975 sa našiel pri stavbe sídliska Sereď – Stred IV. nález 517 zlatých a 
strieborných mincí z obdobia vlády Františka Jozefa I. Mince boli ukryté v mliečniku. 
Tento nález sa zaradil medzi najväčšie nálezy z doby korunovej meny. Počas 
archeologického výskumu Šintavského hradu v rokoch  1984 – 1993 bolo nájdených 
vyše 500 mincí. V rámci expozície sú prezentované stredoeurópske razby. Najstaršie 
vystavené mince pochádzajú zo 14. storočia. Okrem ojedinelých nálezov boli objavené 
aj hromadné nálezy mincí. Najpočetnejšie boli zastúpené denárové platidlá z obdobia 
16. – 17. storočia. Medzi ojedinelé razby patria napr. denáre Mateja Korvína, alebo 
žetón zo 17. storočia z Norimbergu. Početnosť  objavených mincí súvisí s existenciou 
významnej starobylej obchodnej cesty, tzv. Českej cesty, ktorá prechádzala aj 
Šintavou. 
 
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: 296 
 
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,  
znovuotvorenie: 18.5.2019 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová, Mgr. 
Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Jelke 
výstup: skladačka 
počet návštevníkov:  7.924 
 
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. Mlyn je od tej doby sprístupnený 
pre verejnosť. V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Maďarsko sa od 01.11.2017 do 31.10.2019 realizoval projekt „Objavte Malý a 
Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. V rámci projektu, nosnou aktivitou Trnavského samosprávneho 
kraja bola rekonštrukcia Vodného mlyna v Jelke a nosnou aktivitou Obce Jelka 
revitalizácia skanzenu pri Vodnom mlyne v Jelke. Slávnostne otvorenie areálu sa 
uskutočnilo 18.5.2019. Expozícia prezentuje vývoj mlynárskeho remesla v oblasti 
Malého Dunaja. Na 4 paneloch a vo fotoalbume sú sprístupnené údaje a fotografie 
o histórii a osude vodného mlyna rodiny Némethovej v Jelke, v interiéri voľne a vo 
vitrínach sa nachádza vyše 200 predmetov, ktoré súvisia s tradičnými remeslami, ako 
bolo mlynárstvo, tesárstvo, brašnárstvo. 

 
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:  6.541 
 
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. V interiéri mlyna je textová 



 

 

 

časť (v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku) a sú dobové fotografie o širšom 
regióne Malého Dunaja, o rodine Maticzovcov, ďalej o vývoji mlynárskeho remesla 
a zariadení samotného Kolového mlyna v Tomášikove. 
 
 
Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
Miestopis Galanty a okolia 
rok sprístupnenia: 1992 
kurátori: Mgr. Eva Boťanská, Mgr. Michal 
Takács  
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.210 
 
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: 2.210 
 
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.  
 
 



 

 

 

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: 209 
 
Roľnícky dom (vo vlastníctve Obecného úradu 
vo Veľkých Úľanoch) bol postavený v roku 1910. Na požiadanie Obecného úradu vo 
Veľkých Úľanoch sa v ňom vybudovala zo zbierkového fondu Vlastivedného múzea 
v Galante expozícia ľudového bývania miestnych obyvateľov a v obciach užšieho 
regiónu v období medzi dvoma svetovými vojnami.  V trojpriestorovom dome sa 
nachádza charakteristické zariadenie prednej izby, kuchyne a komory, kde sú 
umiestnené kolekcie predmetov pozostávajúce z nábytku, textilu, kuchynského 
riadu, bytových doplnkov a náradia na vykonávanie domácich prác. 

     

Expozícia v Dome ľudového bývania v Šali 
rok sprístupnenia: 1979-2002, 2009 
kurátorky: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudový, Šaľa 
výstup:  
počet návštevníkov: eviduje PM Nitra 
 
V Dome ľudovej architektúry v Šali (národná 
kultúra pamiatka vo vlastníctve NSK 
a v správe Ponitrianskeho múzea v Nitre), 
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. Expozícia, znovuotvorená v roku 2009, prezentuje tradičné 
ľudové bývanie v Šali a v okolitých obciach. V štyroch miestnostiach dlhého roľníckeho 
domu sa nachádza dobové zariadenie prednej izby, pitvoru a podkomínovej časti, 
zadnej izby a komory. V tradičnom ľudovom interiéri sú vystavené aj súčasti ľudového 
odevu a náradie na vykonávanie rôznych domácich prác. Zariadenie znázorňuje 
spôsob života a bývania ľudí v roľníckom prostredí v 2. polovici 19. 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: 210 
 
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: 2009 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudového bývania 
v Žihárci 
výstup: - 
počet návštevníkov: 197  
 
Múzeum v rámci spolupráce s Obecným 
úradom v Žihárci od 2005 poskytuje metodickú 
pomoc pri zariaďovaní miestneho domu 
ľudového bývania. Expozícia je rozdelená na 2 časti. V jednej miestnosti sa nachádza 
Čižmárske a obuvnícke remeslo v Žihárci. Táto časť znázorňuje zariadenie čižmárskej 
a obuvníckej dielne v 1. polovici 20. storočia (šijací stroj, kopytá, formy na 
čižmy, topánky, čižmy, vyzuváky, truhla na jarmok, atď.). V druhej miestnosti sa 
nachádza časť Spracovanie konopy a tkáčske remeslo v Žihárci v 1. polovici 20. 
storočia. Expozícia prezentuje skupinu tradičných nástrojov používaných na domáce 
spracovanie konopy (trlice, česadlá, kolovraty, vretená, motovidlá, navíjadlá), ďalej 
náradie tkáčskeho remesla (krosná), rôzne druhy textílií a mangle a piesty na ich 
údržbu. 

 

Najstaršie dejiny Serede a okolia 
rok sprístupnenia: 2004 
kurátor: Mgr. Michal Takács 
miesto realizácie: Mestské múzeum v Seredi 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.782 
 
Expozícia sa zaoberá dejinami mesta a 
regiónu, ktoré sú zdokumentované 
archeologickými exponátmi z výskumu 
stredovekého hradu Šintava. V rokoch 1984 až 1992 prebiehal preventívno-zisťovací 



 

 

 

výskum Šintavského vodného hradu z obdobia stredoveku. Tento historicky významný 
objekt sa nachádza na nádvorí klasicistického kaštieľa v Seredi. Hlavným cieľom 
výskumu bolo predovšetkým riešiť otázky vzniku, vývoja a zániku tohto hradu. Tým 
vedecko-výskumná činnosť múzea bola zameraná najmä na archeológiu. Boli 
objavené časti základov pôvodnej stavby Šintavského hradu. Okrem objavených 
architektúr in situ bolo nájdené veľké množstvo nálezového materiálu (poklad 
strieborných mincí zo 16. storočia v koženom mešteku, výrobky zo skla úžitková 
keramika, hlinené kachlice, kovové a železné výrobky, zvieracie kosti, atď.).  Tieto 
nálezy svedčia o intenzívnom živote na hrade od 12. do 17. storočia. V expozícii sa 
okrem početných exponátov nachádzajú aj dva fragmenty lebiek neandertálca, ktoré 
zapožičal Archeologický krúžok v Šali. Čelové kosti neandertálcov z doby pred 70 000 
a 40 000 rokmi našli členovia archeologického krúžku v riečišti rieky Váh. 

 
Expozícia v kaviarni Esterházy Wine & 
Coffee  
rok sprístupnenia: 2017  
kurátor: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Neogotický kaštieľ Galanta 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: exp. v kaviarni  
 
výstup: - 
počet návštevníkov: exp. v kaviarni 
 
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. 
 
Výstavy 

 
Biológia vzrušenia  
(5.12.2018 – 2.2.2019) 
vernisáž: 5.12.2018 o 16,00 h. 
kurátori: Ing. Jozef Csütörtöky PhD., Katalin 
Szabó, PhD.  PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 120 (od 1.1.) 
 
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. 

 



 

 

 

Čaro muziky – Ľudové hudobné nástroje zo 
zbierky Kornela Duffeka 
(13.2.2019 – 11.5.2019) 
vernisáž: 13.2.2019 o 16,00 h. 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1.545 
 
Výstava predstavila rozsiahlu zbierku ľudových hudobných nástrojov Kornela Duffeka 

(1938 – 2018), ktorú majiteľ kompletizoval v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Ľudové 

hudobné nástroje boli na výstave sprístupnené podľa jednotlivých nástrojových skupín 

(idiofóny, chordofóny a aerofóny). Materiál výstavy dopĺňali ľudové hudobné nástroje 

zo zbierky múzea, medzi nimi aj membránofonické.  

 

Veľká noc v zbierkach Vlastivedného 
múzea v Galante  
(13.4. - 23.4.2019) 
vernisáž: -  
kurátor: Mgr. Diana Gruberová 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 553 
 
Výstava zameraná na prezentáciu veľkonočných zvykov v tradičnej ľudovej kultúre. 
 
 
 
 
Svet macíkov - Zázračný svet zberateľky 
plyšových medvedíkov Anny Szóda  
(18.5.2019 – 17.8.2019) 
vernisáž: 18.5.2019 o 16,00 h. 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová, Mgr. Diana 
Gruberová  
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 2.387 
 
Na výstave bola sprístupnená bohatá zbierka plyšových macíkov zberateľky Anny 
Szóda (Tokod, HU). Zo zbierky viac ako 2000 macíkov boli vytvorené výjavy 
podobajúce sa svetu ľudí: bola tu nemocnica, škola, škôlka, medový domov, mliečny 



 

 

 

bar, trh, kapela, spevácky zbor, tanečný súbor a iné. Skupiny macíkov zabývali medzi 
rôznymi zbierkovými predmetmi Vlastivedného múzea v Galante. 
 
K 35. výročiu Galantských trhov 
(8.8.2019 – 10.8.2019) 
vernisáž: - 
kurátor: Mgr. Erika Slobodová  
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 288 
 
Krátkodobá komorná výstava venovaná histórii 
Galantských trhov sprístupnená po dobu ich konania, ich vzniku a významu pre mesto 
Galanta, prezentovaná prostredníctvom textových panelov, fotografií a malej ukážky 
predmetov z historického a etnologického fondu múzea.  
 
Hrady kráľa Mateja 
(22.8.2019 – 18.10.2019) 
vernisáž: 22.8.2019 o 16,30 h. 
kurátori: Gergely Buzás Mgr. Erika Slobodová,  
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1.204 
 
Zapožičaná putovná výstava, ktorá vznikla vo Vyšehrade pri príležitosti 560. výročia 
zvolenia Mateja Korvína za uhorského kráľa. Výstava v piatich jazykoch predstavuje 
kráľa Mateja a jeho hrady ako reprezentatívne panovnícke sídlo prostredníctvom 
panelov a modelov hradov. 
 
50 rokov Vlastivedného múzea v Galante 
(30.10.2019 – 31.1.2020) 
vernisáž: 30.10.2019 o 11,00 h. 
kurátori: Mgr. Michal Takács, Mgr. Erika 
Slobodová, PhDr. Izabela Danterová, Mgr. 
Diana Gruberová  
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história 
výstup: skladačka, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1.192 
 
Výstava venovaná 50. výročiu založenia Vlastivedného múzea v Galante. Výstava 
prostredníctvom textových panelov, fotografií  a ukážok predmetov z jednotlivých 
fondov prezentovala výstavnú a expozičnú činnosť múzea v Galante.   
 



 

 

 

Rok 1989 a Nežná revolúcia 
(4.11.2019 – 30.11.2019) 
vernisáž: - 
kurátor: Mgr. Erika Slobodová,   
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 371 
 
Dočasná komorná výstava organizovaná pri príležitosti výročia novembrových udalostí 
a Nežnej revolúcie, ktorá prezentovala spomínané prostredníctvom textových panelov 
a ukážok predmetov – plagátov, listín a fotografií z okresu Galanta. 
 
Vianoce v zbierkach Vlastivedného múzea 
v Galante  
(2.12.2019 – 7.1.2020)  
vernisáž: - 
kurátor: Mgr. Diana Gruberová   
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 700 
 
Výstava dokladujúca zvyky v tradičnej ľudovej kultúre počas vianočného obdobia do 
pol. 20. storočia a tiež dokumentujúca Vianoce 70.-80. rokov 20. storočia.  
 
   
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Vianoce v 20. storočí 
(6.12.2018 – 5.1.2019) 
vernisáž: 6.12.2018 o 16,00 h. 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto konania: Múzeum Jána Thaina 
v Nových Zámkoch 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: eviduje Múzeum J. Thaina 
v Nových Zámkoch. 
 
Výstava bola venovaná Vianociam a vianočným tradíciám na juhozápadnom 
Slovensku, pri čom poukázala na ich premeny v 20. storočí. Prezentovala vianočné 
zvyky a ich históriu prostredníctvom textových panelov, fotografií a zbierkových 
predmetov z fondu etnológie múzea. Na výstave boli sprístupnené i predmety 
zapožičané od súkromných zberateľov. 
 



 

 

 

Seredský zlatý poklad 
(12.10.2019)  
vernisáž: - jednodňová výstava 
kurátor: Mgr. Erika Slobodová, Mgr. Mária 
Diková 
miesto konania: Mestské múzeum v Seredi, ul. 
M. R. Štefánika 8 
odbor: numizmatika 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: eviduje Mestské múzeum 
v Seredi. 
 
Múzeum pri príležitosti 15. výročia založenia Mestského múzea v Seredi zapožičalo 
na výstavu 116 kusov mincí a bankoviek z nálezu z roku 1975.   
 
Vianoce v 20. storočí 
(6.11.2019 – 10.1.2020) 
vernisáž: bez 
kurátorka: PhDr. Izabela Danterová 
miesto konania: Tribečské múzeum 
v Topoľčanoch 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: eviduje Tríbečské 
múzeum v Topoľčanoch.  
 
Výstava bola venovaná Vianociam a vianočným tradíciám na juhozápadnom 
Slovensku, pri čom poukázala na ich premeny v 20. storočí. Prezentovala vianočné 
zvyky a ich históriu prostredníctvom textových panelov, fotografií a zbierkových 
predmetov z fondu etnológie múzea. Na výstave boli sprístupnené i predmety 
zapožičané od súkromných zberateľov. 
 
Vernisáže 
 
Čaro muziky – Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka (13.2.2019 
o 16,00 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet návštevníkov: 97 
Výstavu Čaro muziky – Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka otvorili 
PhDr. Izabela Danterová, etnologička múzea, Ing. Diana Duffeková, MBA, Juraj 
Pekarovič. Na vernisáži vystúpili Mgr. Ivan Nagy (hra na gajdy) a Citarový súbor ZŠ Z. 
Kodálya s VJM v Galante. 
 
Jedlo, nápoje, sny... Všedné dni a sviatky v živote ľudu (20.2.2019 o 16,00 h.) 
miesto konania: SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (Brämerova kúria, 
Žižkova ul. 18, Bratislava) 
počet návštevníkov: 50 
Expozíciu ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku otvorila PhDr. Izabela Danterová, 
etnologička múzea. Príhovor mali: Branislav Panis, gen. riaditeľ SNM v Bratislava, 



 

 

 

Konrád Rigó, štátny tajomník MK SR. S kultúrnym programom vystúpili žiaci ZUŠ 
v Dunajskej Strede. 
 
Svet macíkov - Zázračný svet zberateľky plyšových medvedíkov Anny Szóda  
(18.5.2019 o 16,00 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet návštevníkov: 108 
Výstavu Svet macíkov - Zázračný svet zberateľky plyšových medvedíkov Anny Szóda 
otvorili Mgr. Diana Gruberová, etnologička múzea a zberateľky Anna Szóda. Na 
vernisáži s kultúrnym programom vystúpili deti z materských škôl na Sídl. Nová doba 
v Galante. 
 

Slávnostné otvorenie Vodného mlyna v Jelke a skanzenu (18.5.2019 o 13,00 h.) 
miesto konania: Vodný mlyn v Jelke 
počet návštevníkov: 200 
Vodný mlyn po obnove a jeho obnovený areál otvorili Mgr. Jozef Viskupič, predseda 
TTSK, Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka, Mgr. Michal Takács, riaditeľ múzea  
Na vernisáži vystúpili s kultúrnym programom Citarový súbor zo Sládkovičova 
a Spevácky zbor z Jelky. 
 
Hrady kráľa Mateja (22.8.2019 o 16,00 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet návštevníkov: 58 
Výstava sa venovala hradom Mateja Huňadyho, nazývaného Korvín, ako panovníckym 
sídlam v dobe jeho vlády. Putovná výstava vznikla v Maďarsku, vo Vyšehrade, v MNM-
Múzeu Mateja Korvína a prezentovala túto tému vo viacjazyčnej forme pomocou 
textových panelov spracovaných pútavou formou, formou makiet a modelov 
samotných hradov.  
 
50. výročie Vlastivedného múzea v Galante (30.10.2019 o 11,00 h.) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet návštevníkov: 110 
Výstava venovaná 50. výročiu založenia Vlastivedného múzea prezentovala jeho 
zbierkotvornú, výstavnú a expozičnú činnosť prostredníctvom textových panelov, 
fotografií a ukážok zo zbierok jednotlivých fondov múzea.  
 

     
Koncerty a festivaly 
 
Noc múzeí a galérií (18.5.2019) 
organizátor: VMG 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galatne, Renesančný kaštieľ v Galante, 
Neogotický kaštieľ v Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 603 
 
Počas podujatia Noc múzeí a galérií sme 
otvorili novú dočasnú výstavu pod názvom 
Svet macíkov – zázračný svet zberateľky plyšových medvedíkov Anny Szóda. 



 

 

 

Otvorenie výstavy nám spríjemnili svojím vystúpením Materské školy zo sídliska Nová 
doba. Marika Kecskés na nádvorí pred aj po otvorení výstavy zahrala deťom bábkové 
divadlo najskôr v slovenskom jazyku a po otvorení v maďarskom jazyku. Ilustrátorka 
Zuzana Hlavatá s deťmi vyrábala leporelá, na ktorých si vyskúšali ako sa kreslí Môj 
macík alebo TV Maci. Pri ďalšom stole si deti mohli vyrobiť magnetku alebo odznak. 
V renesančnom kaštieli si návštevníci mohli vypočuť prednášku PhDr. Anny Jonásovej 
na tému 4 ženy – 4 storočia. Členovia historickej skupiny Fringia predvádzali šaty 
z danej doby a deti zo ZUŠ Josepha Haydna zahrali dobovú skladbu. V neogotickom 
kaštieli o 20:00 hod. hrala predkapela Cupau feat. David Strieženec, po ktorom 
nasledovala kapela Zuzana Mikulcová Band. Podujatie sa organizovalo s finančnou 
podporou Mesta Galanta. 
 
Stredovek v múzeu (21.9.2019) 
organizátor: VMG 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 196 
 
Tentokrát sme sa v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva zamerali na tému 
spojenú s našou dočasnou výstavou Hrady 
kráľa Mateja. Pre návštevníkov sme si pripravili hravé, ale zároveň zábavno-náučné 
úlohy na nádvorí, ktoré si každý návštevník mohol sám vyskúšať. Vo veľkej sále, kde 
sa nachádzala výstava ich čakali otázky spojené s kráľom Matejom a jeho hradmi. 
Pozvali sme aj historickú skupinu Medvedi, ktorí nám každú hodinu zahrali šermiarsku 
scénu a na konci predstavenia každého kto splnil všetky úlohy pasovali za rytiera. 
Každú celú hodinu sa návštevníci mohli tešiť aj na komentovanú prehliadku stálych 
expozícií.  
 
Bosorky v múzeu (26.10.2019) 
organizátor: VMG 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 623 
 
Aj tento rok sme nepriamo nadviazali podujatie 
na Duchov a Záhadu v múzeu. V roku 2019 
sme mali podujatie Bosorky v múzeu. 
Tentokrát sme mali úlohy zvlášť pripravené pre deti a dospelých a návštevníci si aj 
tentokrát mohli vybrať slovenskú alebo maďarskú verziu. Deti mali nasledovať mačacie 
stopy a čakalo ich päť stanovísk, dokým dospelý nasledovali stopy bosorky, ale len  tí 
odvážny mali deväť rôznych stanovísk. Deti čakali hravé rozprávkové otázky, kým 
dospelých čakali otázky objasňujúce praktiky, metódy a dokonca aj otázky týkania sa 
honu na čarodejnice a ich následné mučenie. Podujatie sa organizovalo s finančnou 
podporou Mesta Galanta. 
 
 
 



 

 

 

Do múzea počas Galantských trhov (8.-
10.8.2019) 
organizátor: VMGa 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 288 
 
Tento rok sme mali počas Galantských trhov 
voľný vstup do múzea. 8. augusta si deti 
vyskúšali tradičné ľudové hry na nádvorí a pozreli si predstavenie, ktoré sa začalo 
o 16:30 hod. v podaní Kuttyomfitty. 9. augusta si návštevníci pri jednotlivých 
remeselníckych stoloch mohli vyskúšať, napr. háčkovanie, tkanie, šitie, paličkovanie, 
maľovanie drevených rozprávkových figúrok... 10. augusta návštevníkov čakala 
komentovaná prehliadka dočasnej výstavy a stálych expozícií. Podujatie sa 
organizovalo s finančnou podporu Mesta Galanta. 
 
Ostatné 
 
- 

 
      

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave, spolupráca pri tvorbe 

expozície Jedlo, nápoje, sny...Všedné dni a sviatky zo života ľudu  (Maďari na 
Slovensku), verejnosti sprístupnená dňa 20.02.2019 (PhDr. I. Danterová) 

 Aneta Vlčková, Západoslovenské múzeum v Trnave, 17.07.2019,  poradenstvo pri 
výskume tradičného ľudového výšivkárstva v trnavskej oblasti (PhDr. I. Danterová) 

 Netye Zoltán Pál a  Sipos József, Národopisné múzeum v Budapešti,  20.11.2019, 
poradenstvo pri výskume tradičnej ľudovej keramiky (PhDr. I. Danterová) 

 Kicsindi Enikő, Zväz domov ľudového bývania v Maďarsku, 15.08.2019, 
poradenstvo v téme zariaďovania a prevádzkovania domov ľudového bývania 
(PhDr. I. Danterová) 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Alžbeta Szárazová, 12.03.2019, poradenstvo pri výskume tradičnej ľudovej 

architektúry vo Veľkých Úľanoch ohľadom obnovy vstupnej brány pri miestnom 
dome ľudového bývania (PhDr. I. Danterová) 

 Juraj Pekarovič, 10.04.2019, poradenstvo v téme obnovy Neogotického kaštieľa 
v Galante v 70. rokoch 20. storočia (PhDr. I. Danterová) 

 Gabriela Sabová, redaktorka novín Pravda, 21.06.2019 poradenstvo pri výskume 
tematiky o Vodnom mlyne v Jelke (PhDr. I. Danterová) 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Adriana Žiačková, ZŠ s VJM v Žihárci, september 2019, poradenstvo pri výskume 

tradičného ľudového odevu v rámci procesu navrhovania oblečenia pre detský 
folklórny súbor školy (PhDr. I. Danterová) 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 ELTE – BTK – Régészeti Intézet Budapest (HU) – poskytnutie metodickej pomoci 

pre študenta VŠ. Účelom bádania je tvorba Bakalárskej práce s názvom – 
A Semptei vár Árpádkori kerámia anyagának feldolgozása. (Mgr. Michal Takács) 

 ELTE – BTK – Régészeti Intézet Budapest (HU) – poskytnutie metodickej pomoci 
pre študenta VŠ. Účelom bádania je tvorba Diplomovej práce s názvom – 
A Semptei vár fémleleteinek feldolgozása. (Mgr. Michal Takács) 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Členka Komisie na tvorbu zbierok Múzea kultúry Maďarov na Slovensku 

v Bratislave, účasť na zasadnutí komisie v Bratislave, 9.10.2019, (PhDr. I. 
Danterová) 

 Členka Komisie na tvorbu zbierok Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede 
(PhDr. I. Danterová) 

 Členka Komisie na tvorbu zbierok Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, účasť 
na zasadnutí komisie v múzeu v Nových Zámkoch, 4.12.2019 (PhDr. I. Danterová) 

 Členka Komisie na tvorbu zbierok Mestského múzea v Senci (PhDr. I. Danterová) 



 

 

 

 Členka predstavenstva Zväzu Domov ľudového bývania v HU, účasť na Valnom 
zhromaždení Zväzu domov ľudového bývania v Szentendre (HU), 6.4.2019 (PhDr. 
I. Danterová) 

 Členka Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV (PhDr. I. Danterová) 
 Členka Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku,  
 Zahraničná dopisujúca členka Maďarskej národopisnej spoločnosti pri MAV 

v Budapešti. (I. Danterová) 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Účasť s prednáškou na workshope Obnova Vodného mlyna v Jelke a jeho areálu 

v Jelke, 26.09.2019 (I. Danterová) 
 Prehliadka výstav v SNM v Bratislave (Čepce, Nábytok), 27.09.2019 (I. Danterová) 
 Účasť s prednáškou na odbornom kolokviu MUZAKT IV v Múzeu Jána Thaina 

v Nových Zámkoch, 03.10.2019 (I. Danterová) 
 Prehliadka výstavy Od normalizácie po 1989 v Tekovskom múzeu v Leviciach, 

14.11. 2019 (I. Danterová) 
 Prehliadka výstavy Od normalizácie po 1989 v Tekovskom múzeu v Leviciach, 

14.11. 2019 (I. Danterová) 
 Kontrolné dni vo vysunutých expozíciách VM v Galante a kontrola národných 

kultúrnych pamiatok s predstaviteľmi KPÚ v Trnave: 9.4.2019, 19.7.2019 Dom 
ľudového bývania v Matúškove (I. Danterová) 

 Spolupráca pri vypracovaní projektu Interreg V-A – cezhraničná spolupráca SK-
HU -Generálna rekonštrukcia Vodného mlyna v Tomášikove, 12. - 13.12.2019 (I. 
Danterová) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Hans Selye, autor teórie stresu 

(23.1.2019)  
prednášajúci: Jozef Csütörtöky 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 45 
Kurátor výstavy Biológia vzrušenia 
predniesol odbornú prednášku o životnej 
dráhe autora teórie stresu Hansa Selyeho 
pre žiakov Súkromného bilingválneho 
gymnázia v Galante a pre verejnosť. 

 
 M. R. Štefánik (20.5.2019) – prednáška  

prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 28 
Prednáška o živote a skutkoch Milana R. Štefánika, pri príležitosti výročia jeho 
úmrtia organizovaná pre žiakov ZŠ Váhovce. Prednáška bola prezentovaná 
formou interaktívnej prezentácie s dobovými fotografiami doprevádzaná ústnym 
výkladom. 

 

 M. R. Štefánik (20.5.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 28 
Prednáška o živote a skutkoch Milana R. Štefánika, pri príležitosti výročia jeho 
úmrtia organizovaná pre žiakov ZŠ Váhovce. Prednáška bola prezentovaná 
formou interaktívnej prezentácie s dobovými fotografiami doprevádzaná ústnym 
výkladom. 

 
 M. R. Štefánik (20.5.2019) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 26 
Prednáška o živote a skutkoch Milana R. Štefánika, pri príležitosti výročia jeho 
úmrtia organizovaná pre žiakov ZŠ Abrahám. Prednáška bola prezentovaná 
formou interaktívnej prezentácie s dobovými fotografiami doprevádzaná ústnym 
výkladom. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 Pocta Ladislavovi Kubínyimu 
(21.6.2019) - prednáška 
prednášajúci: PhDr. Anna Jonásová   
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 58 
Prednáška o živote Ladislava Kubínyho 
spojená s pietnou spomienkou na jeho 
sobou konanou v miestnom kostole. 
Prednáška sa venovala osobe L. Kubínyho 
a menej známym faktom z jeho života, ktorý nie je celkom dobre prebádaný. 

 
 Kráľ Matej Korvín  (19.9.2019) - prednáška 

prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 25 
 
Tematická prednáška organizovaná pri príležitosti výstavy „hrady kráľa Mateja“, 
ktorá priblížila život a činy Mateja Korvína a bežný život v období renesancie, 
organizovaná pre žiakov SOUŠ Galanta. 

 
 Život a hrady kráľa Mateja (19.9.2019) - 

prednáška 
prednášajúci: Mgr. Andrea Cupal Baricová 
miesto realizácie: VMG 
počet účastníkov: 27 
 
Prednáška sa realizovala počas Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva pre 
školy. Téma bola spojená s dočasnou 
výstavou Hrady kráľa Mateja. Prednáška 
bola v maďarskom jazyku. Zaoberala sa rodinou a životom kráľa Mateja, objasnila 
ako sa dostal mladý Hunyadi na trón, jeho manželstvá, deti, politiku, vládu vojsko 
a veľa iných zaujímavostí z jeho života.  

 
 Expozícia a výstavy tradičnej ľudovej 

kultúry vo Vlastivednom múzeu 
v Galante (24.9.2019)  
prednášajúca: Izabela Danterová 
miesto realizácie: (konferencia Etnológ 
a múzeum XXIII) Novohradské múzeum 
a galéria v Lučenci  
počet účastníkov: 48 
Prednáška podávala prierez 
uskutočnenými etnologickými výstavami a 
expozíciou tradičnej ľudovej kultúry Vlastivedného múzea v Galante v období od 
1971-1989 v krátkosti a od roku 1989 do súčasnosti prezentovala chronologicky a 
tematicky všetky krátkodobé, dlhodobé, putovné výstavy a novú etnologickú 
expozíciu múzea.  
 



 

 

 

 Dejiny mlynárstva na juhozápadnom 
Slovensku (26.9.2019) 
prednášajúca: Izabela Danterová  
miesto realizácie: (workshop Obnova 
Vodného mlyna v Jelke a jeho areálu 
v Jelke)  
Reštaurácia Malom v Jelke, Vodný mlyn v 
Jelke  
počet účastníkov: 50 
Prednáška podávala poznatky o výsledkoch dlhodobého výskumu dejín 
mlynárstva v regiónoch juhozápadného Slovenska, najmä v povodí Malého Dunaja 
a dolného toku Váhu od najstarších čias až po súčasnosť (kamenné drvidlá, 
žarnovy, suché, veterné, vodné, umelé mlyny).  

 
 

 Národné kultúrne pamiatky v správe 
Vlastivedného múzea v Galante 
(4.10.2019)  
prednášajúca: Izabela Danterová 
miesto realizácie: (odborné kolokvium 
MUZAKT IV) Múzeum Jána Thaina 
v Nových Zámkoch 
počet účastníkov: 55 
Prednáška predstavila históriu, spôsob 
spravovania a realizované rekonštrukčné 
práce troch národných kultúrnych 
pamiatok (Ľudový dom v Matúškove, vodné mlyny v Jelke a Tomášikove) v 
správe Vlastivedného múzea v Galante v posledných troch desaťročiach. 

 

 Nežná revolúcia (19.11.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 22 
Tematická prednáška organizovaná pri 30. 
výročí Nežnej revolúcie pre žiakov SOU 
Trnava. Prednáška bola doplnená 
prezentáciou s dobovými fotografiami 
z centra diania a s dobovými fotografiami mesta Galanta počas novembra 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Nežná revolúcia (19.11.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 20  
Tematická prednáška organizovaná pri 30. 
výročí Nežnej revolúcie pre žiakov ZŠ 
Gejzu Dusíka. Prednáška bola doplnená 
prezentáciou s dobovými fotografiami 
z centra diania a s dobovými fotografiami mesta Galanta počas novembra 1989. 

 
 Nežná revolúcia (20.11.2019) - 

prednáška 
prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante  
počet účastníkov: 18 
Tematická prednáška organizovaná pri 30. 
výročí Nežnej revolúcie pre žiakov 
Gymnázia J.Matúšku Prednáška bola 
doplnená prezentáciou s dobovými 
fotografiami z centra diania a s dobovými fotografiami mesta Galanta počas 
novembra 1989. 

 
 Nežná revolúcia (21.11.2019) - 

prednáška 
prednášajúci: Mgr. Erika Slobodová, Ing. 
arch. Ladislav Struhár   
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 30  
Tematická prednáška organizovaná pri 30. 
výročí Nežnej revolúcie pre žiakov 
Bilingválneho gymnázia. Prednáška bola 
doplnená prezentáciou s dobovými fotografiami z centra diania a s dobovými 
fotografiami mesta Galanta počas novembra 1989 a výkladom pozvaného hosťa - 
priameho účastníka novembrových udalostí v Prahe Ing.arch L.Struhára. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Alexander Alagovič - farár v Galante 
a záhrebský biskup (28.11.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: JUDr. Štefan Martinkovič 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante  
počet účastníkov: 64 
Prednáška pozvaného odborníka, ktorá 
priblížila návštevníkom osobu Alexandra 
Alagoviča, ktorý sa významne zaslúžil 
o stavbu kostola v Galante. Podujatie sa organizovalo v spolupráci s Maticou 
slovenskou. 
 

 Stretko cyklošov spojená s výstavou 
fotografií cestovateľov (30.11.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: Magda Vrábelová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante  
počet účastníkov: 50 
Prednáška spojená s výstavou cyklistov 
o svojich zážitkoch z Iránu, Gruzínska, 
Afriky, Balatonu atď. 

 
 

Komentované prehliadky k výstavám 
 

- 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Lekáreň (22.1.; 30.1.2019) 

prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: 41 

 
V časti stálej expozície Lekáreň z roku 
1909 sme sa s deťmi rozprávali o tom ako 
vyzeralo lekárnictvo v minulosti. Čo všetko 
musel vedieť a ovládať lekárnik, ako si ich 
vyberali, prečo máme nádoby a nie krabicové lieky na policiach a o veľa iných 
zaujímavostiach. Povedali sme si aj niečo o tom, že lekárnici vyrábali aj iné veci 
než len lieky, napr. cukríky a z akého dôvodu. Okrem toho sme deťom pripravili 
viacero sypaných čajov a mali uhádnuť aké zložky sa v ňom nachádzajú. Potom 
sme si vo veľkej sále vyfarbili tematický obrázok na upevnenie vedomostí. 

 
 
 



 

 

 

 Fašiangy (20.2.; 21.2.; 25.2.; 27.2.; 
13.3.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 101  
 
Deťom sme chceli priblížiť ďalšie obdobie 
v roku. Tentokrát sme sa zamerali na 
fašiangové obdobie. Vďaka dočasnej 
výstave Čaro muziky, sme im mohli priblížiť a ukázať aj niektoré hudobné nástroje, 
ktoré sa používali počas tohto obdobia. Od historických udalostí, po prezliekanie 
ľudí a pochovávanie basy sme im objasnili viaceré skutočnosti. Okrem toho sme 
im spomenuli aj dedinské zvyky ako tancovačky, zabíjačky a iné tradičné jedlá 
počas tohto obdobia. Vo veľkej sále sme si potom pripravili fašiangovú, 
karnevalovú masku na tvár.  
 

 Duffekovo hľadanie pokladu (26.2.; 5.4.; 
7.5.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová, 
Mgr. Andrea Cupal Baricová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: 79 
 
V rámci výstavy Čaro muziky – ľudové 
hudobné nástroje zo zbierky Kornela 
Duffeka sme pripravili hru zameranú na výstavu pod názvom Duffekovo hľadanie 
pokladu. Deti sa tak dozvedeli informácie zo života Kornela Duffeka a spoznali 
niektoré druhy samozvučných, vzduchozvučných a strunozvučných ľudových 
hudobných nástrojov. Počas hry museli deti čítať panely, objavovať drobnosti, 
nápisy, čísla, zvieracie alebo ľudské motívy na hudobných nástrojoch... 
 

 Knižnica – Červená Čiapočka (19.3.; 
20.3.; 21.3.; 27.3.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 82  
 
S deťmi sme najskôr navštívili našu 
knižnicu, kde sme prebrali históriu vzniku 
písma a písania, neskôr tlačenia kníh. 
Potom sme si povedali rozdiely medzi mestskou knižnicou a knižnicou, ktorá sa 
nachádza u nás v múzeu. Pre deti sme prerobili aj klasickú rozprávku Červenú 
Čiapočku na novodobú. Okrem toho sme im pripravili malú knižku, kde ich čakali 
rôzne úlohy a obrázky na vyfarbenie.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Mlynárstvo  
(23.4.; 24.4.; 26.4.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: 46 
 
V časti stálej expozície Mlynárstva sme 
deťom porozprávali o viacerých typoch 
mlynov od ručného, po suché, veterné, 
vodné až po umelé mlyny. Povedali sme si niečo o tom ako boli poháňané a ako 
vyzeralo mlynárstvo v minulosti. Deti potom mohli ochutnať klasickú mlynárovu 
sladkosť a vo veľkej miestnosti si potom vyfarbili jeden z tematických obrázkov.  
 

 Veselé hry v expozícii (9.5.; 17.5.; 
18.6.2019 ) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová, 
Mgr. Andrea Cupal Baricová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 76  
 
Počas Veselých hier v expozícii si 
rozdelíme deti vždy do dvoch skupín, aby 
sa nám s nimi ľahšie pracovalo. Prejdeme 
si s nimi každú jednu stálu expozíciu a aj dočasnú výstavu, ale aby si lepšie 
zapamätali, počuté tak sa s nimi hráme rôzne hry, okrem toho s nimi pripravujeme 
a ochutnávame lektvari alebo mlynárovu sladkosť.  
 

 Spoznaj Antona Dubrovského, umelca 
regiónu (21.6.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 14 
 
S deťmi sme v ďalšej časti expozícii 
spoznali umelca regiónu Antona 
Dubrovského. Povedali sme si niečo o tom 
kto môže byť podľa nich umelec, výtvarník. Potom sme prešli na Dubrovského 
život, ako a kde sa vzdelával, čo všetko zažil a aké typy obrazov maľoval. Neskôr 
sme si povedali pár viet k jednotlivým obrazom, ktoré máme od neho vystavené. 
Vo veľkej miestnosti sme si potom pripravili „portrét“ vodovými ceruzkami.  
 

 Hrady kráľa Mateja I. - II. (20.9.; 8.10.; 
10.10.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötőrová, 
Mgr. Andrea Cupal Baricová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 65  
 
Tento program sme si pôvodne pripravili 
v rámci Dní európskeho kultúrne 



 

 

 

dedičstva počas dočasnej výstavy Hrady kráľa Mateja. Zaujal, ale viacero škôl, 
vyššie aj nižšie ročníky. Preto sme pripravili dve verzie. Deti najskôr absolvovali 
prednášku o živote, hradoch, vláde, politiky, manželkách, deťoch, rodine, vojsku 
a iných zaujímavých témach ohľadom kráľa Mateja. Pravdaže výklad bol vždy 
prispôsobený vekovej kategórie návštevníkov. Pre nižšie ročníky nasledovala po 
prednáške hra na dvore, ktorá pozostávala z viacerých častí. Vyššie ročníky boli 
rozdelené do skupín. Obidve skupiny mali za úlohu odpovedať na otázky a vyriešiť 
úlohy spojené s témou prednášky.    
 

 Kráľ Matej (24.9.; 25.9.; .9.; 26.9.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 64  
 
Porozprávali sme škôlkarom ako zvolili, 
len o pár rokov staršieho chlapca za kráľa. 
Kto a ako ho vychovával? Prečo mu patrili 
hrady a čo s nimi robil? Prečo ho nemohli 
korunovať za kráľa ihneď po jeho zvolení? 
Ako si predstavujú prácu kráľa? Spomenuli sme im aj jeho armádu, manželky, 
rodinu... Deti sa dozvedeli aj niektoré príbehy kráľa cestovateľa a ako navštevoval 
svojich poddaných v utajení. Na záver si pripravili malý hrad, ktorí si potom mohli 
vziať domov.  
 

 Život v stredoveku (15.10.; 16.10.; 
17.10.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 66 
 
Deťom sme chceli ešte viac priblížiť našu 
dočasnú výstavu Hrady kráľa Mateja. 
Preto sme si pre nich tento mesiac 
pripravili tému Život v stredoveku. 
Zodpovedali sme pár otázok typu: Kto sa 
mohol stať rytierom? Čo všetko sa musel rytier naučiť? Aké bolo stravovanie, 
hostiny, oblečenie v stredoveku? Kto to bol šašo, remeselník, roľník, panoš... Aká 
bola hygiena? Ako vyzeralo stredoveké lekárstvo? Na záver si deti upevnili svoje 
vedomosti tematickým obrázkom, ktorý si mohli vyfarbiť a zobrať domov. 
 



 

 

 

 Čarodejnice a čo si o nich rozprávali 
naši predkovia (22.11.; 26.11.; 
27.11.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 68 
 
Tento mesiac sme deťom priblížili tému 
čarodejnice. Najskôr pomocou rozprávok. 
Vďaka postavičkám  ako napr. ježibaba z 
Mrázika, bosorka z Meridy, z Polušky, z 
medovníkovej chalúpky, z Ariel, zo Zlatovlásky... najskôr sme si ujasnili či sa 
jednalo o dobrú alebo zlú bosorku. Deti mali prerozprávať jednotlivé rozprávky 
a usúdiť o aký typ bosorky sa jednalo. Potom sme im túto tematiku priblížili aj 
pomocou našej histórie. Potom sme si povedali niečo o tom ako si naši predkovia 
vôbec predstavovali takú bosorku. Okrem toho sme si povedali niečo o takzvaných 
stridžích dňoch a aké mená sa s nimi spájajú. Čo sa smelo alebo práveže nesmelo 
robiť v tieto dni. S deťmi sme pripravili papierového netopiera. 
 

 Rozprávkové Vianoce (16.12.; 18.12.; 
19.12.2019) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 60 
 
Deťom sme rozprávali o tom ako vyzerali 
Vianoce v minulom storočí. Aký rozdiel bol 
medzi mestským a dedinským prostredím 
a ako vnímame Vianoce dnes. Povedali 
sme si aj kedy sa začali ozdobovať 
vianočné stromčeky, čo je to betlehemovanie, čo oslavujeme na štedrý deň, ako 
by mala vyzerať taká štedrovečerná večera, kedy sa začali oslavovať Vianoce; že 
pred Vianocami máme adventné obdobie a čo sa zvyklo robiť počas tohto obdobia 
a veľa iných zaujímavostí spojené s touto témou. Na záver sme deťom prečítali 
poučnú Vianočnú rozprávku. Deťom sme pripravili zošit, kde si lepšie upevnia 
získané vedomosti vďaka úlohám a obrázkom, ktoré si mohli vyfarbiť.  

   
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Kreatívne v múzeu – Veľkonočný challenge (4.4.2019), názov školy: Špeciálna 

základná škola Galanta, počet účastníkov: 27  
 Rodinná sobota – Veľká noc v múzeu (13.4.2019), individuálne TD: pre verejnosť, 

počet účastníkov: 523 
 Kreatívne v múzeu – Veľkonočný challenge (16.4.2019), názov školy: Základná 

škola Diakovce, počet účastníkov: 5  
 Kreatívne v múzeu – Veľkonočný challenge (17.4.2019), názov školy: Základná 

škola s Materskou školou Tomášikovo s vyučovacím jazykom maďarským, počet 
účastníkov: 14 

 Macíkovia (21.5.2019), názov školy: MŠ Nová doba, počet účastníkov: 16 



 

 

 

 Macíkovia (23.5.2019), názov školy: MŠ SNP elokovaná trieda, počet účastníkov: 
19 

 Macíkovia (29.5.2019), názov školy: MŠ Nová doba s VJM, počet účastníkov: 17 
 Deň detí v múzeu (1.6.2019), individuálne TD: pre verejnosť, počet účastníkov: 44 
 Macíkove dielne (5.6.2019), názov školy: Základná škola s VJM Váhovce, počet 

účastníkov: 20 
 Macíkove dielne (5.6.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta, 

počet účastníkov: 28 
 Macíkove dielne (7.6.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta, 

počet účastníkov: 33  
 Macíkove dielne (11.6.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta, 

počet účastníkov: 25 
 Macíkove dielne (12.6.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta, 

počet účastníkov: 25 
 Macíkove dielne (19.6.2019), názov školy: ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké 

Úľany, počet účastníkov: 18  
 Macíkove dielne (20.6.2019), názov školy: Špeciálna ZŠ Šaľa, počet účastníkov: 

10 
 Macíkove dielne (20.6.2019), názov školy: Špeciálna ZŠ Galanta, počet 

účastníkov: 21 
 Macíkove dielne (25.6.2019), názov školy: ZŠ Kráľová nad Váhom s VJM, počet 

účastníkov: 16 
 Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (2.7.2019), názov školy: ZŠ Dolné Saliby, 

počet účastníkov: 24 
 Leto v múzeu: Macíkove tvorivé dielne (3.7.2019), názov školy: ZŠ s MŠ S VJM 

Mostová, počet účastníkov: 28  
 Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (9.7.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya 

s VJM Galanta, počet účastníkov: 18 
 Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (10.7.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya 

s VJM Galanta, počet účastníkov: 19 
 Leto v múzeu – Hľadanie pokladu (16.7.2019), názov školy: Centrum voľného 

času Galanta, počet účastníkov: 19  
 Leto v múzeu (19.7.2019), názov školy: Centrum voľného času Pezinok, počet 

účastníkov: 24 
 Leto v múzeu – Hľadanie pokladu (30.7.2019), názov školy: Footballandia 

Galanta, počet účastníkov: 36  
 Leto v múzeu – Veselé hry v expozícii + tvorivé dielne (1.8.2019), názov školy: 

Centrum voľného času Trnava, počet účastníkov: 45  
 Leto v múzeu – tvorivé dielne (13.8.2019), názov školy: Centrum voľného času 

Galanta, počet účastníkov: 28 
 Medovníkové Vianoce II. (3.12.2019), názov školy: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského 

Senec, počet účastníkov: 38 
 Medovníkové Vianoce II. (4.12.2019), názov školy: ZŠ Štefánikova Galanta, počet 

účastníkov: 29 
 Medovníkové Vianoce II. (4.12.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM 

Galanta, počet účastníkov: 16 
 Medovníkové Vianoce II (5.12.2019), názov školy: ZŠ Michala Tareka - Abrahám, 

počet účastníkov: 37 
 Medovníkové Vianoce II. (5.12.2019), názov školy: ZŠ s VJM Topoľníky, počet 

účastníkov: 40 



 

 

 

 Medovníkové Vianoce II. (6.12.2019), názov školy: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského 
Senec, počet účastníkov: 42  

 Medovníkové Vianoce II. (9.12.2019), názov školy: ZŠ Reca, počet účastníkov: 31 
 Medovníkové Vianoce II. (9.12.2019), názov školy: ZŠ Reca s VJM, počet 

účastníkov: 8 
 Medovníkové Vianoce II. (10.12.2019), názov školy: ZŠ Bernolákovo, počet 

účastníkov: 38 
 Medovníkové Vianoce II. (11.12.2019), názov školy: Špeciálna ZŠ Galanta, počet 

účastníkov: 37 
 Medovníkové Vianoce II. (11.12.2019), názov školy: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM 

Galanta, počet účastníkov: 15 
 Medovníkové Vianoce II (12.12.2019), názov školy: ZŠ Bernolákovo, počet 

účastníkov: 45 
 Medovníkové Vianoce II. (13.12.2019), názov školy: ZŠ Štefánikova Galanta, 

počet účastníkov: 21 
 Rodinná sobota – Vianoce v múzeu (14.12.2019), individuálne TD: pre verejnosť, 

počet účastníkov: 215 
 Medovníkové Vianoce II. (17.12.2019), názov školy: MŠ Nová Doba, počet 

účastníkov: 26 
 

Špecializované akcie 
 
 Čajové posedenie (8.10.; 10.10.; 11.10.; 

15.10.;17.10.;18.10.2019) 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
organizátor: VMG 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 70 
Aj tento rok sme si v rámci Mesiaca úcty 
k starším pripravili program pre domovy 
a kluby dôchodcov pod názvom Čajové 
posedenie. Okrem komentovanej 
prehliadky stálych expozícií a dočasnej výstavy Hrady kráľa Mateja, ktorej výklad 
sme zamerali hlavne na jeho život kráľa Mateja ich čakal aj horúci ovocný čaj 
a príjemné posedenie. Vstup pre seniorov bol zadarmo po celú dobu trvania akcie.  
 

 Deň vysunutých expozícií 
Vlastivedného múzea v Galante 
(24.4.2019) 
miesto konania: Dom ľudového bývania 
v Matúškove, Vodný kolový mlyn v 
Tomášikove 
organizátor: VMG 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 65 
Už druhý rok v poradí sme si v deň sv. 
Juraja (24.4.) pripravili pre školské skupiny 
a verejnosť program vo vysunutých expozíciách Vlastivedného múzea v Galante. 
Pre základné školy sme nachystali vzdelávací program v Dome ľudového bývania 



 

 

 

v Matúškove. V kolovom mlyne v Tomášikove si návštevníci mohli vypočuť 
lektorský výklad. V tento deň bol vstup do expozícií voľný.  
 

 Deň domu ľudového bývania 
(27.4.2019) 
miesto konania: Dom ľudového bývania 
v Matúškove 
organizátor: VMG 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 28 
Aj v roku 2019 sme sa zapojili do 
cezhraničného podujatia Tajházok napja 
(Deň domov ľudového bývania). Vstup do 
vysunutej expozície VMG bol voľný. 
Návštevníci si mohli vypočuť komentovanú prehliadku expozície, vyplniť tajničku 
alebo si vyfarbiť obrázok tradičného ľudového odevu. Na nádvorí boli pripravené 
tradičné ľudové hry prepožičané od Štefana Rozkoša a remeselníci z dediny. 
Napriek nepriaznivému počasiu, mali ľudia dobrú náladu a vyskúšali si všetky 
ponúkané program.  
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 Obnova Vodného mlyna v Jelke a jeho 

areálu (26.9.2019)  
miesto konania: Reštaurácia Malom v 
Jelke, Vodný mlyn v Jelke  
organizátori: TTSK, Vlastivedné múzeum 
v Galante, Obecný úrad v Jelke 
počet návštevníkov: 50 
 
Workshop zameraný na podporu tradičných stavebných technológií na 
juhozápadnom Slovensku. Na workshope odzneli odborné prezentácie o histórii 
vodných mlynov a mlynárskeho remesla na juhozápadnom Slovensku (J. Varga, 
Vl. Hrdý,  I. Danterová, M. Csibová,  E. Sudová, L. Talamon, A. Uhnák,  B. 
Hromádková, V. Nemcová) a uskutočnila sa komentovaná prehliadka Vodného 
mlyna v Jelke a jeho areálu. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou MK 
SR (1 Obnovme si svoj dom, 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v 
oblasti ochrany pamiatkového fondu) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Musaeum Hungaricum XVI. Hmotné 
pamiatky maďarského etnika na 
Slovensku a ich múzejná dokumentácia 
(23.10.2019) 
miesto konania: Fórum inštitút pre výskum 
menšín v Šamoríne 
organizátori: Muzeologická spoločnosť na 
Matúšovej zemi v Boldogu, Vlastivedné 
múzeum v Galante, Mestské múzeum 
v Senci, Fórum inštitút pre výskum menšín 
v Šamoríne 
počet účastníkov: 47 
 
Na konferencii odznelo 10 odborných prednášok a prezentácií (Zs. Varga, E. 
Számadó, Z. Francová, É. Kerényi, M. Nováková, Št. Gaučík, K. Szabó, I. L. 
Juhász, S. Siposová, R. Szabó, K. Szabó) z oblasti významných múzejných 
zbierok, výskumov a muzeologických aktivít. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v VMG za rok 2019 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

 štvorročná 2019 2023 

 
V roku 2019 ukončila VMG komplexnú revíziu zbierkového fondu, ktorá sa konala 
v termíne od 4.1.2016 do 31.12.2019.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov - 24.729 
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 22 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie 206 
 
Výsledkom posledného 4 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov - 22 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 87 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov VMG do iných organizácií za rok 2019 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR ÚĽUV 
Bratislava 

22.5.2019 28.9.2019 
Výstava: Z ohňa 
zrodené 

3 

Západoslovens
ké múzeum  
Trnava 

8.7.2019 trvá 
Výstava: SNP 
v Západoslovensko
m kraji 

9 

Mestské 
múzeum v 
Seredi 

12.10.2019 12.10.2019 
Výstava: Seredský 
zlatý poklad. 
(Výstava na 1 deň) 

116 

Tríbečské 
múzeum v 
Topoľčanoch 

4.11.2019 14.1.2020 
Výstava: Vianoce 
v 20. storočí 

230 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

Mestské 
múzeum v 
Senci 

1.2.2019 trvá 
Expozícia – 
Najstarších dejín 

16 

SNM – MKMS 
Bratislava 

23.4.2019 trvá 
Expozícia – 
Tradície a hodnoty 

46 

MKS Veľké 
Úľany 

20.5.2019 trvá 
Expozícia v dome 
ľudového bývania  

223 

Ponitrianske 
múzeum v 
Nitre 

26.5.2019 trvá 
Expozícia v dome 
ľudového bývania 

226 

OcÚ Žihárec 19.5.2019 trvá 
Expozícia v dome 
ľudového bývania 

50 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

TTSK – 
Digitalizačné 
pracovisko  

10.9.2019 24.10.2019 digitalizácia 125 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

- - - - - 

SPOLU      1.044 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMG za rok 2019  

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Čaro muziky 
Emília Duffeková, 

Pieštaniy 
10.1.2019 – 
10.5.2019 

210 

Kolekcia ľudových hudobných 
nástrojov zo zbierky Kornela 
Duffeka z Piešťan, ktorá bola 
prezentovaná na výstave Čaro 
muziky vo VMG. 

Svet macíkov 
Aknai Peter, Tokod 

(HU) 
16.5.2019 – 
31.8.2019 

Súbor 
macíkov 

Súbor macíkov (viac ako 2.000 
kusov) bol vypožičaný na 
výstavu Svet macíkov vo 
Vlastivednom múzeu v Galante. 
Boli vytvorené výjavy 
podobajúce sa svetu ľudí: bola 
tu nemocnica, škola, škôlka, 
medový domov, mliečny bar, 
trh, kapela, spevácky zbor, 
tanečný súbor a iné. Skupiny 
macíkov zabývali medzi rôznymi 
zbierkovými predmetmi 
Vlastivedného múzea v Galante 

Hrady kráľa 
Mateja 

Mátyás Király 
Múzeum Visegrád 

(HU) 

19.8.2019 -
24.10.2019 

11 

Zapožičaná putovná výstava, 
ktorá vznikla vo Vyšehrade pri 
príležitosti 560. výročia zvolenia 
Mateja Korvína za uhorského 
kráľa. Výstava v piatich 
jazykoch predstavuje kráľa 
Mateja a jeho hrady ako 
reprezentatívne panovnícke 
sídlo prostredníctvom panelov 
a modelov hradov 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v VMG za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Truhlica 1 Bc. David Plachý 50 

SPOLU 1  50 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMG v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2018 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Archeológia 3.118  2.464 79% 504 

História 6.501 78 6.550 101% 1.974 

Etnológia 11.682 67 11.774 101% 4.319 

Umelecká história 438 40 438 100% 172 

Numizmatika 2.863  2.863 100% 1.070 

Príroda 127  123 97% 2 

SPOLU 24.729** 185 24.212 96%*** 8.041 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 
** sú odrátané úbytky 
*** v ESEZ-i / CEMUZ-e sú zaevidované aj predmety, ktoré boli vyradené. Preto počty presahujú 
v niektorých prípadoch 100% (viac predmetov je spracovaných ako skutočný stav predmetov v múzeu) 
 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v VMG v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

28.1.2019 - - - - 

22.11.2019 185 6.610 - - 

SPOLU 185 6.610 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

40 

ÚĽUV -Bratislava Výstava „Z ohňa zrodené“ – 
ÚĽUV pripravilo výstavu 
kováčstva, na ktorej boli 
prezentované i zbierkové 
predmety VMG v počte 3 ks 

Obecný úrad v Jelke Expozícia: Vodný mlyn v Jelke 

Obecný úrad Veľké Úľany Expozícia tradičného ľudového 
bývania v Dome ľudového 
bývania vo Veľkých Úľanoch, 
dlhodobé zapožičanie 
expozície 

Obecný úrad Žihárec Expozície: Spracovanie konopy 
a tkáčstvo, Čižmárstvo 
a obuvníctvo v Dome ľudového 
bývania v Žihárci, dlhodobé 
zapožičanie výstav 

Obecný úrad Matúškovo Deň vysunutých expozícií 
múzea a deň domov ľudového 
bývania (Matúškovo) 

Ponitrianske múzeum v 
Nitre 

Expozície tradičného ľudového 
bývania v Dome ľudového 
bývanie v Šali, dlhodobé 
zapožičanie expozície 

Podunajské múzeum v 
Komárne 

Výstava Biológia vzrušenia 
Pamätná výstava Hansa 
Selyeho, autora teórie stresu  

Podunajské múzeum v 
Komárne 

Prednáška Jozefa 
Csütörtökyho:  Hans Selye, 
autor teórie stresu  

Múzeum Jána Thaina 
v Nových Zámkoch 

Výstava Vianoce v 20. storočí 

Múzeum Jána Thaina 
v Nových Zámkoch 

Odborné kolokvium MUZAKT 
IV, prednáška I. Danterovej: 
Národné kultúrne pamiatky 
v správe Vlastivedného múzea 
v Galante 

Múzeum Jána Thaina 
v Nových Zámkoch 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Zsuzsanny Varga:  
Arcibiskupi v dejinách Nových 
Zámkov 

Rodina Duffekova v 
Piešťanoch 

Výstava: Čaro muziky – ľudové 
hudobné nástroje zo zbierky 
Kornela Duffeka 

Tribečské múzeum v 
Topoľčanoch 

Výstava Vianoce v 20. storočí 

SNM-Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku 
v Bratislave,  

Spolupráca pri tvorbe expozície 
Jedlo, nápoje, sny...Všedné dni 
a sviatky zo života ľudu 



 

 

 

SNM – Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku v 
Bratislave 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Silvia Siposová – Réka 
Szabó:  
Vymenené domovy – historické 
a metodologické vrstvy jednej 
výstavy 

SNM – Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku v 
Bratislave 

Zapožičanie zbierkových 
predmetov do expozície Jedlo, 
nápoje, sny...Všedné dni 
a sviatky zo života ľudu 

SNM – Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku v 
Bratislave 

Zapožičanie zbierkových 
predmetov do dlhodobej 
výstavy: Vymenené domovy 

Zväz múzeí na 
Slovensku, Etnologická 
komisia 

Prednáška I. Danterovej: 
Expozícia a výstavy tradičnej 
ľudovej kultúry vo 
Vlastivednom múzeu v Galante 
na konferencii Etnológ 
a múzeum XXIII. Expozičná, 
výstavná a prezentačná 
činnosť po roku 1989 

Novohradské múzeum 
a galéria v Lučenci 

Prednáška I. Danterovej: 
Expozícia a výstavy tradičnej 
ľudovej kultúry vo 
Vlastivednom múzeu v Galante 
na konferencii Etnológ 
a múzeum XXIII. Expozičná, 
výstavná a prezentačná 
činnosť po roku 1989 

Reštaurácia Malom, Jelka 
(pri Vodnom mlyne 
v Jelke) 

Obnova Vodného mlyna 
v Jelke a jeho areálu -
workshop 

Obecný úrad Dunajský 
Klátov 
 

Prednáška na workshope 
Obnova Vodného mlyna 
v Jelke a jeho areálu Márie 
Csibovej: Kultúrne dedičstvo - 
Vodný mlyn v Dunajskom 
Klátove 

Občianske združenie 
Ponvágli v Sládkovičove 

Prednáška na workshope 
Obnova Vodného mlyna 
v Jelke a jeho areálu Evy 
Sudovej a Lóránta Talamona: 
História a súčasnosť 
sládkovičovských / 
diószegských mlynov 

Tekovské múzeum v 
Leviciach 

Prednáška na workshope 
Obnova Vodného mlyna 
v Jelke a jeho areálu Adama 
Uhnáka: Vodný mlyn Bohunice  

Tekovské múzeum v 
Leviciach 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Margaréta Nováková:  
„Fajka velebená, fajka 
zatracovaná“ 
 



 

 

 

Slovenská národná 
galéria v Bratislave 

Prednáška na workshope 
Obnova Vodného mlyna 
v Jelke a jeho areálu Bohdany 
Hromádkovej a Veroniky 
Nemcovej: Nové prístupy 
sprístupňovania kultúrneho 
dedičstva / Predstavenie plánu 
obnovy a revitalizácie areálu 
Schaubmarovho mlyna  

Fórum inštitút pre výskum 
menšín v Šamoríne 

Spolupráca pri realizácii 
konferencie Musaeum 
Hungaricum XVI. Hmotné 
pamiatky maďarského etnika 
na Slovensku a ich múzejná 
dokumentácia 

Mestské múzeum v Senci Spolupráca pri realizácii 
konferencie Musaeum 
Hungaricum XVI. Hmotné 
pamiatky maďarského etnika 
na Slovensku a ich múzejná 
dokumentácia 

OZ Muzeologická 
spoločnosť na Matúšovej 
zemi v Boldogu 

Spolupráca pri realizácii 
konferencie Musaeum 
Hungaricum XVI. Hmotné 
pamiatky maďarského etnika 
na Slovensku a ich múzejná 
dokumentácia 

Múzeum mesta Bratislavy Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Zuzana Francová: Cechové 
a remeselnícke pamiatky 
s maďarskými nápismi 
v zbierkach Múzea mesta 
Bratislavy 

Gemersko-malohontské 
múzeum v Rimavskej 
Sobote 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Éva Kerényi: Spomienky 
kráľovnej Alžbety na 
bardejovské kúpele 

Historický ústav SAV v 
Bratislave 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Štefan Gaučík: Muzeologické 
aktivity Józsefa Könyökiho 

Fórum inštitút pre výskum 
menšín – Etnologické 
centrum v Komárne 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Ilona L. Juhász: Vplyv 
politických, spoločenských a 
ekologických zmien počas 
uplynulých 100 rokov na 
zemepisné názvy a využívanie 
verejného priestranstva v obci 
Rudná  (O doterajších 
výsledkoch dvojročného 
výskumného projektu) 

Pamätný dom Júliusa 
Szabóa v Lučenci 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Kinga Szabó, Prvé desaťročie 
Pamätného domu Júliusa 
Szabóa  



 

 

 

SNM-Historické múzeum 
v Bratislave 

Vypožičanie zbierkových 
predmetov do expozície 
Mlynárstvo vo VMG 

Štátny archív v Nitre – 
pracovisko Archív Šaľa 

Zapožičanie zbierkových 
predmetov 

SNM – Múzeum Červený 
Kameň 

Výpožička zbierkových 
predmetov do stálej expozície 
Vlastivedného múzea 

Renesančný kaštieľ v 
Galante 

Stála expozícia vo výstavných 
priestoroch renesančného 
kaštieľa v Galante 

Matica slovenská  Výpožička zbierkových 
predmetov, organizovanie 
odborných prednášok 

Obecný úrad Veľká Mača Výpožička zbierkových 
predmetov 

Mestské múzeum v Seredi Výpožička zbierkových 
predmetov 

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

5 

Anna Szóda, Tokod (HU) Výstava Svet macíkov - 
Zázračný svet zberateľky 
plyšových medvedíkov Anny 
Szóda 

Múzeum histórie medicíny 
Semmelweisa v Budapešti 
(HU) 

Výstava Biológia vzrušenia 
Pamätná výstava Hansa 
Selyeho, autora teórie stresu 

Múzeum histórie medicíny 
Semmelweisa v Budapešti 
(HU) 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Katalin Szabó: Pamiatky dejín 
lekárstva a lekárnictva 
z územia Slovenska vo 
fotoarchíve a filmovom archíve 
Múzea dejín lekárstva 

Múzeum Györgya Klapku 
v Komárome (HU) 

Výstava Biológia vzrušenia 
Pamätná výstava Hansa 
Selyeho, autora teórie stresu 

Múzeum Györgya Klapku 
v Komárome (HU) 

Prednáška na konferencii 
Musaeum Hungaricum XVI. 
Emese Számadó: Nariadenia 
mesta Komárom, obzvlášť 
v záležitostiach rozkošníctva 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

 
 

17 

Materská škola Nová doba MŠ majú svoj vlastný múzejno-
pedagogický program, ktorý je 
vytvorený zvlášť na každý 
mesiac a školský rok. Škôlky sa 
pravidelne prihlasujú a chodia 
na tieto programy.  

Materská škola Nová 
Doba – s vyučovacím 
jazykom maďarským 

MŠ majú svoj vlastný múzejno-
pedagogický program, ktorý je 
vytvorený zvlášť na každý 
mesiac a školský rok. Škôlky sa 
pravidelne prihlasujú a chodia 
na tieto programy. 

Materská škola SNP MŠ majú svoj vlastný múzejno-
pedagogický program, ktorý je 
vytvorený zvlášť na každý 
mesiac a školský rok. Škôlky sa 
pravidelne prihlasujú a chodia 
na tieto programy. 



 

 

 

Materská škola SNP 
s elokovanou triedou na 
Ul. Úzka 

MŠ majú svoj vlastný múzejno-
pedagogický program, ktorý je 
vytvorený zvlášť na každý 
mesiac a školský rok. Škôlky sa 
pravidelne prihlasujú a chodia 
na tieto programy. 

Materská škola 
Clementisove sady 

MŠ majú svoj vlastný múzejno-
pedagogický program, ktorý je 
vytvorený zvlášť na každý 
mesiac a školský rok. Škôlky sa 
pravidelne prihlasujú a chodia 
na tieto programy. 

ZŠ SNP ZŠ sú informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
konajú vo VMGa. Okrem toho 
k nám už pravidelnejšie chodia 
na akcie a múzejno-vzdelávacie 
programy, ktoré si pre ZŠ 
počas roka pripravíme.  

ZŠ Gejzu Dusíka ZŠ sú informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
konajú vo VMGa. Okrem toho 
k nám už pravidelnejšie chodia 
na akcie a múzejno-vzdelávacie 
programy, ktoré si pre ZŠ 
počas roka pripravíme. 

ZŠ Štefánikova ZŠ sú informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
konajú vo VMGa. Okrem toho 
k nám už pravidelnejšie chodia 
na akcie a múzejno-vzdelávacie 
programy, ktoré si pre ZŠ 
počas roka pripravíme. 

ZŠ Zoltána Kodály 
s vyučovacím jazykom 
maďarským 

ZŠ sú informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
konajú vo VMGa. Okrem toho 
k nám už pravidelnejšie chodia 
na akcie a múzejno-vzdelávacie 
programy, ktoré si pre ZŠ 
počas roka pripravíme. 

Špeciálna ZŠ v Galante ZŠ sú informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
konajú vo VMGa. Okrem toho 
k nám už pravidelnejšie chodia 
na akcie a múzejno-vzdelávacie 
programy, ktoré si pre ZŠ 
počas roka pripravíme. 

ZUŠ Josepha Haydna Sú informovaný o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
konajú v múzeu. Okrem toho 
nám prepožičiavajú svojich 
žiakov na vernisáže, podujatia 
ako hudobných hostí.  

ZUŠ – výtvarný odbor Sú informovaný o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
konajú v múzeu. Okrem toho sa 
zúčastnili výtvarnej súťaže 
a mali u nás vyučovaciu hodinu, 
počas ktorej mali za úlohu 
namaľovať nejaký predmet.  



 

 

 

Súkromné bilingválne 
gymnáziu 

Gymnáziá a stredné školy sú 
informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
vo VMGa konajú. Máme pre 
nich pripravené stále 
prednášky. Okrem toho im 
počas roka posielame vždy 
informácie aj o nových 
prednáškach, ktoré sa konajú 
u nás v múzeu. 

Gymnázium Janka 
Matúška 

Gymnáziá a stredné školy sú 
informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
vo VMGa konajú. Máme pre 
nich pripravené stále 
prednášky. Okrem toho im 
počas roka posielame vždy 
informácie aj o nových 
prednáškach, ktoré sa konajú 
u nás v múzeu. Škola k nám 
vždy prinesie hostí aj z ich 
partnerských zahraničných 
škôl. 

Gymnáziu Zoltána 
Kodálya – s vyučovacím 
jazykom maďarským 

Gymnáziá a stredné školy sú 
informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
vo VMGa konajú. Máme pre 
nich pripravené stále 
prednášky. Okrem toho im 
počas roka posielame vždy 
informácie aj o nových 
prednáškach, ktoré sa konajú 
u nás v múzeu. 

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb 

Gymnáziá a stredné školy sú 
informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
vo VMGa konajú. Máme pre 
nich pripravené stále 
prednášky. Okrem toho im 
počas roka posielame vždy 
informácie aj o nových 
prednáškach, ktoré sa konajú 
u nás v múzeu. 

 Stredná odborná škola 
technická 

Gymnáziá a stredné školy sú 
informované o všetkých 
podujatiach a akciách, ktoré sa 
vo VMGa konajú. Máme pre 
nich pripravené stále 
prednášky. Okrem toho im 
počas roka posielame vždy 
informácie aj o nových 
prednáškach, ktoré sa konajú 
u nás v múzeu. Škola k nám 
vždy prinesie hostí aj z ich 
partnerských zahraničných 
škôl.  

 
 
 



 

 

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 Zväz múzeí na Slovensku 
výška členského: 126 € 
Zväz múzeí na Slovensku je záujmové profesijné združenie múzeí, ktoré je členom 
aj Vlastivedné múzeum v Galante. Poslaním ZMS je reprezentovať múzeá, 
presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy, prispievať k 
posilneniu ich významu a podporovať múzejníctvo na Slovensku. Delegáti VMG 
sa pravidelne zúčastnia na valných zhromaždeniach tohto združenia.  

 
 Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV 

výška členského: 25 € 
Vlastivedné múzeum v Galante je kolektívnym členom Národopisnej spoločnosti 
Slovenska pri SAV od roku 1982. Spoločnosť je občianskym združením 
dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných 
pracovníkov, a organizácií, ktoré sa zaoberajú výskumom a dokumentáciou 
ľudovej kultúry a jej regionálnych zvláštností na Slovensku. VMG má dvoch 
etnologičiek, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na programoch (konferenciách) 
spoločnosti. 

 
 Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Kecskemét (Združenie maďarských 

vidieckych múzeí v Kecskeméte) 
výška členského: 0 € 
Vlastivedné múzeum v Galante sa v roku 2019 stal členom Združenia maďarských 
vidieckych múzeí v Kecskeméte. Členovia združenia majú právo na bezplatný 
vstup na výstavy a expozície každej inštitúcie, ktoré podpísali dohodu 
o spolupráci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
 Hrady kráľa Mateja (22.8. – 18.10.2019) 

realizátori/kurátori: Gergely Buzás, Mgr. E.Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: plagát, pozvánka, tlačová správa 
Zapožičaná putovná výstava, ktorá vznikla vo Vyšehrade pri príležitosti 560. 
výročia zvolenia Mateja Korvína za uhorského kráľa. Výstava v piatich jazykoch 
predstavila kráľa Mateja a jeho hrady ako reprezentatívne panovnícke sídlo 
prostredníctvom panelov a modelov hradov. Súčasťou výstavy bola výtvarná 
súťaž s rovnomenným názvom „Hrady kráľa Mateja“ pre žiakov MŠ a ZŠ 
a tematické prednášky pre školy. 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
 Svet macíkov (18.5. – 17.8.2019) 

realizátori/kurátori: Anna Szóda, PhDr. Izabela Danterová, Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát 
Na výstave bola sprístupnená bohatá zbierka plyšových macíkov zberateľky Anny 
Szóda (Tokod, HU). Zo zbierky viac ako 2000 macíkov boli vytvorené výjavy 
podobajúce sa svetu ľudí: bola tu nemocnica, škola, škôlka, medový domov, 
mliečny bar, trh, kapela, spevácky zbor, tanečný súbor a iné. Skupiny macíkov 
zabývali medzi rôznymi zbierkovými predmetmi Vlastivedného múzea v Galante. 
 

Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 
 Veľká noc v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante (15.4. - 23.4.2019) 



 

 

 

realizátor/kurátor: Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: 
Výstava zameraná na prezentáciu veľkonočných zvykov v tradičnej ľudovej 
kultúre. 
 

 K 35. výročiu Galantských trhov (8.8.2019 – 10.8.2019) 
kurátor : Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie : Vlastivedné múzeum v Galante  
výstup: pozvánka 
Krátkodobá komorná výstava venovaná histórii Galantských trhov sprístupnená po 
dobu ich konania, ich vzniku a významu pre mesto Galanta, prezentovaná 
prostredníctvom textových panelov, fotografií a malej ukážky predmetov 
z historického a etnologického fondu múzea.  
 

 50 rokov Vlastivedného múzea v Galante (30.10. 2019 – 31.1.2020) 
realizátori/kurátori: Mgr. Michal Takács, Mgr. Erika Slobodová, PhDr. Izabela 
Danterová, Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát, skladačka, zborník 
Výstava venovaná 50. výročiu založenia Vlastivedného múzea v Galante. Výstava 
prostredníctvom textových panelov, fotografií  a ukážok predmetov z jednotlivých 
fondov prezentovala výstavnú a expozičnú činnosť múzea v Galante. Počas 
vernisáže bola sprístupnená nová numizmatická expozícia v priestoroch bývalého 
trezora v budove múzea. 

 
 Rok 1989 a Nežná revolúcia (4.11. – 31.11.2019) 

realizátor/kurátor: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: plagát 
Dočasná komorná výstava organizovaná pri príležitosti výročia novembrových 
udalostí a Nežnej revolúcie, ktorá prezentovala spomínané prostredníctvom 
textových panelov a ukážok predmetov zo zbierkového fondu – plagátov, listín. 
Súčasťou výstav boli tematické prednášky pre školy formou prezentácie 
a rozprávania samotných účastníkov. 

 
 Vianoce v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante (2.12.2019 – 7.1.2020)  

realizátor/kurátor: Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: 
Výstava dokladujúca zvyky v tradičnej ľudovej kultúre počas vianočného obdobia 
do pol. 20. storočia a tiež dokumentujúca Vianoce 70.-80. rokov 20. storočia.  

 
 Jedlo, nápoje, sny... Všedné dni a sviatky v živote ľudu (7.1.2019 – 31.1.2019) 

realizátor/kurátor: Izabela Danterová 
miesto realizácie: SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (Brämerova kúria, 
Žižkova ul. 18, Bratislava) 
výstup: scenár 
Nová expozícia múzea prezentuje tradičnú ľudovú kultúru maďarského etnika na 
Slovensku v dvoch miestnostiach, kde sú spracované témy, ako obrábanie pôdy, 



 

 

 

chov dobytka, tradičné remeslá a domáce práce, tradičný ľudový odev, bývanie 
a zvykoslovie. 

 
 Čaro muziky – Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka 

(7.1.2019 – 5.2.2019) 
realizátor/kurátor: Izabela Danterová 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: - 
Výstava Čaro muziky – Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka  
predstavila rozsiahlu zbierku ľudových hudobných nástrojov Kornela Duffeka 

z Piešťan ľudové hudobné nástroje zo zbierky múzea. 

 

 Dejiny mlynárstva na Malom Dunaji a história Vodného mlyna v Jelke 
(10.4.2019 – 17.5.2019) 
realizátor/kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Jelke 
výstup: - 
Expozícia prezentuje vývoj mlynárskeho remesla v oblasti Malého Dunaja. 
Textová časť  expozícia je trojjazyčná (slovenská, maďarská, anglická).  

 

Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 
 DANTEROVÁ, Izabela: Expozícia a výstavy tradičnej ľudovej kultúry vo 

Vlastivednom múzeu v Galante. In: Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť 
múzeí po r. 1989, Zborník príspevkov z odbornej konferencie Etnológ a múzeum 
XXIII, Lučenec, 2019, ISBN 978-80-971748-8-0, s. 123-134. 
 

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 



 

 

 

 SLOBODOVÁ, Erika: Ernest Ulreich a jeho lekárnictvo v Galante. In: Slovenský 
lekárnik, ročník 4, rok 2019, číslo 2, ISSN 2453-973, rozsah strán 22-27. 

 DANTEROVÁ, Izabela: Aktivity v oblasti etnologickej muzeológie vo Vlastivednom 
múzeu v Galante v období 1999-2019. In: Studia Galanthensia 8, 2019, ISBN 978-
80-973551-0-4, s. 67-113. 

 

Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 

Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 

Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Názov výskumnej úlohy: Tvorba a dielo Antona Dubrovského 

realizátor / autor: Mgr. Erika Slobodová 
odbor: história 
plánovaný výstup: akvizícia, článok 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 - 2021 
Vlastivednému múzeu  sa podarilo získať do zbierky vyše 40 obrazov regionálneho 
maliara Antona Dubrovského, ktoré doposiaľ neboli skúmané ani publikované. 
V rámci výskumu by boli tieto diela a život autora bližšie predstavené verejnosti 
v odbornom článku.  
 

 Názov výskumnej úlohy: Významné osobnosti Trnavského kraja 
realizátor / autor: Mgr. Erika Slobodová 
odbor: história 
plánovaný výstup: súpis 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 – 2020 
Vlastivednému múzeum na základe pokynu z TTSk vypracovalo a zosumarizovalo 
životopisy významných osobností pochovaných v Trnavskom kraji. Údaje 
v prípade potreby poslúžia pri vypracovávaní kalendárií alebo iných súpisoch 
týkajúcich sa významných činiteľov.    
 

 Názov výskumnej úlohy: Korunová mena v zbierke VMG 
realizátor / autor: Mgr. Erika Slobodová 
odbor: numizmatika 
plánovaný výstup: expozícia, článok 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 - 2021 
Zbierka numizmatiky obsahuje pomerne ucelený súbor mincí korunovej meny, 
ktorý bol nájdený v Seredi v roku 1975. Z nálezu bola vytvorená nová expozícia 
v trezorovej miestnosti múzea, ktorá bola sprístupnená 31.10.2019 na výstave 
venovanej 50.výročiu založenia múzea.  
 

 Názov výskumnej úlohy: Dejiny mlynárstva v oblasti Malého Dunaja a dolného 
toku Váhu 
realizátor / autor: Izabela Danterová 
odbor: etnológia 
plánovaný výstup: nová expozícia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2007 - 2022 



 

 

 

V novom objekte múzea (depozitár v Dolných Salibách) po rekonštrukcii sa na 
prízemnom podlaží plánuje vybudovanie novej expozície o dejinách mlynárstva na 
juhozápadnom Slovensku. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie - https://www.muzeumgalanta.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2019/2019 
 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 

 

Návštevnosť webovej stránky VMG za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

971 1.272 60% 6,8 00:05:30 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 

 https://www.facebook.com/Vlastivedn%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-Galante-
393081304140827/ 

Instagram 
- 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 TA3 – Miesto, kde žijeme: Ako pomohli Eurofondy Slovensku. V reportáži bol 

prezentovaný Vodný kolový mlyn v Jelke ako unikátna technická pamiatka na 
Slovensku. (Reportáž s D. Gruberovou) 

 AJDNES.SK: Čaro muziky - ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka, 
https://www.ajdnes.sk/caro-muziky---ludove-hudobne-nastroje-zo-zbierky-
kornela-duffeka/galanta/101447 

 KÖRKÉP: Programajánló: Változatos rendezvények a Galántai járásban (ponuka 
programov), https://korkep.sk/cikkek/esemenyek/2019/02/26/programajanlo-
valtozatos-rendezvenyek-a-galantai-jarasban/ 

 TOMASIKOVO.SK: Pozvánka na výstavu - Čaro muziky, 
https://www.tomasikovo.sk/pozvanka-na-vystavu-caro-muziky/ 

 TOMASIKOVO.SK: Meghívó a Muzsika varázsa című kiállításra (pozvánka), 
https://www.tomasikovo.sk/hu/meghivo-a-muzsika-varazsa-cimu-kiallitasra/ 

 Rádio Regina, 22.2.2019, 9:45, I. Danterová podávala informácie o expozícii 
Jedlo, nápoje, sny...(reportér Michal Herceg)  

 RTVS, Rádio Patria, relácia Nedeľné ráno, 3.3.2019, 9:00, repríza 6.3.2019, 
Beseda reportéra Vincenta Rácza s I. Danterovou o novej expozícii Jedlo, 
nápoje, sny... 

 Rádio Regina, 6.3.2019, 9:45, I. Danterová podávala informácie o výstave Čaro 
muziky - Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka vo Vlastivednom 
múzeu v Galante (reportér Michal Herceg) 

https://www.muzeumgalanta.sk/
https://www.facebook.com/Vlastivedn%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-Galante-393081304140827/
https://www.facebook.com/Vlastivedn%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-Galante-393081304140827/
https://www.ajdnes.sk/caro-muziky---ludove-hudobne-nastroje-zo-zbierky-kornela-duffeka/galanta/101447
https://www.ajdnes.sk/caro-muziky---ludove-hudobne-nastroje-zo-zbierky-kornela-duffeka/galanta/101447
https://korkep.sk/cikkek/esemenyek/2019/02/26/programajanlo-valtozatos-rendezvenyek-a-galantai-jarasban/
https://korkep.sk/cikkek/esemenyek/2019/02/26/programajanlo-valtozatos-rendezvenyek-a-galantai-jarasban/


 

 

 

 Kossuth Rádió, Budapest, relácia Határok nélkül (Bez hraníc), 8.1.2019, 19:00 
hod: Respondent Michal Takáč, riaditeľ VMGa, hovorí o plánoch a víziách r. 
2019. (Reportérka Haják Szabó Mária) 

 RTVS, Rádio Patria, Rel. Nedeľné popoludnie, 17.2.2019, 16:30 hod: Zostava 
z vernisáže výstavy Čaro muziky (Reportér Ferenc Csenger) 

 TV KREA, 19.02.2019: Parný mlyn opäť ožije (Respondenti: József Berényi, 
podpredseda TTSK, László Bíró, poslanec TTSK hovoria o nových priestoroch 
na depozitár, reportér: Viktor Bokor) 

 Pravda.sk: kam za zábavou - 13. apríl, https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-
ruch/clanok/508636-kam-na-vikend-zazite-velku-noc-aka-byvala-kedysi-na-
dedine/ 

 Sdetmi.sk: Deň vysunutých expozícií Vlastivedného múzea, 
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/55292/den-vysunutych-expozicii-
vlastivedneho-muzea/ 

 Felvidek.ma: Családi nap – húsvét a múzeumban - esemény ajánló (ponuka 
programov), https://felvidek.ma/esemeny/csaladi-nap-husvet-a-muzeumban/ 

 Kamsdetmi.sk: RODINNÁ SOBOTA – Veľká noc v múzeu, 
kamsdetmi.sk/podujatia/zabava/rodinna-sobota-velka-noc-v-muzeu-3/ 

 TV KREA, 17.4.2019, Rodinná sobota-Veľká noc v múzeu (Respondenti: E. 
Slobodová, A. Baricová, A. Holopová, rep. D. Hanesová) 

 TOMASIKOVO.SK: Pozvánka,  https://www.tomasikovo.sk/hu/meghivo-10/ 
 M1 Maďarská verejnoprávna televízia, rel. Kárpát Expressz, 21.4.2019, 11:00, 

repríza 23.4.2019: Húsvét a múzeumban/Veľká noc v múzeu (Resp: M. Takács, 
I. Danterová, A. Holopová) 

 TV KREA, 25.4.2019: Mlyn vyrábal aj energiu (Resp: T. Čölle, rep: D. Hanesová) 
 TV KREA, 20.5.2019: Otvorili mlyn v Jelke (Slávnostne prestrihnutá páska na 

mlyne, resp: M. Takács-riaditeľ VMGa, rep. V. Bokor) 
 TV KREA, 20.5.2019: Nemilovať a nehrešiť! (História mlyna v Jelke-resp: 

M.Takács, riaditeľ VMGa, V. Hakszer, ktorý mal na starosti konštrukčné práce pri 
obnove) 

 Sdetmi.sk - Noc múzeí a galérií v Galante 2019,  
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/56013/noc-muzei-a-galerii-v-galante-
2019/  

 AJDNES.SK: Noc múzeí a galérií v Galante 2019, https://www.ajdnes.sk/noc-
muzei-a-galerii-2019/galanta/103143 ,  

 Podmevon.sk : Noc múzeí a galérií v Galante 2019, 
https://www.podmevon.sk/podujatie/jxy28v3bcn 

 TV KREA, 24.5.2019: Čarovná noc v múzeu (Krátke správy) 
 M1 Maďarská verejnoprávna televízia, Rel. Gasztroangyal (Gastronomická 

rel.), 25.5.2019, 18:30 h: Mlyn pri Tomášikove (Redaktorka Mária Borbás a jej 
štáb varia typické jedlá z rýb pri Malom Dunaji, pričom sa zoznamujú s okolím-
resp. M. Takács) 

 STV 1, RTVS, 8.6.2019, 8:30 h: Rel. Televíkend – Mlyn v Tomášikove (Resp. T. 
Čölle, rep. Martina Kacinová) 

 Sdetmi.sk: Remeselníci a tvorivé dielne na nádvorí múzea, 
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/58081/remeselnici-a-tvorive-dielne-na-
nadvori-muzea/  

 Civilek.hu: VÁSÁRI PROGRAM A MÚZEUMBAN, 
https://www.civilek.hu/programok/vasari-program-a-muzeumban-szombat/  

 TV KREA, 18.9.2019: Nákup umeleckých diel (Krátke správy) 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/508636-kam-na-vikend-zazite-velku-noc-aka-byvala-kedysi-na-dedine/
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/508636-kam-na-vikend-zazite-velku-noc-aka-byvala-kedysi-na-dedine/
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/508636-kam-na-vikend-zazite-velku-noc-aka-byvala-kedysi-na-dedine/
https://felvidek.ma/esemeny/csaladi-nap-husvet-a-muzeumban/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/56013/noc-muzei-a-galerii-v-galante-2019/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/56013/noc-muzei-a-galerii-v-galante-2019/
https://www.ajdnes.sk/noc-muzei-a-galerii-2019/galanta/103143
https://www.ajdnes.sk/noc-muzei-a-galerii-2019/galanta/103143
https://www.podmevon.sk/podujatie/jxy28v3bcn
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/58081/remeselnici-a-tvorive-dielne-na-nadvori-muzea/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/58081/remeselnici-a-tvorive-dielne-na-nadvori-muzea/
https://www.civilek.hu/programok/vasari-program-a-muzeumban-szombat/


 

 

 

 RTVS, Rádio Patria, rel. Nedeľné popoludnie, 27.10.2019, 16:00 h: Riaditeľ M. 
Takács o oslavách okrúhleho výročia VMGa, rep. F. Csenger 

 Sdetmi.sk: Bosorky v múzeu, 
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/60113/bosorky-v-muzeu/  

 Goslovakia.sk: Bosorky v múzeu, https://goslovakia.sk/sk/podujatia/11065-
bosorky-v-muzeu  

 Felvidek.ma: 50 éves a Galántai Honismereti Múzeum (ponuka programov), 
https://felvidek.ma/esemeny/kiallitas-50-eves-a-galantai-honismereti-muzeum/  

 TV KREA, 27.11.2019: Naladiť sa na vianočné sviatky (Krátke správy) 
 Sdetmi.sk: Rodinná sobota Vianoce v múzeu 2019, 

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/61629/rodinna-sobota-vianoce-v-muzeu-
2019/  

 AJDNES.SK: Rodinná sobota Vianoce v múzeu 2019, 
https://www.ajdnes.sk/rodinna-sobota-vianoce-v-muzeu-2019/galanta/111596  

 TV KREA, 12.12.2019: Ako vyzerá Ježiško? Múzejno-pedag. činnosť pred 
Vianocami, resp. A. Baricová, rep. M. Matušková 

 TV KREA, 12.12.2019: Ako vyzerá Ježiško? Múzejno-pedag. činnosť pred 
Vianocami, resp. A. Baricová, rep. M. Matušková 

 RTVS, Rádio Regina, 9.4.2019: Uličkami starého mesta (Resp. E.Slobodová) 
 RTVS, Rádio Regina, 9.4.2019: Deň vysunutých expozícií (Resp. A. Cupalová) 
 RTVS, Rádio Regina, 9.4.2019: Rodinná sobota-Veľká noc (Resp. A. Cupalová) 

 
 

Výročné správy organizácie  
nie je uverejnená. 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/9 

 Počet oslovených ZŠ/243 

 Počet oslovených SŠ/58 

 Počet oslovených ZUŠ/2 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: počas celého školského roka 

posielame pre materské, základné, stredné školy a gymnáziá ponuku našich 

dočasných výstav, podujatí, prednášok, múzejno-pedagogických aktivít a iné. 

Informácie posielame prostredníctvom emailov. Len v meste Galanta roznášame 

plagáty do škôl. Telefonicky oslovujeme len školy z konkrétnymi ponukami 

prednášok, o ktorých vieme, že by mali záujem zúčastniť sa ich a dozvedieť sa 

niečo viac o danej téme.   

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: Komunikácia 

a spätná väzba zo strany škôl je dobrá. Máme školy, ktoré sú tzv. pravidelnými 

návštevníkmi našej inštitúcie, lebo sa im páčia programy, ktoré si pre školy 

pripravujeme. Okrem toho k nám chodia vždy aj nové školy. Záleží to hlavne od 

toho aký typ programu a na akú vekovú kategóriu sa zameriavame. Máme 

pravidelné materské škôlky, ktoré k nám chodia na individuálny program každý 

mesiac. Učitelia sú spokojní, že si pre nich vyhradíme každý mesiac konkrétny 

deň, v ktorý chodia pravidelne, aby si škôlkari zvykali na rutinu. Aj základné 

a stredné školy častejšie reagujú na naše ponuky. 

 

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/60113/bosorky-v-muzeu/
https://goslovakia.sk/sk/podujatia/11065-bosorky-v-muzeu
https://goslovakia.sk/sk/podujatia/11065-bosorky-v-muzeu
https://felvidek.ma/esemeny/kiallitas-50-eves-a-galantai-honismereti-muzeum/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/61629/rodinna-sobota-vianoce-v-muzeu-2019/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/61629/rodinna-sobota-vianoce-v-muzeu-2019/
https://www.ajdnes.sk/rodinna-sobota-vianoce-v-muzeu-2019/galanta/111596


 

 

 

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

správa 

Čaro muziky – ľudové hudobné nástroje zo 
zbierky Kornela Duffeka (výstava) 

SK/HU 
E 170/E - E 

Duffekovo hľadanie pokladu SK/HU E 18/E - - 

Kreatívne v múzeu – Veľkonočný challenge SK/HU E 18/E - - 

Rodinná sobota – Veľká noc SK/HU E 134/E - E 

Deň vysunutých expozícií Vlastivedného 
múzea v Galante 

SK/HU 
E 18/E - E 

Deň domu ľudového bývania v Matúškove SK/HU E 18/E - E 

M. R. Štefánik (prednáška) SK/HU E 18/E - - 

Noc múzeí a galérií SK/HU E 170/E - E 

Svet macíkov – zázračný svet zberateľky 
plyšových medvedíkov Anny Szóda (výstava) 

SK/HU 
E 170/E - E 

Macíkove dielne SK/HU E 18/E - - 

Deň detí v múzeu SK/HU E 134/E - - 

Letné tábory v múzeu SK/HU E 18/E - - 

Do múzea počas Galantských trhov SK/HU E 134/E - E 

Hrady kráľa Mateja (výstava) SK/HU E 170/E - E 

Kráľ Matej – jeho život a doba (DEKD pre 
školy) 

SK/HU 
E 18/E - E 

Stredoveké hry (DEKD pre školy) SK/HU E 18/E - - 

Stredovek v múzeu (DEKD pre verejnosť) SK/HU E 134/E - E 

Čajové posedenie SK/HU E 5/E - - 

Bosorky v múzeu SK/HU E 134/E - E 

50 rokov Vlastivedného múzea v Galante SK/HU E 170/E - E 

SNP (prednáška) SK/HU E 18/E - - 

Nežná revolúcia 1989 SK/HU E 18/E - - 

Rodinná sobota – Vianoce v múzeu SK/HU E 134/E - E 

Vianočné dielne škriatkov II.  SK/HU E 18/E - - 

Pocta Ladislavovi Kubínyimu SK/HU E - - - 

Alexander Alagovič – farár v Galante 
a záhrebský biskup  

SK 
E 3/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.) 
 

Studia Galanthensia No. 8 – 50 rokov Vlastivedného 
múzea v Galante - zborník 
autor: kolektív autorov 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: DataSquare s.r.o., Matúškovo 
ISBN / ISSN: 978-80-973551-0-4 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK, HU 
náklad: 250 
formát: A5 
väzba: V2 
rozsah: 162 strán 
reprodukcie: 48 farebných a 7 čiernobielych reprodukcií 
 
Vlastivedné múzeum v Galante v roku 2019 si 
pripomínalo 50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti bol vydaný zborník s článkami 
o histórii múzea. 
 
 
 
50 rokov Vlastivedného múzea v Galante - 
skladačka 
autor: kolektív autorov 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK, HU 
náklad: 400 
formát: A5 
väzba: skladačka - A5  
rozsah: 4 strany 
reprodukcie: 5 farebných a 1 čiernobielych reprodukcií 
 
Vlastivedné múzeum v Galante v roku 2019 si 
pripomínalo 50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti bola vydaná skladačka k výstave 
50 rokov Vlastivedného múzea v Galante, ktorá bola sprístupnená v objekte múzea. 
 



 

 

 

Numizmatická expozícia v trezore – propagačný 
materiál  
autor: Mgr. Michal Takács 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK, HU 
náklad: 500 
formát: A5 
väzba: -  
rozsah: 2 strany 
reprodukcie: 5 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Propagačný materiál vydaný z príležitosti otvorenia novej 
expozície s názvom Numizmatická expozícia v trezore vo Vlastivednom múzeu 
v Galante. 

 

 
Vodný mlyn v Jelke  
autor: Izabela Danterová 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante  
tlač: DataSquare s.r.o., Matúškovo 
ISBN / ISSN: - 
rok vydania: 2019 
jazyk: SK, HU, EN 
náklad: 8.500 
formát: A4 (10 cm x 21 cm, 20 cm x 20cm) 
väzba: skladačka 
rozsah: 18 strán 
reprodukcie: 15 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 
 
Skladačka Vodný mlyn v Jelke (A Jókai Vízimalom, The 
Watermill in Jelka) bola vydaná z príležitosti realizácie 
workshopu Obnova Vodného mlyna v Jelke a jeho areálu 
dňa 26.9.2019 s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
SR (program Obnovme si svoj dom, podprogram: Aktivity 
kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu). 



 

 

 

Fotografie a písomnosti z dejín Némethovho 
vodného mlyna v Jelke - fotoalbum 
autor: PhDr. Izabela Danterová 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN / ISSN: - 
rok vydania: 2019 
jazyk: SK, HU, EN 
náklad: 2  
formát: A4  
väzba: hrebeňová 
rozsah: 74 strán 
reprodukcie: 34 farebných a 76 čiernobiela reprodukcií 
 
Fotoalbum pod názvom Fotografie a písomnosti z dejín 
Némethovho vodného mlyna v Jelke (Fényképek és iratok 
a jókai Németh Vízimalom  történetéből, Photographs and documents from the history 
of Németh’s Water Mill in Jelka) bol zostavený a vytlačený z príležitosti otvorenie novej 
expozície dejín mlynárstva vo Vodnom mlyne v Jelke ako jej súčasť, a zároveň sa ním 
doplnila aj expozícia dejín mlynárstva v budove múzea v Galante.  

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  

 DANTEROVÁ, Izabela: 50 rokov Vlastivedného múzea v Galante. In: 
Galantské novinky, Roč. 3, č.2, ISSN 2585-7517, s.6, 2/2019, 1ff 

 DANTER, Izabella: 50 éves a Galántai Honismereti Múzeum. In: Galántai 
Újság, Roč.3, č.2, ISSN 2585-7517, s.16, 2/2019, 1ff 

 DANTER, Izabella: Étel, ital, álom... In: Új Szó, Roč.72, č.66, ISSN 1336-
2119, s.15-16, 19.3.2019, 1ff 

 CUPAL, Andrea: Galántán megtekinthető Kornel Duffek csodálatos zenei 
világa, „A muzsika varázsa”. https://felvidek.ma/2019/02/galantan-
megtekintheto-kornel-duffek-csodalatos-zenei-vilaga-a-muzsika-varazsa/ 
(2019.2.22) 

 TASR: Výstava ľudových hudobných nástrojov pochádza zo zbierky Kornela 
Duffeka s názvom Čaro muziky, https://www.teraz.sk/regiony/v-galante-v-
muzeu-sa-do-maja-kona-vy/380242-
clanok.html?fbclid=IwAR1gxpTG5YwAUF29nG1wmcU7C-
WaRzkdZaW9pVKL_xI6cNGUFPAl7IGYAz8  (23.2.2019) 

 TASR: V Galante v múzeu sa do mája koná výstava ľudových hudobných 
nástrojov, https://www.dobrenoviny.sk/c/156092/v-galante-v-muzeu-sa-do-
maja-kona-vystava-ludovych-hudobnych-nastrojov  (23.2.2019) 

 TASR: V Galante v múzeu sa do mája koná výstava ľudových hudobných 
nástrojov, https://obecne-noviny.sk/clanky/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-
kona-vystava-ludovych-hudobnych-nastrojov (24.2.2019) 

 CUPAL, Andrea: Čaro muziky alebo podivuhodný svet hudby Kornela Duffeka, 
www.seredonline.sk/clanky/caro-muziky-alebo-podivuhodny-svet-hudby-
Kornela-Duffeka, (22.2.2019) 

https://felvidek.ma/2019/02/galantan-megtekintheto-kornel-duffek-csodalatos-zenei-vilaga-a-muzsika-varazsa/
https://felvidek.ma/2019/02/galantan-megtekintheto-kornel-duffek-csodalatos-zenei-vilaga-a-muzsika-varazsa/
https://www.teraz.sk/regiony/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vy/380242-clanok.html?fbclid=IwAR1gxpTG5YwAUF29nG1wmcU7C-WaRzkdZaW9pVKL_xI6cNGUFPAl7IGYAz8
https://www.teraz.sk/regiony/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vy/380242-clanok.html?fbclid=IwAR1gxpTG5YwAUF29nG1wmcU7C-WaRzkdZaW9pVKL_xI6cNGUFPAl7IGYAz8
https://www.teraz.sk/regiony/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vy/380242-clanok.html?fbclid=IwAR1gxpTG5YwAUF29nG1wmcU7C-WaRzkdZaW9pVKL_xI6cNGUFPAl7IGYAz8
https://www.teraz.sk/regiony/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vy/380242-clanok.html?fbclid=IwAR1gxpTG5YwAUF29nG1wmcU7C-WaRzkdZaW9pVKL_xI6cNGUFPAl7IGYAz8
https://www.dobrenoviny.sk/c/156092/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vystava-ludovych-hudobnych-nastrojov%20%202019.02.23
https://www.dobrenoviny.sk/c/156092/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vystava-ludovych-hudobnych-nastrojov%20%202019.02.23
https://obecne-noviny.sk/clanky/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vystava-ludovych-hudobnych-nastrojov%202019.02.24
https://obecne-noviny.sk/clanky/v-galante-v-muzeu-sa-do-maja-kona-vystava-ludovych-hudobnych-nastrojov%202019.02.24
http://www.seredonline.sk/clanky/caro-muziky-alebo-podivuhodny-svet-hudby-Kornela-Duffeka
http://www.seredonline.sk/clanky/caro-muziky-alebo-podivuhodny-svet-hudby-Kornela-Duffeka


 

 

 

 CUPAL, Andrea: Galántán megtekinthető Kornel Duffek csodálatos zenei 
világa, „A muzsika varázsa”, https://hweb.sk/galantan-megtekintheto-kornel-
duffek-csodalatos-zenei-vilaga-a-muzsika-varazsa/, (19.2.2019) 

 TASR: Családi rendezvénnyel ünneplik a húsvétot a galántai múzeumban, 
https://www.bumm.sk/regio/2019/04/12/csaladi-rendezvennyel-unneplik-a-
husvetot-a-galantai-muzeumban, (12.4.2019) 

 CUPAL, Andrea: Húsvétváró kézműveskedés a Galántai Honismereti 
Múzeumban, https://parameter.sk/husvetvaro-kezmuveskedes-galantai-
honismereti-muzeumban, (16.4.2019) 

 TASR: Galánta: Családi rendezvénnyel ünneplik a húsvétot a galántai 
múzeumban, https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190412TBA02443, 
(12.4.2019) 

 TASR: Ingyen tekinthető meg a tallósi vízimalom és a taksonyi tájház, 
https://www.bumm.sk/nem-kategorizalt/2019/04/24/ingyen-tekintheto-meg-a-
tallosi-vizimalom-es-a-taksonyi-tajhaz, (24.4.2019) 

 TASR: VEĽKÁ NOC VO VLASTIVEDNOM MÚZEU, https://www.trnava-
vuc.sk/aktuality/-velka-noc-vo-vlastivednom-muzeu/, (4.7.2019) 

 CUPAL, Andrea: Deti a rodina - RODINNÁ SOBOTA - Veľká noc v múzeu, 
www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/rodinna-sobota-velka-noc-v-muzeu-2 , 
(11.4.2019) 

 TASR: V múzeu v Galante sa bude Veľká noc oslavovať tradičným podujatím, 
https://obecne-noviny.sk/clanky/v-muzeu-v-galante-sa-bude-velka-noc-
oslavovat-tradicnym-podujat%C3%ADm (12.4.2019) 

 TASR: Múzeum v Galante predstaví expozície v Tomášikove a v Matúškove, 
https://mynitra.sme.sk/c/22103965/muzeum-v-galante-predstavi-expozicie-v-
tomasikove-a-v-matuskove.html, (21.4.2019) 

 TASR: Múzeum v Galante predstaví expozície v Tomášikove a v Matúškove, 
https://www.obecne-noviny.sk/clanky/muzeum-v-galante-predstavi-expozicie-
v-tomasikove-a-v-matuskove  (21.4.2019) 

 CUPAL, Andrea: Mesto sa opäť zapojí do Noci múzeí a galérií, vstup bude 
zadarmo, https://mynitra.sme.sk/c/22121429/mesto-sa-opat-zapoji-do-noci-
muzei-a-galerii-vstup-bude-zadarmo.html, (16.5.2019) 

 TASR: Galánta is csatlakozik a múzeumok és galériák éjszakájához, 
https://www.bumm.sk/regio/2019/05/16/galanta-is-csatlakozik-a-muzeumok-
es-galeriak-ejszakajahoz, (16.5.2019) 

 CUPAL, Andrea: Noc múzeí a galérií v Galante, 
https://www.galanta.sk/turista/podujatia-v-cestovnom-ruchu/noc-muzei-a-
galerii-v-galante-1820sk.html (27.5.2019) 

 TASR: Galánta is csatlakozik a múzeumok és galériák éjszakája 
rendezvénysorozathoz, , https://felvidek.ma/2019/05/galanta-is-csatlakozik-a-
muzeumok-es-galeriak-ejszakaja-rendezvenysorozathoz/ (18.5.2019) 

 CUPAL, Andrea: Múzeumok és galériák éjszakája Galántán, 
https://felvidek.ma/2019/05/muzeumok-es-galeriak-ejszakaja-galantan-2/ 
(24.5.2019) 

 CUPAL, Andrea: Noc múzeí a galérií v Galante 18.máj 2019 , 
http://www.seredonline.sk/clanky/noc-muzei-a-galerii-v-galante-18maj-2019/  
(16.5.2019) 

 TASR: Galántai vásár: A Honismereti Múzeum is különleges programokkal 
készül, https://www.bumm.sk/regio/2019/07/17/galantai-vasar-a-honismereti-
muzeum-is-kulonleges-programokkal-keszul (20.7.2019) 
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 TASR: Vo Vlastivednom múzeu sa budú v auguste konať Galantské trhy, 
https://www.obecne-noviny.sk/clanky/vo-vlastivednom-muzeu-sa-budu-v-
auguste-konat-galantske-trhy (20.7.2019) 

 REDAKCIA: Aj v múzeu bude rušno počas Galantských trhov, 
https://archiv.reporter24.sk/html/clanky/aj-v-muzeu-bude-rusno-pocas-
galantskych-trhov/index.html (15.7.2019) 

 SLOBODOVÁ, Erika: Vernisáž výstavy Hrady kráľa Mateja. In: Mesto Galanta. 
Link na webovú stránku https://www.galanta.sk/aktuality-2/kultura/kalendar-
podujati/vernisaz-vystavy-hrady-krala-mateja-1881_306sk.html (1.8.2019) 

 TASR: V múzeu si možno pozrieť hrady kráľa Mateja Korvína, 
https://mynitra.sme.sk/c/22195544/v-muzeu-si-mozno-pozriet-hrady-krala-
mateja-korvina.html  (22.8.2019)  

 TASR: Vo Vlastivednom múzeu v Galante si možno pozrieť hrady kráľa 
Mateja Korvína, https://www.dobrenoviny.sk/c/170973/vo-vlastivednom-
muzeu-v-galante-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina (22.8.2019) 

 CUPAL, Andrea: Nábor do Čierneho pluku v múzeu, 
http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2019-09-09-nabor-do-cierneho-pluku-v-
muzeu, (9.9.2019.) 

 CUPAL, Andrea: Nábor do Čierneho pluku v múzeu, 
http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2019-09-09-nabor-do-cierneho-pluku-v-
muzeu (9.9.2019) 

 CUPAL, Andrea: Nábor do Čierneho pluku v múzeu, 
http://archiv.reporter24.sk/html/clanky/nabor-do-cierneho-pluku-v-
muzeu/index.html   (9.9.2019) 
TASR: Mátyás király várairól nyílt kiállítás a galántai múzeumban, 
https://parameter.sk/matyas-kiraly-varairol-nyilt-kiallitas-galantai-muzeumban 
(23.8.2019) 

 TASR: Mátyás király várairól nyílt kiállítás a galántai múzeumban, 
https://ujszo.com/regio/matyas-kiraly-varairol-nyilt-kiallitas-a-galantai-
muzeumban (23.8.2019) 

 TASR: V múzeu si možno pozrieť hrady kráľa Mateja Korvína, https://obecne-
noviny.sk/clanky/v-muzeu-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina, 
(24.8.2019) 

 SLOBODOVÁ, Erika: Úspešná akvizícia diel vo Vlastivednom múzeu 
v Galante. In: Sereď Online. Link na webovú stránku 
https://www.seredonline.sk/2019/09/17/uspesna-akvizicia-diel-vo-
vlastivednom-muzeu-v-galante/  (17.9.2019) 

 CUPAL, Andrea: Bosorky v múzeu, 
https://www.seredonline.sk/2019/10/10/bosorky-v-muzeu/ (10.10.2019) 

 CUPAL, Andrea: Bosorky v múzeu, https://www.galanta.sk/turista/podujatia-v-
cestovnom-ruchu/bosorky-v-muzeu-1981sk.html  (22.10.2019) 

 CUPAL, Andrea: Boszorkányok a múzeumban, 
https://parameter.sk/boszorkanyok-muzeumban (29.10.2019) 

 TASR: Ötvenéves a Galántai Honismereti Múzeum, 
https://www.bumm.sk/regio/2019/10/29/otveneves-a-galantai-honismereti-
muzeum (29.10.2019) 

 CUPAL, Andrea: BOSZORKÁNYOK A MÚZEUMBAN, GALÁNTA, 
http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/lezajlott-esemenyek/boszorkanyok-a-
muzeumban-galanta/ (22.11.2019) 

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/vo-vlastivednom-muzeu-sa-budu-v-auguste-konat-galantske-trhy
https://www.obecne-noviny.sk/clanky/vo-vlastivednom-muzeu-sa-budu-v-auguste-konat-galantske-trhy
https://archiv.reporter24.sk/html/clanky/aj-v-muzeu-bude-rusno-pocas-galantskych-trhov/index.html
https://archiv.reporter24.sk/html/clanky/aj-v-muzeu-bude-rusno-pocas-galantskych-trhov/index.html
https://www.galanta.sk/aktuality-2/kultura/kalendar-podujati/vernisaz-vystavy-hrady-krala-mateja-1881_306sk.html
https://www.galanta.sk/aktuality-2/kultura/kalendar-podujati/vernisaz-vystavy-hrady-krala-mateja-1881_306sk.html
https://mynitra.sme.sk/c/22195544/v-muzeu-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina.html
https://mynitra.sme.sk/c/22195544/v-muzeu-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina.html
https://www.dobrenoviny.sk/c/170973/vo-vlastivednom-muzeu-v-galante-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina
https://www.dobrenoviny.sk/c/170973/vo-vlastivednom-muzeu-v-galante-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina
http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2019-09-09-nabor-do-cierneho-pluku-v-muzeu
http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2019-09-09-nabor-do-cierneho-pluku-v-muzeu
http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2019-09-09-nabor-do-cierneho-pluku-v-muzeu
http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2019-09-09-nabor-do-cierneho-pluku-v-muzeu
http://archiv.reporter24.sk/html/clanky/nabor-do-cierneho-pluku-v-muzeu/index.html
http://archiv.reporter24.sk/html/clanky/nabor-do-cierneho-pluku-v-muzeu/index.html
https://parameter.sk/matyas-kiraly-varairol-nyilt-kiallitas-galantai-muzeumban
https://ujszo.com/regio/matyas-kiraly-varairol-nyilt-kiallitas-a-galantai-muzeumban
https://ujszo.com/regio/matyas-kiraly-varairol-nyilt-kiallitas-a-galantai-muzeumban
https://obecne-noviny.sk/clanky/v-muzeu-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina
https://obecne-noviny.sk/clanky/v-muzeu-si-mozno-pozriet-hrady-krala-mateja-korvina
https://www.seredonline.sk/2019/09/17/uspesna-akvizicia-diel-vo-vlastivednom-muzeu-v-galante/
https://www.seredonline.sk/2019/09/17/uspesna-akvizicia-diel-vo-vlastivednom-muzeu-v-galante/
https://www.seredonline.sk/2019/10/10/bosorky-v-muzeu/
https://www.galanta.sk/turista/podujatia-v-cestovnom-ruchu/bosorky-v-muzeu-1981sk.html
https://www.galanta.sk/turista/podujatia-v-cestovnom-ruchu/bosorky-v-muzeu-1981sk.html
https://parameter.sk/boszorkanyok-muzeumban
https://www.bumm.sk/regio/2019/10/29/otveneves-a-galantai-honismereti-muzeum
https://www.bumm.sk/regio/2019/10/29/otveneves-a-galantai-honismereti-muzeum
http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/lezajlott-esemenyek/boszorkanyok-a-muzeumban-galanta/
http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/lezajlott-esemenyek/boszorkanyok-a-muzeumban-galanta/


 

 

 

 CUPAL, Andrea: 50 éves a Galántai Honismereti Múzeum, 
https://parameter.sk/50-eves-galantai-honismereti-muzeum (16.10.2019) 

 SLOBODOVÁ, Erika: Výstava "50 rokov činnosti Vlastivedného múzea v 
Galante", https://www.galanta.sk/aktuality-2/kultura/kulturne-podujatia-v-
meste/vystava-50-rokov-cinnosti-vlastivedneho-muzea-v-galante-
1965_326sk.html (29.10.2019) 

 SLOBODOVÁ, Erika: Výstava „50 rokov činnosti Vlastivedného múzea 
v Galante“, https://www.seredonline.sk/2019/10/16/vystava-50-rokov-cinnosti-
vlastivedneho-muzea-v-galante/ (16.10.2019) 

 TASR: Galanta: Múzeum za polstoročie vystriedalo dva kaštiele a jednu 
banku, https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20191019TBB00150  
(19.10.2019)  

 REDAKCIA: 50 ÉVES A GALÁNTAI HONISMERETI MÚZEUM, 
http://www.terrahirujsag.sk/programajanlo/50-eves-a-galantai-honismereti-
muzeum/ (18.11.2019) 

 CUPAL, Andrea: Rodinná sobota – Vianoce v múzeu, 
https://www.reporter24.sk/2019/11/27/rodinna-sobota-vianoce-v-muzeu/ 
(27.11.2019) 

 TASR: Rodinná sobota – Vianoce v múzeu, 
https://www.seredonline.sk/2019/11/27/rodinna-sobota-vianoce-v-muzeu/ 
(27.11.2019) 

 CUPAL, Andrea: Vianočná pohoda v múzeu, 
https://www.reporter24.sk/2019/12/17/vianocna-pohoda-v-muzeu/ 
(17.12.2019) 

 CUPAL, Andrea: Karácsonyi hangulat a Galántai Honismereti Múzeumban, 
https://parameter.sk/karacsonyi-hangulat-galantai-honismereti-muzeumban 
(18.12.2019)   

 CUPAL, Andrea: Galanta: Vlastivedné múzeum navštívilo tento rok viac ako 
7100 ľudí, https://juzneslovensko.parameter.sk/sk/galanta-vlastivedne-
muzeum-navstivilo-tento-rok-viac-ako-7100-ludi (26.12.2019) 

 TASR: https://mytrnava.sme.sk/c/22290798/vlastivedne-muzeum-v-galante-
navstivilo-viac-ako-7100-ludi.html  
(26.12.2019) 

 TASR: Rodinná sobota – Vianoce v múzeu, 
https://juzneslovensko.parameter.sk/sk/galanta-vlastivedne-muzeum-
navstivilo-tento-rok-viac-ako-7100-ludi (26.12.2019) 

 SLOBODOVÁ, Erika: Vincent Hložník,  MOMS Galanta 
http://www.momsga.eu/index.php/oznamy/20-vincent-hloznik  (26.12.2019) 

 TASR: Idén több mint 7100-an látogattak el a galántai Honismereti 
Múzeumba, https://ujszo.com/regio/iden-tobb-mint-7100-an-latogattak-el-a-
galantai-honismereti-muzeumba (27.12.2019) 

 TASR: Idén több mint 7100-an látogattak el a galántai Honismereti 
Múzeumba, https://www.bumm.sk/regio/2019/12/27/iden-tobb-mint-7100-an-
latogattak-el-a-galantai-honismereti-muzeumba (27.12.2019) 

 TASR: Galánta: Idén több mint 7100-an látogattak el a Honismereti 
Múzeumba, https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20191227TBB00082 
(27.12.2019) 
 

V zahraničí  
- 
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MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 
 Visegradmúzeum: Galántán megtekinthető a Mátyás király várai kiállítás, 

https://www.visegradmuzeum.hu/galantan-megtekintheto-a-matyas-kiraly-varai-
kiallitas (22.8.2019) 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 BARTALOS, Éva: Ľudové hudobné nástroje vo VMGa, Új Szó-celoštátny denník 

v maď. jazyku, roč. 72, 1.3.2019, č. 51, ISSN 1336-2119, s. 8, 1 ff 
 BARTALOS, Éva: Vysunuté expozície v Matúškove a Tomášikove, Új Szó-

celoštátny denník v maď. jazyku, roč. 72, 23.4.2019, č. 95, ISSN 1336-2119, s. 4, 
1ff 

 ŠTEFANČÍKOVÁ, Zuzana: Vznik Československej republiky a slovenské múzeá, 
Múzeum-metodický časopis, roč. 65, 1/2019, ISSN 0027-5263, s.53. 

 BARTALOS, Éva: Zrekonštruovali jelčiansky mlyn, Új Szó-celoštátny denník 
v maď. jazyku, roč.72, 22.5.2019, č.117, ISSN 1336-2119, s.9, 1 ff 

 MAROSI, Bianka: Kráľ Matej v galantskom múzeu, Új Szó, roč.72, 4.9.2019, č. 
205, ISSN 1336-2119, s.10,1 ff 

 MAROSI, Bianka: Obnovený mlyn v Jelke, skanzen pri Malom Dunaji, Új Szó, 
roč.72, 27.9.2019, č. 225, ISSN 1336-2119, s. 5, 1 ff 

 MAROSI, Bianka: Stavanie mlyna nie je žiadna veda, len sa ho treba chytiť, Új 
Szó, roč.72, 9.10.2019, č. 235, ISSN 1336-2119, s. 11, 1 ff 

 MAROSI, Bianka: Galantské múzeum ochraňuje kultúrne hodnoty 50 rokov, Új 
Szó, roč.72, 27.10.2019,č. 276, ISSN 1336-2119, s. 10, 1 ff 
 

 

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  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
  

https://www.visegradmuzeum.hu/galantan-megtekintheto-a-matyas-kiraly-varai-kiallitas
https://www.visegradmuzeum.hu/galantan-megtekintheto-a-matyas-kiraly-varai-kiallitas


 

 

 

 HARASZTI, Mária: A muzsika varázsa, http://magyariskola.sk/2019/02/13/a-
muzsika-varazsa/ (13.2.2019) 

 HORVÁTH SZOMOLAI, Andrea: A Muzsika varázsa Galántán, 
https://muzsa.sk/zene/a-muzsika-varazsa-galantan (23.2.2019) 

 KISS BARTALOS, Éva: Népi hangszerek a galántai múzeumban, 
https://ujszo.com/regio/nepi-hangszerek-a-galantai-muzeumban (2.3.2019) 

 HORVÁTH SZOMOLAI, Andrea: Magyar népzenével fűszerezik a galántai 
múzeum húsvétváró családi napját, https://ma7.sk/tajaink/magyar-nepzenevel-
fuszerezik-a-galantai-muzeum-husvetvaro-csaladi-napjat (7.4.2019) 

 MIKLÁŠOVÁ, Denisa: Veľká noc v múzeu, 
https://mynitra.sme.sk/c/22094079/velka-noc-v-muzeu.html (8.4.2019) 

 KISS BARTALOS, Éva: Húsvéti családi nap a galántai múzeumban, 
https://ujszo.com/regio/husveti-csaladi-nap-a-galantai-muzeumban-0  
(13.4.2019) 

 HORVÁTH SZOMOLAI, Andrea: Értékes hagyományőrzés a galántai 
múzeumban, https://muzsa.sk/hagyomany/ertekes-hagyomanyorzes-a-galantai-
muzeumban (14.4.2019) 

 KISS BARTALOS, Éva: Múzeumok éjszakája Galántán és Szencen is, 
https://ujszo.com/regio/muzeumok-ejszakaja-galantan-es-szencen-is 
(2019.5.15.) 

 TASR: Tip na výlet: Navštívte zrekonštruovaný Vodný mlyn v Jelke, 
https://bratislava.dnes24.sk/tip-na-vylet-navstivte-zrekonstruovany-vodny-mlyn-v-
jelke-331424 (16.5.2019) 

 TASR: Kolový vodný mlyn v Jelke je po roku opäť otvorený, 
https://www.teraz.sk/spravy/kolovy-vodny-mlyn-v-jelke-je-po-roku-o/396067-
clanok.html (18.5.2019) 

 TASR: Tip na výlet: Navštívte zrekonštruovaný Vodný mlyn v Jelke, 
https://bratislava.dnes24.sk/tip-na-vylet-navstivte-zrekonstruovany-vodny-mlyn-v-
jelke-331424 (16.5.2019) 

 TASR: V sobotu si spravte čas na kultúru: Veľký prehľad programu Noci múzeí 
a galérií, https://dromedar.zoznam.sk/cl/1000919/1794551/V-sobotu-si-spravte-
cas-na-kulturu--Velky-prehlad-programu-Noci-muzei-a-galerii (17.5.2019) 

 HORVÁTH SZOMOLAI, Andrea: Múzeumok éjszakája Galántán – mackók és 
híres Esterházy asszonyok, https://muzsa.sk/muveszet/muzeumok-ejszakaja-
galantan-n-mackok-es-hires-esterhazy-asszonyok (16.5.2019) 

 LAKY, Erzsébet: Programkavalkád a Múzeumok éjszakája alkalmából. Galántán 
különlegességekkel is készülnek, 
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2019/05/18/programkavalkad-a-muzeumok-
ejszakaja-alkalmabol-galantan-kulonlegessegekkel-is-keszulnek/  
(18.5.2019) 

 PÁSZTOR, Péter: Értékes programok Felvidék-szerte a múzeumok éjszakáján, 
https://felvidek.ma/2019/05/ertekes-programok-felvidek-szerte-a-muzeumok-
ejszakajan/ (19.5.2019) 

 TASR: Mlyn v Jelke je po roku znovu otvorený, realizovali na ňom viaceré 
opravy, https://juzneslovensko.parameter.sk/sk/mlyn-v-jelke-je-po-roku-znovu-
otvoreny-realizovali-na-nom-viacere-opravy (23.5.2019) 

 TASR: Galantské trhy sa začínajú vo štvrtok, ponúkajú divadlo, tvorivé dielne aj 
výstavu medvedíkov, https://ahojmama.pravda.sk/clanky/galantske-trhy-sa-
zacinaju-vo-stvrtok-ponuk/11509-clanok.html (30.7.2019) 
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 HORVÁTH SZOMOLAI, Andrea: Vásári programok és Mátyás király várai a 
Galántai Honismereti Múzeumban, https://ma7.sk/tajaink/vasari-programok-es-
matyas-kiraly-varai-a-galantai-honismereti-muzeumban (1.8.2019) 

 TÓTHOVÁ, Iveta: Začali Galantské trhy 2019, 
http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2019-08-08-zacali-galantske-trhy-2019 
(8.8.2019) 

 CEBROVÁ, Linda: Drevený mlyn je stredoeurópskou raritou. Láka tisíce 
návštevníkov nielen zo Slovenska, https://www.startitup.sk/unikatny-dreveny-
mlyn-je-stredoeuropskou-raritou-laka-tisice-navstevnikov-nielen-zo-slovenska/ 
(19.8.2019) 

 HARASZTI, Mária: Toborzás a Fekete seregbe – irány a múzeum!, 
http://magyariskola.sk/2019/09/11/toborzas-fekete-seregbe-irany-muzeum/ 
(11.9.2019) 
   

 HARASZTI, Mária: Toborzás a Fekete seregbe – irány a múzeum!. 
https://www.televizio.sk/2019/09/toborzas-a-fekete-seregbe-irany-a-muzeum/ 
(10.9.2019) 

 DD PATRIA: Čajové posedenie vo Vlastivednom múzeu v Galante, 
http://www.patriaddgalanta.sk/index.php?page=podujatia&v=-ajov-posedenie-vo-
Vlastivednom-m-zeu-v-Galante (11.10.2019) 

 B., Majka: V galantskom múzeu prebieha výstava o hradoch Mateja Korvína a 
živote šľachty. Pôjdete sa na ňu pozrieť?, https://seredsity.sk/v-galantskom-
muzeu-prebieha-vystava-o-hradoch-mateja-korvina-a-zivote-slachty-pojdete-sa-
na-nu-pozriet/ (14.10.2019) 

 HARASZTI, Mária: Boszorkányok a múzeumban, 
https://www.televizio.sk/2019/10/boszorkanyok-a-muzeumban/ (15.10.2019) 

 LAKY, Erzsébet: Lampionos felvonulás, zeneest és boszorkányok lepik el a 
múzeumot a Galántai járásban, 
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2019/10/25/lampionos-felvonulas-zeneest-es-
boszorkanyok-lepik-el-a-muzeumot-a-galantai-jarasban/ (25.10.2019) 

 HORVÁTH SZOMOLAI, Andrea: Boszorkányok éjszakája Galántán, 
https://ma7.sk/tajaink/boszorkanyok-ejszakaja-galantan (27.10.2019) 

 HORVÁTH SZOMOLAI, Andrea: Galántai Honismereti Múzeum: ötven éve a 
mátyusföldi történelem őrbástyája, https://ma7.sk/tajaink/galantai-honismereti-
muzeum-otven-eve-a-matyusfoldi-tortenelem-orbastyaja (30.10.2019) 

 N., Baška: Naše okresné múzeum slávi 50 rokov činnosti. Prečo sa oplatí 
navštíviť?, https://seredsity.sk/nase-okresne-muzeum-slavi-50-rokov-cinnosti-
preco-sa-oplati-navstivit/  (9.12.2019) 

 MAROSI, Bianka: Karácsonyi hangulat a múzeumban, 
https://ujszo.com/regio/karacsonyi-hangulat-a-muzeumban (18.12.2019) 

 REDAKCIA: Rodinná sobota – Vianoce v múzeu, 
https://juzneslovensko.parameter.sk/sk/galanta-vlastivedne-muzeum-navstivilo-
tento-rok-viac-ako-7100-ludi (26.12.2019) 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v VMG v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov VMG za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

    
   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. 
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Židovský cintorín Hlohovec 

 
 
 
 
 
 
Veža kostola sv. Michala Archanjela 

 
Výstavná sieň – bývalý Robotnícky dom 

 
 
Hlohovský zámok 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov VMH za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 203.560 203.560 191.811,59 94 

620 Odvody 72.401 72.401 69.987,31 97 

630 Tovary a služby 77.736 77.950 91.637,48 118 

640 Bežný transfer 0 1.500 1974,62 132 

Spolu 353.697 355.411 355.411 100 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMH za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 124.500 113.982 92 

HIM ( zbierky ) - 15.554 15.546,36 100 

Spolu - 140.054 129.528,36 92 

* aj projektové dokumentácie 
 

Špecifikácia kapitálových výdavkov VMH za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Rekonštrukcia 
Robotníckeho domu 

113.982 - 
Nákup zbierkových 
predmetov 

13.546,36 977 

Depozitár 150 - 
Nákup nábytku z 19. 
stor. 

2.000 - 

SPOLU 114.132 -  15.546,36 977 

* max. 100 znakov s medzerami 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMH za rok 2019 

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 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie 

Schválená 
výška 

dotácie 

Kofinancovanie BV/KV 

1. Mesto 
Hlohovec 

Reštaurátorský 
a stavebno-
historický výskum 
NKP židovský 
dom smútku 

3.000 3.000 720 

BV 

Spolu BV 3.000 720  

Spolu KV - -  

 
 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMH za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 
Robotnícky 

dom 
- - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme VMH za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

6 

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 

Hlohovský zámok - 3.nadzemné podlažie 730 1 

 

Priestorové podmienky VMH v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre 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 nebola nová 
žiadna expozícia otvorená a ani žiadne 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: 13.167 
 
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: 13.167 

 

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: 16.000 
 
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:  13.167 
 
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: 13.167 
 
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: 13.167   
 
Expozícia je v súčasnosti využívaná ako 
výstavný priestor pre krátkodobé výstavy 
prístupná je iba časť so zvonmi z hlohoveckých 
kostolov, vybavenie hrobu grófa Jozefa Erdődyho. 

 

Františkáni na Slovensku 
rok sprístupnenia: 2002 
kurátor: I. Pastorek 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 768 
 
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 Rehoľou františkánov. Sprístupnená návštevníkom v roku 
2019 bola prvá miestnosť expozície, využívaná na krátkodobé výstavy. 

 

Porcelán, kamenina a sklo v ľudovom 
prostredí 
rok sprístupnenia: 2006   
kurátor: V. Holicová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 13.167 
 
Expozícia prierezovo dokumentuje základné 
tvary porcelánového, kameninového a skla od 
19. storočia ako panského tovaru a tovaru, ktorý sa udomácnil v ľudovej kultúre.  
 
Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
Expozícia na zámku v Hlohovci 
rok sprístupnenia: 2019 
kurátor: J. Urminský 
miesto realizácie: zámok Hlohovec 
odbor: história 
výstup: komentované prehliadky 
počet návštevníkov: 5.778 
 
Počas prehliadok sa môžete tešiť na putovanie 
virtuálnou realitou, ktorá vás prenesie v čase, 
uvidíte ako sa kedysi žilo v zámockých komnatách za čias Erdődyovcov. Nenechajte 
si tiež ujsť profesionálny výklad o histórii nášho zámku prostredníctvom sprievodcov 
Vlastivedného múzea s muzeálnou expozíciou na 3. podlaží zámku. 
 
Výstavy 

 
Tibor Struhárik a priatelia 
(16.1. – 17.2. 2019) 
vernisáž: 16.1. 2019 o 16,00 h. 
kurátor: Struháriková, Ardonová 
odbor: výtvarné umenie 
miesto realizácie: Kláštor-dolná chodba 
výstup: pozvánka, plagát, skladačka 
počet návštevníkov: 453 
 
Touto výstavou, usporiadanou pri príležitosti 
nedožitých 80. narodenín Tibora Struhárika, vzdávame hold celoživotnému dielu tohto 
vzácneho človeka, priateľa a výtvarníka. Jeho doménou boli portréty, zátišia, najmä 
kytice a pohľady na krajinu z okolia Hlohovca 
 
 
 



 

 

 

Vylovené z rieky 
 (20. 2. – 24. 3. 2019) 
vernisáž: nie 
kurátor: J. Urminský 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
odbor: archeológia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 832 
 
Výstava ponúka 13 príbehov archeolo-gických nálezov, vylovených v rieke Váh za 
uplynulých 30 rokov, od praveku do konca stredoveku. Viaceré z nich sú unikátnymi 
nálezmi nielen pre región, ale aj pre vývoj osídlenia Slovenska. 
 
Vesmír očami detí  
(08.3. – 25.3.2019) 
vernisáž:  nie 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: astronómia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 304 
 
Výstava víťazných prác súťaže organizovanej 
Hvezdárňou a planetáriom Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. 
 
Minerály sveta 
(27.3. – 12.5.2019)  
vernisáž: nie 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: geológia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 765 
 
Výstava, prevzatá zo Západoslovenského 
múzea v Trnave, prezentuje rozsiahlu 
mineralogickú zbierku múzea. Realizované v spolupráci s RNDr. Miroslavom 
Hornáčkom. 

 

Rastliny pod vyhliadkou Šianec  
(27.3. – 12.5.2019)  
vernisáž:nie 
kurátor: M. malovcová 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: botanika 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 765 
 
Botanická výstava z výsledkov zberu na lokalite 
Šianec. Z celkového počtu pozorova-ných druhov prezentuje aktuálna výstava 51 



 

 

 

rastlín. Na návštevníkov čaká okrem uvedených taxónov vysoké percento liečivých 
rastlín, ale aj invázne druhy.  
 
 
Z pamätnice Vlastivedného múzea 
v Hlohovci 
(16.5. – 18.6.2019) 
finisáž: 18.6.2019 
kurátor: odborní zamestnanci múzea 
miesto realizácie: Františkánsky kláštor 
odbor: história, botanika, národopis, zoológia 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 695 
 
Výročná výstava k 60. výročiu vzniku 
Vlastivedného múzea v Hlohovci. 
 
 
 
 
Výstava bonsajov 
(21.6. – 23.6.2019) 
vernisáž: - 
kurátor: Martina Vyhlidalová 
miesto realizácie: kláštor – dolná chodba 
odbor: botanika 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 230 
 

V sobotu dňa 22. júna 2019 sa môžu 
návštevníci priamo od vystavovateľov 
dozvedieť ako správne pestovať bonsaje. 
Vystavovatelia predvedú i názornú ukážku 
tvarovania bonsajov. 
 

 

Suiseki 
(24.6. – 14.7.2019) 
vernisáž: - 
kurátor: Vyhlidalová, Urminský 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: geológia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 590 
 
14. ročník výstavy Slovenskej asociácie 
suiseki. Výstavy sa zúčastnili slovenskí a aj 
zahraniční vystavovatelia kameňov mimoriadnej krásy, vytvarované len samotnou 
prírodou. Ich forma i povrch sa vytvorili pod vplyvom chemickej, vodnej, tepelnej či 
veternej erózie. 



 

 

 

Môjmu srdcu najbližšie 
(07.7. – 30.9.2019) 
vernisáž: 07.07.2019 o 15,30  h.  
kurátor: J. Urminský, Brezovský 
miesto realizácie: zámok Hlohovec – 3. NP 
odbor: grafika 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 2.608 
 
Autorská výstava papierových modelov 
Miloslava a Mateja Brezovských. 
 
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny 
a SNP 
(28.8. – 29.9.2019)  
vernisáž: - 
kurátor: J. Hrdlička 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 490 
 
Výstava prezentujúca prierezovo míľniky osmičkových rokov v 20. storočí. 

 

Slávni otcovia  
(8.8. – 29.9.2019)  
Vernisáž: 8.8. o 16,00 h. 
kurátor: Beáta Krasňanská 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 549 
 

Autorská výstava obrazov Beáty Krasňanskej. 
Výstavu tvoria predovšetkým obrazy s Cyrilometodskou tematikou. 
 
EX LIBRIS – téma „Vráťme sa do rozprávky“ 
(4.10. – 4.11.2019) 
vernisáž: 4.10.2019 o 15,30 h. 
kurátor: ELAP Hlohovec 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, pozvánka, bulletin 
počet návštevníkov: 732 
 

Výstava bienále súťaže EX LIBRIS v tvorbe 
detskej knižnej značky. 
 
 
 



 

 

 

Čarovný detail Víťazoslava Chrenka  
(4.10. – 4.11.2019)  
vernisáž: 4.10.2019 o 15,30 h. 
kurátor: ELAP Hlohovec 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát,  
počet návštevníkov: 732 
 

Autorská výstava grafík exlibristu Víťazoslava 
Chrenka. 
 
Cogito (Tvorím) ergo sum 
(11.10. – 23.3.2019)  
vernisáž: 11.10.2019 o 16,00 h. 
kurátor: Slavomíra Valachová 
miesto realizácie: Hlohovský zámok – 3. NP 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 2132 
 

Výstavné priestory hlohovského zámku ožili 
pestrými maľbami a kresbami. Svoju tvorbu 
predstavili žiaci výtvarného odboru ZUŠ 
Hlohovec. 
 
Jozef Krivda – Krajinomaľba a kostoly 
hlohovského dekanátu 
(6.11. – 8.12.2019)  
vernisáž: 6.11. 2019 o 17,30 h. 
kurátor: Jozef Krivda 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 823 
 

Autorská výstava zaujímavých pohľadov  
na kostoly hlohovského dekanátu amatérskeho maliara Jozefa Krivdu. 
 
Zázračný ateliér – MŠ združenia OMEP 
(6.11. – 19.1.2020)  
vernisáž: 6.11. 2019 o 14,30 h. 
kurátor: Valovičová 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 806 
 
Výtvarná prezentácia prác detí materských 
škôl. 



 

 

 

 
Spomienky na november 1989 
(11.11. – 8.12.2019)  
vernisáž: - 
kurátor: Hrdlička, Urminský 
miesto realizácie: expozícia Fantiškáni na 
Slovensku 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 768 
 
Výstava konajúca sa pri príležitosti 30. výročia 
novembrových udalostí v roku 1989. Výstava pozostáva prevažne z fotografií a 
novinových výtlačkov. Prezentovaná bola v priestoroch františkánskej expozície v 
hlavnej budove múzea. 
 
Tajomstvá trinástej komnaty – depozit  
č. 19 (zoológia) 
(11.12. – 9. 2. 2020)  
vernisáž: - 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: zoológia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 822 
 
Jedna zo zriedkavých možností vidieť to najzaujímavejšie z depozitára zoologickej 
zbierky nášho múzea. Viaceré exmpláre sa hrdia prvenstvami rôzneho druhu, napr. 
najťažší lietajúci vták sveta, najväčší vodný vták sveta či najrýchlejší živočích 
planéty. 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Čarovná moc rastlín 
 (7.2. – 31.3.2019)  
vernisáž: 7. februára 2019, 17,00 h. 
kurátori: Ing. Kristína Urbanová, SMOPAJ 
v Liptovskom Mikuláši, RNDr. Miroslava 
Malovcová PhD., Vlastivedné múzeum 
v Hlohovci, Mária Diková, vedúca Mestského 
múzea – Fándlyho fary v Seredi 
miesto realizácie: Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi 
odbor: botanika 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 547 
 
Prírodovedná výstava predstavuje históriu a využívanie liečivých rastlín pri liečení 
rôznych chorôb, problematiku chránených liečivých rastlín. Panelová náučná časť 
výstavy je doplnená o herbár liečivých rastlín a prezentované sú i voľne sušené 
rastliny z okolia. 



 

 

 

Padli, aby sme my žili - Trnavská posádka a 
odboj na západnom Slovensku počas SNP   
(30.8.2019 – 31.8.2020)  
vernisáž: 30. 8. 2019 o 17,00 h. 
kurátor: L. Duchoňová 
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum v 
Trnave 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia  
počet návštevníkov: 5.470 

Zapožičanie zbierkových predmetov Západoslovenskému múzeu v Trnave na 
výstavu.  
 
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny 
a SNP 
(1.10.2019 – 29.11.2019)  
vernisáž: - 
kurátor:  
miesto realizácie: Nyáryovská kúria, Bučany 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 110 
  
Výstava približujúca obdobie Slovenskej 
republiky (1939-1945) a priebeh SNP.  
V spolupráci s Vlastivedným múzeom v 
Hlohovci. 
 
 
 
 
Čaro Vianoc – výstava vianočných ozdôb 
a tradičných hračiek 
(2. 12. – 15. 1. 2020)  
vernisáž: - 
kurátor: Juraj Krištofík 
miesto realizácie: Múzeum SNR v Myjave 
odbor: história 
výstup: plagát, komentovaná prehliadka 
počet návštevníkov: 250 
 
Zapožičanie vianočných ozdôb z továrne Rozvoj 
Hlohovec a ich návrhov Múzeu Slovenských 
národných rád v Myjave. Návštevník môže na 
výstave vidieť tradičné drevené ozdoby, koníky 
a iné hračky typické pre obdobie 1. ČSR ako aj 
ozdoby, ktoré zdobili vianočné stromčeky v 
časoch ČSSR.  
 



 

 

 

Vernisáže 
 
Tibor Struhárik a priatelia (16.1.2019, o 16,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor - refektár 
počet návštevníkov: 40 
Výtvarná tvorba Tibora Struhárika a jeho priateľov. 
 
Môjmu srdcu najbližšie (7.7.2019 o 15,30 h.) 
miesto konania: hlohovský zámok – 3. NP 
počet návštevníkov: 30 
Výstava papierových modelov Miloslava a Mateja Brezovských. 
 
Slávni otcovia (8.8.2019 o 16,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor - refektár 
počet návštevníkov: 40 
Autorská výstava obrazov Beáty Krasňanskej. 
 

EX LIBRIS – téma „Vráťme sa do rozprávky“ (4.10.2019 o 15,30 h.) 
miesto realizácie: Kláštor františkánov - refektár 
počet návštevníkov: 60 
Výstava bienále súťaže EX LIBRIS v tvorbe detskej knižnej značky. 
 
Čarovný detail Víťazoslava Chrenka ( 4.10.2019 o 15,30 h.) 
miesto realizácie: Kláštor františkánov - refektár 
počet návštevníkov: 60 
Autorská výstava grafík exlibristu Víťazoslava Chrenka. 
 
Cogito (Tvorím) ergo sum (11.10.2019 o 16,00 h.) 
miesto konania: nádvorie Hlohovského zámku 
počet návštevníkov: 110 
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ v Hlohovci, realizovaná v spolupráci so S. 
Valachovou. 
 

Jozef Krivda - Krajinomaľba a kostoly hlohovského dekanátu  
(6.11.2019 o 17,30 h.) 
miesto realizácie: Kláštor – refektár 
počet návštevníkov: 40 
Autorská výstava zaujímavých pohľadov na kostoly hlohovského dekanátu 
amatérskeho maliara Jozefa Krivdu. 
 
Zázračný ateliér – MŠ združenia OMEP (6.11.2019 o 14,30 h.) 
miesto realizácie: Kláštor - refektár 
počet návštevníkov: 20 
Výtvarná prezentácia prác detí materských škôl. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Festival enviromentálneho filmu (27.3. – 
12.5.2019) 
organizátor: VMH 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor - refektár 
výstup:  
počet návštevníkov: 723 
 
17. ročník environmentálneho festivalu - 
prehliadka filmov, videoprogramov s tematikou 
ochrany prírody a životného prostredia. Zapožičané sú z videotéky Slovenskej 
agentúry životného prostredia a pochádzajú z kolekcie Medzinárodného festivalu 
filmov o životnom prostredí ENVIROFILM. 
 
Noc múzeí a galérií 
18.5.2019 od 16,00 – 20,00 h.  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: refektár 
výstup:  
počet návštevníkov: 50 
 
VMH pripravilo klavírny koncert Bibiany 
Miškolciovej, konajúci sa o 17.00 v refektári 
múzea. 
 
Ostatné 
 
Vansovej Lomnička 
8.3.2019 o 16,30 h.  
organizátor: Únia žien, ELAP, VMH 
miesto realizácie: refektár VMH 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 
 
Okresné kolo súťaže dievčat a žien v prednese 
poézie a prózy. Táto súťaž vznikla na počesť spisovateľky, redaktorky prvého 
slovenského ženského časopisu Dennica Terézie Vansovej. 
 
Deň zámockých pivníc 
7.4.2019 13.30, 15,30 a 17,30 h 
organizátor: VMH 
miesto realizácie: zámocká záhrada  
výstup: prednáška  
počet návštevníkov - 150  
   
Komentovaná prehliadka zámockých pivníc a 
objektov. Sprevádza Mgr. Jozef Urminský. 
 



 

 

 

Noc múzeí a galérií 
18.5.2019 od 16,00 – 20,00 h.  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: refektár, átrium, horná chodba 
VMH 
výstup: - 
počet návštevníkov: 150 
 
VMH pripravilo klavírny koncert Bibiany 
Miškolciovej, konajúci sa o 17.00 v refektári 
múzea, o 18.30 na hornej chodbe múzea nasleduje prednáška Jozefa Urminského zo 
spomienok Heleny Oberndorf- Erdody, o 20.00 v átriu múzea prednáša Marián 
Kamenčík – Hlohovské literárne záhady, aféry a mystifikácie. 
 
Slávnostné odhalenie tabule 
19.5.2019 o 11,00 h. 
organizátor: Obecný úrad Dolné Otrokovce 
v spolupráci s VMH 
miesto konania: Obecný úrad Dolné Otrokovce 
výstup: - 
počet účastníkov: 20 
 
Slávnostné odhalenie tabule z vďaky rodine 
Čižmárikovej a ďaľším obyvateľom Dolných 
Otrokoviec, ktorí v rokoch  1944-1945 riskovali svoje životy, aby zachránili 9 
židovských spoluobčanov. V roku 2019 dali tabuľu na pamiatku tohto hrdinského činu 
zhotoviť rodáci Zoltán a Marta Goldberger. 
  
Literárne potulky Hlohovcom 3.  
25.5.2019 od 9,00 – 13,00 h.  
organizátor: Marián Kamenčík 
miesto realizácie: zámocký park, oratórium 
výstup: - 
počet návštevníkov: 70 
 
Literárne potulky Hlohovcom sa po roku opäť 
hlásia so zaujímavou trasou, nielen ulicami 
mesta, ale aj riadkami či veršami kníh. Pri 
čítaní diel na nezvyčajných miestach Hlohovca, ktoré vstúpili do románov a básní, vás 
budú sprevádzať známi recitátori a literárne či kultúrne aktívni Hlohovčania. 
 
Víkend otvorených parkov a záhrad  
2.6.2019 o 15,00 h. 
organizátor: mesto Hlohovec 
prednášajúci: J. Urminský, B. Varga, M. 
Malovcová 
miesto realizácie: zámocká záhrada 
výstup:  
počet návštevníkov: 50 
 



 

 

 

Komentovaná prehliadka náučného chodníka Zámocký poznávací okruh v rámci 
podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.  
 
Slávnostné odhalenie busty Arpáda Felcána  
12.6.2019 o 10,00 
organizátor: ZŠ s MŠ A. Felcána v Hlohovci 
v spolupráci s VMH 
miesto realizácie: ZŠ s MŠ A. Felcána 
v Hlohovci 
výstup: publikácia 
počet návštevníkov: 100 
Na základnej škole Arpáda Felcána slávnostne 
odhalili bustu významnému historikovi, 
spisovateľovi a učiteľovi, po ktorom škola nesie meno. 
 
História antisemitizmu, holokaust a vzostup 
radikálnej pravice 
9.9.2019 od 9,00 do 12,00 h.  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: refektár 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 70 
 
O tom, aké dôležité je pripomínať si tragické 
udalosti holokaustu, objasňovať si súvislosti v 
celkovom politickom, historickom a spoločenskom kontexte, vnímať potenciálnu  
hrozbu paralely, sme si potvrdili na prednáške , ktorej sa zúčastnili študenti OA 
a gymnázia. Študentom prednášala historička, pedagogička a spisovateľka Nina 
Paulovičová PhD, žijúca v Kanade. 
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
14. – 15.9.2019 od 15,00 do 18,00 h.  
organizátor: VMH 
miesto realizácie:  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 532 
 
Hlohovec sa v rámci podujatí v Trnavskom 
samosprávnom kraji pridáva 14. 9. otvorením 
vyhliadky na veži kostola sv. Michala v centre 
mesta, 15. 9. komentovanou prehliadkou židovského cintorína s názvom „Po stopách 
Dávidovej hviezdy“ a 25. 9. celodennou bezplatnou prehliadkou obnoveného Zámku 
Hlohovec. 
 
Otvorenie letnej sezóny na zámku 
v Hlohovci  
(1.6.2019 – december 2019 )  
organizátor: VMH 
miesto realizácie: zámok v Hlohovci 
výstup: komentované prehliadky 



 

 

 

počet návštevníkov: 5.778 
 
Počas prehliadok sa môžete tešiť na putovanie virtuálnou realitou, ktorá vás prenesie 
v čase, uvidíte ako sa kedysi žilo v zámockých komnatách za čias Erdődiovcov. 
Nenechajte si tiež ujsť profesionálny výklad o histórii nášho zámku prostredníctvom 
sprievodcov Vlastivedného múzea s muzeálnou expozíciou na 3. podlaží zámku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 SNM - Konzultácia ohľadom entomologickej zbierky múzea a nálezov chráneného 

hmyzu skalafa škvrnitokrídleho v okolí Hlohovca pre RNDr. Vladimíra Janského 
(B. Varga). 

 Západoslovenské múzeum v Trnave – konzultácia s etnografkou Mgr. Anetou 
Vlčkovou ohľadom zbierkových predmetov z pozostalosti trnavského 
zberateľa Štefana Cyrila Parráka (S. Koleničová) 

 Západoslovenské múzeum v Trnave - poskytnutie črepového materiálu z doby 
rímskej z germánskeho obydlia v Bučanoch na študijné účely Mgr. Andrejovi 
Sabovovi (P. Novosedlík) 

 SNM - konzultácia ohľadom nálezu vzácneho hmyzu ságy stepnej pri Hlohovci  pre 
RNDr. Vladimíra Janského, (B. Varga). 

 Mestské múzeum v Seredi - konzultácie pri príprave výstavy „Čarovná moc rastlín“ 
pre Máriu Dikovú (M. Malovcová) 

 SPU Nitra - Konzultácia s Dr. Ž. Paukovou – výskyt pajaseňa žliazkatého v 
Hlohovci a jeho blízkom okolí (M. Malovcová) 

 Spolupráca s riaditeľom sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR 
ohľadom spísania počtu zbierkových predmetov alebo archeologických nálezov,  
ktoré sú zbraňami, strelivom alebo ich komponentami, (S. Koleničová). 

 Zabezpečenie spektrálnej analýzy (röntgenová fluorescenčná analýza) keltských 
mincí z Dvorníkov, miestnej časti Posádka na Gemologickom ústave FPV UKF 
v Nitre u doc. RNDr. Jána Tirpáka, CSc. (P. Novosedlík) 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 spolupráca na tvorbe Náučného chodníka Stromovina Bojničky (B. Varga). 
 spolupráca na tvorbe náučných chodníkov v obciach: Tekolďany, Horné 

Otrokovce, Horné Trhovište, Tepličky, Merašice, Dolné Trhovište a Pastuchov (B. 
Varga, J. Urminský). 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
- 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 UKF v Nitre – študent Patrik Forró - konzultácie ohľadom muzeálnej zbierky vážok 

v okolí Hlohovca pre potreby bakalárskej práce (B. Varga). 
 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 účasť na zasadnutiach Komisie pre tvorbu zbierok (VMH) 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Fraštacké noviny - konzultácia ohľadom života zvierat (redaktorka Z. Bartošová – 

9.7., 18.7.) - (B. Varga) 
 Ústredie Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica - Správy o výsledku 

prieskumu a výskumu chránených živočíchov za rok 2018 (B. Varga). 



 

 

 

 Ústredie ŠOP SR Banská Bystrica -  Správy o výsledku prieskumu a výskumu 
chráneného územia PR Sedliská a ďalších nechránených lokalít v okrese 
Hlohovec za rok 2018 (B. Varga) 

 Ústredie ŠOP SR Banská Bystrica - Vypracovanie a zaslanie správ o výsledku 
prieskumu a výskumu za rok 2018, (M. Malovcová). 

 Determinácia rastlín a húb pre verejnosť: p. Sklenárová konzultácia ohľadom 
Stenactis annua, Muscari botryoides, (M. Malovcová) 

 ibot.sav.sk/cdf - spolupráca pri vytváraní Centrálnej databázy fytocenologických 
zápisov (M. Malovcová) 

 Určovanie numizmatického materiálu záujemcom (P. Novosedlík) 
 sprevádzanie p. Mareka Gilányiho z Bratislavy po heraldických pamiatkach okresu 

Hlohovec  (1.7., P. Novosedlík) 
 Konzultácia s matričným úradom a evanjelickou farnosťou v Edingene ohľadom 

potvrdenia miesta narodenia Jozefa Seilnachta, (S. Koleničová). 
 poskytnutie informácií o Terézii Erdődyovej, rod. Pálffyovej (1727-1810) a Alžbete 

Erdődyovej, rod. Mayerovej (? – 1864) Samuelovi C. Dotsonovi z Durhamu, NC, 
USA (P. Novosedlík) 

 Správa CHKO Malé Karpaty - konzultácia ohľadom PR Sedliská s Mgr. Darinou 
Válkovou, 28. 11. (B. Varga). 

 Poskytovanie informácií Centrálnemu katalógu periodík.  (M. Kamenčík). 
 Poskytovanie knižničných a konzultačno-bibliografických služieb, , knižnica 

Vlastivedného múzea v Hlohovci, (M. Kamenčík). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Prednáška o zaujímavostiach fauny 

a flóry okresu Hlohovec (14.2.2019) 
prednášajúci: B. Varga 

 miesto realizácie: ZŠ Zelenice 
 počet účastníkov: 15 
Vybraným žiakom druhého stupňa ZŠ s 
MŠ Dolné Zelenice boli formou 
komentovanej prehliadky fotografií 
prezentované rastliny a živočíchy regiónu 
Hlohovecka, ktoré sú zaujímavé svojím 
vzhľadom  či spôsobom života. 

 
 Beseda o vtáctve (26.4.2019) 

prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: MŠ na Vinohradskej ul. 
v Hlohovci 
počet účastníkov: 61 
Deťom vo veku 5 - 6 rokov bola formou 
rozhovoru spojeného s ukážkami dermo-
plastických preparátov priblížená stavba 
tela, spôsob života i konkrétne druhy 
vtáctva, s ktorým sa môžu v prírode 
stretnúť. 

 
 Prednáška o Manckovičovej tlačiarni 

v Hlohovci a renesančnej vzdelanosti 
v meste (22.2.2019) 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Stredná združená škola 
v Hlohovci 
počet účastníkov: 12 
Prednáška študentom grafiky o renesan-
čnej literatúre a knižnej kultúre v Hlohovci. 
Priblíženie podoby prvých postupov 
kníhtlače a spracovania kníh. 

 
 Prednáška pre školské spevácke zbory 

z Trenčína, Krakova a Ľubľany o histórii 
zámku a jednotlivých miestnostiach 
v slovenskom a anglickom jazyku 
(20.3.2019) 
prednášajúci: S. Koleničová 
miesto realizácie: hlohovský zámok 
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počet účastníkov: 90 
Prednáška pre školské spevácke zbory z Trenčína, Krakova a Ľubľany o histórii   
zámku a histórii rodu Erdödy, spojená s prehliadkou zrekonštruovaných miestností 
zámku  v slovenskom a v anglickom jazyku. 

 
 Prednáška o histórií zámku v Hlohovci 

pre návštevníkov zo Švajčiarska 
v anglickom jazyku (27.5.2019) 
prednášajúci: S. Koleničová 

 miesto realizácie: hlohovský zámok 
počet účastníkov: 28 
Prednáška o histórii zámku a histórii rodu 
Erdödy, spojená s prehliadkou zrekon-
štruovaných miestností zámku v 
anglickom jazyku. 
 

 „Mesto stromov“ (6.10.2019 od 14,00 h.) 
prednášajúci: Branislav Varga a Miroslava 
Malovcová 
organizátor: OZ Čas pre rodinu 
miesto realizácie: zámocká záhrada 
počet účastníkov: 20 
Komentovaná prehliadka náučného 
chodníka Zámocký poznávací okruh 
v rámci občianskeho projektu „Mesto 
stromov“  
 
 

 Česko-slovenské vzťahy od roku 1918 
do konca roku 1992 (október 2019) 
prednášajúci: Jozef Hrdlička 
miesto realizácie: Česká republika, Praha  
počet účastníkov: 40 
Prednáška pre Klub spoločenských vied, 
OZ.   

 
 
 
 
 Z Hlohovca do Honolulu a späť – 

slovom a obrazom. (24.10.2019).   
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: AXA klub, Mestská 
knižnica Hlohovec   
počet účastníkov: 60 
Oboznámenie návštevníkov podujatia s 
literárnymi aktivitami Rudolfa Dilonga v 
Hlohovci. Zdôraznenie jeho úlohy pri 
aktivitách tvoriacej sa literárnej bunky 
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mladých nadrealistických autorov z Hlohovca. 
 

 Prednáška Cimrmanova vzdušná stopa 
v Hlohovci alebo k nepoznaným 
začiatkom aviatiky v tomto meste. 
Nietzscheho se neboj. 
Cimrmanologický seminár. (4.11.2019) 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie Divadlo za hradbami, 
Brno  
počet účastníkov: 150 
Prednáška, ktorá vychádza z iniciatívy 
osadenia pamätnej tabule českému 
velikánovi J. Cimrmanovi na vyhliadke Šianec v Hlohovci. Ide o spojenie 
historických dokumentov s cimrmanovskou „mytológiou“ a tradíciou a vytvorenie 
príbehu o jeho vzťahu k mestu Hlohovec. 
 

 Literárne potulky Trnavou. (6.11.2019) 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Trnava 
počet účastníkov: 30 
Sprevádzanie po literárnych pamiatkach 
Trnavy v rámci Týždňa vedy a techniky. 
 
 
 

 Pozvaná prednáška Rudolf Dilong a 
hlohovská literárna avantgarda. 
(11.11.2019) 
Prednášajúci: M. Kamenčík 
Miesto realizácie: Filozofická fakulta 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
Nitra 
Počet účastníkov: 25 
Prednáška o literárnych tradíciách 
Hlohovca, ktoré sa viažu na pôsobenie R. Dilonga a jeho avantgardne ladenú 
literárnu tvorbu. 
 

 Pietna spomienka pri pamätníku 
padlým v prvej svetovej vojne. 
(11.11.2019) 
moderátor podujatia a prednášajúci: M. 
Kamenčík 
Miesto realizácie: Hlohovec 
Počet účastníkov: 30 
Spomienkové podujatie spojené 
s prednáškou - Veľká vojna a Hlohovec. 
 
 
 



 

 

 

 „Hmyz v meste“ (18.11.2019)  
 prednášajúci: B. Varga 
 miesto realizácie: Hlohovec  
 počet účastníkov: 15 
Prednáška „Hmyz v meste“ pre OZ Čas 
pre rodinu v rámci občianskeho projektu 
„Mesto stromov“. 
 
 

 Komentované prehliadky na vyhliadke 
veže Kostola sv. Michala Archanjela 
(počas celého roka 2019) – kometované 
prehliadky 
prednášajúci: J. Urminský, J. Hrdlička, P. 
Novosedlík, M. Kamenčík, B. Varga, E. 
Knotek, S. Koleničová, A . Kleimanová 
miesto realizácie: veža Kostola sv. Michala 
Archanjela 
počet účastníkov: 2.140 
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 2019)  
prednášajúci: J. Urminský, M. Kamenčík 
miesto realizácie: židovský cintorín, 
Hlohovec 
počet účastníkov: 382 
Tematický výklad k dejinám židovskej 
komunity v Hlohovci a k histórii 
židovského cintorína.  

 
 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Odborný výklad k výstave Vylovené z rieky 7.3.2019 o 10,00 h., pre žiakov 

základných škôl v Hlohovci, počet účastníkov 50, prednášajúci: J. Urminský, P. 
Novosedlík 

 Slovensko v rokoch II. svetovej vojne a SNP. Sprevádzanie a prednášky k 
výstave vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (august – september 2019), počet 
účastníkov 170, prednášajúci: J. Hrdlička. M. Kamenčík 

 Spomienky na november 1989 Sprevádzanie a prednášky k výstave vo 
Vlastivednom múzeu v Hlohovci (11.11. – 8.12.2019), počet účastníkov 110,  
prednášajúci: J. Hrdlička  

 Tajomstvá trinástej komnaty – depozit č. 19 (zoológia) Sprevádzanie a 
prednášky k výstave vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (11.12. – 9. 2. 2020), 
počet účastníkov 50, prednášajúci: B. Varga 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
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 Staroveké Grécko (18. 2. 2019) 

prednášajúci: Marián Kamenčík 
miesto realizácie: MŠ Nábrežie Hlohovec 
počet účastníkov: 24 
Program pre deti MŠ Nábrežie na témy staroveké Grécko. 

 
 Zvládneme TO (25. 2. 2019) 

prednášajúci: Marián Kamenčík 
miesto realizácie: zámok Hlohovec 
počet účastníkov: 14 
Program pre jarný tábor iniciatívy Zvládneme TO na hlohovskom zámku.  
 

 Malí rytieri Mesta ruží (17. 6. 2019) 
prednášajúci: Marián Kamenčík 
miesto realizácie: refektár Vlastivedného múzea a františkánsky park 
počet účastníkov: 130 
Vyhodnotenie celoročnej súťaže pre škôlkarov Malí rytieri Mesta ružía uvedenie 
publikácie Pokľakni k studničke. Pamätník Malých rytierov Mesta ruží z výprav za 
hlohovskými studničkami, refektár Vlastivedného múzea a františkánsky park. 
 

 Odkaz Milana Rastislava Štefánika (3. 7. 2019) 
prednášajúci: Marián Kamenčík 
miesto realizácie: Planetárium a hvezdáreň Hlohovec 
počet účastníkov: 40 
Organizovanie Detskej univerzity UCM – Odkaz Milana Rastislava Štefánika – pri 
príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. 

 
 Flóra a fauna Hlohovca (11.11.2019)  

 prednášajúci: Branislav Varga 
 Miesto realizácie: Hlohovec - múzeum 
 Počet účastníkov: 65 
Dve prednášky o flóre a faune Hlohovca pre študentov prímy, sekundy a 1. ročníka 
Gymnázia I. Kupca v rámci Týždňa globálneho vzdelávania. 
 

 Tvorba zadaní 4. ročníka aktivity v spolupráci s MŠ Nábrežie Hlohovec s názvom 
„Rytieri Mesta ruží“ na tému Hlohovské mosty - tvorené priebežne počas celého 
roka 2019 – aktivita sa bude realizovať v roku 2020, realizátor: Marián Kamenčík 
 

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 2019 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

7 2016 2023 

 
V roku 2016 ukončilo VMH komplexnú revíziu zbierkového fondu, ktorá prebieha 
v sedemročných cykloch.  
V roku 2019 realizovalo VMH čiastkovú revíziu zbierkových predmetov z fondu 
botanika (marec – august 2019) a začalo čiastkovú revíziu zbierkového fondu Staršia 
história (1.4. do 31.12.2019), ktorej ukončenie je naplánované na 1. polrok 2020. 
 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 15.794  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 0 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie – 0 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na vyradenie – 5 
 
Výsledkom posledného 7 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 1.742 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 12 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 

 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov VMH do iných organizácií za rok 2019 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR SPM Nitra 1. 1. 2019 31.12. 2019 výstava 1 

Oú Pobedim 1. 1. 2019 31.12. 2019 výstava 31 

Oú Veselé 1. 1. 2019 31.12. 2019 výstava 27 

Západoslovenské 
múzeum  

1. 1: 2019 30.4.2019 výstava 33 

SNM – 
Archeologické 
múzeum 

1. 1. 2019 31.12. 2019 výstava 12 

Ján Vidlička, 
Hlohovec 

1. 1. 2019 31.12. 2019 výstava 2 

Evanjelický a.v. 
farský úrad 

1. 1. 2019 31.12. 2019 výstava 5 

Kultúrno 
spoločenské 
centrum  
v Bučanoch 

19.11.2018 28.2. 2019 výstava 16 

Západoslovenské 
múzeum 

4.7. 2019 6. 7. 2020 výstava 5 

Mestské múzeum 
Sereď 

17.12.2018 10. 4. 2019 
výstava 

16 



 

 

 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky - - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

- - - - - 

SPOLU 148 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMH za rok 2019 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Minerály sveta Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

25.3.2019 – 
13.5.2019 

93 Mineralogická zbierka ZSM 

Historický portrét 
a grafika 

SNM – Múzeum 
Červený Kameň 

1.7..2013 – 
31.12.2020 

1 Rodokmeň rodiny Erdödi 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v VMH za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Reštaurovanie historického nábytku  1 123stolárstvo s.r.o. , Výhon 
598/10, 922 42 Madunice 

900 

Rekonštrukcia Sv. Jána - drevorezba 1 p. Beáta Krasňanská  580 

Spolu 2  1.480 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMH v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2019 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Staršia a novšia 
história 

29.459 5.650 11.360 38,56 - 

Etnografia 9.374 3.245 9.118 97,27 - 

Numizmatika 4.005     366 3.885 97 - 

Archeológia  2.605   258 2.551 97,3 - 

Zoológia 69.239 - - - - 

Botanika 13.045 - - - - 

Geológia 597 - - - - 

SPOLU 128.244 9.519 17.796 13,88 - 

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

 
 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v VMH v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

4.4.2019 49 1.201 - - 

24.9.2019 186 3.559 - - 

4.12.2019 462 4.999,8 - - 

17.12.2019 1 7.358,16 - - 

SPOLU 698 17.118,16 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

2 

Štátny archív Trnava 
Prednášková a metodická 
činnosť 

- - 

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

2 
Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave 

Spoločné výskumné projekty 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 2 

Univerzita Komenského 
v Bratislave – FF Katedra 
archeológie 

Spoločné výskumné projekty 

Štátny archív Trnava 
Prednášková a metodická 
činnosť 

 
Členstvo v odborných organizáciách  
 
 Zväz múzeí na Slovensku 

výška členského: 114 € 
Zväz múzeí na Slovensku pôsobí ako záujmové profesijné združenie múzeí na 
Slovensku od roku 1990. Jeho sídlom je Banská Bystrica. Poslaním ZMS je 
presadzovať a rozvíjať záujmy múzeí, koordinovať činnosť múzeí, podporovať 
múzejníctvo na Slovensku.  
Dôvod členstva: Odborná spolupráca s členskými múzeami ZMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
- 
Vedecká alebo umelecká monografia  
 Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf Dilong 

a hlohovská literárna avantgarda  
autor: Marián Kamenčík 
vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC 
tlač: tribun.eu 
ISBN 978-80-971313-6-4 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 250 
formát: A5 
väzba: tvrdá 
rozsah:  412 strán 
reprodukcie: 0 farebných a 140 čiernobielych 
reprodukcií 
 

      Monografia literárneho historika Mariána Kamenčíka, v ktorej prináša originálny 
pohľad na pätnásťmesačné pôsobenie významnej osobnosti slovenskej katolíckej 
moderny Rudolfa Dilonga vo františkánskom kláštore v Hlohovci. Pozornosť venuje 
najmä jeho výraznému vplyvu na nádejné literárne talenty, ktorými boli Hlohovčania 
Ivan Kunoš (Kupec), Michal Masaryk či mnohí ďalší. 
 
 
 
 



 

 

 

 Pokľakni k studničke. Pamätníček malých 
rytierov Mesta ruží z výprav  
za hlohovskými studničkami.  
autor: Marián Kamenčík a kolektív autorov 
vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC 
tlač: tribun.eu 
ISBN: 987-80-971313-7-1 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 110 kusov 
formát: A5 
väzba: tvrdá 
rozsah: 172 strán 
reprodukcie: 120 farebných a 10 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Kniha vychádza z projektu realizovaného MŠ 
Nábrežie 23 v Hlohovci s názvom „Rytieri Mesta ruží“. Úlohou detí je navštevovať 
zaujímavé, hoci málo známe miesta Hlohovca a okolia. V 3 ročníku navštevovali 
studničky. Podarilo sa identifikovať 16 studničiek a prameňov. Druhá časť knihy 
prináša pre deti desať povestí, legiend a príbehov spojených s hlohovskými 
studničkami. Poslednú časť tvorí akýsi zborníček, kde nájdete informácie o tom, 
čo znamenala studničná voda pre Hlohovčanov v každodennom živote, akú úlohu 
zohrávala v ľudovej kultúre, kde a prečo vznikali studničky, aký mali význam pre 
ľudí i hospodárstvo a ,mohé iné informácie. 
 

 Rozbehal som Bojničky. Príbeh trenéra Jána Šišku a Atletického klubu 
Bojničky. 
autor: Marián Kamenčík a Jozef Kamenčík 
vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC 
tlač: tribun.eu 
ISBN 978-80-971313-9-5 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 kusov 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 74 strán 
reprodukcie: 0 farebných a 50 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Kniha vychádza pri príležitosti 25. výročia založenia 
Atletického klubu Bojničky, na ktorého konte je už 31 
titulov Majstrov Slovenska a vyše stovka pódiových umiestnení. Publikácia je 
zároveň poďakovaním trénerovi Jánovi Šiškovi za jeho oddanosť športu, atletike a 
trénerskému poslaniu. Jeho ústami v podobe rozsiahleho rozhovoru podáva 
základné informácie o tom, kde a ako sa s atletikou spoznal a ako ho sprevádza 
celým životom. V druhej časti knihy je zverejnený štatistický prehľad najlepších 
výsledkov klubu. Kniha tak slúži ako kronika klubu, keďže okrem textových 
informácií obsahuje aj bohatý obrazový materiál. 



 

 

 

 
 Arpád Felcán (1900 – 1944). Perom a kriedou. 

Život rebelujúceho autora.  
autor: Jozef Urminský a kolektív  
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Hlohovci – 
Základná škola s materskou školou Arpáda Felcána 
tlač: Foreko s.r.o., Sereď 
ISBN / ISSN:  - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad:   300 kusov 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah:  28 strán 
reprodukcie: 0 farebných a 25 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Publikácia vyšlôa pri príležitosti slávnostného odhalenia busty hlohovského 
rodáka, pedagoga, historika a politika Arpáda Felcána. Obsahuje tri štúdie: prvá 
sa venuje životným osudom a profesijnej kariére, druhá približuje metodologicky 
pohľad Felcána na regionálnu historiografiu a tretia objasňuje vzťahy rodiny 
Felcánovcov so spisovateľom Rudolfom Dilongom. 

 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 KAMENČÍK, Marián: Rudolf Dilong a jeho hlohovskí priatelia Felcánovci. In: 

URMINSKÝ, Jozef (ed.): Arpád Felcán (1900 – 1944). Perom a kriedou. Život 
rebelujúceho autora. Hlohovec : Vlastivedné múzeum v Hlohovci – Základná škola 
s materskou školou Arpáda Felcána, 2019, s. 23 – 25. 

 KAMENČÍK, Marián: Malým Rímom kráčali múzy – poznávanie literárnych dejín 
Trnavy ako možnosť exkurzného vzdelávania. In: LESŇÁK, Slavomír – NOVÁK, 
Svatopluk – PORUBJAK, Matúš (eds.): Společný vzdělávací program 
přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Brno : 
Masarykova univerzita Brno/Masaryk University Press, 2019, ISBN 978-80-210-
9393-5, s. 174 – 181.  

 HRDLIČKA, Jozef: Fašistické represálie na území Trnavského samosprávneho 
kraja v rokoch druhej svetovej vojny. In: Mičev, S.: Trnava a SNP. Protifašistický 
odboj v Trnavskom kraji.  Múzeum SNP, Banská Bystrica, 2019, ISBN 978-80-
895146-4-9, s. 50-60.   

 MALOVCOVÁ - Staníková, Miroslava: Studničky a životné prostredie. In: 
Kamenčík M. (ed.): Pokľakni k studničke. Ex libris ad personam Hlohovec, 2019, 
ISBN 987-80-971313-7-1, 172 s.  

 VARGA, Branislav: Hlohovské studničky a pramene navštívené deťmi. In: 
KAMENČÍK, Marián (ed.): Pokľakni k studničke... : Pamätníček malých rytierov 
Mesta ruží z výprav za hlohovskými studničkami. Hlohovec : o. z. EX LIBRIS AD 
PERSONAM HLOHOVEC, 2019, s. 24-74. ISBN 987-80-971313-7-1. 

 VARGA, Branislav: Ďalšie hlohovské studničky a pramene. In: KAMENČÍK, Marián 
(ed.): Pokľakni k studničke... : Pamätníček malých rytierov Mesta ruží z výprav za 



 

 

 

hlohovskými studničkami. Hlohovec : o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM 
HLOHOVEC, 2019, s. 83-112. ISBN 987-80-971313-7-1. 

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
- 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
 KAMENČÍK, Marián: Malým Rímom kráčali múzy – poznávanie literárnych dejín 

Trnavy ako možnosť exkurzného vzdelávania. In: LESŇÁK, Slavomír – NOVÁK, 
Svatopluk – PORUBJAK, Matúš (eds.): Společný vzdělávací program 
přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Brno : 
Masarykova univerzita Brno/Masaryk University Press, 2019, ISBN 978-80-210-
9393-5, s. 174 – 181.  

 KAMENČÍK, Marián: Trnavsko-hlohovské súvislosti a prejavy literárnej 
avantgardy. In: LESŇÁK, Slavomír – NOVÁK, Svatopluk – PORUBJAK, Matúš 
(eds.): Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako 
podpora výchovy k občanství. Brno: Masarykova univerzita Brno/Masaryk 
University Press, 2019, ISBN 978-80-210-9393-5 , s. 188 – 195.  

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 KAMENČÍK, Marián: Literárne pamätníky Hlohovca ako prameň alternatívneho 

spôsobu výchovy a vzdelávania na hodinách literárnej výchovy – na príklade 
literárnoslohového porovnávania. In: SIROTOVÁ, Marianna: Zborník abstraktov. 
EDUCOM 2019. Education – Community. Orientácia človeka v spoločnosti a jej 
základné aspekty. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Katolícka univerzita 
v Ružomberku – Univerzita Karlova v Praze – České vysoké učení technické v 
Praze. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 
Katedra pedagogiky, 2019, s. 13 – 14.   

 HRDLIČKA, Jozef: Fašistické represálie na území Trnavského samosprávneho 
kraja v rokoch druhej svetovej vojny (Zborník pri príležitosti 75. výročia SNP,  
Múzeum SNP, máj 2019 – príprava tlače) 

 MALOVCOVÁ - Staníková, Miroslava: Adonis vernalis, Ambrosia artemisiifolia, 
Anemone sylvestris, Clematis recta, Fallopia japonica, Iris variegata, Lychnis 
coronaria, Orobanche gracilis, O. lutea, Papaver dubium, In Zaujímavejšie 
floristické nálezy, Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, Bratislava, 2019, 
ISSN 1337-7043 ,  41/ str. 96.  

 MALOVCOVÁ - Staníková, Miroslava: Caricetum acutiformis, Phalaridetum 
arundinaceae, in Zaujímavejšie fytocenologické zápisy, Bull. Slov. Bot. Spoločn., 
Bratislava, 2019, ISSN 1337-7043,  roč. 41, str. 101. 

 Dudáš, Matej (ed.), Malovcová-Staníková, Michaela, Pliszko, Artur, Schieber, 
Branislav, Zieliński, Jerzy: New floristic records from Central Europe 4 (reports 41-
53), Thaiszia – J. Bot., Košice, 2019 ISSN 1210-0420, - v tlači. r. 29, č. 2, s. 231 - 
237 

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 



 

 

 

Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 KAMENČÍK, Marián: Ako Dilong zabodol pútnickú palicu v Hlohovci. In: Katolícke 

noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana, roč. 134, 2019, č. 31, ISSN 1336-
2399,  s. 24.  

 KAMENČÍK, Marián: Spomienky na priateľstvo dvoch významných osobností 
Hlohovca – Arpád Felcán a Rudolf Dilong. In: Život v Hlohovci, roč. 53, 2019, č. 7, 
ISSN 1339-2913,  s. 6. 

 KAMENČÍK, Marián: Trnavská literárna avantgarda. In: Novinky z radnice, roč. 30, 
2019, október, ISSN 1339-8989,  s. 27 – 28. 

 
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 

 

Návštevnosť webovej stránky VMH za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

3.530 3.478 47,32 3,03 00:01:50 

 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 

- 
Instagram 
- 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 TASR – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 
 RTVS – propagácia výstav, podujatí a vedeckovýskumnej činnosti. 
 Rádio Regina - 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 Vlastivedné múzeum v Hlohovci  nemá zverejnenú na svojej stránke. 
Údaje o organizácii je možné nájsť len v súhrnnej výročnej správe múzeí SR na 
stránke www.snm.sk, alebo súhrnnej výročnej správe kultúrnych organizácií TTSK na 
stránke www.trnava-vuc.sk.  
 
Aktívna komunikácia so školami 

 

 Počet oslovených MŠ: 6 

 Počet oslovených ZŠ: 8 

 Počet oslovených SŠ: 5 

 Počet oslovených ZUŠ: 1 

http://www.muzeumhlohovec.sk/
http://www.snm.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


 

 

 

 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 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
* 

bannery* tlačová 
správa
* 

Tibor Struhárik a priatelia SLK 20 4/E - - 

Vylovené z rieky SLK - 4/E - - 

Vesmír očami detí SLK - 4/E - - 

Rastliny pod vyhl. Šianec SLK - 4/E - E 

Minerály sveta SLK - 4/E - E 

Z pamätnice VMH SLK - 4/E 11 - 

Výstava bonsajov SLK - 4/E - - 

Suiseki SLK - 4/E - - 

Environmentálny film             SLK - 4/E - E 

Slávni otcovia SLK 20 4/E - - 

Slovensko v rokoch druhej svetovej 

vojny a SNP 

SLK - 4/E 14 E 

Ex libris Hlohovec – téma Vráťme sa do 

rozprávky 

SLK 20 4/E - - 

Čarovný detail Víťazoslava Chrenka SLK 20 4/E - - 

Jozef Krivda – Krajinomaľba a kostoly 

hloh. dekanátu 

SLK 20 4/E - - 

Spomienky na november 1989 SLK - 4/E - - 

Zázračný ateliér – MŠ združenia OMEP SLK 10 4/E - - 

Tajomstvá trinástej komnaty- depozit č. 

19 zoológia 

SLK - 4/E - E 

Po stopách Dávidovej hviezdy SLK - 4 - E 

Môjmu srdcu najbližšie - zámok SLK 20 5/E - - 

Cogito tvorím teda som - zámok SLK 30 5/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.) 
 
Čarovný detail Víťazoslava Chrenka  
autor: Marián Kamenčík 
vydavateľ: Ex libris ad personam Hlohovec – Vlastivedné 
múzeum v Hlohovci 
tlač:  
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: skladačka 
väzba: mäkká 
rozsah: 6 strán 
reprodukcie: 1 farebná reprodukcia a 7 čiernobielych 
 
Katalóg (skladačka) k rovnomennej výstave. 
 
 
 
 
Rastliny pod vyhliadkou Šianec 
Autor: Miroslava Malovcová-Staníková 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
tlač: Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 
formát: skladačka 
väzba: mäkká 
rozsah: 6 strán 
reprodukcie: 8 farebných reprodukcií a 0 čiernoielych 
 
Katalóg (skladačka) k rovnomennej výstave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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: Príčiny nárastu radikalizmu a extrémizmu v slovenskej politike. 

(Zborník Trenčianskej univerzity v Trenčíne, 2019 – v tlači)   
 VARGA, Branislav: Tropický predátor súčasťou prírody Hlohovca. In: 

Hlohoveckom, roč. 2, 2018, č. 3-4, s.  ISSN 2454-0897. (odovzdané na tlač)  
 URMINSKÝ, Jozef: Od odzbrojenia hlohoveckej posádky v roku 1944 do 

oslobodenia Hlohovca. In: MIČEV, S. a kol. (eds) :Trnava a SNP – Protifašistický 
odboj v Trnavskom kraji: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ZSM a TTSK, Banská 
Bystrica, 2019, ISBN:97880-89514-64-9, s. 71 – 81.   

 
V zahraničí  
 KAMENČÍK, Marián: Trnavsko-hlohovské súvislosti a prejavy literárnej 

avantgardy. In: LESŇÁK, Slavomír – NOVÁK, Svatopluk – PORUBJAK, Matúš 
(eds.): Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako 
podpora výchovy k občanství. Brno: Masarykova univerzita Brno/Masaryk 
University Press, 2019, ISBN 978-80-210-9393-5,s. 188 – 195.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Mráz, Peter: Porozumieť literatúre regiónu... alebo Dilong ako zámienka. In: 

Slovenčinári. Časopis Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny, roč. 2, 1009, 

č. 4 (október), ISSN 2585-9331, s. 58 – 60.  

 Gavura, Ján: Z Hlohovca do Honolulu a späť (recenzia). In: Litikon, roč. 4, 2019, 

č. 2, ISSN 2453-8507, s. 136  - 139.  

 Jurčo, Martin: Dilong z Hlohovca do Honolulu, no aj cez Trnavu. In: Novinky 

z radnice, roč. 30, 2019, č. 8/7, ISSN 1339-8989, s. 31-32.  

 Dvořáková, Helena: Ako svet neprichádza o básnikov. Spomienka na Jána 

Šimonoviča. In: Pravda. https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/534865-ako-svet-

neprichadza-o-basnikov/ (4.12.2019) 

 Gallik, Ján: Dilong v „záhrade avantgardy“. In: Romboid, roč. 53, 2019, č. 4-5, ISSN 

0231-6714, s. 117-119.  

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 Brunclík, Jozef: Z recenzných postrehov Jozefa Brunclíka ku knihe Mariána 

Kamenčíka Z Hlohovca do Honolulu a späť (Rudolf Dilong a hlohovská literárna 

avantgarda. Prístupné na: http://www.ksjl.ff.ukf.sk/images/aktivity/Brunclik_Z_ 

recenznych_postrehov.pdf (4.12.2019) 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

 

 

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/534865-ako-svet-neprichadza-o-basnikov/
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/534865-ako-svet-neprichadza-o-basnikov/
http://www.ksjl.ff.ukf.sk/images/aktivity/Brunclik_Z_%20recenznych_postrehov.pdf
http://www.ksjl.ff.ukf.sk/images/aktivity/Brunclik_Z_%20recenznych_postrehov.pdf


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v VMH v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov VMH za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 
 

 



 

 

 

 

    
   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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:zahorskemuzeum@zupa-tt.sk
http://www.zahorskemuzeum.sk/
http://www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici
https://www.instagram.com/zahorskemuzeum/


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZMS za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 210.862 210.862 194.464,96 93,65 

620 Odvody 70.992 70.992 69.272,89 97,58 

630 Tovary a služby 146.058 161.626 74.934,49 46,36 

640 Bežný transfer 460 460 1.003,13 218,07 

SPOLU 428.372 443.940 339.675,47 79,29 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZMS za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 70.000 - - 

HIM - - - - 

SPOLU - 70.000 - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZMS za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

- - - - - - 

SPOLU - - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZMS za rok 2019 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 Kamerový systém - FPU 2.200 269,4 

 

Tržby a vlastné výnosy    7.830,18 € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZMS z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU 1. svetová vojna 
a Záhorie. 
Pamätníky 
obetiam v regióne 

6.365 5.000 335 

BV 

2 FPU Reštaurovanie 
zbierkových 
predmetov 

2.286 2.000 254 
BV 

3 FPU Reštaurovanie 
ľudových malieb 

2.000 2.000 223 
BV 

4 FPU Zabezpečenie 
depozitárov 
kamerovým 
systémom 

2.415 2.200 269,4 

BV 

SPOLU BV 11.200 1.081,4  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZMS za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

2 

Mittákovský 
dom 

- - 

Depozitár – 
Hodonínska ul. 

- - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme ZMS za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZMS v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre 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 2019 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 1.145 
 
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. 

 
Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
Názov 
rok sprístupnenia: 
kurátor:  
miesto realizácie:  
odbor: (história, botanika, geológia, archeológia atď.) 
výstup:  
počet návštevníkov:  
 
(stručný popis max. 400 znakov s medzerami) 
 
Rotunda sv. Juraja v Skalici 
rok sprístupnenia: 2002 
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Skalica 
výstup:  brožúra 
počet návštevníkov: 1.879 
 
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: 1.250 
 
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: 1.481 
 
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: 1.229 
 
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: 1.321 
 
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: 64 
 
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: 480 
 
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 
 
100 rokov TJ Sokol Skalica  
(8.12.2018 – 28.3.2019) 
vernisáž: 8.12.2018 o 16,00 h.  
kurátorka: PhDr. Viera Drahošová 
miesto konania: výstavné priestory Záhorského 
múzea v Skalici  
odbor: história 
výstup: katalóg k výstave 
počet návštevníkov: 327 (v roku 2019) 
 
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. Záhorské múzeum v Skalici výstavu pripravilo spolu s 
TJ Sokol Skalica. Jej zámerom bolo priblížiť princípy sokolskej myšlienky, ale 
predovšetkým históriu a pôsobenie TJ Sokol v Skalici. Výstava priniesla množstvo 
zaujímavých informácií o histórii i súčasnosti TJ Sokol 
 
A ako animátor   
(8.3. - 2.6.2019)                                           
vernisáž: 8.3.2019 o 16,00 h. 
kurátorka: PhDr. Katarína Minichová  
miesto konania: výstavné priestory Záhorského 
múzea v Skalici  
odbor: detská výstava  
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.908 
 
Ambíciou výstavy prevzatej z Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti 
v Bratislave bolo prostredníctvom hravosti a kreativity nenásilne priblížiť detskému 
návštevníkovi nielen zaujímavosti zo sveta technického spracovania animovaných 
filmov, ale zoznámiť sa aj s tými málo známymi, trpezlivými ľuďmi – animátormi, ktorí 
hrdinom z animovaných filmov vdychujú život. 
 
AMFO 2019                            
(7.6.-30.6.2019)                                                    
vernisáž: 7.6.2019 o 16,00 h. 
kurátor: Tomáš Jurovatý  
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: katalóg  
počet návštevníkov: 363 
 
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so 
Záhorským múzeom v Skalici boli usporiadateľmi už 23. ročníka krajskej súťaže a 
výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2019. Hlavným 
cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný 



 

 

 

rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a  prezentácie 
umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. 
 
Peter Pollák, Vlasta Peltznerová – Návraty 
(4.7.-8.9.2019)                                                        
vernisáž: 4.7.2019 o 16,00 h. 
kurátor: PhDr. Štefan Zajíček  
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: -  
počet návštevníkov: 661 
 
Výstava výtvarníkov, členov Klubu skalických výtvarníkov Petra Polláka, keramikára, 
ktorý sa venuje výrobe výrobkov v barokovo-rokovovom štýle starej holíčskej fajansy, 
dekoratívnych keramických motýľov a voľnej tvorbe, kde vytvára rôzne objekty, 
mozaiky, figúrky, a Vlasty Peltznerovej ktorej tvorivým poľom je kresba, využívaná aj 
v knižných ilustráciách, ktoré si tiež uchovávajú symbolický podtext so snovými 
námetmi a maľba na hodváb. Výtvarný profil autorky dopĺňajú smalty a emaily.  
 
Eduard Timko – Fotografie  
(19.9.-15.11.2019)                                                                   
vernisáž: 19.9.2019 o 16,00 h. 
kurátor: -  
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: -  
počet návštevníkov: 1.804 
 
Výstava jubilujúceho fotografa Eduarda Timka pozostávala z dvoch častí. Prvá časť 
výstavy s názvom Tváre a farby sveta priblížila návštevníkom ľudí z rôznych kútov 
sveta prostredníctvom ich portrétov. Druhá časť Skalica objektívom maľovaná 
prezentovala Skalicu obrazmi tvorenými objektívom fotoaparátu. Eduard Timko, grafik, 
dizajnér a fotograf vo voľnej tvorbe vyjadruje obdiv prírode, krajine a jej obyvateľom, 
za fotografiami cestuje po svete. 
 
Pavel Michalič – Kresba, grafika, maľba             
(22.11.2019 - 31.1.2020)                                                                   
vernisáž: 22.11.2019 o 16,00 h. 
kurátor: Dr. Tibor Kočík  
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: -  
počet návštevníkov: 461 
 
Výstava prezentovala ilustrácie k rozprávkovej 
knihe Františka Višvádera. Okrem ilustrácií knihy, ktoré sú súčasťou grafickej tvorby 
autora, predstavila výber z jeho tvorby v oblasti kresby, grafiky a maľby. Maľba sa pre 



 

 

 

autora stala, ako sám hovorí: „základným vyjadrovacím prostriedkom (médiom) 
zobrazenia imaginárnych, abstrahovaných predstáv s nádychom vizuálnej štylizácie 
znaku, šifrujúceho určitý význam, ktorého interpretácia nemusí úplne podliehať 
verifikácii.“ 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Ľudový odev na Záhorí  
(14.2.-15.3.2019) 
vernisáž: 14.2.2019 o 16,00 h. 
kurátori: Mgr. Dita Andrušková, PhD., PhDr. 
Richard Drška 
miesto konania: Univerzitná knižnica v 
Bratislave 
odbor: etnológia  
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 1.634 
 
Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok mapuje podoby a rôznorodosť 
tradičného ľudového odevu na Záhorí. Prostredníctvom inštalovaných obrazovo-
textových panelov oboznamuje návštevníka s druhmi a lokálnymi formami obradového 
a sviatočného mužského a ženského odevu. Približuje jednotlivé odevné komplety, 
ako aj ich základné súčiastky, vychádzajúc z rozsiahleho zbierkového fondu etnológie 
Záhorského múzea v Skalici.  
 
 
Ľudový odev na Záhorí  
(5.4. – 31.5.2019)  
vernisáž: 5.4.2019 o 10,40 h. 
kurátori: Mgr. Dita Andrušková, PhD., PhDr. 
Richard Drška 
miesto konania: Katedra etnológie a 
muzeológie, FF UK Bratislava 
odbor: etnológia  
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 350 
 
Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok mapuje podoby a rôznorodosť 
tradičného ľudového odevu na Záhorí. Prostredníctvom inštalovaných obrazovo-
textových panelov oboznamuje návštevníka s druhmi a lokálnymi formami obradového 
a sviatočného mužského a ženského odevu.  
 
 



 

 

 

Mosty Pomoravia  
(18.5.-1.11.2019)  
vernisáž: 18.5.2019 o 17,00 h. 
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, Mag. art. 
Hilde Fuchs 
miesto konania: Múzeum Orth, Zámok Orth an 
der Donau  
odbor: história  
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.520 
 
V roku 2019 sme si pripomenuli 30. výročie pánu železnej opony, ktoré si pripomínali 
i naši susedia v Rakúskom regióne Marchfeld. Tejto historickej udalosti bola venovaná 
príležitostná výstava v múzeu museumORTH na zámku Orth an der Donau pod 
názvom MARCHFELD – hüben und drüben (MARCHFELD – tu i tam). Súčasťou tejto 
výstavy sa stala i panelová výstava Záhorského múzea Mosty Pomoravia.  
 
 
65 rokov FS Skaličan 
(8. a 9. 11. 2019)  
vernisáž: 8.11.2019 o 17,00 h. 
kurátori: PhDr. Peter Michalovič 
miesto konania: Kultúrny dom v Skalici 
odbor: etnológia  
výstup: - 
počet návštevníkov: 600 
 
Výstavu pripravil odborný pracovník Záhorského múza a umelecký vedúci Folklórneho 
súboru Skaličan PhDr. Peter Michalovič pri príležitosti 65. výročia Folklórneho súboru 
Skaličan a mapuje jeho históriu. Súbor oslávil svoje výročie galaprogramom, v rámci 
ktorého návštevníci mohli vidieť i túto panelovú výstavu.  
 
Vernisáže 
 
A ako animátor (8.3.2019 o 16,00 h) 
miesto konania: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
počet návštevníkov: 62 
Na vernisáži priblížila výstavu jej dramaturgička PhDr. Katarína Minichová z Bibiany, 
Medzinárodného domu umenia pre deti, v spolupráci s ktorým Záhorské múzeum 
výstavu pripravilo. V kultúrnom programe vernisáže vystúpili žiaci Súkromnej základnej 
školy Štvorlístok zo Skalice. 
 
AMFO 2019 (7.6.2019 o 16,00 h.)                                                   
miesto konania: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
počet návštevníkov: 46 
Výstava AMFO je súťažná, predložené fotografické práce posudzovala porota 
odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. Petra Cepková, 
ArtD., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny 
a čestné uznania, ktoré si ocenení prevzali počas vernisáže. Súčasťou vernisáže bolo 



 

 

 

i premietanie súťažných multimediálnych prezentácií. V kultúrnom programe sa 
predstavil Marián Mikúš – klavír.  
 
Peter Pollák, Vlasta Peltznerová – Návraty (4.7.2019 o 16,00 h.)   
miesto konania: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
počet návštevníkov: 30 
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v priestoroch Záhorského múzea v Skalici, kde 
prítomným výstavu priblížil jej kurátor PhDr. Štefan Zajíček. V kultúrnom programe 
vernisáže sa predstavili Peter Michalovič – husle a Roman Blaha – klavír. 
Návštevníkom sa prihovorili i vystavujúci autori.  
 
Eduard Timko – Fotografie (19.9.2019 o 16,00 h.)  
miesto konania: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
počet návštevníkov: 90 
Jubilujúci fotograf Eduard Timko predstavil návštevníkom svoju výstavu fotografí. 
Autorov život a tvorbu priblížil jeho brat Radovan Timko. V kultúrnom programe 
vernisáže sa predstavilo hudobné zoskupenie z Moravy Musica Folklorica.  
 
Pavel Michalič – Kresba, grafika, maľba (22.11.2019 o 16,00 h.) 
miesto konania: výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici 
počet návštevníkov: 33 
Vernisáž výstavy bude spojená s prezentáciou knihy dimburského“ rodáka, novinára a 
historika Františka Višvádera (z Malaciek) Príbehy krásnej Felicity, ku ktorej vystavené 
ilustrácie vznikli. V kultúrnom programe vernisáže sa predstavili Roman Blaha – klavír 
a Adela Blahová – husle. 
 
Koncerty a festivaly 
 
Predvianočný koncert Záhorského múzea 
v Skalici (5.12.2019)  
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici 
miesto realizácie: Dom kultúry v Skalici  
výstup: -  
počet návštevníkov: 220 
 
Záhorské múzeum v Skalici organizuje 
každoročne v adventnom období Predvianočný 
koncert ako poďakovanie svojim 
spolupracovníkom, návštevníkom a pre všetkých priaznivcov dobrej tradičnej hudby. 
Na koncerte vystúpila Horňácká muzika Petra Mičky, jedno z najoriginálnejších 
súčasných hudobných zoskupení z osobitého moravského regiónu.  
 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Kysucké múzeum v Čadci, výskum ľudového odevu na Záhorí (D. Andrušková) 
 Západoslovenské múzeum v Trnave, lokalizácia krojových súčiastok zaslaných 

formou fotografií (D. Andrušková) 
 Moravské zemské múzeum v Brne, identifikácia kútnych plachiet podľa fotografií 

(D. Andrušková)  
 Krajský pamiatkový úrad Trnava – Mittákovská budova (V. Drahošová) 4x 
 Slovenské národné divadlo Bratislava – Osobnosť Evy Blahovej (V. Drahošová) 
 Múzeum Brezová pod Bradlom – Osobnosť Dušana Jurkoviča (V. Drahošová) 
 Slovenský národný archív BA, predmety v zbierkach ZMS viažuce sa k modrotlači 

na Záhorí (R. Drška) 
 Katedra pomocných vied historických FF UK BA, epigrafické pamiatky Skalice 

zahrnutých do Súpisu nápisov do roku 1650 na území Nitrianskej stolice (R. Drška) 
 Štátny archív v Trnave, pobočka Archív Skalica, materiál vo fonde Magistrát mesta 

Skalica (R. Drška) 
 Univerzitná knižnica BA - reštaurovania pergamenových listín (R. Drška) 
 Muzeum Honenau an der March (A) – spomienky na rok 1989 (D. Andrušková, D. 

Drahošová, R. Drška, M. Hoferka, E. Svíbová, P. Michalovič) 2x 
 Archeologické múzeum SNM v BA – Archeologické nálezy v Gajaroch (R. Bača, 

V. Drahošová) 
 Krajskú Pamiatkovú úrad TT – Archeologický výskum v Skalici na Kopečnici (R. 

Bača, V. Drahošová) 
 Moravská galéria Brno – Sprevádzanie po stavbách D. Jurkoviča v Skalici (V. 

Drahošová) 
 Katolicka teologická fakulta UK Praha - Oltárny obraz vo farskom kostole v Skalici 

(M. Hoferka) 2x 
 Múzeum Kyjov - jarmočné tlače (M. Hoferka) 
 Etnografické muzeum MZM v Brne – púťové štočky (M. Hoferka) 
 Etnografické muzeum MZM v Brne - osobnosť Jána Prokopiusa zo Skalice (M. 

Hoferka) 
 Etnologické muzeum MZM v Brne, nástrojová hudba a Záhorie (P. Michalovič) 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 

 Obec Koválov – konzultácia Oslobodenie obce Koválov (M. Hoferka) 
 Mesto Gbely – konzultácia ohľadom vydania brožúry k výročiu kostola (M. 

Hoferka) 
 Mesto Skalica – konzultácia ohľadom skalického čepca (D. Andrušková) 
 Mesto Senica – Česká cesta (V. Drahošová) 
 Mesto Skalica – Osobnosť A. Srholca (V. Drahošová) 
 Obec Borský Mikuláš – Monografia obce a oslavy J. Hollého (V. Drahošová)4x 
 Mesto Skalica – Sadenie lipy Slobody a koncepcia Putovanie skalickou históriou 

(V. Drahošová) 3x 
 Združenie miest a obcí Záhoria – rokovanie o spolupráci (V. Drahošová)  
 



 

 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Gbely - inšpirácia vzormi ľudových výšiviek na Záhorí, ich aplikácia pri šití 

súčasných krojov (D. Andrušková, R. Drška) 
 Popudinská Močidľany - Ľudová výšivka holíčskeho kroja na mužských súkenných 

kabátikoch (D. Andrušková)  
 Sekule - podoba sviatočných ženských čepcov v obci Sekule pre projekt Party 

v 21. storočí (D. Andrušková) 
 Kyjov - strihy ľudových kožuchov na Záhorí pre rekonštrukciu mužského 

a ženského ľudového kožuchu (D. Andrušková) 
 Veľké Leváre - rekonštrukcia kroja pre potreby folklórneho súboru (D. Andrušková, 

R. Drška), 2 x 
 Skalica - Rekonštrukcia mužského ľudového odevu pre FS Skaličan (D. 

Andrušková)  
 Skalica - podoba pierka v mužskom tradičnom obradovom odeve Skalice (D. 

Andrušková) 
 Kopčany -  Tradičné fašiangy a zvyky v Kopčanoch (D. Andrušková) 
 Gbely - mužský ľudový odev z Gbiel (D. Andrušková, R. Drška) 
 Skalica - piesne a ich štylizácia (P. Michalovič) 

 Skalica – osobnosti Skalice a folklorizmus (P. Michalovič) 

 Bratislava – divadelné hry a činnosť Ľ. Okánika (P. Michalovič) 

 Bratislava – drevorezba V. Morávka (V. Drahošová) 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Katedra Archeológie FF UK BA, posúdenie bakalárskej práce Med a včelárstvo 

v praveku (R. Bača) 
 Obchodná škola, SOČ, Tradičný odev v Skalici (D. Andrušková) 
 Katedra etnológie a muzeológie FF UK BA, dotazník k téme: Meštiansky odev 

v zbierkach múzea (D. Andrušková)  
 Katedra kulturológie FF UK v BA, konzultácia k téme Premeny podôb tradičného 

odevu v Skalici (D. Andrušková) 
 FF UK BA, konzultácia k bakalárskej práci Strava a zásobovanie na Záhorí/v 

Kútoch počas I. SR (R. Drška) 
 Právnická fakulta UK BA, konzultácia k bakalárskej práci Vývoj správy 

stredovekého mesta Skalica (R. Drška)  

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Názov komisie, resp. redakčnej rady, meno člena 
 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 novín Skalický press (Viera Drahošová) 
 Redakcia časopisu Michael (Róbert Svíba) 
 Redakcia novín Unínske noviny (Martin Hoferka) 
 Porota Čarovné farby zeme (Viera Drahošová) 
 Komisia pre zápis Archeoparku Mikulčice – Kopčany do UNESCO (Viera 

Drahošová) 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Gbely - rekonštrukcia sviatočného čepca (D. Adnrušková) 
 Bratislava - pohľadnice kútskej stanice (R. Drška) 



 

 

 

 Skalica - veduty Skalice (R. Drška) 
 Suchohrad - prvá písomná zmienka o obci (R. Drška) 
 Dojč - Židia v Dojči (M. Hoferka) 
 Holíč - budova bývalej sýpky v Holíči (M. Hoferka) 
 Brodské – konzultácia k dejinám obce (M. Hoferka) 
 Sobotište - pečať obce Sobotište (M. Hoferka) 
 Skalica - jezuitský kostol v Skalici (M. Hoferka) 
 Brezová pod Bradlom – Dejiny Rím.-kat. farnosti Brezová pod Bradlom (M. 

Hoferka) 3x 
 Južné Tirolsko, Rakúsko – Novokrstenci na Záhorí (M. Hoferka) 
 Puebla Mexiko - Genealógia rodiny Žigmunda Koblišku zo Skalice (*1834) 
 Skalica - skalické nárečie (P. Michalovič) 2x 

 Morava – projekt Stracení lidé (V. Drahošová, M. Hoferka) 
 Gbely – Archeolgický výskum v Kopčanoch – podklady (V. Drahošová) 
 Bratislava – Osobnosť Štefana Fajnora (V. Drahošová) 
 Skalica – Osobnosť A. Srholca (V. Drahošová) 
 Skalica – Osobnosť P. Fürstenzellera (V. Drahošová) 
 Skalica – Kultúrne akcie v meste (V. Drahošová) 
 Skalica – Skalická mestská reč (V. Drahošová) 4x 
 Skalica – Skalické reálie (V. Drahošová) 
 Skalica – Skalický Obzor (V. Drahošová) 
 Skalica – Osobnosť K. Palkoviča (V. Drahošová) 
 Skalica – Vydanie knihy básní E. Fordinálovej Hore, srdcia! (V. Drahošová) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Záhorácké pjesničky a ďalšie 

publikácie Záhorského múzea v Skalici 
(6.3.2019) – prezentácia  
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová, 
PhDr. Peter Michalovič, Mgr. Vladimír 
Godár, CSc., Mgr. ThLic. Martin Hoferka, 
Th.D., PhDr. Richard Drška, PhDr. Mojmír 
Benža, PhD., Mgr. Viera Lukáčková 
miesto realizácie: Univerzitná knižnica v 
Bratislave 
počet návštevníkov: 112 
 
Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc bola pripravená prezentácia edičnej 
činnosti múzea, pričom dôraz sa kládol na publikáciu vydanú v spolupráci 
s Hudobným centrom v Bratislave Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky. V skratke 
priblížili i ďalšie monografie. V kultúrnom programe sa predstavili členovia ĽH 
Skaličan. 
 

 Putovanie skalickou históriou – 
Osobnosti Skalice (11.4.2019) – 
prednáška  
prednášajúci: MgA. Kateřina Kovaříková, 
PhDr. Viera Drahošová, ThDr. Peter 
Švehla, Mgr. ThLic. Martin Hoferka, ThD.  
miesto realizácie: Kino Sloboda v Skalici  
počet návštevníkov: 98 
 
Cyklus zameraný na Osobnosti Skalice 
predstavil pri príležitosti 210. výročia narodenia Daniela Slobodu, skalického 
rodáka, evanjelického kňaza,. Pripomenuli sme si i 125. výročie narodenia Jána 
Ďuroviča, evanjelického kňaza a profesora na Slov. ev. bohosloveckej fakulte 
v Bratislave. V kultúrnom programe sa predstavila Cimbálová muzika Bukovinka. 

 
 



 

 

 

 O levárskom kroji (17.5.2019) – 
prednáška  
prednášajúci: Mgr. Dita Andrušková, PhD., 
PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie: Dom kultúry vo Veľkých 
Levároch  
počet návštevníkov: 69 
 
Odborní pracovníci múzea predstavili 
veľkolevársky kroj. V následnej besede si 
povymieňali prítomní informácie a 
spomienky o nosení kroja a jeho súčastí, o 
zvykoch a tradíciách vo Veľkých Levároch. Súčasťou stretnutia bola výstavka 
súčastí veľkolevárskeho kroja. Podujatím sprevádzala veselá levárska Cimbálofka 
a súbor Leváran. 

 
 Skalická mestská reč – Uvedenie knihy 

Evy Fordinálovej (13.6.2019) – prednáška  
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Dom kultúry v Skalici  
počet návštevníkov: 250 
 
Prednáška sa konala pri príležitosti 
uvedenia rovnomennej knihy Evy 
Fordinálovej.  

 
 
 Tradičná svadba na Záhorí (20.8.2019) – 

prednáška   
prednášajúci: Mgr. Dita Andrušková, PhD. 
miesto realizácie: Pálffyovský kaštieľ v 
Malackách   
počet návštevníkov: 48 
 
Prednáška odbornej pracovníčky, 
etnologičky Mgr. Dity Andruškovej, PhD. 
spojená s prezentáciou bola venovaná 
svadbám na Záhorí a tradíciám so svadbou 
spojeným. 
 
 

 Putovanie skalickou históriou – 
Osobnosti Skalice (24.10.2019) – 
prednáška  
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová, 
Mgr. Ľudovít Košík 
miesto realizácie: Záhorské múzeum 
v Skalici, Mesto Skalica 
počet návštevníkov: 120 
 



 

 

 

Cyklus Putovanie skalickou históriou, venovaný v rámci zamerania na Osobnosti 
Skalice významnému jubileu – 150. výročiu narodenia ThDr. Ľudovíta Okánika, 
jednej z najvýraznejších osobností novodobých skalických dejín, katolíckeho 
kňaza a politika. 

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 100 rokov Tj Sokol v Skalici, 16.1.2019, 

14,00 h., počet účastníkov 42, realizátor 
výkladu PhDr. Viera Drahošová 

 
 
 
 
 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Prednáška o ľudovom odeve pre 

študentov muzeológie (11.3.2019)  
prednášajúci: Mgr. Dita Andrušková, PhD.  
miesto realizácie: Univerzitná knižnica v 
Bratislave 
počet účastníkov: 35 
Pri príležitosti výstavy Ľudový odev na 
Záhorí, ktorá bola prezentovaná 
v priestoroch Univerzitnej knižnice 
v Bratislave uskutočnila kurátorka 
výstavy, etnologička Mgr. Dita 
Andrušková, PhD. prednášku študentom 
muzeológie. Prednáška bola zameraná na podoby a významy ľudového odevu na 
Záhorí.  

 
 Prednáška o ľudovom odeve na Záhorí 

(25.9.2019)  
prednášajúci: PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie: ZUŠ Malacky – 
synagóga 
počet účastníkov: 100 
Študenti gymnázia pripravili pri príležitosti 
DEKD podujatie s názvom Záhorácke 
kroje ako kultúrne národné dedičstvo, na 
ktorom vystúpil s prednáškou odborný 
pracovník múzea, na ktorej priblížil prítomným problematiku ľudového odevu. 

 
 
 
 



 

 

 

 MUDr. Pavel Blaho a jeho zástoj pri 
vzniku Československej republiky 
(2.10.2019) 
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Záhorské múzeum 
v Skalici 
počet návštevníkov: 42 
Prednáška pre študentov a doktorandov 
Trnavskej univerzity a Masarykovej 
univerzity v Brne. 

 
 
 Z dejín a tradícií Záhoria (14.11.2019)  

prednášajúci: PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie: stála expozícia 
Záhorského múzea 
počet účastníkov: 20 
Prednáška historika Záhorského múzea pre 
študentov gymnázia v Skalici venovaná 
dejinám a tradíciám regiónu Záhoria.  
 
 
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 A ako animátor (11.3.2019) ZŠ Strážnická Skalica, počet účastníkov 32 
 A ako animátor (12.3.2019) MŠ Hviezdička Skalica, počet účastníkov 23 
 A ako animátor (13.3.2019) Špeciálna škola Skalica, počet účastníkov 10 
 A ako animátor (13.3.2019) MŠ Hviezdička Skalica, počet účastníkov 19 
 A ako animátor (13.3.2019) ZŠ Strážnická Skalica, počet účastníkov 10 
 A ako animátor (15.3.2019) ZŠ Vajanského Skalica, počet účastníkov 10 
 A ako animátor (19.3.2019) SZŠ Štvorlístok Skalica, počet účastníkov 18 
 A ako animátor (19.3.2019) ZŠ Strážnická Skalica, počet účastníkov 15 
 A ako animátor (20.3.2019) MŠ Pri Potoku Skalica, počet účastníkov 21 
 A ako animátor (20.3.2019) ZŠ Vajanského Skalica, počet účastníkov 19 
 A ako animátor (21.3.2019) ZŠ Kúty, počet účastníkov 42 
 A ako animátor (22.3.2019) MŠ Slniečko Skalica, počet účastníkov 16 
 A ako animátor (25.3.2019) MŠ Slniečko Skalica, počet účastníkov 13 
 A ako animátor (27.3.2019) SZŠ Štvorlístok Skalica, počet účastníkov 16 
 A ako animátor (29.3.2019) SZŠ Štvorlístok Skalica, počet účastníkov 17 
 A ako animátor (29.3.2019) Špeciálna škola Holíč, počet účastníkov 7 
 A ako animátor (1.4.2019) SZŠ Štvorlístok Skalica, počet účastníkov 17 
 A ako animátor (1.4.2019) ZŠ Strážnická, počet účastníkov 20 
 A ako animátor (2.4.2019) Špeciálna ZŠ Skalica, počet účastníkov 5 
 A ako animátor (3.4.2019) MŠ Pri Potoku Skalica, počet účastníkov 21 
 A ako animátor (4.4.2019) ZŠ Radošovce, počet účastníkov 28 
 A ako animátor (8.4.2019) ZŠ Strážnická Skalica, počet účastníkov 13 
 A ako animátor (8.4.2019) ZŠ Vajanského Skalica, počet účastníkov 18 
 A ako animátor (9.4.2019) ZŠ Strážnická Skalica, počet účastníkov 38 



 

 

 

 A ako animátor (11.4.2019) SZŠ United Nations Elementary School, počet 
účastníkov 28 

 A ako animátor (11.4.2019) ZŠ Vajanského Skalica, počet účastníkov 37 
 A ako animátor (12.4.2019) MŠ Pod kalváriou Skalica, počet účastníkov 17 
 A ako animátor (15.4.2019) ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, počet účastníkov 8 
 A ako animátor (16.4.2019) MŠ Pod kalváriou Skalica, počet účastníkov 17 
 A ako animátor (17.4.2019) ZSS Zelený dom Skalica, počet účastníkov 7 
 A ako animátor (17.4.2019) ZŠ Štefanov, počet účastníkov 14 
 A ako animátor (18.4.2019) ZSS Útulok – Cesta, počet účastníkov 4 
 A ako animátor (29.4.2019) ZŠ Kopčany, počet účastníkov 17 
 A ako animátor (3.5.2019) SZŠ Štvorlístok Skalica, počet účastníkov 15 
 A ako animátor (3.5.2019) ZŠ Strážnická Skalica, počet účastníkov 20 
 A ako animátor (13.5.2019) ZŠ Vajanského Skalica, počet účastníkov 9 
 A ako animátor (23.5.2019) SZŠ Štvorlístok Skalica, počet účastníkov 11 
 A ako animátor (24.5.2019) SZŠ Štvorlístok Skalica, počet účastníkov 27 
 A ako animátor (29.5.2019) ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, počet účastníkov 11 
 A ako animátor (30.5.2019) ZŠ Vajanského Skalica, počet účastníkov 23 
 A ako animátor (31.5.2019) MŠ Popudinské Močidľany, počet účastníkov 19 
 A ako animátor (31.5.2019) ZŠ Strážnická, počet účastníkov 39 

 
Špecializované akcie 
 

170. výročie úmrtia Jána Hollého 
(28.4.2019) 
miesto realizácie: obec Borský Mikuláš  
organizátor: Obec Borský Mikuláš, 
Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská 
knižnica v Senici   
výstup: -  
počet návštevníkov: 380 
 
V Borskom Mikuláši, rodisku osobnosti, 
sme si pripomenuli 170 rokov od úmrtia 
rímskokatolíckeho kňaza, národného buditeľa, básnika a prekladateľa Jána 
Hollého. Spomienka sa začala svätou omšou. Nasledoval program, v ktorom 
vystúpili Ida Rapaičová, Jozef Šimonovič a prof. Eva Fordinálová. V kultúrnom 
programe hrala dychová hudba Búranka, vystúpil spevácky zbor zo ZUŠ v 
Šaštíne-Strážach a s pásmom zvykov mieste deti a mládež.  
 
 
100. výročie úmrtia M. R. Štefánika 
(5.5.2019) 
miesto realizácie: Jezuitský kostol v Skalici  
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, 
Mesto Skalica   
výstup: -  
počet návštevníkov: 160 
 
V Jezuitskom kostole v Skalici privítala 
hostí ĽH Skaličan. Po príhovoroch hostí 



 

 

 

odzneli príspevky PhDr. Viery Drahošovej a PhDr. Richarda Dršku. V kultúrnom 
programe vystúpili Chrámový zbor Cantamus Domino zo Skalice a zbor 
Barbastella z Hodonína. Následne bola pred skalickým gymnáziom slávnostne 
zasadená Lipa slobody a bol odhalený pamätník pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československej republiky. 
 
Medzinárodný deň múzeí (18.5.2019) 
miesto realizácie: Záhorské múzeum 
v Skalici   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: -  
počet návštevníkov: 476 
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií 2019 a Trdlofestu sa uskutočnil 
Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu 
v Skalici. Bezplatne bola sprístupnená stála expozícia, Galéria Júliusa Koreszku a 
aktuálna interaktívna výstava pre detských návštevníkov A ako animátor. 
 
 
Medzinárodný deň detí – A ako animátor 
(1.6.2019) 
miesto realizácie: Záhorské múzeum v 
Skalici   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: -  
počet návštevníkov: 183 
 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 
boli pripravené tvorivé dielne pre deti 
v súvislosti s aktuálnou interaktívnou výstavou A ako animátor, prevzatou 
z Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave. 
 

 
Múzeum Kúty, expozícia ľudového 
bývania (28.7.2019) 
miesto realizácie: Múzeum Kúty 
organizátor: Pjekné mjestečko, o. z.  
výstup: -  
počet návštevníkov: 350 

 
V Kútoch slávnostne otvorili verejnosti 
súkromné múzeu v dome, ktorý v rámci 
dobrovoľnej činnosti zrekonštruovali 
členovia o. z. Pjekné mjestečko. Odborným garantom projektu bolo Záhorské 
múzeum v Skalici. Otvorenia sa s príhovormi zúčastnili PhDr. Viera Drahošová 
a PhDr. Richard Drška.  

 
 



 

 

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
(21.-22.9.2019) 
miesto realizácie: Záhorské múzeum 
v Skalici  
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: -  
počet návštevníkov: 716  
 
Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 2019 a Skalických dní 2019 sa 
uskutočnili Dni otvorených dverí v Záhorskom múzeu v Skalici. Bezplatne bola 
sprístupnená Stála expozícia, Galéria Júliusa Korezsku a aktuálna výstava Eduard 
Timko – Fotografie. 
 
Kniha Záhoria 2018 (24.10.2019) 
miesto realizácie: Záhorská galéria Jána 
Mudrocha v Senici 
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, 
Záhorská knižnica v Senici, Záhorská 
galéria Jána Mudrocha v Senici, MCK 
Malacky 
výstup: -  
počet návštevníkov: 48 
 
Uskutočnilo sa slávnostné vyhodnotenie už 11. ročníka čitateľskej ankety Kniha 
Záhoria 2018. O hudobný program sa postarali žiaci ZUŠ v Senici. O poradí 
rozhodlo celkovo 1 221 hlasov.  
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
 

Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZMS za rok 2019 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

šesťročná 2015 2021 

 
V roku 2019 vykonala ZMS tri čiastkové revízie zbierkového fondu v termíne od 
11.9.2019. do 19.12.2019.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov - 2.379 
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 0 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie - 1 
 
Výsledkom posledného 6 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 86 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 10 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ZMS do iných organizácií za rok 2019 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Univerzitná 
knižnica v 
Bratislave 

8.2.2019 9.3.2019 výstava  
41 

Mesto Holíč 7.5.2019 4.10.2019 výstava 5 

 Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

9.8.2019 15.9.2020 výstava 
12 

Výpožičky do 
zahraničia 

Bibiana, 
medzinárodný 
dom umenia pre 
deti, Bratislava 

7.12.2019 3.2.2020 
výstava vo 
Vatikáne 

3 

Dlhodobé 
výpožičky 

Obecný úrad 
Sobotište 

7.1.2016 15.1.2022 expozícia 62 

Obecný úrad 
Borský Mikuláš 

7.1.2016 15.1.2022 expozícia 64 

Obecný úrad 
Prietrž 

7.1.2016 15.1.2022 expozícia 106 

Obecný úrad 
Veľké Leváre 

7.1.2016 15.1.2022 
expozícia 
 

110 

Obecný úrad 
Hlboké 

7.1.2016 15.1.2022 expozícia 126 

Správa 
mestského 
majetku Skalica 

7.1.2016 15.1.2022 vystavený obraz 1 

Mestský úrad 
Senica 

7.1.2016 15.1.2022 expozícia 8 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

MgA. Radka 
Benžová 

20.5.2019 29.11.2019 
reštaurovanie 

listín 
2 

Akad. soch. 
Stanislav Kožela 

11.10.2019 22.5.2020 reštaurovanie 4 

Akad. mal. Mária 
Ďuricová 

12.11.2019 31.5.2020 
reštaurovanie 
malieb na skle 

2 

SPOLU 546 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZMS za rok 2019 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Stála expozícia  SNM – Historické 
múzeum 

9.4.2013 – 
31.12.202
1 

3 náboženské textílie 

Stála expozícia SNM – 
Archeologické 
múzeum 

2.1.2015 – 
31.12.201
9 

7 archeologické nálezy 

Galéria Júliusa 
Korezsku 

Záhorská galéria 
Jána Mudrocha 
v Senici 

28.4.2019 
– 
27.4.2020 

36 umelecké diela  

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZMS za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Štatúty a zmluva mäsiarskeho cechu 2 MgA. Radka Benžová 750 

SPOLU 2  750 

 
 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZMS v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2019 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

história 16.515 8 3.905 23,64 2.901 

etnológia 11.244 299 10.346 92 2.352 

numizmatika 3.284 3 2.528 76,98 493 

archeológia 33.278 - - - - 

dejiny hudobnej 
kultúry 

2.187 - 107 4,89 32 

SPOLU 66.508 310 16.886 25,39 7270 

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

 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZMS v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

9.1.2019 1 1.150 - - 

20.3.2019 17 400 - - 

10.4.2019 5 1.080 - - 

26.4.2019 88 1.062,5 - - 

23.5.2019 162 1.892,1 - - 

1.7.2019 7 420 - - 

11.9.2019 6 676 - - 

21.11.2019 189 602,35 - - 

SPOLU 475 .7282,95 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 - 

- - 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí na Slovensku  

ročné členské 90 € 
Je to profesijné záujmové združenie múzeí. Jeho poslaním je reprezentovať, 
presadzovať a rozvíjať spoločné záujmy múzeí.  
Naše múzeum sa zúčastnilo 4. 4. 2019 valného zhromaždenia v Banskej Bystrici. 
Mgr. Dita Andrušková, PhD. sa zúčastnila 23. ročníka konferencie Etnológ a 
múzeum, venovaný téme Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 
1989 v Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, kde vystúpila s príspevkom.  
PhDr. Viera Drahošová ako riaditeľka sa 19. 11. 2019 zúčastnila Stretnutia 
riaditeľov členských múzeí Zväzu v Múzeu mesta Bratislavy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
  
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
   
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Názov 100. ROKOV TJ SOKOL V SKALICI (8.12.2018 - 28.2.2019) 

realizátor/kurátor: Viera Drahošová 
miesto realizácie: ZMS 
výstup: katalóg 
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. Záhorské múzeum v Skalici výstavu 
pripravilo spolu s TJ Sokol Skalica. Jej zámerom bolo priblížiť princípy sokolskej 
myšlienky, ale predovšetkým históriu a pôsobenie TJ Sokol v Skalici. Výstava 
priniesla množstvo zaujímavých informácií o histórii i súčasnosti TJ Sokol 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  



 

 

 

 Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam 
v regióne 
autor: Peter Brezina, Róbert Svíba a kol. 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. 
ISBN: 978-80-99900-01-2 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 500 
formát: A4 
väzba: V8 
rozsah: 343 strán 
reprodukcie: 215 farebných a 292 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Záhorské múzeum v Skalici vydalo pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. 
svetovej vojny knihu Prvá svetová vojna a Záhorie. Pri projekte sa podarilo získať 
mnoho vzácneho materiálu, z ktorého bol zostavený voľne nadväzujúci druhý diel 
knihy s podtitulom Pamätníky obetiam v regióne. Fotografie Mgr. R. Svíbu ilustrujú 
najrozsiahlejšiu časť knihy s textom PhDr. P. Brezinu, venovanú dokumentácii a 
problematike pamätníkov padlým. Ako vzácne svedectvo prinášame denník 
účastníka vojny Ing. Dezidera Tomečka. Knihu uzatvára 8 vojnových príbehov. 
 

Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 DRAHOŠOVÁ, V – Brezina, P. – Jasemová, A. – Proksa, P.: Vojnové príbehy 1914 

– 1918. In: Brezina, P. – Svíba, R. a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky 
obetiam v regióne. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici, 2019, ISBN 978-80-
99900-01-2, s. 305 – 328. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Denník Dezidera Tomečka Odtiaľ -Potiaľ. In: Brezina, P. – 
Svíba, R. a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne. 
Skalica : Záhorské múzeum v Skalici, 2019, ISBN 978-80-99900-01-2, s. 265-303. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Hore, srdcia! Evy Fordinálovej. In: Fordinálová, Eva: Hore, 
srdcia! Bratislava : LÚČ, 2019, ISBN 978-80-8179-144-4, s.71-75. 

 DRŠKA, Richard: Milites quartirisantes – zimovanie cisárskych vojsk začiatkom 
roku 1680 na panstvách Branč, Korlát a Holíč a v poddanských dedinách mesta 
Skalica. In: Lopatková, Zuzana (Ed.): Otázky zemepanského hospodárenia 
a správy v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2019 ISBN 978-83-8111-
158-4, s. 145-167. 

 HOFERKA, M. – Birkušová, S. – Nurse Dovgan, L. – Wehlend, Ľ.: Zástava tkáčov 
manufaktúry zo Šaštína z roku 1825. In: Zborník prednášok 17. medzinárodného 
seminára o reštaurovaní. Záhorie 2019, ISBN 978-80-570-1293-1, s. 238-253. 

 HOFERKA, Martin: Urbáre panstva Bánovce v druhej polovici 17. storočia. In: 
Lopatková, Zuzana (Ed.): Otázky zemepanského hospodárenia a správy 
v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2019 ISBN 978-83-8111-158-4, s. 
169-182. 
 
 



 

 

 

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 DRŠKA, Richard: Výstavba Kostola sv. Jozefa v Kútoch. In: Pamiatky a múzeá 

2019, č. 1, ISSN 1335-4353, s. 8 – 15. 
 DRŠKA, Richard: Šľachtický rod Kozma zo Skalice. In: Genealogicko-heraldický 

hlas, roč. 29, 2019, č. 1, ISSN 1335-0137, s. 20 – 29. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Tradičná svadba na Záhorí. In: Malacky a okolie. História, 

2019, Malacky : Mestské centrum kultúry a Múzeum Michala Tillnera, 2019, ISBN 
978-80-89835-06-5, s. 91-120.  

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Ľudový textil z Kútov v zbierkach Záhorského múzea v 

Skalici. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 3, 2019, ISSN 1335-7840, s. 10-16. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Náš rozhovor s reštaurátorom doc. Ivanom Galambošom. 

In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 4, 2019, ISSN 1335-7840, s. 20-28. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Svadobné a kútne hrnce v etnografických zbierkach 

Záhorského múzea v Skalici. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 1, 2019, ISSN 1335-
7840, s. 9-12. 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Vianoce v etnografickej zbierke Záhorského múzea. In: 
Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 7-12. 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Zo zbierok ľudového odevu Záhorského múzea - mužské 
vesty a lajblíky. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 5, ISSN 1335-7840, s. 8-17. 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita - DRŠKA, Richard: Ľudový odev – šaštínsky kroj. In: Záhorie, 
roč. XXVIII, 2019, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 24 – 26. 

 DRŠKA, Richard: „Služobná cesta“ skalických vyslancov do Prešporku v roku 
1671. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 2-7. 

 DRŠKA, Richard: Farnosť Hochštetno v 80. rokoch 18. storočia. In: Záhorie, roč. 
XXVIII, 2019, č. 2, ISSN 1335-7840, s. 2. – 8.  

 DRŠKA, Richard: Poddanské hospodárstvo v Kútoch koncom 18. a v prvej 
polovici 19. storočia. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 3, ISSN 1335-7840, s. 2 – 
10. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Priateľ Slovákov Scotus Viator a Skalica. In: Záhorie, roč. 
XXVIII, 2019, č. 6, 2019, ISSN 1335-7840, s. 13-23. 



 

 

 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Storočnica TJ Sokol v Skalici. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, 
č. 2, 2019, ISSN 1335-7840, s. 17-26. 

 HOFERKA, Martin: Z prvých týždňov Československa na Záhorí. In: Záhorie, roč. 
XXVIII, 2019, č. 1, 2019, ISSN 1335-7840, s. 3-9. 

 HOFERKA, Martin: Zrušenie pavlínskeho kláštora v Šaštíne v roku 1786. In: 
Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 4, 2019, ISSN 1335-7840, s. 2-9. 

 MICHALOVIČ, Peter: Na citare sa hrávalo i v Skalici. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, 
č. 3, 2019, ISSN 1335-7840, s. 23-26. 

 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Názov výskumnej úlohy: Dušan Jurkovič a Skalica 

realizátor / autor: Viera Drahošová 
odbor: etnológia, história 
plánovaný výstup: výstava, publikácia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 – 2020 
Predstaviť osobnosť významného slovenského architekta D. Jurkoviča v spojitosti 
s väzbami na vtedajších miestnych predstaviteľov spoločenského a kultúrneho 
života ako i jeho prínos pre región. 
 

 Názov výskumnej úlohy: Po stopách habánov. Habáni v Sobotišti 
realizátor / autor: Dita Andrušková – Martin Hoferka 
odbor: etnológia, história 
plánovaný výstup: expozícia  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 1. polrok 2020 
Nosnou témou cezhraničného projektu Po stopách habánov 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.  

 
 Názov výskumnej úlohy: Česká cesta. Rodina Vagyonovcov  

realizátor / autor: Martin Hoferka 
odbor: história 
plánovaný výstup: expozícia  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2020 
V rámci cezhraničného projektu Česká cesta riešime Rodinu Vagyonovcov, ktorí 
v Senici vlastnili statok. V roku 1881 postavili v Senici honosný zámoček, po vzniku 
Československej republiky rodina odišla do Maďarska. Zámoček zakúpila v roku 
1925 TJ Sokol. Dokumentácia histórie objektu bude súčasťou novej expozície 
v Senici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  https://www.zahorskemuzeum.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2003/2014 
 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.) – je v súlade s pravidlami 

 

Návštevnosť webovej stránky ZMS za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

17.548 41.944 74,46 1,82 00:01:13 

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

Instagram 
 https://www.instagram.com/zahorskemuzeum/ 

Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Mestská televízia Skalica – televíza uverejňuje upútavky na pripravované výstavy 

a podujatia múzea, propaguje jeho aktivity, tiež z nich prináša reportáže 
 Skalický press  – propaguje aktivity múzea uverejňovaním pozvánok a 

následných reportáží z podujatí 
 MY Záhorie – printová i webová verzia – propaguje aktivity múzea 

uverejňovaním pozvánok a tlačových správ  
 Záhorák – printová a webová verzia – propaguje aktivity múzea uverejňovaním 

pozvánok a tlačových správ  
 Záhorácke rádio  – propaguje aktivity múzea zverejňovaním pozvánok  
 webová stránka http://www.tikskalica.sk/ – uverejňuje pozvánky a tlačové správy 

k podujatiam múzea 
 webové stránky www.zahori.sk, www.ezahorie.sk – uverejňujú pozvánky a 

tlačové správy múzea  
 webové stránky www.museum.sk – uverejňuje pozvánky a tlačové správy múzea  
 RTVS – prináša televízne a rozhlasové upútavky a pozvánky na podujatia, prináša 

informácie o činnosti múzea  
 
Výročné správy organizácie  
https://www.zahorskemuzeum.sk/cinnost-muzea/ 
 
 
 
 

https://www.zahorskemuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici/
https://www.instagram.com/zahorskemuzeum/
http://www.tikskalica.sk/
http://www.zahori.sk/
http://www.ezahorie.sk/
http://www.museum.sk/
https://www.zahorskemuzeum.sk/cinnost-muzea/


 

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/5 

 Počet oslovených ZŠ/5 

 Počet oslovených SŠ/5 

 Počet oslovených ZUŠ/1 

 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.  

 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 

Ľudový odev na Záhorí v UK v BA SK E 1 - E 

Prezentácia publikácií ZM v UK v BA 
 

SK E - - E 

A ako animátor 
 

SK E 4 - E 

Ľudový odev na Záhorí na FF UK v BA SK - 1 - E 

Putovanie skalickou históriou – Osobnosti 
Skalice Sloboda, Ďurovič 

SK E 2 - E 

170. výročie úmrtia Jána Hollého  SK E 1 - E 

Spomienkové  podujatie k 100. výročiu úmrtia 
M. R. Štefánika  

SK E 2 - E 

Prednáška O levárskom kroji  SK E 1 - E 

Medzinárodný deň múzeí 2019 SK E 1 - E 

AMFO 2019 SK E 5 - E 

Peter Pollák – Vlasta Peltznerová – Návraty  SK E 5 - E 

Prednáška Tradičná svadba na Záhorí  SK E 1 - E 

Eduard Timko – Fotografie  SK E 5 - E 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva SK E 2 - E 

Putovanie skalickou históriou – Okánik SK E 2 - E 

Pavel Michalič – Kresba, grafika, maľba  SK E 5 - E 

Predvianočný koncert SK E 3 - 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,  www.tripadvisor.sk,  

www.muzeum.sk,  www.vypadni.sk. 

 

http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.tripadvisor.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.vypadni.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.) 
 
Záhorie 
autor: redakcia časopisu a externí autori 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
tlač: Tlačiareň Durlák 
ISSN: 1335-7840 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 6 čísel po 1500 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán jedno číslo 
reprodukcie: 168 farebných a 83 čiernobielych 
reprodukcií 
V rámci edičnej činnosti vydáva Záhorské múzeum od 
roku 1992 s dvojmesačnou periodicitou periodikum 
Záhorie – vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. 
 
Jozef Miloslav Hurban : Hlboké 
autor: Eva Fordinálová 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
tlač: Bittner print, s r. o. Bratislava 
ISBN: 978-80-85446-82-1 
dátum/rok vydania: 2019, 2. vydanie (dotlač)  
jazyk: slovenský 
náklad: 400 ks 
formát: A5 
väzba: V2 
rozsah: 56 strán jedno číslo 
reprodukcie: 39 farebných a 63 čiernobielych reprodukcií. 
Ide o reedíciu sprievodcu po Pamätnej izbe J. M. 
Hurbana v Hlbokom z pera renomovanej literárnej 
vedkyne E. Fordinálovej. Prvý vydanie vzniklo v roku 
2015 z príležitosti otvorenia pamätnej izby. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  
 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Otvorenie múzea v Kútoch. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, 

č.4, ISSN 1335-7840, s. 30-31.  
 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Otvorenie národopisnej expozície kútskeho domu. In. 

Etnologické rozpravy, roč. XXVI, 2019, č.2, ISSN 1335-5074, s. 188-191.  
 ANDRUŠKOVÁ, Dita: XXIII. Ročník konferencie Etnológ a múzeum. In. Acta 

Ethnologica Danubiana. Ročenka Výskumného centra európskej etnológie, 2019, 
ISBN 978-80-89978-03-3, s. 270-273.  

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Vážení a milí čitatelia. In: Záhorie, roč. XXVIII., 2019, č. 1, 

ISSN 1335-7840, s. 9. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Jubilejný rok vzniku Československej republiky v Skalici. In: 

Záhorie, roč. XXVIII., 2019, č. 2, ISSN 1335-7840, s. 30-31. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Oslavy 100 rokov TJ Sokol Skalica. In: Záhorie, roč. XXVIII., 

2019, č. 2, ISSN 1335-7840, s. 29-30. 

 DRŠKA, Richard: Prvé CD závodských folkloristov. In: Záhorie, roč. XXVIII, 2019, 
č. 3, ISSN 1335-7840, s. 31. 

 DRŠKA, Richard: Rekonštrukcia mužských a ženských kožuchov v Kútoch. In: 

Záhorie, roč. XXVIII., 2019, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 27 – 28. 

 HOFERKA – Drúžková (-rd, mh-): Ako pokročili práce na oprave veže farského 
kostola. In Unínske noviny, roč. XVII, 2019, č. 3, ISSN 1339-0821, s. 5. 

 HOFERKA (-mh-): Don Bosco medzi nami. In Unínske noviny, roč. XVII, 2019, č. 
3, ISSN 1339-0821, s. 10. 

 HOFERKA, Martin: Bibliografia kňazov pôsobiacich vo farnosti Gbely 

a pochádzajúcich z Gbiel. In: Zvony minulosti zvonia do budúcnosti, Gbely: Mesto 

Gbely, 2019, s. 16-24. 

 HOFERKA, Martin: Obec Unín v dobovej tlači. In Unínske noviny, roč. XVII, 
2019, č. 1, ISSN 1339-0821, s. 10-11. 

 HOFERKA, Martin: Talent treba rozvíjať. In Unínske noviny, roč. XVII, 2019, č. 1, 
ISSN 1339-0821, s. 10. 

 HOFERKA, Martin: Z cirkevných dejín. In: Zvony minulosti zvonia do budúcnosti, 

Gbely: Mesto Gbely, 2019, s. 5-15. 

 MICHALOVIČ, Peter: Bibliografia XVIII. ročníka (r. 2019) časopisu Záhorie. In: 

Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 31. 

 MICHALOVIČ, Peter: Publikácia rozhovorov s prof. Evou Blahovou (recenzia). In: 

Záhorie, roč. XXVIII, 2019, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 28-29. 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Na Hromňice o hodinu více. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/na-hrom%C5%88ice-o-hodinu-v%C3%ADce/2599314996762240/ 
(1.2.2019) 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Kolkovanie peňazí v Skalici.  
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/kolkovanie-pe%C5%88az%C3%AD-v-skalici/2631209726906100/ 
(19.2.2019) 
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 DRAHOŠOVÁ, Viera: Pláňavská búda. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/pl%C3%A1%C5%88avsk%C3%A1-b%C3%BAda/2688759294484476/  
(26.3.2019) 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Menej známe osudy. Hamburger. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/menej-zn%C3%A1me-osudy/2700934449933627/ (2.4.2019) 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Nové akvizície keramiky Záhorského múzea. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/nov%C3%A9-akviz%C3%ADcie-keramiky-z%C3%A1horsk%C3%A9ho-
m%C3%BAzea-v-skalici/2777130882313983/  (15.5.2019) 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita: Letný slnovrat a deň Jána v tradičnom zvykosloví na Záhorí. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/letn%C3%BD-slnovrat-a-de%C5%88-j%C3%A1na-v-tradi%C4%8Dnom-
zvykoslov%C3%AD-na-z%C3%A1hor%C3%AD/2857030790990658/ (24.6.2019) 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Menej známe osudy. Pinkalský. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/menej-zn%C3%A1me-osudy-2-engelbert-andel-pinkalsk%C3%BD-1894-
1954/2861123553914715/ (26.6.2019) 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Kameňolom v Skalici. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/kame%C5%88olom-v-skalici/2960455153981554/ (15.8.2019) 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Obete za mier.  
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/obete-za-mier/2974635245896878/ (22.8.2019) 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Emília Želmíra Boorová, rod. Jurkovičová. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/em%C3%ADlia-%C5%BEelm%C3%ADra-boorov%C3%A1-rod-
jurkovi%C4%8Dov%C3%A1-160-rokov-od-narodenia-27-j%C3%BAla-1859-
tur%C3%A1-/3003844179642651/ (5.9.2019) 

 DRŠKA, Richard: Výročie bitky pri Viedni 1683. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/v%C3%BDro%C4%8Die-bitky-pri-viedni-1683/3018027224891013/ 
(12.9.2019) 

 HOFERKA, Martin: Spoločnosť Ježišova a Kostol sv. Františka Xaverského 
v Skalici. https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-
m%C3%BAzeum-v-skalici/spolo%C4%8Dnos%C5%A5-
je%C5%BEi%C5%A1ova-a-kostol-sv-franti%C5%A1ka-xaversk%C3%A9ho-v-
skalici/3064533773573691/ (4.10.2019) 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Budova skalického gymnázia a Johaneum. 
https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1horsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-
skalici/budova-skalick%C3%A9ho-gymn%C3%A1zia-a-
johaneum/3070910086269393/ (7.10.2019) 
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Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
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Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 redakcia: Habánsky mlyn prejde rekonštrukciou. In: Záhorák, roč. LX, 2019, č. 7, 

ISSN 1338-1814, 1 s.  
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Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 HALLON, Ľubor: „Roztodivná“ krása Záhoráckych „pjesňiček“..., In: Literárny 
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Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 redakcia: Domy s výstupkami v Skalici. In: Skalický press, roč. 24, 2019, č. 2, ISSN 

1339-2824, 1 s.  
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redakcia: Nielen Záhorácke pjesničky v Univerzitnej knižnici. In: Záhorák, roč. LX, 
2019, č. 8, 1 s. 

 záhorí.sk: Prezentácia Záhorácké pjesňičky a ďalšie publikácie. 
https://zahorak.sk/7254/prezentacia-zahoracke-pjesnicky-a-dalsie-publikacie/ 
(21.1.2019) 

 TASR: V Univerzitnej knižnici budú prezentovať knihy so záhorskou 
tematikouhttps://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/53571-v-univerzitnej-kniznici-
budu-prezentovat-knihy-so-zahorskou-tematikou (26.2.2019) 

 TASR: V Bratislave sa budú prezentovať knihy so záhorskou tematikou. 
https://myzahorie.sme.sk/c/22064174/v-bratislave-sa-budu-prezentovat-knihy-so-
zahorskou-tematikou.html (28.2.2019) 

 redakcia: Prezentácia publikácií Záhorského múzea v Bratislave. 
http://www.litcentrum.sk/68584 (6.3.2019) 
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 TASR: Výstava Ľudový odev na Záhorí sa predstaví v Bratislave. 
https://www.teraz.sk/kultura/vystava-ludovy-odev-na-zahori-sa-pr/377402-
clanok.html, (8.2.2019) 

 ORBAN, Emanuel: Výstava Ľudový odev na Záhorí je tu. 
https://www.ucn.sk/ucitelske-blogy/vystava-ludovy-odev-na-zahori-je-tu 
(18.2.2019)  

 redakcia: V Záhorskom múzeu sa uskutoční deň otvorených dverí. 
https://myzahorie.sme.sk/c/22122507/v-zahorskom-muzeu-sa-uskutocni-den-
otvorenych-dveri.html (17.5.2019) 

 redakcia: AMFO 2019, otvorenie výstava s udeľovaním cien v Záhorskom múzeu 
v Skalici. http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/2466-amfo-2019-
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 https://zahori.sk/?s=AMFO+2019 (6.6.2019) 
 TASR: V Štátnom archíve a v Záhorskom múzeu sa uskutoční deň otvorených 

dverí. https://myzahorie.sme.sk/c/22214242/v-statnom-archive-a-zahorskom- 
htmlmuzeu-sa-uskutocni-den-otvorenych-dveri.html (17.9.2019) 

 WERNEROVÁ, L.: Gymnazisti vyzdobili synagógu krojmi. 
https://malackyhlas.sk/archiv/2019/eMH_17_2019.pdf (9.10.2019) 

 TASR: Záhorské múzeum predstaví osobnosť Skalice.  
https://myzahorie.sme.sk/c/22236413/zahorske-muzeum-predstavi-osobnost-
skalice. (15.10.2019) 

 redakcia: Skalica si pripomenula svoju osobnosť Ľudovíta Okánika. 
http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/2805-skalica-si-pripomenula-svoju-
osobnost-ludovita-okanika (25.10.2019) 

 redakcia: Záhorské múzeum si pripomenulo osobnosť Skalice – Ľudovíta Okánika. 
https://zahorak.sk/9250/zahorske-muzeum-si-pripomenulo-osobnost-skalice-
ludovita-okanika/ (25.10.2019) 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZMS v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZMS za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Strážnice CZ 21.2.2019 výskum Novokrstenci na Záhorí 

2 Praha CZ 9.-10.5.2019 prevzatie darovaných predmetov 

3 Hohenau AT 14.5.2019 odovzdanie predmetov na výstavu 

4 Orth an der 
Donau 

AT 18.5.2019 otvorenie výstavy  

5 Mikulčice CZ 22.5.2019 účasť v porote súťaže 

6 Hohenau AT 5.10.2019 účasť na podujatí k výročiu 1989 

7 Vacenovice CZ 31.10.2019 pracovné stretnutie k projektu 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   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:  do 30.4.201 PhDr. Daniela Čambálová 
 do 17.10.2018 PaedDr. Simonne Jurčová  
 od 1.1.2020 PhDr. Martina Bocánová, PhD. 

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-

mailto:zsmuzeum@zupa-tt.sk
http://www.zsmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum


 

 

 

Trnavského, bezstavovce v odbore paleontológie, história Slovenského učeného 
tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka a dejiny tehliarstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knižnica    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Múzeum knižnej kultúry 

 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov ZSM za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 288.832 298.376 256.299,38 85,89 

620 Odvody 123.404 123.404 103.693,08 84,02 

630 Tovary a služby 169.547 195.171 228.689,99 117,17 

640 Bežný transfer 10.180 10.180 4.267,62 41,92 

SPOLU 591.963 627.131 592.950,07 94,54 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZSM za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 56.705 55.123,12 97,21 

HIM - - - - 

SPOLU - 56.705 55.123,12 97,21 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZSM za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Rekonštrukcia Domu 
hudby M. Sch. 
Trnavského 

55.123,12 - - - - 

SPOLU 55.123,12 - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZSM za rok 2019 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1. Doplnenie 

technického 

vybavenia 

reštaurátorských 

dielní 

- 
Fond na podporu 

umenia 
6.361 710 

2. Doplnenie 

technického 

vybavenia 

reštaurátorských 

dielní 

- 
Fond na podporu 

umenia 
3.639 405 



 

 

 

 

Tržby a vlastné výnosy    15.226,47 € 
 
 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZSM z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Akvizícia kolekcie 
siedmich starých 
a vzácnych tlačí 

9.100 8.600 500 KV 

2. FPU Doplnenie 
technického 
vybavenia 
reštaurátorských 
dielní 

7.071 6.361 710 BV 

3.  FPU Doplnenie 
technického 
vybavenia 
reštaurátorských 
dielní 

4.044 3.639 405 KV 

4. FPU Reštaurovanie 
starých a vzácnych 
tlačí 

2.650 
 

2.200 450 BV 

SPOLU BV  8.561 1.160  

SPOLU KV 12.239 905  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZSM za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

4 

Dom hudby M. 
Sch.Trnavského 

rekonštrukcia 55.123,12 

Hlavná budova 
– kláštor 

- - 

Múzeum knižnej 
kultúry 

- - 

Knižnica ZSM - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme ZSM za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZSM v m2 za rok 2019 
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 2019 bolo v Západoslovenskom múzeu v Trnave pre verejnosť prístupných 17 
stálych expozícií. Počas roka múzeum zrušilo expozíciu Dvorana slávy Dobra, ktorú 
čaká v roku 2020 reinštalácia. Expozícia S láskou za pravdu bola ukončená v Dome 
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v máji a od októbra bola reinštalovaná 
v Múzeum knižnej kultúry.  
 
Archeologická expozícia 
rok sprístupnenia: 1990 
kurátor: PhDr. Petr Novák 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: katalóg Archeologická expozícia 
počet návštevníkov: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: 630 
 
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. 
 
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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: katalóg 
počet návštevníkov: 70 
 



 

 

 

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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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: 13.888 
 
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 Trnavskéhodo mája 2019, 
Múzeum knižnej kultúry od októbra 2019 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.039 
 
Expozíciu tvorí unikátny nábytkový súbor 
z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, prvého apoštolského administrátora 
Apoštolskej administratúry v Trnave, a predmety súvisiace s touto osobnosťou 
 
Dotkni sa hliny –  z dejín tehly 
a tehliarstva trnavského regiónu 
rok sprístupnenia: 2018 
kurátor: Mgr. Andrej Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 328 
 
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 
 
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: 6.901 
 
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. 
 
Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
- 
 
Výstavy 

 
Slováci, píšte po slovensky! 
(25.10.2012 – trvá) 
vernisáž: 25.10.2012 o 16,30 h. 
kurátori: PhDr. Daniela Čambálová, Mgr. Milan 
Ševčík 
miesto konania: Múzeum knižnej kultúry 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 709 
 
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 
 
Zachránené poklady    
(1.1.2019 – 25.3.2019) 
vernisáž: iba sprístupnenie 10.4.2018 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
odbor: história 
výstup: -  
počet návštevníkov: 12 
 
Výstava zreštaurovaných historických tlačí z 
fondov ZsM doplnená reprodukciami knižných grafík 
 
Minerály sveta 
(1.1.  – 28.2.2019) 
vernisáž: iba sprístupnenie 9. 3. 2018 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: geológia 
výstup: -  
počet návštevníkov: 555 
 



 

 

 

Zbierka Západoslovenského múzea v Trnave obsahuje hodnotné vzorky domácich 
svetových minerálov, z ktorých časť je predstavená na tejto výstave 
 
Karol Elbert – skromný lyrik swingu 
(1.1.– 31.3.2019) 
vernisáž: iba sprístupnenie 4. 5.. 2018 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
odbor: muzikológia 
výstup: -  
počet návštevníkov: 148 
 
Výstava ponúka množstvo obrazového 
materiálu o živote i tvorivých aktivitách Karola Elberta, ukážky hudobných rukopisov 
i tlačených vydaní skladieb, fotodokumentáciu z premiér inscenácii, na ktorých sa 
autorsky podieľal - predovšetkým jeho dvoch operiet. Túto výstavu pripravili Slovenské 
národné múzeum – Hudobné múzeum a Spoločnosť Mikuláša Schneidra – 
Trnavského v roku 2011. 
 
100 rokov Československa (Kupčo – 
Brunton) 
(1.1. do 13.1.2019) 
vernisáž: 26.10.2018 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 121 
 
Fotografická výstava fotografa slovenskej krajiny Yara M. Kupča a moravského 
fotografa Vladimíra Bruntona venovaná stému výročiu vzniku Československa. 
 
Najlepšie s humorom (Banášová – Popovič) 
(1.1.. do 20.1.2019) 
vernisáž: 15.11.2018 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 195 
 
Výstava Najlepšie s humorom (aj najzdravšie!) 
spojila dve výtvarné osobnosti so zmyslom pre humor – keramičku Máriu Banášovú 
a karikaturistu Ivana Popoviča. 
 
 
 



 

 

 

Jozef Bernadič (1901 – 1989) z Cífera 
a jeho zbierka keramiky 
(17.1. – 17.3.2019) 
vernisáž – iba sprístupnenie od 17.1. 2019 
kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: etnografia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 195 
 
V roku 2017 získalo Západoslovenské múzeum v Trnave časť keramickej kolekcie 
Jozefa Bernadiča. Výstavou predstavuje Západoslovenské múzeum v Trnave 
akvizíciu z jeho zbierky a zároveň si pripomína 30. výročie jeho úmrtia.  
 
Fotodialóg (výstava fotografa Ladislava 
Szabóa) 
 (5.2.– 17.3.2019 ) 
vernisáž: 5. 2. 2019 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.450 
 
Výstava Fotodialóg je autorská výstava fotografa Ladislava Szabóa z Dunajskej 
Stredy, ktorý sa zaoberá fotografovaním slovenskej krajiny a zaujímavých portrétov.  
 
Skameneliny sveta 
(12.3.2019 – 3.3.2020) 
vernisáž: iba sprístupnenie 12. 3. 2019 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: geológia 
výstup: -  
počet návštevníkov: 12.135 
 
Výstava Skameneliny sveta predstavuje návštevníkom okolo 150 exponátov doplne-
ných rekonštrukciami a fotografiami. K výstave je možné objednať odborný výklad 
(prehliadku komentovanú autorom). 
 



 

 

 

Šestnáste storočie slovom a obrazom 
(2.4.2019 – 31.12.2019) 
vernisáž: iba sprístupnenie 2.4.2019 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
odbor: história 
výstup: -  
počet návštevníkov: 709 
 
Výstava historických tlače zo 16. storočia z 
fondov Západoslovenského múzea doplnená knižnými grafikami 
 
Eugen Suchoň. Tvorca národnej opery 
(10.4. do 31.8.2019) 
vernisáž: iba sprístupnenie 2.4.2019 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
odbor: muzikológia 
výstup: -  
počet návštevníkov: 1.129 
 
Výstava historických tlače zo 16. storočia z 
fondov Západoslovenského múzea doplnená 
knižnými grafikami 
 
 
Trnavský objektív (49. ročník súťaže) 
(21.3. - 6. 5.2019) 
vernisáž: 21.3. 2019 
kurátorka: Milada Kotlebová, Trnavské 
osvetové stredisko 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: Katalóg (Trnavské osvetové stredisko) 
počet návštevníkov: 1.672 
 
Výstava Trnavský objektív je výstavou súťažných prác z 49. ročníka súťaže 
neprofesionálnych fotografov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. 
 
CE ZA AR 2018 
(28.3. - 1.5.2019) 
vernisáž: 28.3.2019 
kurátori: zo Slovenskej komory architektov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 412 
 



 

 

 

Výstava nominácií Ceny Slovenskej komory architektov CE ZA AR za rok 2018 
v šiestich kategóriách je požičanou výstavou s cieľom prezentovať tieto nominácie 
a ocenené práce v každom regióne. 
 
Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie 
úmrtia  
(7.5. - 30.5.2019 ) 
vernisáž: 7.5.2019 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 9070 
 
Výstava Fotografií a dokumentov zo zbierky ZSM k téme M. Rastislav Štefánik. 
 
KEFA 
(7.5. - 23.6. 2019) 
vernisáž: 7.5.2019 
kurátorka: A. Blesáková (FMK UCM) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3322 
 
Klauzúrna výstava študentov 4. ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
 
Trnavské fotoateliéry 
(18.5.2019 - 15.3.2020) 
vernisáž: 18.5.2019 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova  
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10.738 
 
Výstava Trnavské fotoateliéry predstavila fotografov, ktorí v Trnave pôsobili od roku 
1860 až do znárodnenia a ich produkciu. Ide o závery z výskumu Západoslovenského 
múzea v Trnave, ktorý v rokoch 2014 – 2018 realizovala PaedDr. Simona Jurčová.  
 
Harmónia hodvábu a skla 
(1.8. - 6.10.2019) 
vernisáž: 1.8. 2019 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 



 

 

 

výstup: - 
počet návštevníkov: 2.434 
 
Autorská výstava amatérskej umelkyne Adely Melišekovej-Dojčanovej z Trnavy, 
ktorá tvorí technikou maľby na hodvábe a maľby na skle. 
 
 
Padli, aby sme my žili 
(30.8.2019 - 4.10.2020) 
vernisáž: 30.8.2019 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 5470 
 
Výstava k 75. výročiu SNP. Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku 
počas SNP. Fotografie, dokumenty, zbierky 
 
 
Archeologické dedičstvo 
(29.10. – 31.12.2019) 
vernisáž: 29.10.2019 
kurátor: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3.705 
Výstava skonfiškovaných archeologických 
nálezov z nelegálnej činnosti v rámci TTSK – 
po prvý raz vystavená kolekcia 
 
 
November 1989 
(15.11.2019 - 15.3.2020) 
vernisáž: 15.11.2019 
kurátori: Mgr. Lucia Duchoňová, PaedDr. 
Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.135 
 
Dokumentárna výstava k 30. výročiu udalostí 
v novembri 1989 v Československu so 
zameraním na udalosti v Trnave 
 



 

 

 

 
Remeslá v šúpolí 
(1.12.2019 - 16.2.2020) 
vernisáž: 1.12.2019 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: ľudové umenie - folklór 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1233 
 
Výstava z prác šúpoliarky Antónie Dvorščíkovej z Praznova, ktorej tvorbu 
predstavuje zbierka Petra Chmelu. Zachytáva tradičné práce ľudu na vidieku 
v minulosti, tradičné remeslá a sviatky. 
 
Zbierkový predmet mesiaca január  
(7.1. – 31.1.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 205 
 
Kresby a akvarely Trnavy od Marcela Beneša – nová akvizícia ZSM od priamych 
príbuzných amatérskeho výtvarníka, inak zubára, ktorý žil a tvoril istý čas v Trnave. 
 
Zbierkový predmet mesiaca február  
(1.2.  – 27.2.2019) 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. M. Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 350 
 
Exponáty z paleontologickej zbierky ZSM – úvod k novej geologickej výstave 
prírodovedného oddelenia ZsM 
 
Zbierkový predmet mesiaca marec 
(1. 3.  – 31.3.2019) 
vernisáž: nie 
kurátor: mgr. M. Ševčík 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.411 



 

 

 

 
Herbár Pietra Mattioliho – zreštaurovaná tlač z knižného fondu ZsM k mesiacu knihy. 
 
Zbierkový predmet mesiaca apríl 
(1.4. – 30.4.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. A. Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 811 
 
Veľkonočné kraslice z remeselníckej dielne 
Viery Harmatovej 
 
Zbierkový predmet mesiaca máj  
(4.5. – 31.5.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.310 
 
Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia 
 
Zbierkový predmet mesiaca jún  
(1.6. – 30.6.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. A. Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história a etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.102 
 
120. výročie narodenia keramikára a zberateľa H. Landsfelda – z Landsfeldovej 
zbierky v ZsM 
 
Zbierkový predmet mesiaca júl 
(1.7.  – 31.7.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie a história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 712 



 

 

 

 
Hudobník a fotograf Jozef Filípek - 100. výročie narodenia – fotografie Trnavy zo 
zbierky ZsM. 
 
Zbierkový predmet mesiaca august 
(1.8. – 31.8.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. L. Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.519 
 
Venované 75. výročiu SNP – uniforma 
kubáňskeho kozáka z II. svetovej vojny zo zbierky ZsM 
 
Zbierkový predmet mesiaca september 
(3.9. – 30.9.2019) 
vernisáž: nie 
kurátor: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 665 
 
Z najnovších akvizícií archeologickej zbierky 
ZSM 
 
Zbierkový predmet mesiaca október 
(1.10. – 31.10.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. A. Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.613 
 
Zbierka výšiviek a ľudového odevu zo 
západného Slovenska  - príklad záujmu českej a moravskej inteligencie o Slovensko 
v čase pred vznikom  ČSR – venované výročiu vzniku prvej ČSR 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zbierkový predmet mesiaca november 
(1.11. – 30.11.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorky: Mgr. Lucia Duchoňová, PaedDr. S. 
Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.959 
 
Nežná revolúcia – dokumentačný materiál z historického fondu múzea 
 
Zbierkový predmet mesiaca december 
(1.12. – 31.12.2019) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: (história) 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.233 
 
Gymnázium Jána Hollého v Trnave – 100 
rokov. Fotografie a dokumenty zo zbierky ZsM 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Minerály sveta  
(27.3. – 12.5.2019) 
vernisáž: iba sprístupnenie  
kurátor:  RNDr. M. Hornáček 
miesto konania: Vlastivedné múzeum 
v Hlohovci 
odbor: geológia 
počet návštevníkov: 765 
 
Výstava minerálov zo zbierky ZSM 
 
Minerály sveta  
(16.5. – 17.7.2019) 
vernisáž: iba sprístupnenie  
kurátor:  RNDr. M. Hornáček 
miesto konania: Tríbečské múzeum Topoľčany 
odbor: geológia 
počet návštevníkov: 322 
 
Výstava minerálov zo zbierky ZSM 
 
 



 

 

 

Vernisáže 
 
Fotodialóg (výstava fotografa Ladislava Szabóa) (5.2.2019 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 36 
Výstava Fotodialóg je autorská výstava fotografa Ladislava Szabóa z Dunajskej 
Stredy, ktorý sa zaoberá fotografovaním slovenskej krajiny a zaujímavých portrétov.  
 
Trnavský objektív (49. ročník súťaže) (21.3.2019 o 17,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 178 
Výstava Trnavský objektív je výstavou súťažných prác z 49. ročníka súťaže 
neprofesionálnych fotografov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. 
 
CE ZA AR 2018 (28.3.2019 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 120 
Výstava nominácií Ceny Slovenskej komory architektov CE ZA AR za rok 2018 
v šiestich kategóriách je požičanou výstavou s cieľom prezentovať tieto nominácie 
a ocenené práce v každom regióne. 
 
KEFA (7.5.2019 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 65 
Klauzúrna výstava študentov 4. ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
 
Trnavské fotoateliéry (18.5.2019 o 19,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 530 
Výstava Trnavské fotoateliéry predstavila fotografov, ktorí v Trnave pôsobili od roku 
1860 až do znárodnenia a ich produkciu. Ide o závery z výskumu Západoslovenského 
múzea v Trnave, ktorý v rokoch 2014 – 2018 realizovala PaedDr. Simona Jurčová.  
 
Harmónia hodvábu a skla (1.8.2019 o 16,30 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 48 
Autorská výstava amatérskej umelkyne Adely Melišekovej-Dojčanovej z Trnavy, 
ktorá tvorí technikou maľby na hodvábe a maľby na skle. 
 
Padli, aby sme my žili (30.8.2019 o 17,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 715 
Výstava k 75. výročiu SNP. Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku 
počas SNP. Fotografie, dokumenty, zbierky 
 
Archeologické dedičstvo (29.10.2019 o 15,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 34 



 

 

 

Výstava skonfiškovaných archeologických nálezov z nelegálnej činnosti v rámci 
TTSK – po prvý raz vystavená kolekcia 
 
November 1989 (15.11.2019 o 15,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 38 
Dokumentárna výstava k 30. výročiu udalostí v novembri 1989 v Československu so 
zameraním na udalosti v Trnave 
 
Remeslá v šúpolí (1. 12. 2019 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 170 
Výstava z prác šúpoliarky Antónie Dvorščíkovej z Praznova, ktorej tvorbu 
predstavuje zbierka Petra Chmelu. Zachytáva tradičné práce ľudu na vidieku 
v minulosti, tradičné remeslá a sviatky. 
 
Koncerty a festivaly 
 
Komorný koncert Vox Aurumque  
(18.5.2019) 
organizátor: Západoslovenské múzeum v 
Trnave 
miesto realizácie: Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie v ZSM 
výstup: leták s programom 
počet návštevníkov: 129 
 
V rámci podujatia Noc múzeí a galérií sa 
uskutočnil o 21,00 koncert duchovnej hudby 16.-17. stor. z územia Horného Uhorska. 
Vokálny ensemble Vox Aurumque diriguje Hana von Schlosser 
 
 
Pekné miesta - Billy Barmann a Para  
(24.5.2019) 
organizátor: Grape festival 
miesto realizácie: Záhrada ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 985 
 
Organizátori Grape festivalu si mimo festival 
vyberajú na Slovensku zaujímavé a netradičné 
miesta na koncerty – v záhrade ZSM ponúkli 
koncert Billyho Barmana a skupiny Para 
 
 
 



 

 

 

Večer u Schneidrovcov (1.6.2019) 
organizátor: Mesto Trnava 
miesto realizácie: Záhrada Domu hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského 
výstup: - 
počet návštevníkov: 150 
 
Každoročný koncert s názvom Večer 
u Schneidrovcov predstavuje hudobníkov 
v záhrade Domu hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského. 
 
 
Záverečný koncert ZUŠ (14.6.2019) 
organizátor: Súkromná ZUŠ na 
Františkánskej ulici v Trnave 
miesto realizácie: koncertná sála ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 195 
 
Záverečný koncert žiakov a žiačok súkromnej 
ZUŠ na Františkánskej ulici v Trnave bol 
prezentáciou práce pedagógov a žiakov počas 
školského roka 2018/2019 
 
Vianočný koncert ZUŠ (12.12.2019) 
organizátor: Súkromná ZUŠ na 
Františkánskej ulici v Trnave 
miesto realizácie: koncertná sála ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 187 
 
Vianočný koncert žiakov a žiačok súkromnej 
ZUŠ na Františkánskej ulici v Trnave bol 
predvianočným programom pedagógov 
a žiakov školy pre verejnosť 
 
 
Ostatné 
 
Noc múzeí a galérií 2019  (18.5.2019) – 
podujatie 
organizátor: Západoslovenské múzeum v 
Trnave 
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum 
v Trnave, Múzeum knižnej kultúry, Dom hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského 
výstup: -  
počet návštevníkov: 937 
 



 

 

 

Tradičné podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí a galérií – výtvarné dielne, 
komentované prehliadky, vernisáž výstavy Trnavské fotoateliéry a koncert Vox 
Aurumque v Kostole Nanebovzatia Panny Márie 
 
Festival rozhlasových hier (11.6.2019) – 
Odborný seminár 
organizátor: Západoslovenské múzeum v 
Trnave 
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum 
v Trnave, koncertná sála 
výstup: -  
počet návštevníkov: 48 
 
Odborný seminár o aktuálnom stave 
rozhlasovej hry - Eva Schulzová (Ateliér 
rozhlasovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky, JAMU, Brno), Zuzana Uličianska 
(Divadelný ústav), Milan Materák (dlhoročný dramaturg rozhlasových hier pre 
dospelých SRo), Matúš Wiedermann (hudobný dramaturg SRo), Mário Drgoňa 
(dramaturg a autor), Stanislava Matejovičová (teatrologička). 
 
Advent v múzeu (1.12.2019) – podujatie 
organizátor: Západoslovenské múzeum v 
Trnave 
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum 
v Trnave 
výstup: -  
počet návštevníkov: 157 
 
Tradičné podujatie ZsM v prvú adventnú 
nedeľu - Vernisáž výstavy Remeslá v šúpolí, 
uvedenie Zborníka Západoslovenského 
múzea v Trnave 2019 a hudobný program 
detí a pedagógov zo Súkromnej základnej umeleckej školy na Františkánskej ulici v 
Trnave 
 
75. výročie SNP (30. a 31.8.2019) – 
Prehliadka vojenskej techniky 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
v Trnave, TTSK, Mesto Trnava, Klub vojenskej 
histórie Trnavská posádka 
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum 
v Trnave, záhrada 
výstup: -  
počet návštevníkov: 822 
 
Simulovaný odchod Trnavskej posádky do SNP zo záhrady ZSM a prehliadka 
vojenskej techniky v záhrade múzea v podaní členov Klubu vojenskej histórie 
Trnavská posádka 
 
 



 

 

 

Deň detí v múzeu (1.6.2019) – Podujatie 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
v Trnave  
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum 
v Trnave, nádvorie a múzeum 
výstup: -  
počet návštevníkov: 108 
 
Návšteva expozícií a výstav pre rodiny 
s deťmi zdarma a výtvarná dielňa Papierové 
náramky pre jednotlivcov pod vedením Blanky Brímusovej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 
- 
 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
- 
 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Trnavská univerzita – FFTU, katedra archeológie – Tadeáš Macko – stážista 

archeológa ZsM 
 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Redakčná rada múzejných novín, členovia: PaedDr. Simona Jurčová, Mgr. Lucia 

Duchoňová, Mgr. Andrej Sabov, Mgr. Milan Ševčík, Mgr. Aneta Vlčková 
 Komisia na tvorbu zbierok, členovia: Mgr. Lucia Duchoňová, Mgr. Aneta 

Vlčková, RNDr. Miroslav Hornáček, Mgr. Andrej Sabov, Mária Kuššová 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie 

úmrtia (7.5.2019) – prednáška 
s premietaním filmu 
prednášajúci: PhDr. Pavol Kanis, CSc. 
miesto realizácie: ZsM – koncertná sála 
počet účastníkov: 380 

 
Dve premietania (o 10,00 a o 13,15) 
dokumentárneho filmu Pavla Kanisa 
„Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.“ 
Zameraného  na rekonštrukciu letu a haváriu lietadla v r. 1919. Výklad tejto 
historickej udalosti autorom scenára a režiséra filmu. 
 
 

 Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie 
úmrtia (31.5.2019) - prednáška 
prednášajúci:Metodicko-pedagogického 
centrum v Trnave 
miesto realizácie: ZsM – koncertná sála 
počet účastníkov: 82 
 
Metodicko-pedagogické centrum v Trnave 
priprvilo v priestore výstavy ZsM 
venovanej 100. výročiu smrti M. R. 
Štefánika prednášku pre pedagógov 
zameranú na históriu a Metodické listy 
k téme a v múzeu urobili workshop 
 
 

 Archeologické dedičstvo (29.10.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: Mgr. Matúš Sládok, PhD. 
miesto realizácie: ZsM – koncertná sála 
počet účastníkov: 40 
 
Prednáška na aktuálnu tému venovaná 
archeologickému dedičstvu, jeho ochrane 
a spôsobom poškodzovania 
archeologického dedičstva nelegálnou 
činnosťou Účastníci sa dozvedeli, ako 
môžu k jeho ochrane prispieť jednotlivci.  
 

 
 



 

 

 

Komentované prehliadky k výstavám 
 

 Skameneliny sveta, 18.5.2019 o 17,30 h., počet účastníkov 45, RNDr. M. 
Hornáček 

 Šestnáste storočie slovom a obrazom, 18.5.2019 o 17,00 h., počet účastníkov 19, 
Mgr. M. Ševčík 

 Klarisky v Trnave a prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, 11.5.2019 
o 14,00 h., počet účastníkov 220, Mgr. L. Duchoňová 

 Harmónia hodvábu a skla, 5.10.2019 o 14,00 h., počet účastníkov 62, Adela 
Melišeková-Dojčanová, autorka výstavy 

 Trnavské fotoateliéry, 12.10.2019 o 15,00 h., počet účastníkov 27, PaedDr. S. 
Jurčová 

 Klarisky v Trnave a prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, 24.9.2019 
o 10,00 h., o 14,00 h. a o 15,00 h., počet účastníkov 140, Mgr. L. Duchoňová 

 Klarisky v Trnave a prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, 20.10.2019 
o 15,00 h., počet účastníkov 39, Mgr. L. Duchoňová 

 Trnavské fotoateliéry, 6.10.2019 a 20.10.2019 o 14,00 h., počet účastníkov 15, 
PaedDr. S. Jurčová 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Padli, aby sme my žili. Trnavská 

posádka v SNP (6.11., 29.10. 
a 18.12.2019) 
prednášajúci: Mgr. L. Duchoňová 
miesto realizácie: výstava Padli, aby sme 
my žili. Trnavská posádka v SNP 
počet účastníkov: 27 
Prehliadka výstavy Padli, aby sme my žili. 
Trnavská posádka v SNP komentovaná 
autorkou Mgr. L. Duchoňovou ako 
otvorená vyučovacia hodina pre stredoškolákov 
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 
 Týždenný kurz háčkovania (30.7. – 4.8.2019, denne 15,00 – 16,45 h.), 

individuálne TD, počet účastníkov 17 
 Kurz kyanotypie – historickej fotografickej techniky (6.10.2019 o 14,00 h.) 

individuálne TD, počet účastníkov 7 
 Kurz kyanotypie – historickej fotografickej techniky (20.10.2019 o 14,00 h.) 

individuálne TD, počet účastníkov 8 
 Kurz aranžovania vianočnej ikebany (30.11.2019 o 14,00 h.), individuálne TD, 

počet účastníkov 17 
 Deň matiek – darček pre mamičku (11.5.2019 h.), individuálne TD, počet 

účastníkov 32 
 Výtvarná dielňa pre deti a hendikepovaných návštevníkov, (18.5.2019 h.), 

individuálne TD,  počet účastníkov 25 
 Záložka do knihy - výtvarná dielňa (18.5.2019), individuálne TD,  počet 

účastníkov 16 



 

 

 

 Papierové náramky - výtvarná dielňa, (1.6.2019 h.), individuálne TD,  počet 
účastníkov 27 

 Záložka do knihy - výtvarná dielňa, (15.3.2019 h.), MŠ Jiráskova Trnava  
počet účastníkov 21 

 Maľba na papierové taniere- výtvarná dielňa (26.3.2019 h.), ZŠ Trnava počet 
účastníkov 23 návštevníkov 

 Maľba na papierové taniere- výtvarná dielňa, (27.3.2019 h.), ZŠ Trnava počet 
účastníkov 18 návštevníkov 

 Maľba na papierové taniere- výtvarná dielňa (26.3.2019 h.), ZŠ Trnava počet 
účastníkov 17 návštevníkov 

 Záložka do knihy - výtvarná dielňa, (20.3.2019 h.), ZŠ Senec, počet 
účastníkov 24 

 Záložka do knihy - výtvarná dielňa, (20.3.2019 h.), ZŠ Senec, počet 
účastníkov 24 

 Jar - výtvarná dielňa (20.3.2019 h.), ZŠ Trnava, počet účastníkov 22 

 Jar - výtvarná dielňa (22.3.2019 h.), ZŠ a MŠ A. Merici Trnava, počet 
účastníkov 23 

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (26.3.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov počet účastníkov 17 

 Veľká noc - výtvarná dielňa (28.3. 2019 h.), ZŠ a MŠ A. Merici Trnava, počet 
účastníkov 13  

 Veľká noc - výtvarná dielňa (28.3.2019 h.), ZŠ a MŠ A. Merici Trnava, počet 
účastníkov 16  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (11.4.2019 h.), ZŠ Bottova Trnava, počet 
účastníkov 22  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (11.4.2019 h.), ZŠ Bottova Trnava, počet 
účastníkov 22  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (12.4.2019 h.), MŠ Spartakovská Trnava, 
počet účastníkov 20  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa, 12. 4. 2019, MŠ Spartakovská Trnava, 
počet účastníkov 19  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (12.4.2019 h.), MŠ Spartakovská Trnava, 
počet účastníkov 17  

 Náramky z papiera - výtvarná dielňa (9.5.2019 h.), MŠ Spartakovská Trnava, 
počet účastníkov 22  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (9.5.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 29  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (9.5.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 29  

 Záložka do knihy - výtvarná dielňa (10.5.2019 h.), ZŠ Brestovany, počet 
účastníkov 19  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (15.5.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 22  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa, (15.5.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 22  

 Maľba na papierové taniere- výtvarná dielňa, 24.5. 2019, ZŠ Trnava počet 
účastníkov 13  

 Vývoj motýľa - výtvarná dielňa (4.6.2019 h.), ZŠ Trnava, počet účastníkov 20  
 Pravek to bol vek!  - výtvarná dielňa (4.6.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 

účastníkov 19  



 

 

 

 Pravek to bol vek!  - výtvarná dielňa (12.6.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 21  

 Pravek to bol vek!  - výtvarná dielňa (12.6.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 16  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (25.6.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 29  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (24.7.2019 h.), Školský klub Spartakovská 
Trnava, počet účastníkov 17  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (24.7.2019 h.), Školský klub Spartakovská 
Trnava, počet účastníkov 18  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (26.7.2019 h.), Školský klub Spartakovská 
Trnava, počet účastníkov 25  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (16.8.2019 h.), Detský domov, počet 
účastníkov 13  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (16.8.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 24  

 Kyanotypia - výtvarná dielňa (2.10.2019 h.), Detský domov, počet účastníkov 
13  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (16.10.2019 h.), ZŠ Ivanka pri Dunaji, 
počet účastníkov 22  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (16.10.2019 h.), ZŠ Ivanka pri Dunaji, 
počet účastníkov 23  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (16.10.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 23  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (17.10.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 23  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (18.10.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 24  

 Maľba na kamene - výtvarná dielňa (18.10.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 24  

 Fotorámiky - výtvarná dielňa (17.10.2019 h.), ZŠ A. Merici, počet účastníkov 
23  

 Tajomstvá papiera- výtvarná dielňa (18.10.2019 h.), SOUE Sekerova,  počet 
účastníkov 23  

 Jedna druhej riekla - výtvarná dielňa (22.10.2019 h.), ZŠ A. Merici, počet 
účastníkov 19  

 Tvorivá príroda - výtvarná dielňa (22.10.2019 h.), ZŠ Dobrá Voda, počet 
účastníkov 17  

 Tajomstvá papiera- výtvarná dielňa (24.10.2019 h.), ZŠ Trnava,  počet 
účastníkov 23  

 Jedna druhej riekla - výtvarná dielňa (29.10.2019 h.), ZŠ A. Merici, počet 
účastníkov 23  

 Fotorámiky - výtvarná dielňa (29.10.2019 h.), ZŠ Dobrá Voda, počet 
účastníkov 23  

 Jedna druhej riekla - výtvarná dielňa (5.11.2019 h.), ZŠ A. Merici, počet 
účastníkov 20  

 Tajomstvá papiera- výtvarná dielňa (6.11.2019 h.), ZŠ Smolenice, počet 
účastníkov 25  

 Tajomstvá papiera- výtvarná dielňa (6.11.2019 h.), ZŠ Smolenice,  počet 
účastníkov 25  



 

 

 

 Tajomstvá papiera- výtvarná dielňa (6.11.2019 h.), ZŠ Smolenice,  počet 
účastníkov 27  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (7.11.2019 h.), ZŠ Bottu Trnava, počet 
účastníkov 17  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (7.11.2019 h.), ZŠ Bottu Trnava, počet 
účastníkov 19  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (8.11.2019 h.), ZŠ A. Merici Trnava, počet 
účastníkov 21  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (12.11.2019 h.), ZŠ A. Merici Trnava, 
počet účastníkov 26  

 Fotorámiky - výtvarná dielňa (15.11.2019 h.), ZŠ Bottu Trnava, počet 
účastníkov 21  

 Jedna druhej riekla - výtvarná dielňa (19.11.2019 h.), MŠ Ružindol, počet 
účastníkov 25  

 Veselé nápady - výtvarná dielňa (21.11.2019 h.), MŠ Tekela, počet účastníkov 
12  

 Veselé nápady - výtvarná dielňa, (22.11.2019 h.), ZŠ A. Merici Trnava, počet 
účastníkov 21  

 Veselé nápady - výtvarná dielňa (29.11.2019 h.), ZŠ A. Merici Trnava, počet 
účastníkov 22  

 Veselé nápady - výtvarná dielňa (3.12.2019 h.), ZŠ Bottova, počet účastníkov 
24  

 Veselé nápady - výtvarná dielňa (4.12.2019 h.), ZŠ Bottova, počet účastníkov 
25  

 Veselé nápady - výtvarná dielňa (10.12.2019 h.), ZŠ Trnava, počet účastníkov 
21  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (11.12.2019 h.), ZŠ Trnava, počet 
účastníkov 25  

 Veselé nápady - výtvarná dielňa (13.12.2019 h.), ZŠ A. Merici, počet 
účastníkov 20  

 Tajomstvá papiera - výtvarná dielňa (18.12.2019 h.), ZŠ Bottova, počet 
účastníkov 25  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (19.12.2019 h.), ZŠ A. Merici, počet 
účastníkov 22  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (19.12.2019 h.), ZŠ A. Merici, počet 
účastníkov 22  

 

Špecializované akcie 
 

Škola ľudových remesiel (23.2.2019) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 11 
Kurz tkania na kartičkách pod vedením 
Jarmily Rybánskej. 
 
 
 
 



 

 

 

Škola ľudových remesiel (13.4.2019) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 15 
Kurz zdobenia kraslíc pod vedením Viery 
Harmatovej 
 
 
 
 
Škola ľudových remesiel (15.6.2019) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 17 
Kurz modrotlače viedol Peter Trnka 
 

 
 
 
 
Škola ľudových remesiel –  
(26.10.2019) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 10 
Kurz pletenia z pedigu 
 
 
 
 
 
 
Škola ľudových remesiel – (14.12.2019) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 12 
Kurz výroby figúrok zo šúpolia 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ekologický čin roka (6.6.2019) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: TTSK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 96 
Odovzdávanie cien a vyhodnotenie súťaže 
v koncertnej sále múzea za prítomnosti 
predstaviteľov TTSK a ocenených 

 
 
Uvedenie publikácie Trnava a SNP 
(30.8.2019) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: TTSK, ZsM, Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 180 
Slávnostné uvedenie publikácie Trnava 
v SNP za prítomnosti predstaviteľov TTSK 
a autorov 

 
 
 
Gastrolove (19.9.2019) 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
organizátor: TTSK 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 125 
Propagačné podujatie organizátorov 
festivalu jedla a TTSK v záhrade Domu 
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského 

 
 
Festival svetla a tieňa (20.9.2019) 
miesto realizácie: Záhrada, pivnica 
a krypta ZsM 
organizátor: TRAKT pobočka Holíč 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 1000 
Nočné podujatie organizátorov v meste 
Trnava – na Kapitulskej ulici a s dvomi 
stanovištiami v záhrade ZsM a v pivnici 
a krypte ZsM 
 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZSM za rok 2019 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

sedemročná 2018 2025 

 
V roku 2019 vykonalo ZSM čiastkovú revíziu zbierkového fondu, konkrétne fondu 
geológie v termíne od 14.10. do 12.12.2019.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 20.327  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 0 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie – 0 
 
Výsledkom posledného 7 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 170 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 348 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu – 0 
 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ZSM do iných organizácií za rok 2019 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Vlastivedné 
múzeum v 
Hlohovci 

25.3.2019 14.5.2019 výstava 93 

Tríbečské 
múzeum v 
Topoľčanoch 

14.5.2019 18.7.2019 výstava 93 

 SNM - Hudobné 
múzeum  

2.7.2019 trvá výstava 1 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

Obecný úrad v 
Smoleniciach 

1.1.2013 trvá výstava 277 

Mesto Trnava 1.1.2013 trvá výstava 2 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Občianske 
združenie 
ŠUPKA 

Bratislava 

13.2.2019 4.6.2019 reštaurovanie  5 

Slovenská 
národná 
knižnica 

29.5.2019 trvá reštaurovanie 2 

SPOLU 473 

 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZSM za rok 2019 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Skameneliny 
sveta 

RNDr. Miroslav 
Hornáček 

12.3.2019 
– 4.3.2020 

34 
Geologický materiál 

Trnavská 
posádka v SNP 

Vlastivedné 
múzeum v Hlohovci 

4.7.2019 – 
6.7.2020 

5 
Historické zbrane 

Trnavská 
posádka v SNP 

Vlastivedné 
múzeum v Galante 

8.7.2019 – 
7.7.2020 

9 
Historické zbrane, fotografie, 
dokumenty 

Trnavská 
posádka v SNP 

Balneologické 
múzeum v 
Piešťanoch 

7.8.2019 – 
30.9.2020 17 

Historické zbrane, vojenské 
uniformy, sumky, batohy 

Trnavská 
posádka v SNP 

Záhorské múzeum v 
Skalici 

9.8.2019 – 
15.9.2020 

12 
Historické dokumenty, letáky, 
hlásenia 

Eugen Suchoň – 
tvorca národnej 
opery 

SNM – Hudobné 
múzeum 

3.4.2019 – 
30.3.2020 14 

Textovo-obrazové výstavné 
panely 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZSM za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Vzkriesený Kristus, Vzkriesený Kristus, 
Sv. Ján Nepomucký, Svietnik drevený, 
oltárny, Svietnik drevený, oltárny 

5 
ŠUPKA OZ 

1.200 

Historické tlače: H. O. Forbes: 
Wanderungen eines Naturforscher..., F. 
Monacelli: Formularii Legalis Practici 

2 
Slovenská národná knižnica 

2.650 

SPOLU 7  3.850 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZSM v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2019 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Archeológia 13.120 - 12.950 98,7 - 

Botanika 17.412 - 17.226 98,93 - 

Geológia 20.327 12 4.211 20,72 - 

História a národopis 43.284 95 17.466 40,35  
4.580 

Historický knižný 
fond 

14.222 388 14.222 100 - 

Numizmatika 17.150 1 17.146 99,97 - 

Zoológia 46.262 - 4.415 9,54 65 

SPOLU 171.777 496 87.636 51,02 4.645 

 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZSM v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

11.3.2019 7 9.100 - - 

16.4.2019 240 12.230 - - 

20.11.2019 222 5.144 - - 

SPOLU 469 26.474 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 výstavy – 
kolektívne prezentácie členov 
- každoročne 

Škola úžitkového 
výtvarníctva Jozefa Vydru v 
Bratislave 

Konzervovanie predmetov zo 
zbierkového fondu od 
ľudových autorov alebo 
remeselného charakteru – 
podľa dohody 

VINCECH – Spolok 
priateľov vína 

Deň vínnych pivníc - 
každoročne 

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

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

- - - 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí na Slovensku 

výška členského: 156,- € 
Dôvod členstva: ZMS zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov 
navonok  

▪ participácia ZsM na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií 
múzejníctva na Slovensku 

▪ účasť ZsM na prezentačných aktivitách poriadaných ZMS 
▪ nárok na členské preukazy ZMS oprávňujúce zamestnancov ZsM 

k bezplatnej prehliadke členských múzeí 
ZSM sa zúčastnilo na:  

▪ 29. valnom zhromaždení ZMS dňa 2. 4. 2019,  
▪ 23. ročníku konferencie Etnológ a múzeum v dňoch 24. – 26. 9. 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
   
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Šestnáste storočie slovom a obrazom (2.4. – 31.12.2019) 

realizátor/kurátor: Mgr. M. Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: plagát, komentovaný sprievod výstavou, článok v múzejnom periodiku 
V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza 
vyše sto starých a vzácnych tlačí zo 16. storočia. Mnohé z nich sú aj v dnešnej 
dobe zaujímavé pre verejnosť. Vystavené knihy sú v rôznych jazykoch vrátane 
slovenčiny, češtiny, nemčiny či latinčiny. Tlače sú rozdelené na diela antických 
autorov, biblie, humanitné vedy. Spomenúť môžeme napr. dielo Päť kníh 
uhorských básní. Celá výstava pozostáva z približne 50 historických tlačí, ktoré sú 
doplnené kópiami ilustrácií z týchto kníh. 
 

 Nelegálna archeológia (29.10. – 31.12.2019)) 
 
realizátor/kurátor: Mgr. Andrej Sabov 
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum v Trnave 
výstup: plagát, komentovaný sprievod výstavou, prednáška Archeológa KPÚ Mgr. 
Matúš Sládok, PhD. 



 

 

 

Prvýkrát v histórie slovenskej muzeológie boli vystavené archeologické nálezy 
pochádzajúce z nelegálnej činnosti tzv. detektoristov, a ktoré boli získané 
konfiškovaním v rámci trestného stíhania. 

 
 Jozef Bernadič (1901 – 1989) z Cífera a jeho zbierka keramiky (17.1. – 

17.3.2019) 
kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: (etnografia) 
výstup: plagát, pozvánka 
V roku 2017 získalo Západoslovenské múzeum v Trnave časť keramickej kolekcie 
Jozefa Bernadiča. Výstavou predstavuje Západoslovenské múzeum v Trnave 
akvizíciu z jeho zbierky a zároveň si pripomína 30. výročie jeho úmrtia.  
 

 Fotodialóg (výstava fotografa Ladislava Szabóa) (5.2.– 17.3.2019) 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava Fotodialóg je autorská výstava fotografa Ladislava Szabóa z Dunajskej 
Stredy, ktorý sa zaoberá fotografovaním slovenskej krajiny a zaujímavých 
portrétov.  

 
 Skameneliny sveta (12.3.2019 – 3.3.2020) 

kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava Skameneliny sveta predstavuje návštevníkom okolo 150 exponátov 
doplnených rekonštrukciami a fotografiami. K výstave je možné objednať odborný 
výklad (prehliadku komentovanú autorom). 

 
 Šestnáste storočie slovom a obrazom (2.4.2019 – 31.12.2019)  

kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava historických tlače zo 16. storočia z fondov Západoslovenského múzea 
doplnená knižnými grafikami 

 
 Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia (7.5. - 30.5.2019) 

kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava Fotografií a dokumentov zo zbierky ZSM k téme M. Rastislav Štefánik. 

 
 Trnavské fotoateliéry (18.5.2019 - 15.3.2020) 

Kurátorka: PaedDr. S. Jurčov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisie 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava Trnavské fotoateliéry predstavila fotografov, ktorí v Trnave pôsobili od 
roku 1860 až do znárodnenia a ich produkciu. Ide o závery z výskumu 



 

 

 

Západoslovenského múzea v Trnave, ktorý v rokoch 2014 – 2018 realizovala 
PaedDr. Simona Jurčová.  

 
 Harmónia hodvábu a skla (1.8. - 6.10.2019) 

kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Autorská výstava amatérskej umelkyne Adely Melišekovej-Dojčanovej z Trnavy, 
ktorá tvorí technikou maľby na hodvábe a maľby na skle. 

 
 Padli, aby sme my žili (30.8.2019 - 4.10.2020) 

kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava k 75. výročiu SNP. Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku 
počas SNP. Fotografie, dokumenty, zbierky 

 
 Archeologické dedičstvo (29.10. – 31.12.2019) 

kurátor: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava skonfiškovaných archeologických nálezov z nelegálnej činnosti v rámci 
TTSK – po prvý raz vystavená kolekcia 

 
 November 1989 (15.11.2019 - 15.3.2020) 

kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová, PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Dokumentárna výstava k 30. výročiu udalostí v novembri 1989 v Československu 
so zameraním na udalosti v Trnave 

 
 Remeslá v šúpolí (1.12.2019 - 16.2.2020) 

kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava z prác šúpoliarky Antónie Dvorščíkovej z Praznova, ktorej tvorbu 
predstavuje zbierka Petra Chmelu. Zachytáva tradičné práce ľudu na vidieku 
v minulosti, tradičné remeslá a sviatky. 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
- 

 
Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 



 

 

 

 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Názov výskumnej úlohy:  

realizátor / autor:  
odbor: (historika, botanika, archeológia atď.) 
plánovaný výstup: gelógia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:  
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
 Geologický výskum, prieskum, zber a dokumentácia geologických lokalít na 

západnom Slovensku 
realizátor/autor: RNDr. M. Hornáček 
plánovaný výstup: gelógia 
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: gelógia 
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. 



 

 

 

 
       Trám z habánskeho domu z roku 1696 z Veľkých Levár 

realizátor/autor: Mgr. Aneta Vlčková 
plánovaný výstup: článok v odbornom periodiku 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2015 - december 2021 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.zsmuzeum.sk  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2012/2019 
 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 

 

Návštevnosť webovej stránky ZSM za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

7.255 9.715 39,3 4,09 00:02:22 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/?eid=ARBO1cSAUdYUoLPu8R
yZU-3Lhf-_UXWCfYA1zNzlcMnnOkiqa8JrnzS-heA3O8g-Jib89cpMC_V5VoRk 
 
Instagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Mestská televízia Trnava – regionálna televízia 
 Televízia VEGA – regionálna televízia 
 Trnavské rádio – regionálne rádio 
  

Výročné správy organizácie  
Výročná správa nie je uverejnená 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/14 

 Počet oslovených ZŠ/27 

 Počet oslovených SŠ/10 

 Počet oslovených ZUŠ/3 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami - Pravidelné zasielanie 

propagačných materiálov k podujatiam v ZSM 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl –Objednávky 

návštev  múzea a objednávky dielní  

 

http://www.zsmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/?eid=ARBO1cSAUdYUoLPu8RyZU-3Lhf-_UXWCfYA1zNzlcMnnOkiqa8JrnzS-heA3O8g-Jib89cpMC_V5VoRk
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/?eid=ARBO1cSAUdYUoLPu8RyZU-3Lhf-_UXWCfYA1zNzlcMnnOkiqa8JrnzS-heA3O8g-Jib89cpMC_V5VoRk


 

 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty 
banne

r 
tlačová 
správa 

Jozef Bernadič (1901 – 1989) z Cífera Slov. 51/E 6/E - 1 

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie 

úmrtia 

Slov. 
51/E 6/E - 1 

Noc múzeí a galérií 2019 Slov. 51/E 6/E - 1 

Skameneliny sveta Slov. 51/E 6/E - 1 

Šestnáste storočie slovom a obrazom Slov. 51/E 6/E - 1 

Deň detí v múzeu Slov. - 10/E - 1 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva  Slov. - 10/E - 1 

Deň archeológie Slov. - 10/E - 1 

Harmónia hodvábu a skla Slov. 60/E 6/E - 1 

Advent v múzeu Slov. 51/E 6/E - 1 

ŠĽR - Kurz tkania na kartičkách  Slov. - 6/E - 1 

ŠĽR - Kurz zdobenia kraslíc  Slov. - 6/E - 1 

ŠĽR - Kurz modrotlače  Slov. - 6/E - 1 

ŠĽR - Kurz pletenia z pedigu  Slov. - 6/E - 1 

ŠĽR - Kurz výroby figúrok zo šúpolia –  Slov. - 6/E - 1 

Týždenný kurz háčkovania  Slov. - 6/E - 1 

Kurz kyanotypie – 6. a 20. 10. 2019  Slov. - 6/E - 1 

KEFA - klauzúrna výstava   Slov. 51/E 6/E - 1 

Kurz aranžovania vianočnej ikebany  Slov. 51/E 6/E - 1 

Fotodialóg - Autorská výstava fotografa 

Ladislava Szabóa 
Slov. 51/E 6/E - 1 

Trnavský objektív - 49. ročník Slov. 51/E 6/E - 1 

CE ZA AR 2018 Slov. 51/E 6/E - 1 

Trnavské fotoateliéry Slov. 51/E 6/E - 1 

Padli, aby sme my žili. SNP Slov. 60/E 6/E - 1 

November 1989 Slov. 51/E 6/E - 1 

Remeslá v šúpolí Slov. 60/E 6/E - 1 
* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
 

 Trnava Tourism - Informačná kancelária v Trnave zameraná na cestovný ruch 

 Trnavák - Internetový portál na propagáciu podujatí v Trnave a okolí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 Objavitelia a cestovatelia. Cestopisy 
z historickej knižnice Západoslovenského múzea. 
autor: Milan Ševčík 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS, s. r. o.  
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 
formát: A5 
väzba: V2 
rozsah: 100 strán 
reprodukcie: 5 farebných a 93 čiernobielych reprodukcií 
 
Fontés interesantných cestopisných kníh zo zbierky 
historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave rozdelených na viacero 
blokov. Blok A zahŕňa cestopisy zo staroveku a stredoveku, blok B Cestopisy napísané 
Slovákmi alebo obsahovo sa týkajúce Slovenska, blok C České cestopisy z 2. polovice 
19. storočia, blok D Cestopisy týkajúce sa Európy, blok E Cestopisy z Ázie, bok F 
Cestopisy z Ameriky, blok G Bedekre. 
 
Názov Trnava a SNP. Protifašistický odboj 
v Trnavskom kraji.  
autor: Stanislav Mičev a kolektív 
vydavateľ: Múzeum Slovenského národného povstania 
v Banskej Bystrici, Trnavský samosprávny kraj, 
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: Tlačiareň P+M, Turany 
ISBN / ISSN: ISBN: 978-80-89514-64-9 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 700 
formát: B5 
väzba: V8 
rozsah: 135 strán 
reprodukcie: 0 farebných a 38 čiernobielych reprodukcií 
 
Kniha sa zameriava na protifašistickým odbojom v Trnavskom kraji a úlohu trnavskej 
posádky v SNP. Zahŕňa príspevky: Protifašistický odboj v Trnave a na okolí v rokoch 
1939 – 1945, Hospodárske, kultúrne a spoločenské zmeny v Trnave v čase existencie 
slovenského štátu, Hlavné prejavy fašizmu a fašistické represálie v trnavskom kraji v 
rokoch druhej svetovej vojny, Stopy trnavského odboja v aktivitách výsadku 



 

 

 

Manganese, Od odzbrojenia hlohovskej posádky v roku 1944 do oslobodenia 
Hlohovca, Odchod piešťanskej posádky do povstania, Odchod trnavskej posádky do 
povstania vo svetle archívnych dokumentov a Situácie v Trnave a blízkom okolí 
v závere roka 1944. 
 
 
Názov Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 
2019 
autor: Lucia Duchoňová, Andrej Sabov, Milan Ševčík,  
Aneta Vlčková, Simona Jurčová 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: Siena 
ISBN / ISSN: ISBN 978-80-85556-26-1 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 
formát: A4 
väzba: V2 
rozsah: 94 strán 
reprodukcie: 90 farebných a 23 čiernobielych reprodukcií 
 
Zborník príspevkov pracovníkov Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré sú 
výsledkom výskumu zameraného na zbierkový fond múzea. Zahŕňa príspevky: Trnava 
v revolučnom roku 1848 na pozadí archívnych dokumentov zo zbierok 
Západoslovenského múzea v Trnave, Germánske sídlisko v Hrnčiarovciach nad 
Parnou vo svetle nálezov, Edícia Dobré slovo Matice Slovenskej, Ľudový textil 
v mestskom prostredí na príkladoch zo zbierok Západoslovenského múzea I., 
Keramická zbierka Štefana Cyrila Parráka vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, 
Fotografie z Trnavy v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave. 
 
Názov Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a 
novinky zo života múzea 
autori: Simona Jurčová, Lucia Duchoňová, Andrej 
Sabov, Milan Ševčík,  
Aneta Vlčková, Ľubica Remenárová 
vydavateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: Siena 
ISBN / ISSN: 2453-9686 
dátum/rok vydania: 1.12.2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 29 farebných a 3 čiernobielych reprodukcií 
 

Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje o podujatiach múzea a 
prináša novinky z výskumnej činnosti 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  
 SABOV, Andrej: Germánske sídlisko v Hrnčiarovciach nad Parnou vo svetle 

nálezov v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave. In: Zborník 
Západoslovenského múzea v Trnave 2019, ISBN 978-80-8555-626-1, s. 27 - 52. 

 SABOV, Andrej: Nové poznatky k dejinám novovekého tehliarstva v Trnave.  In: 
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 22, ISBN 978-80-972798-2-0, s. 35 - 44. 
 SABOV, Andrej – BOTH, Marek: Neznáme rímske militárie v zbierkach 
Slovenského národného múzea v Martine. In: Zborník SNM 113, Archeológia 29. 
ISBN 978-80-8060-473-8, ISSN 1336-66-37,  V tlači. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry v Západoslovenskom 
múzeu v Trnave po roku 1989. In: Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po 
roku 1989, Zborník z odbornej konferencie Etnológ a múzeum, vydal Zväz múzeí 
na Slovensku a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, roč. XXIII, 2019, ISBN 
978-80-971748-8-0, s. 106-121. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Neobyčajné kraslice z tvorby Viery Harmatovej. In: Novinky 
z radnice, roč. XXX, 2019, č. 3, ISSN 1339-8989, s. 27. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Osudom Drahomíry Pillovej sa stalo múzeum. In: Novinky 
z radnice, roč. XXX, 2019, č. 5, ISSN 1339-8989, s. 26-28. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Ľudový textil v mestskom prostredí na príkladoch zo zbierok 
Západoslovenského múzea I. In: Zborník Západoslovenského múzea v Trnave, 
roč. I, 2019, ISBN 978-80-8555-626-1, s. 73 – 81. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Keramická zbierka Štefana Cyrila Parráka vo Vlastivednom 
múzeu v Hlohovci. In: Zborník Západoslovenského múzea v Trnave, roč. I, 2019, 
ISBN 978-80-8555-626-1, s. 82 – 92. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Škola ľudových remesiel. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, november - december 2019, 
ISSN 2453-9686, s. 6 - 7.  

 JURČOVÁ, Simona. Západoslovenské múzeum v Trnave vydalo nového 
sprievodcu po expozíciách. In: Novinky z radnice, ročník XXX, č. 1, február 2019, 
ISSN 1339-8989, s. 12. 

 JURČOVÁ, Simona. Marcel Beneš a Trnava. In: Novinky z radnice. ročník XXX, č. 
1, február 2019, ISSN 1339-8989, s. 16 – 18. 

 JURČOVÁ, Simona. Evanjelický dom. In: Novinky z radnice. ročník XXX, č. 3, apríl 
2019, ISSN 1339-8989, s. 15 – 18. 

 JURČOVÁ, Simona. Trnavské fotoateliéry. In: Novinky z radnice. ročník XXX, č. 4, 
máj 2019, ISSN 1339-8989, s. 16 – 21. 

 JURČOVÁ, Simona. Po stopách potoka v centre Trnavy. In: Novinky z radnice, 
ročník XXX, č. 6, júl 2019, ISSN 1339-8989,  s. 7 – 10. 

 JURČOVÁ, Simona. Krása prvých trnavských pohľadníc. In: Novinky z radnice, 
ročník XXX, č. 7, august – september 2019, ISSN 1339-8989, s.12 – 16. 

 JURČOVÁ, Simona. Evanjelický kostol v Trnave. In: Novinky z radnice, ročník 
XXX, č. 8, október 2019, ISSN 1339-8989, s.5 – 8. 

 JURČOVÁ, Simona. Fotografie z Trnavy v zbierke Západoslovenského múzea 
v Trnave. In: Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2019, Siena Trnava 
2019, s. 93 – 104. ISBN 9 788085 556261. 



 

 

 

 JURČOVÁ, Simona. Advent v múzeu. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, november - december 2019, 
ISSN 2453-9686, s. 1. 

 JURČOVÁ, Simona. Výber z výstav Západoslovenského múzea v Trnave v roku 
2019. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 
roč. III, č.1, november - december 2019, ISSN 2453-9686, s. 2. 

 JURČOVÁ, Simona. Edičná činnosť Západoslovenského múzea v Trnave. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, 
november - december 2019, ISSN 2453-9686, s. 4. 

 JURČOVÁ, Simona. Noc múzeí a galérií. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, november - december 2019, 
ISSN 2453-9686, s. 4 – 5. 

 JURČOVÁ, Simona. Podujatia v Západoslovenskom múzeu v Trnave 2019. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, 
november - december 2019, ISSN 2453-9686, s. 5 – 6. 

 JURČOVÁ, Simona. Program spolupráce s návštevníkmi – výtvarné dielne pre 
deti, žiakov a študentov škôl. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a 
novinky zo života múzea, roč. III, č.1, november - december 2019, ISSN 2453-
9686, s. 6 – 7. 

 JURČOVÁ, Simona. Novinky z múzea. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, november - december 2019, 
ISSN 2453-9686, s. 8. 

 JURČOVÁ, Simona. Potulky Malým Rímom v areáli trnavských evanjelikov. In: 
Zborové listy, č.4 – jún-august 2019. Občasník pre vnútornú potrebu Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku Trnava a dcérocirkvi Sereď, s. 14. 

 JURČOVÁ, Simona. Evanjelici za juhozápadnými hradbami mesta. In: In: Zborové 
listy, č.4 – jún-august 2019. Občasník pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku Trnava a dcérocirkvi Sereď, s. 15 – 17. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Závod na spracovanie kovov v Trnave. In: Múzeum, roč. 
LXV, č. 3, 2019, ISSN 0027-5263, s. 17 – 19. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Hospodárske, kultúrne a spoločenské zmeny v Trnave 
v čase existencie slovenského štátu. In: Trnava a SNP. Protifašistický odboj 
v Trnavskom kraji. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 
2019, ISBN 978-80-89514-64-9, s. 30 – 47. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Trnava v revolučnom roku 1848 na pozadí archívnych 
dokumentov zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave. In: Zborník 
Západoslovenského múzea v Trnave 2019. Trnava : Západoslovenské múzeum 
v Trnave, 2019, ISBN: 978-80-85556-26-1, s. 7 – 26. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Obec Veľké a Malé Brestovany v archívnych dokumentoch 
do konca 18. storočia. In: Magne animi ac scientiae viro... K životnému jubileu 
profesora Jozefa Šimončiča. Trnava : Trnavská univerzita, 2019. ISBN 978-80-
568-0180-2, s. 159 – 177. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Výstava Padli, aby sme my žili – Trnavská posádka a odboj 
na západnom Slovensku. In: Novinky z múzea. In: Západoslovenské múzeum roč. 
III, č.1, november - december 2019, ISSN 2453-9686, s. 3. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Výstava Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, 
november - december 2019, ISSN 2453-9686, s. 3. 



 

 

 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Výstava November 1989. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, november - december 2019, 
ISSN 2453-9686, s. 1 - 2. 

 REMENÁROVÁ, Ľubica: Konzervátorské dielne ZsM. In: Západoslovenské 
múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, november - 
december 2019, ISSN 2453-9686, s. 7. 

 ŠEVČÍK, Milan: Nový zákon českej Svätováclavskej biblie z roku 1677 v Múzeu 
knižnej kultúry. In: Novinky z radnice, ročník XXX, marec 2019, ISSN 1339-8989, 
s. 25. 

 ŠEVČÍK, Milan: Ludwig Rabus a jeho Životopisy martýrov zo 16. storočia. In: 
Novinky z radnice, ročník XXX, apríl 2019, ISSN 1339-8989, s. 22 - 23. 

 ŠEVČÍK, Milan: Peter Apian a jeho dielo Astronomicum Caesareum z roku 1540. 
In: Novinky z radnice, ročník XXX, máj 2019, ISSN 1339-8989, s. 13-14. 

 ŠEVČÍK, Milan: Prvý český preklad historického diela Jozefa Flavia O wálce 
židowské kníhy sedmery. In: Novinky z radnice, ročník XXX, jún 2019, ISSN 1339-
8989, s. 20. 

 ŠEVČÍK, Milan: Akvizície starých kníh v trnavskom múzeu. In: Novinky z radnice, 
ročník XXX, august / september 2019, ISSN 1339-8989, s. 21. 

 ŠEVČÍK, Milan: Caesarove Zápisky o vojne v Galii z roku 1563. In Novinky 
z radnice, ročník XXX, október 2019, ISSN 1339-8989, s. 13 - 14. 

 ŠEVČÍK, Milan: Kralická biblia zo 16. storočia. In: Novinky z radnice, ročník XXX, 
november 2019, ISSN 1339-8989, s. 17. 

 ŠEVČÍK, Milan: Nikephoros Kallistos Xanthopoulos a jeho Dejiny cirkvi zo 14. 
storočia. In: Novinky z radnice, ročník XXX, december 2019, ISSN 1339-8989, s. 
15. 

 ŠEVČÍK, Milan: Výstava Šestnáste storočie slovom a obrazom. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. III, č.1, 
november - december 2019, ISSN 2453-9686, s. 7.  

 ŠEVČÍK, Milan: Edícia Dobré slovo Matice slovenskej. In: Zborník 
Západoslovenského múzea v Trnave 2019. Trnava : Západoslovenské múzeum 
v Trnave, 2019, ISBN: 978-80-85556-26-1, s. 53 – 72. 

 
V zahraničí  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Múzeum vydalo sprievodcu expozíciami. In: MY Trnavské noviny (SITA). Roč. 28 

(2019), č. 2, s. 7. ISSN 1335-4442. 

 Poskladali im dejiny Trnavy. In: Plus JEDEN DEŇ (TASR). Roč. XIV (2019), č. 17, 

s. 9. ISSN 1336-9776. 

 Kontrolór práceneschopnosti budoval svoju zbierku na služobkách. In: MY 

Trnavské noviny (SITA). Roč. 28 (2019), č. 3, s. 10. ISSN 1335-4442. 

 Skladačka pre tých, ktorí nevedia čítať. In: MY Trnavské noviny (TASR). Roč. 29 

(2019), č. 4, s. 13. ISSN 1335-4442. 

 JANCURA, Vladimír: Malý sprievodca dejinami plesania na Slovensku. In: Pravda. 

Roč. 29 (31. 1. 2019), č. 26. [Príl.] Pravda magazín, č. 5 (31. 1. 2019), s. 14 – 15. 

ISSN 1335-4050. 

 Bulletin podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. In: trnavadnes 

(TS). Roč. 17 (2019), č. 1, s. 4. 

 Západoslovenské múzeum pripravilo výstavu skamenelín. In: MY Trnavské noviny 

(SITA). Roč. 29 (2019), č. 10, s. 15. ISSN 1335-4442. 

 SITNIK, Michal: Malý princ a kráľovná kniha. In: Slovenské národné noviny. Roč. 

34 (2019), č. 15, s. 11. ISSN 0862-8823. 

 Do funkcií vymenovali trinásť riaditeľov kultúrnych organizácií. In: MY Trnavské 

noviny (SITA). Roč. 29 (2019), č. 15, s. 8. ISSN 1335-4442. 

 KOPÁČOVÁ, Renáta: Spoznajte víťazov Trnavského objektívu. In: Trnavsko. Roč. 

29 (2019), č. 11, s. 4. 

 Na počesť velikána. In: Slovenské národné noviny. Roč. 34 (2019), č. 19, s. 11. 

ISSN 0862-8823. 
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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  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZSM v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

áno 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZSM za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   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:  do 30.4.2019 PhDr. Tibor Zsigmond 
 od 1.5.2020 Mgr. Ivan Nagy 

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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 152.754 142.254 137.164 96,42 

620 Odvody 54.512 54.512 45.290 83.08 

630 Tovary a služby 49.186 70.652 67.732 95.86 

640 Bežný transfer 2.500 500 188 37.6 

SPOLU 258.952 267.918 250.372 93,5 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽM za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM -                   780                780 100 

SPOLU - 780 780 100 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ŽM za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

- - - 

Fond na podporu 
umenia: 
Reštaurovanie 
úmrtného voza 

316 - 

- - - 

Fond na podporu 
umenia: 
Reštaurovanie 
pohrebného voza 

464 - 

SPOLU - -  780 - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ŽM za rok 2019 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

               - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy   3.236,7 € 
 



 

 

 

 
Grantové schémy 
  

Čerpanie finančných prostriedkov ŽM z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Mesto D. 
Streda 

Digitalizácia 
zvukových 
a obrazových 
nosičov 

500 500 - BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Vydanie 
publikácie 
Spravodaj múzea 

2.945 2.000 106 BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
pohrebného voza 12.796 11.000 1.225,5 BV 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
úmrtného voza 4.552 4.000 444.50 BV 

SPOLU BV 17.500 1.776  

SPOLU KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ŽM za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

5 

Žltý kaštieľ - - 

Výstavný 
pavilón 

- - 

Múzejný 
depozit 

- - 

Vodný mlyn    
Dunajský 

Klátov 

- - 

Vlastivedný 
dom Šamorín 

- - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme ŽM za rok 2019 
Celkový počet objektov Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

                  - - - - 

 

Priestorové podmienky ŽM v m2 za rok 2019 
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, nová expozícia 
nebola pre verejnosť otvorená. V roku 2019 prešla rekonštrukciou stála expozícia vo 
Vlastivednom dome v Šamoríne, ako súčasť rozsiahlej rekonštrukcie celého objektu.  
 
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 z okolia mesta, ryžovanie zlata, ktoré ilustruje 
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:   4.842 
 
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:    4.842 
 
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 vystavené aj halapartne, ktoré používali obecné hliadky a 
strážnici (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:    4.842 
 
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 kaštieľa v Okoči. 
Miestnosť dopĺňajú pozlátené barokové hodiny a portréty grófa Illésházyho, ktorý bol 
hlavným županom Liptovskej a Trenčianskej stolice, a grófa Wittelsbacha, 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:    4.842 
 
Stála národopisná expozícia venovaná 
ľudovej kultúre. V tejto miestnosti sa môžeme  oboznámiť 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:     4.842 
 
Stála národopisná expozícia – ponúka 
odpoveď na otázku, aké boli tradičné spôsoby obživy na Žitnom ostrove. Jedným 
z novších sa javí ryžovanie zlata, ktorý využíval špecifiká prírodného prostredia tohto 
regiónu. V tejto miestnosti sa nachádza náradie na ryžovanie :  stôl s čiernym súknom, 



 

 

 

naberač, fúrik, koryto, lopata. Na fotografiách  sú postupne zobrazené jednotlivé fázy 
ryžovania zlata. Vo vitríne sú v malej fľaštičke uložené 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:     4.842 
 
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 uložené 
rôzne hrnce a krčahy. Ďalšia miestnosť predstavuje tzv. čistú izbu s posteľou a skriňou 
na šaty. Atmosféru dotvára komoda, 4.842prvé 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:     4.842 
 
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:    4.842 
 
Stála prírodovedná expozícia – umiestnená je 
vo vstupnej časti Žltého kaštieľa. Zahŕňa v 
sebe ukážky vzácnych nálezov, ktoré boli získané z vykopávok 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 ďalších 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:     4.842 
 
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 rozsiahly výskum 
duchovných hodnôt a zber národopisných predmetov na dolnom Žitnom ostrove. 
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:     4.842 
 
Stála národopisná expozícia – strieborné 
a medené gombíky boli charakteristickými 
prvkami tzv. nižšej šľachty, čomu je venovaná 
jedna ucelená, samostatná časť expozície. Nachádzame tu príklady ľudového odevu 
pochádzajúceho z oblasti Martoviec a Iže. Vystavené strieborné gombíky a šperky 
pochádzajú z 19. storočia, vyrobené boli v dielňach komárňanských a novozámockých 
majstrov. 

 



 

 

 

 
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:    4.842 
 
Stála historická expozícia –  Ármin Vámbéry, 
svetoznámy cestovateľ, orientalista a 
priekopník v spoznávaní východných kultúr, sa k celosvetovému uznaniu dopracoval 
vlastnými silami. V pamätnej izbe venovanej tomuto bádateľovi, jazykovedcovi a 
spisovateľovi, nájdeme fotky o jeho živote a práci, a tiež kópie dokumentov týkajúcich 
sa tejto významnej osobnosti.  

 
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:    4.842 
 
Stála národopisná expozícia o tradičných 
hudobných nástrojoch vznikla v roku 2009.  
Jej dominantou sú typické 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:    4.842 
 
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: 1.750 
 
Expozícia vodného mlynárstva v prírode - 
Vodný mlyn v Dunajskom Klátove – v roku 
1986 bol vodný mlyn odkúpený štátom, 
zrekonštruovaný a zachoval sa 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. 

 
 

Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
- 
 
Výstavy 

 
Stopy zanechá – Nyomot hagy 
(10.1.2019 – 9.2.2019)  
vernisáž: 10.1.2019 o 17,00 h. 
kurátorka: PhDr. Eva Dénesová 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 200 
 
Výstava výtvarníčky Márti Kiss ponúka veľmi 
svojský a jedinečný spôsob videnia sveta. 
Úspešná výtvarníčka, ktorá pôsobí ako učiteľka na miestnej základnej škole, sama 
pochádza zo Žitného ostrova. Svoje práce predstavila na viacerých výstavách doma 
aj v zahraničí. Okrem Bratislavy sa predstavila aj v Budapešti, vo Francúzsku 
a Taliansku. Hudobným hosťom večera bola žiačka ZŠ Ármina Vámberyho Emília 
Rózsa, ktorá sa predstavila hrou na klavír.  
 
 



 

 

 

Výstava Štefana Gerstnera 
(14.2.2019 – 9.3.2019) 
vernisáž: 14.2.2019 o 17,00 h. 
kurátorka: PhDr. Ida Gaálová 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 135 
 
Výstava sa realizuje ako pocta výtvarníkovi 
k jeho nedožitým 80. narodeninám. Výtvarné 
diela prítomným predstavila Ida Gaálová, historička umenia. Hlavnou témou 
a najčastejším objektom jeho prác je krajina. Črty krajiny vyjadruje jemnou štetcovou 
maľbou a ľahkou farebnosťou. Z jeho prác vyžaruje neuveriteľný pokoj duše a mysle. 
Záver podujatia patril hudobnému programu, ktorý pre hostí podujatia pripravila 
pedagogička miestnej ZUŠ Zuzana Bazsó Horváth a jej šikovná žiačka Sára Tóth.  
 
 
Na hodvábnej ceste - Selyemúton 
(14.3.2019 – 13.4.2019) 
vernisáž: 14.3.2019 o 17,00 h.  
kurátorka: Bernadett Grászli 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 145 
 
Autorská výstava maďarskej výtvarníčky 
Erzsébet Csurák zavítala do nášho múzea 
prvýkrát. Prezentuje sa nevšednou a osobitou 
tvorbou – maľbou na hodváb. Absolvovala niekoľko medzinárodných výtvarných 
sympózií – v Maďarsku, Rakúsku a neskôr v Nemecku a Dánsku. Ako sama 
výtvarníčka povedala, jej tvorba vzniká inštinktívne, využíva rozmanité vnímanie sveta, 
ktoré časom a skúsenosťami formovali a vytvárali jej osobnosť. Výstavu otvorila 
Bernadett Grászli, historička umenia a riaditeľka Múzea Rómera Flórisa v Győri. Záver 
podujatia patril hudobnému vystúpeniu žiaka miestnej ZUŠ, hrou na husle sa predstavil 
Samuel Új.  
 
Fotografie - Fotográfiák 
(18.4.2019 – 11.5.2019) 
vernisáž: 18.4.2019 o 17,00 h. 
kurátorka: PhDr. Kornélia Nagyová 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor:  
fotografia 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 130 
 
Juraj Slota, ktorý sa so svojimi fotografiami 
v našom múzeu predstavil prvýkrát, žije 



 

 

 

a tvorí v Banskej Bystrici. Fotografuje hlavne pre svoje potešenie, pričom strieda rôzne 
žánre a techniky. Najčastejšie svojím objektívom zachytáva prírodu, konkrétne 
prírodné scenérie Veľkej Fatry, ktorá mu je veľkou inšpiráciou. Je dlhoročný 
dobrovoľný člen Horskej služby, nadšený skialpinista a cyklista, svoje zábery získava 
hlavne počas svojich ciest.    
 
Komorná výstava k 100. výročiu úmrtia 
M. R. Štefánika 
(14.5.2019 – 28.6.2019) 
vernisáž: - 
kurátorka:   Mgr. Olga Bevilagua 
miesto konania: vestibul Žltého kaštieľa 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 68 
 
M.R. Štefánik bol slovenský astronóm, 
fotograf, vojenský letec, brigádny  
generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu  
na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. 
Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní 
kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Bol jednou z kľúčových osôb pri 
založení Česko-Slovenska. Komorná výstava mapuje život a zásluhy významnej 
osobnosti našich dejín 
 
Výtvarné spektrum 2019 
(16.5.2019 – 8.6.2019) 
vernisáž: 16.5.2019 o 17,00 h. 
kurátor: akad. maliar Béla Ferdics 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 160 
 
Výstava XXII. 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. Odbornej porote 
predsedal skúsený  výtvarník Béla Ferdics. Na výstave bola dominantnou technikou 
maľba, okrem nej figurálna kompozícia a plastiky z rôznych materiálov. Projekt 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%B3m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tretia_franc%C3%BAzska_republika
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A9_l%C3%A9gie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_%C4%8Desko-slovensk%C3%A1_republika


 

 

 

Žitnoostrovské pastelky 2019 
(14.6.2019 – 9.8.2019) 
vernisáž: 14.6.2019 o 11,00 h. 
kurátor: PhDr. Bohumír Bachratý 
miesto konania:  
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 195 
 
Jubilejný XX. 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 zo štrnástich krajín: Slovensko, Bangladéš, Bulharsko, Česká republika, 
Estónsko, Francúzsko, Hongkong (Čína), Chorvátsko, Kazachstan, Lotyšsko, 
Maďarsko, Poľsko, Rusko, Srbsko. Výstava bola prehliadkou najlepších prác 
zaslaných do súťaže, ktoré hodnotila odborná porota pod vedením PhDr. Bohumíra 
Bachratého, historika umenia. Jubilejný ročník vernisáže výstavy ozvláštnilo 
vypustenie bielych holubíc na nádvorí múzea.                                                                                     
 
KOMP – Panoráma súčasného umenia 
(15.8.2019 – 31.8.2019)  
vernisáž:15.8.2019 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Tihamér Lacza 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 145 
 
Už tradične sa v priestoroch nášho múzea 
predstavuje putovná výstava Spoločnosti 
súčasných maďarských umelcov KOMP. Svoje práce tu predstavili maďarskí aj 
slovenskí umelci zvučných mien ako Borbély Károly, Borbély Máté, Zuzana Benková, 
Dolán György, Füredi Kornél, Miro Gábriš, Karczagi Endre, Juhász Tibor, Lebó 
Ferenc, Karaffa Attila, Lipcsey György, M. Tóth Judit, Simon Anikó, Uzsák Zoltán a 
Varga György.  Mesto Dunajská Streda, ktoré prevzalo záštitu nad realizáciou 
výstavy a podujatie finančne podporilo, zastupovali viceprimátor A. Szabó László, 
a László Gútay, predseda kultúrnej komisie. V kultúrnom programe večera sa 
predstavili Tóth Csenge (flauta) a Kleé Gergely (cajon).                                                                                 
 
 
 



 

 

 

Komorná výstava k 75. výročiu SNP 
(26.8.2019 – 29.9.2019) 
vernisáž:  - 
kurátorka: Mgr. Olga Bevilagua 
miesto konania: vestibul Žltého kaštieľa 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 75 
 
Komorná výstava venovaná 75. výročiu 
Slovenského národného povstania.  
Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené 
povstanie slovenského odboja počas druhej 
svetovej vojny proti vstupu nemeckého 
Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej 
republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako 
obrana pred nemeckými okupačnými 
jednotkami. Komorná výstava je pripomienkou 
týchto tragických udalostí našich dejín 
a zároveň mementom pre súčasnú generáciu  
 
55 rokov Žitnoostrovského múzea 
(5.9.2019 – 5.10.2019) 
vernisáž: 5.9.2019 o 11,00 h. 
kurátor: Mgr. Ivan Nagy 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: história 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 240 
 
V priestoroch výstavného pavilónu sa 
uskutočnila vernisáž výstavy, ktorou sme si 
pripomenuli 55. výročie vzniku Žitnoostrovského 
múzea. Oslavy sa zúčastnili pozvaní hostia, 
bývalí a súčasní pracovníci múzea, 
predstavitelia škôl a kultúrnych zariadení mesta 
aj regiónu. Expozícia výstavy mapovala život a 
prácu múzea počas uplynulých 55 rokov jeho 
existencie. Prezentovaná bola na 
veľkorozmerných paneloch s využitím rôznych archívnych dokumentov, materiálov 
a fotografií. Na samostatnom paneli sa sústredili pamiatky a fotografie o prvom 
Žitnoostrovskom múzeuv Šamoríne v medzivojnovom období. Jeho zakladateľ, Antal 
Khín, a jeho  spolupracovníci vykonali nenahraditeľnú prácu pri uchovaní hodnôt 
Horného Žitného ostrova. Väčšinu zo zbierok šamorínskeho múzea sa podarilo 
premiestniť do múzea v Dunajskej Strede. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie 
najnovšieho vydania múzejného zborníka XXIV. Spravodaj múzea. Kolektív autorov, 
pracovníci múzea, ako aj dlhoroční bádatelia, v ňom prezentujú poznatky svojej 
odbornej a výskumnej činnosti z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied. 
V hudobnom programe sa predstavili hrou na flautu Zuzana Bazsó Horváth, 
pedagogička ZUŠ v Dunajskej Strede a jej žiačky Dóra Kosztra a Sára Tóth. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Povstanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939_%E2%80%93_1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939_%E2%80%93_1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944


 

 

 

Kúzlo farieb - Színvarázs 
(11.10.2019 – 2.11.2019)  
vernisáž:   11.10.2019 o 18,00 h. 
kurátorka: Erzsébet Fábik 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 145 
 
Výstavou pod názvom Kúzlo farieb sa 
verejnosti predstavila trojica mladých 
výtvarníčok – Ágnes Buják, Lívia Karika 
a Anikó Simon. Výstava plná výrazných ohnivých farieb ponúkla tri rôzne osobnosti, 
rôzne spôsoby videnia sveta, iný temperament. Podujatie sa zrealizovalo v rámci Dní 
maďarského maliarstva. Vystavené diela hosťom predstavila kurátorka výstavy 
Erzsébet Fábik. V hudobnom programe večera sa predstavili Judit Keszőcze a Erik 
Turtev.   
 
SALÓN – ARTFÚZIA 2019 
(9.11.2019 – 30.11.2019)  
vernisáž:   9.11.2019 o 16,00 h. 
kurátorka: PhDr. Ivonne Jurčová 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 160 
 
Spoločná výstava členov Združenia 
výtvarných umelcov Západného Slovenska  
SALÓN 2019  sa vo výstavných priestoroch 
nášho múzea objavuje pravidelne. Témou 
tohtoročnej výstavy je Artfúzia. Združenie, 
ktorého členmi sú umelci samých zvučných 
mien, úspešne pôsobí už takmer tri 
desaťročia. Po smrti dlhoročného predsedu 
združenia akad. maliara Roberta Almásiho 
(+2018)  sa predsedom združenia stal 
výtvarník Robert Viktor Němeček. Výstava je prehliadkou rôznych výtvarných techník 
a rozmanitých žánrov. Zastúpené sú tu maľby, kresby, fotografie, ale aj keramika 
a textil. Svoje práce tu prezentujú Jozef Antalík, Natália Blaškovičová, Pavol Blažek, 
Monika Boledovičová, Jozef Dusík, Julianna Hadvigová Vadkerti, Robert Herc, 
Gabriela Hornáčková, Ladislav Hrnčírik, Jozef Chrena, Tímea Izák Molnár, Jozef 
Jelenák, Eva Jurásová, Helena Gasper Ludiková, Godány Sándor,  Eduardo Kalický, 
Blanka Kästová Burgerová, Dušan Koval, Ján Kovalík, Noémi Kolčák Szakáll, Miroslav 
Korčák, Lipcsey György, Ľubomír Miča, Viera Miháliková, Nagy ENZOE Zoltán, Robert 
(Viktor) Němeček, Vlasta Peltznerová, Rose Frederika, Verner Scheibenreif, Peter 
Šoltó, Milan Stano, Szakáll Mária, František Petrla Seńor,  Blažej Vittek a Jozef 
Vydrnák. Úvodnú reč na podujatí predniesol Robert Viktor Němeček. Kurátorkou 
výstavy bola Dr. Simonne Jurčová, historička umenia, ktorá prítomným prezentovala 



 

 

 

výstavu. V hudobnom programe večera sa predstavila Zuzana Bazsó Horváth, 
pedagogička ZUŠ v Dunajskej Strede.  
 
Komorná výstava k 30. výročiu nežnej 
revolúcie 
(15.11.2019 – 16.12.2019)  
vernisáž:   - 
kurátorka: Mgr. Olga Bevilagua 
miesto konania: vestibul Žltého kaštieľa 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 85 
 
Nežná revolúcia priniesla odstránenie 
komunistického režimu v Česko – Slovensku 
nenásilnou formou. Následne komunistická 
vláda rezignovala a uskutočnili sa prvé 
slobodné voľby. Výstava zostavená z ukážok 
tlačených materiálov, výstrižkov a fotografií, 
dokumentuje vtedajšie dianie v spoločnosti. Je 
pripomienkou udalostí a apelom na udržanie 
demokracie aj v súčasnosti. 
 
30 rokov z tvorby maďarských  
výtvarníkov na Slovensku 
(11.12.2019 – 24.1.2020)  
vernisáž: 11.12.2019 o 17,00 h. 
kurátorka: Rita Balla 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 160 
 
Putovná výstava, ktorá dokumentuje uplynulých 
30 rokov činnosti spolku, po Komárne a 
Košiciach zavítala aj do Dunajskej Stredy. Predsedom spolku, ktorý počas svojej 
tridsaťročnej existencie už trikrát zmenil svoje meno, je výtvarník Tibor Kopócs. Na 
výstave sa prezentovalo 60 výtvarníkov a spolu vystavovali približne stovku 
umeleckých diel. Okrem malieb tu prezentovali sochy, keramiku, stavebné fotografie 
a šperky. Viaceré umelecké diela na výstavu zapožičala Galéria súčasných 
maďarských umelcov (autori Gyula Barta, Kata Fodor, József Janiga, László Rácz, 
Ottó Szabó, Béla Löffler, János Nagy). Vystavená bola aj posledná maľba akad. 
maliara Róberta Almásiho († 2018), ktorá nesie názov Posledné objatie, a ktorú na 
výstavu zapožičal Štefan Péntek zo svojej súkromnej zbierky. Výstavu otvorila Rita 
Balla, dizajnérka a umelecká konzultantka. Slávnostné príhovory predniesli páni Rigó 
Konrád, štátny tajomník MK SR, viceprimátor Dunajskej Stredy László A. Szabó  
a Tibor Kopócs, predseda Spolku maďarských výtvarníkov na Slovensku.  
 
 
 



 

 

 

Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Vymenené domovy – Felcserélt otthonok 
(1.12.2016 – 31.1.2020) 
vernisáž: 1.12.2016 o 17,00 h. 
kurátor: PhDr. Arpád Popély, PhD. 
miesto konania: SNM – Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku 
odbor: história 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1.741 
 
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
prostredníctvom autentických dokumentov, 
vecných pamiatok a výpovedí svedkov  
v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, 
maďarských a slovenských domovov – 
pomocou výstavy prezentuje, ako politické 
udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty 
a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva v období tesne po druhej svetovej vojne. 
Inštalácia predstavuje životné podmienky rodín počas núteného vycestovania a strasti 
vyplývajúce z výmeny domovov.  
 
História a súčasnosť hasičstva v Trnavskom kraji  
(4.5.2017 – 30.6.2019) 
vernisáž:  - 
kurátor:   Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto konania: Západoslovenské múzeum v Trnave 
odbor: história 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 6.901 
 
Spolupráca v príprave krajskej výstavy o histórii dobrovoľného hasičstva,   
vypožičanie zbierkových predmetov z fondu Žitnoostrovského múzea  v Dunajskej 
Strede. Naše múzeum zároveň sprostredkovalo zapožičanie a zber tematických 
predmetov zo zbierok súkromných osôb z obcí  Kostolné Kračany, Vrakúň, Malé 
Dvorníky, Trstená na Ostrove.  
 
 
Vernisáže 
 
Stopy zanechá – nyomot hagy  (10.1.2019 o 17,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 120 
Výstava výtvarníčky Márti Kiss ponúka veľmi svojský a jedinečný spôsob videnia 
sveta. Úspešná výtvarníčka, ktorá pôsobí ako učiteľka na miestnej základnej škole, 
sama pochádza zo Žitného ostrova. Svoje práce predstavila na viacerých výstavách 
doma aj v zahraničí. Okrem Bratislavy sa predstavila aj v Budapešti, vo Francúzsku 
a Taliansku. Hudobným hosťom večera bola žiačka ZŠ Ármina Vámberyho Emília 
Rózsa, ktorá sa predstavila hrou na klavír.  



 

 

 

 
Výstava Štefana Gerstnera  (14.2.2019 o 17,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 100 
Výstava sa realizuje ako pocta výtvarníkovi k jeho nedožitým 80. narodeninám. 
Výtvarné diela prítomným predstavila Ida Gaálová, historička  umenia. Hlavnou témou 
a najčastejším objektom jeho prác je krajina. Črty krajiny vyjadruje jemnou štetcovou 
maľbou a ľahkou farebnosťou. Z jeho prác vyžaruje neuveriteľný pokoj duše a mysle. 
Záver podujatia patril hudobnému programu, ktorý pre hostí podujatia pripravila 
pedagogička miestnej ZUŠ Zuzana Bazsó Horváth a jej šikovná žiačka Sára Tóth.  
 
Na hodvábnej ceste - Selyemúton  (14.3.2019 o 17,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 120 
Autorská výstava maďarskej výtvarníčky Erzsébet Csurák zavítala do nášho  
múzea prvýkrát. Prezentuje sa nevšednou a osobitou tvorbou – maľbou na  
hodváb. Absolvovala niekoľko medzinárodných výtvarných sympózií – v Maďarsku, 
Rakúsku a neskôr v Nemecku a Dánsku. Ako sama výtvarníčka povedala, jej tvorba 
vzniká inštinktívne, využíva rozmanité vnímanie sveta, ktoré časom a skúsenosťami 
formovali a vytvárali jej osobnosť. Výstavu otvorila Bernadett Grászli, historička 
umenia a riaditeľka Múzea Rómera Flórisa v Győri. Záver podujatia patril hudobnému 
vystúpeniu žiaka miestnej ZUŠ, hrou na husle sa predstavil Samuel Új.  
 
Fotografie - Fotográfiák  (18.4.2019 o 17,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 100 
Juraj Slota, ktorý sa so svojimi fotografiami v našom múzeu predstavil prvýkrát, žije 
a tvorí v Banskej Bystrici. Fotografuje hlavne pre svoje potešenie, pričom strieda rôzne 
žánre a techniky. Najčastejšie svojím objektívom zachytáva prírodu, konkrétne 
prírodné scenérie Veľkej Fatry, ktorá mu je veľkou inšpiráciou. Je dlhoročný 
dobrovoľný člen Horskej služby, nadšený skialpinista a cyklista, svoje zábery získava 
hlavne počas svojich ciest.    
 
XXII. Výtvarné spektrum 2019  (16.5.2019 o 17,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 120 
Výstava XXII. 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. Odbornej porote predsedal skúsený výtvarník Béla Ferdics. Na výstave 
bola dominantnou technikou maľba, okrem nej figurálna kompozícia a plastiky z 
rôznych materiálov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
XX. Žitnoostrovské pastelky 2019  (14.6.2019 o 11,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 130 
Jubilejný XX. 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 zo 
štrnástich krajín: Slovensko, Bangladéš, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, 



 

 

 

Francúzsko, Hongkong (Čína), Chorvátsko, Kazachstan, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, 
Rusko, Srbsko. Výstava bola prehliadkou najlepších prác zaslaných do súťaže, ktoré 
hodnotila odborná porota pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého, historika umenia.  
Jubilejný ročník vernisáže výstavy ozvláštnilo vypustenie bielych holubíc na nádvorí 
múzea.                                                                                     
 
KOMP – Panoráma súčasného umenia  (15.8.2019 o 17,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 105 
Už tradične sa v priestoroch nášho múzea predstavuje putovná výstava    
Spoločnosti súčasných maďarských umelcov KOMP. Svoje práce tu predstavili 
maďarskí aj slovenskí umelci zvučných mien ako Borbély Károly, Borbély Máté, 
Zuzana Benková, Dolán György, Füredi Kornél, Miro Gábriš, Karczagi Endre, Juhász 
Tibor, Lebó Ferenc, Karaffa Attila, Lipcsey György, M. Tóth Judit, Simon Anikó, Uzsák 
Zoltán a Varga György.  Mesto Dunajská Streda, ktoré prevzalo záštitu nad realizáciou 
výstavy a podujatie finančne  podporilo, zastupovali viceprimátor A. Szabó László, 
a László Gútay, predseda kultúrnej komisie. V kultúrnom programe večera sa 
predstavili Tóth Csenge (flauta) a Kleé Gergely (cajon).       
 
55 rokov Žitnoostrovského múzea  (5.9.2019 o 11,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 210 
V priestoroch výstavného pavilónu sa uskutočnila vernisáž výstavy, ktorou sme si 
pripomenuli 55. výročie vzniku Žitnoostrovského múzea. Podujatia sa zúčastnili 
pozvaní hostia, bývalí a súčasní pracovníci múzea, predstavitelia cirkví, škôl 
a kultúrnych zariadení mesta aj regiónu. Expozícia výstavy mapuje život a prácu 
múzea počas uplynulých 55 rokov jeho existencie. Prezentovaná bola na 
veľkorozmerných paneloch s využitím rôznych archívnych dokumentov, materiálov 
a fotografií. Na samostatnom paneli sa sústredili pamiatky a fotografie o prvom 
Žitnoostrovskom múzeu v Šamoríne v medzivojnovom období. Jeho zakladateľ, Antal 
Khín, a jeho spolupracovníci vykonali nenahraditeľnú prácu pri uchovaní hodnôt  
Horného Žitného ostrova. Väčšinu zo zbierok šamorínskeho múzea sa podarilo  
premiestniť do múzea v Dunajskej Strede. V hudobnom programe sa predstavili hrou 
na flautu Zuzana Bazsó Horváth, pedagogička ZUŠ v Dunajskej Strede a jej žiačky 
Dóra Kosztra a Sára Tóth. 
 
Kúzlo farieb - Színvarázs  (11.10.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 95 
Výstavou pod názvom Kúzlo farieb sa verejnosti predstavila trojica mladých 
výtvarníčok – Ágnes Buják, Lívia Karika a Anikó Simon. Výstava plná výrazných 
ohnivých farieb ponúkla tri rôzne osobnosti, rôzne spôsoby videnia sveta, iný 
temperament. Podujatie sa zrealizovalo v rámci Dní maďarského maliarstva. 
Vystavené diela hosťom predstavila kurátorka výstavy Erzsébet Fábik. V hudobnom 
programe večera sa predstavili Judit Keszőcze a Erik Turtev.   
 
 
SALÓN – ARTFÚZIA 2019  (9.11.2019 o 16,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 110 



 

 

 

Spoločná výstava členov Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska  
SALÓN 2019  sa vo výstavných priestoroch nášho múzea objavuje pravidelne.  
Témou tohtoročnej výstavy je Artfúzia. Združenie, ktorého členmi sú umelci samých 
zvučných mien, úspešne pôsobí už takmer tri desaťročia. Po smrti dlhoročného 
predsedu združenia akad. maliara Roberta Almásiho (+2018)  sa predsedom 
združenia stal výtvarník Robert Viktor Němeček. Výstava je prehliadkou rôznych 
výtvarných techník a rozmanitých žánrov. Zastúpené sú tu maľby, kresby, fotografie, 
ale aj keramika a textil. Svoje práce tu prezentujú Jozef Antalík, Natália Blaškovičová, 
Pavol Blažek, Monika Boledovičová, Jozef Dusík, Julianna Hadvigová Vadkerti, Robert 
Herc, Gabriela Hornáčková, Ladislav Hrnčírik, Jozef Chrena, Tímea Izák Molnár, Jozef 
Jelenák, Eva Jurásová, Helena Gasper Ludiková, Godány Sándor,  Eduardo Kalický, 
Blanka Kästová Burgerová, Dušan Koval, Ján Kovalík, Noémi Kolčák Szakáll,  
Miroslav Korčák, Lipcsey György, Ľubomír Miča, Viera Miháliková, Nagy ENZOE 
Zoltán, Robert (Viktor) Němeček, Vlasta Peltznerová, Rose Frederika, Verner 
Scheibenreif, Peter Šoltó, Milan Stano, Szakáll Mária, František Petrla Seńor,  Blažej 
Vittek a Jozef Vydrnák. Úvodnú reč na podujatí predniesol Robert Viktor Němeček. 
Kurátorkou výstavy bola Dr. Simonne Jurčová, historička umenia, ktorá prítomným 
prezentovala výstavu. V hudobnom programe večera sa predstavila Zuzana Bazsó 
Horváth, pedagogička ZUŠ v Dunajskej Strede.  

 

30 rokov z tvorby maďarských výtvarníkov na Slovensku (11.12.2019 o 17,00 h.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov: 115 
Putovná výstava, ktorá dokumentuje uplynulých 30 rokov činnosti spolku, po Komárne 
a Košiciach zavítala aj do Dunajskej Stredy. Predsedom spolku, ktorý počas svojej 
tridsaťročnej existencie už trikrát zmenil svoje meno, je výtvarník Tibor Kopócs. Na 
výstave sa prezentovalo 60 výtvarníkov a spolu vystavovali približne stovku 
umeleckých diel. Okrem malieb tu prezentovali sochy, keramiku, stavebné fotografie 
a šperky. Viaceré umelecké diela na výstavu zapožičala Galéria súčasných 
maďarských umelcov (autori Gyula Barta, Kata Fodor, József Janiga, László Rácz, 
Ottó Szabó, Béla Löffler, János Nagy). Vystavená bola aj posledná maľba akad. 
maliara Róberta Almásiho († 2018), ktorá nesie názov Posledné objatie, a ktorú na 
výstavu zapožičal Štefan Péntek zo svojej súkromnej zbierky. Výstavu otvorila Rita 
Balla, dizajnérka a umelecká konzultantka. Slávnostné príhovory predniesli páni Rigó 
Konrád, štátny tajomník MK SR, viceprimátor Dunajskej Stredy László  A. Szabó 
a Tibor Kopócs, predseda Spolku maďarských výtvarníkov na Slovensku. V kultúrnom 
programe sa predstavili žiaci ZŠ Ármina Vámberyho Emília Rózsa, hrou na klavír a 
Pavol Barnabás Pongrácz predniesol báseň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Zborový spev ako európske kultúrne 
dedičstvo  (25.9.2019) 
organizátor: Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 120 
 
Podujatie sa realizovalo v rámci Dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva. 
Tohtoročná podujatie sa nieslo v duchu témy 
Umenie a zážitok. V rámci  DEKD 2019  naše 
múzeum pripravilo pre všetkých fanúšikov 
hudby samostatný koncert speváckeho zboru Sv. Juraja, nevšedné spojenie  
hmotného a duchovného dedičstva s cieľom ponúknuť umenie a zážitok návštevníkom 
múzea. Podujatie otvoril riaditeľ múzea Mgr. Ivan Nagy krátkym príhovorom. 
Zbormajster Rudolf Érsek následne prítomným hosťom priblížil repertoár, s ktorým 
zbor aktuálne vystupuje na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Zborový 
spev sprevádzali hrou na flautu Zuzana Bazsó Horváth, pedagogička ZUŠ v Dunajskej 
Strede a jej talentovaná žiačka Sára Tóth. 
 
Ostatné 
 
Noc múzeí a galérií 2019 (18.5.2019) – 
kultúrno-spoločenské podujatie 
organizátor: Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie: areál ŽM, výstavný pavilón  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 486 
 
K medzinárodnému hnutiu Noc múzeí 
a galérií sa každoročne pripája aj naše  
múzeum. Aj tento rok sme pre návštevníkov                                                             
múzea pripravili pútavý program. Okrem 
bezplatných prehliadok všetkých expozícií prilákala záujemcov aj odborná prednáška 
„Názov Kračany a čo sa za ním ukrýva“. Pútavé rozprávanie Mgr. Ivana Nagya, 
riaditeľa múzea, malo množstvo poslucháčov.  
Večerný program tvorila pestrá zmes folklórnych spevov a tancov vo výstavnom 
pavilóne múzea. Podujatie malo veľký úspech, čo potvrdzuje aj niekoľko stoviek 
spokojných návštevníkov a obrovským aplauz na záver podujatia. 
 
 



 

 

 

55 rokov Žitnoostrovského múzea 
(5.9.2019) – kultúrno-spoločenské podujatie 
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 240 
 
V priestoroch výstavného pavilónu sa 
uskutočnilo slávnostné stretnutie k 55. výročiu 
založenia Žitnoostrovského múzea. Oslavy sa 
zúčastnili pozvaní hostia, bývalí a súčasní 
pracovníci múzea, predstavitelia Trnavského kraja, delegácia mesta Dunajská Streda, 
zástupcovia miest a obcí širšieho regiónu, zástupcovia cirkví, predstavitelia škôl 
a kultúrnych zariadení mesta aj regiónu. Úvodnú reč predniesol Mgr. Ivan Nagy, 
riaditeľ múzea. Príhovor následne predniesli aj JUDr. Zoltán Hájos, primátor Dunajskej 
Stredy, Mgr. József Berényi, podpredseda TTSK a Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ Odboru 
kultúry a športu TTSK. Súčasťou slávnosti bolo odovzdanie pamätných listov pre 
dlhoročných pracovníkov múzea a externých spolupracovníkov múzea.  V hudobnom 
programe sa predstavili hrou na flautu Zuzana Bazsó Horváth, pedagogička ZUŠ 
v Dunajskej Strede a jej žiačky Dóra Kosztra a Sára Tóth.Slávnostné podujatie 
ukončila recepcia, ktorú pre hostí vernisáže pripravili Stredná odborná škola rozvoja 
vidieka a Súkromná stredná odborná škola na Neratovickom námestí v Dunajskej 
Strede. 
 
 
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 
2019  (21.9.2019) – Deň otvorených dverí  
organizátor: Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie: areál ŽM, výstavný pavilón  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 130 
 
V rámci  DEKD 2019  naše múzeum pripravilo 
pre návštevníkov Deň otvorených dverí v čase 
od 10,00 – 16,00 hod. Počas celého tohto dňa 
sú prehliadky všetkých expozícií 
v Žitnoostrovskom múzeu ako aj návšteva výstavného pavilónu múzea pre 
návštevníkov bezplatné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Poskytnutie metodickej informácie Kysuckému múzeu v Čadci vo veci zbierkového 

fondu pre ľudový odev  a o možnostiach jeho výskumu v súčasnosti  (Mgr. Olga 
Bevilagua) 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Poskytnutie súčinnosti, informácií a odbornej literatúry k spracovaniu histórie 

obecných tradičných slávností obci Sap, ktoré sú spojené s prípravou tradičných 
rybárskych jedál a špecialít  (Mgr. Ivan Nagy) 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
- 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl a študentov 
 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra muzikológie - 

poskytnutie metodickej pomoci a odborných materiálov k spracovaniu diplomovej 
práce na tému Využitie dobrovoľníctva v múzejnej praxi – skúmanie súčasného 
stavu na Slovensku  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Cyrila a Metoda  - poskytnutie metodickej pomoci a odborných 
materiálov ako podkladov k spracovaniu analýzy súčasného stavu uplatňovania 
procesného prístupu v riadení organizácie, zameranej na trvalú udržateľnosť 
a ochranu životného prostredia  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Gymnázium v Dunajskej Strede - poskytnutie metodickej pomoci pri získavaní 
materiálov a odborných publikácií o vodných mlynoch v Dunajskom Klátove 
a Jahodnej a o Chránenej krajinnej oblasti Klátovské rameno  (Mgr. Olga 
Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - konzultácia a poskytnutie metodickej 
pomoci vo veci zisťovania informácií k spracovaniu diplomovej práce na tému 
Seniori ako cieľová skupina práce s verejnosťou  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra knižničnej a informačnej vedy, 
magisterský program Informačné štúdiá - konzultácia a poskytnutie metodickej 
pomoci vo veci zisťovania informácií k spracovaniu diplomovej práce na tému 
Financovanie a využívanie fundraisingu v slovenských knižniciach  (Mgr. Olga 
Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - konzultácia a poskytnutie metodickej 
pomoci vo veci zisťovania informácií o vodných mlynoch v Dunajskom Klátove 
a v Jahodnej  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Jána Selyeho, Komárno, Pedagogická fakulta - konzultácia a 
poskytnutie metodickej pomoci vo veci spracovania dizertačnej práce na tému 
Floristický výskum vybraných biotopov z okolia obce Jahodná   (Mgr. Olga 
Bevilagua) 
 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 



 

 

 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Konzultácia a metodická pomoc pre redakciu časopisu Slovenský lekárnik 

a noviny Lekárnické listy v súvislosti so starými fotografiami, ktoré zobrazujú 
dobové lekárne a ich vybavenie  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Konzultácia a metodická pomoc pre súkromnú osobu, ktorá v spolupráci 
s genealógom získava materiály pre vypracovanie rodokmeňa svojej rodiny. 
Hľadali informácie a materiály o rodinách Kázmér, Hodosi, Egri, Bátsai, Karátson, 
Szűcs či Simon (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Konzultácia a metodická pomoc pre zberateľa bankoviek vo veci znaleckého 
posúdenia historickej hodnoty starých maďarských bankoviek z jeho zbierky  
(PhDr. Tibor Zsigmond) 

 Metodická pomoc pre spolupracovníkov maďarskej televízie MTVA o vodných 
mlynoch na riekach Dunaj a Váh, poskytnutie materiálov a informácií pre 
pripravovanú reláciu (Mgr. Olga Bevilagua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Tradičné spôsoby obživy na Žitnom 

ostrove  (22.1.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Kultúrny dom Rohovce 
počet účastníkov: 44 
 
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. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Obecným úradom v Rohovciach 
v rámci Dní maďarskej kultúry. 

 
 Žitný ostrov, jeho minulosť 

a súčasnosť  (18.3.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 31 
 
Prednáška o zvykoch a tradíciách regiónu 
Žitného ostrova, z ktorých mnohé 
pretrvávajú do dnešných dní, o jeho 
obyvateľoch a charakteristických črtách 
tohto regiónu pohľadom etnológa. 
Podujatie pripravilo Žitnoostrovské múzeum v spolupráci s osvetovým inštitútom 
CSEMADOK v Dunajskej Strede pre hostí z maďarského Győru. 

 
 Ľudové zvyky na Žitnom ostrove 

v období Veľkej noci (30.3.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: ZŠ Zlatná na Ostrove 
počet účastníkov: 36 
 
Prednáška o zvykoch a tradíciách 
regiónu Žitného ostrova v období Veľkej 
noci, z ktorých mnohé pretrvávajú do 
dnešných dní. O jeho obyvateľoch 
a charakteristických črtách tohto obdobia 
pohľadom etnológa. Prednášku pripravilo Žitnoostrovské múzeum v spolupráci 
s Obecným úradom v Zlatnej na Ostrove.  



 

 

 

 Tradičná žitnoostrovská zabíjačka 
(1.5.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: MOL ARÉNA  
počet účastníkov: 75 
 
Prednáška o zvykoch a tradíciách regiónu 
Žitného ostrova  a tradičnej žitnoostrovskej 
zabíjačke. Podujatie sa realizuje 
v spolupráci s OZ KUKKONIA v rámci 
každoročného stavania májov. Táto 
tradícia je v regióne stále živá, vďaka nadšeniu ľudí pretrváva do dnešných dní. 
Po prednáške Mgr. Ivana Nagya nasledovala ochutnávka pripravených špecialít 
a samotné stavanie mája, pri ktorom pomáhali aj dievčatá z folklórnej skupiny 
ÁGACSKA. Podujatie ukončilo vystúpenie folklórnej skupiny ÁGACSKA. 

 
 Dni jurty v Dolných Salibách 

(29.6.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Dolné Saliby 
počet účastníkov: 47 
 
Prednáška návštevníkom podujatia 
približuje pôvod a pravlasť starých 
Maďarov očami etnológa. O históriu vzniku 
etník a etnických skupín na stepiach je 
v súčasnosti stále veľký záujem. Ázijskí 
nomádi – Húni, Avari, Maďari, Mongoli – boli nositeľmi tradičnej jazdeckej kultúry 
nomádov žijúcich na stepiach. Prednáška približuje vznik a kultúru jednotlivých 
zväzov nomádskych kmeňov v tomto regióne. 

 
 Tradičné rybárstvo na Žitnom ostrove  

(6.7.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Obec Sap 
počet účastníkov: 39 

 
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, so zátarasami a pod. Prednáška je už tradične súčasťou Rybárskych 
dní v obci, ktoré je zároveň spojené s varením a prípravou rybárskej špeciality - 
halászlé. 

 



 

 

 

 Možná etymológia miestneho názvu 
Kračany  (9.10.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 38 
 
Sériou prednášok predstavujeme 
verejnosti nový Spravodaj múzea vydaný 
v roku 2019  a podrobnejšie rozoberáme 
jednotlivé príspevky v zborníku. Prvá 
z prednášok je venovaná analýze 
etymológiu tvorby obecného názvu 
Kračany. Viacero výskumov potvrdzuje používanie tohto názvu už v období 
Arpádovcov. Prednášajúci, Mgr. Ivan Nagy približuje túto tematiku z viacerých 
pohľadov očami etnológa.  

 
 
 Možná etymológia miestneho názvu 

Kračany (22.10.2019) - prednáška 
prednášajúci: kolektív  
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 43 
 
Druhá zo série prednášok, ktorými 
predstavujeme verejnosti nový Spravodaj 
múzea vydaný v roku 2019. Počas 
prednášky jednotlivé príspevky 
odprednášali osobne autori článkov 
v zborníku (Mgr. Enikő Marczell, 
Magdolna Szerencsés, Zoltán Csibrányi, Fridrich Takács, Michal Deraj, Peter Rác, 
Miroslav Bohuš). Zároveň tým vznikol priestor na rozhovor - besedu s autormi 
príspevkov.  

 
 Vytváranie príležitostí v praxi 

(25.10.2019) - prednáška 
prednášajúci: L. Ritok Nóra 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 43 
 
Prednáška sa venuje jednej 
z najpálčivejších problémov súčasnosti. 
Priblížila možnosti vzdelávania sociálne 
Odkázaných skupín obyvateľov, počnúc 
od základného vzdelávania, cez 
umelecké, až po vzdelávanie dospelých a tvorbu pracovných miest. Súčasťou 
projektu bola prezentácia, ktorá podrobne rozoberá danú tematiku. 

 
 
 



 

 

 

Gajdošská tradícia na Žitnom ostrove  
(9.11.2019) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Kultúrny dom Rohovce 
počet účastníkov: 96 
 
Gajdošská tradícia patrí medzi 
najdôležitejšie zložky v hudobnej histórii 
regiónu, čím sa stala neoddeliteľnou 
súčasťou regionálnej histórie Žitného 
ostrova. Prednáška približuje zachované 
ale aj zabudnuté zvyky a tradície 
gajdošov zo širšieho regiónu Žitného ostrova.Prednáška sa realizovala v rámci 
Festivalu folklórnych speváckych súborov.  

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Stopy zanechá – Nyomot hagy (23.1.2019), počet účastníkov 26, Márti Kiss, 

výtvarníčka 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Beseda s výtvarníčkou Márti Kiss 

(23.1.2019) 
prednášajúci: Márti Kiss 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 28 
 
Svojou autorskou výstavou mladá 
výtvarníčka približuje vidiek, veľmi 
autenticky až detailne zachytáva jeho 
obyvateľov, každodenný život a krásnu 
prírodu. Napriek svojmu mladému veku ide 
o skúsenú umelkyňu, ktorá už vystavovala v Bratislave a Budapešti, ale aj 
v Taliansku a vo Francúzsku.  Na besede autorka priblížila deťom rôzne techniky 
maľby a kombinácie použitých farieb. Zároveň žiakom porozprávala o tom, čo ju 
inšpiruje a o jej motiváciách. Besedu absolvovali žiaci ZŠ Vámbéryho v Dunajskej 
Strede. Na záver si spoločne prezreli aktuálnu výstavu výtvarníčky. 

 
 Beseda s výtvarníčkou Márti Kiss 

(25.1.2019) 
prednášajúci: Márti Kiss 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 34 
 
Svojou autorskou výstavou mladá 
výtvarníčka približuje vidiek, veľmi 
autenticky až detailne zachytáva jeho 
obyvateľov, každodenný život a krásnu 
prírodu. Napriek svojmu mladému veku 



 

 

 

ide o skúsenú umelkyňu, ktorá už vystavovala v Bratislave a Budapešti, ale aj 
v Taliansku a vo Francúzsku.  Na besede autorka priblížila deťom rôzne techniky 
maľby a kombinácie použitých farieb. Zároveň žiakom porozprávala o tom, čo ju  
inšpiruje a o jej motiváciách. Besedu absolvovali žiaci 7. ročníka ZŠ Gyulu Szabóa 
v Dunajskej Strede. Na záver si spoločne prezreli aktuálnu výstavu výtvarníčky. 

 
 Beseda s výtvarníčkou Márti Kiss 

(28.1.2019) 
prednášajúci: Márti Kiss 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 24 
 
Svojou autorskou výstavou mladá 
výtvarníčka približuje vidiek, veľmi 
autenticky až detailne zachytáva jeho 
obyvateľov, každodenný život a krásnu 
prírodu. Na besede autorka priblížila 
deťom rôzne techniky maľby a kombinácie použitých farieb. Zároveň žiakom 
porozprávala o tom, čo ju inšpiruje a o jej motiváciách. Besedu absolvovali žiaci 9. 
ročníka ZŠ Vámbéryho v Dunajskej Strede. Na záver si spoločne prezreli aktuálnu 
výstavu výtvarníčky  

 
 Beseda s výtvarníčkou Márti Kiss 

(7.2.2019) 
prednášajúci: Márti Kiss 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 32 
 
Svojou autorskou výstavou mladá 
výtvarníčka približuje vidiek, veľmi 
autenticky až detailne zachytáva jeho 
obyvateľov, každodenný život a krásnu 
prírodu. Napriek svojmu mladému veku 
ide o skúsenú umelkyňu, ktorá už 
vystavovala v Bratislave a Budapešti, ale aj v Taliansku a vo Francúzsku.  Na 
besede autorka priblížila študentom rôzne  techniky maľby a kombinácie použitých 
farieb. Zároveň žiakom porozprávala o tom, čo ju inšpiruje a o jej motiváciách. 
Besedu absolvovali študenti SOŠ rozvoja vidieka  v Dunajskej Strede. Na záver si 
spoločne prezreli aktuálnu výstavu výtvarníčky. 

 
 Tradičné spôsoby obživy na Žitnom 

ostrove (13.11.2019) 
prednášajúci: Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Gymnázium Ármina 
Vámbéryho 
počet účastníkov: 56 
 
Prednáška s touto tematikou je zameraná 
na tradičné, pre Žitný ostrov typické 
spôsoby obživy obyvateľov. Približuje 



 

 

 

jednotlivé spôsoby a formy obživy ako súčasť regionálnej tradície a kultúry, ako 
napr. rybolov, mlynárstvo, tradičný chov zvierat, ktoré na Žitnom ostrove jestvujú 
odjakživa. 

 
 November 1989 očami historika 

(20.11.2019) - prednáška 
prednášajúci: Prof. Dr. László Kovács 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 52 
 
V nadväznosti na novembrové udalosti 
roku 1989 naše múzeum pripravilo 
prednášky pre študentov pod názvom 
November 1989 očami historika. 
Prednášku o udalostiach a dôsledkoch 
novembra 1989  viedol prof. Ladislav Kovács, bývalý riaditeľ Gymnázia 
v Šamoríne a priamy účastník  novembrových protestných pochodov v Bratislave. 
Podujatia sa zúčastnilo 52 študentov Gymnázia Ármina Vámbéryho v Dunajskej 
Strede. 

 
 November 1989 očami historika 

(20.11.2019) - prednáška 
prednášajúci: Prof. Dr. László Kovács 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov: 29 
 
V nadväznosti na novembrové udalosti 
roku 1989 naše múzeum pripravilo 
prednášky pre študentov pod názvom 
November 1989 očami historika. 
Prednášku o udalostiach a dôsledkoch 
novembra 1989  viedol prof. Ladislav 
Kovács, bývalý riaditeľ Gymnázia v Šamoríne a priamy účastník novembrových 
protestných pochodov v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 29 študentov 
Športového gymnázia v Dunajskej Strede. 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Folklórny deň v múzeu – popoludnie s DFS Krpčiarik (19.6.2019) ZŠ na 

Jilemnického v D. Strede a individuálne TD, počet účastníkov 95  
 Folklórne tanečné tvorivé dielne  (26.6.2019), individuálne TD, počet účastníkov : 

65 
 Tanečné tvorivé dielne LINDY HOP (7.7.2019) individuálne TD, počet 

účastníkov 35 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Špecializované akcie 
 
 Prezentácia knihy Laury Vass 

(15.11.2019) 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
organizátor: Žitnoostrovské múzeum 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 32 
 
Vo výstavnom pavilóne nášho múzea 
uskutočnila prezentácia knihy Laury Vass 
a zároveň ochutnávka tradičných jedál zo 
Žitného ostrova. Laura Vass už dlhé roky 
píše a uverejňuje recepty v tlači a na 
internete. Pri príprave jedál sa usiluje čo najviac využívať regionálne produkty, 
ktoré nakupuje od miestnych farmárov. Približne päťdesiatka receptov, ktoré 
môžeme nájsť v publikácii, má pôvod na Žitnom ostrove, alebo jeho širšom 
regióne. Tradičné a originálne recepty autorka doplnila o viacero nových 
zaujímavých variácií. S autorkou sa rozprával Nyári Štefan, pracovník múzejnej 
knižnice. Prezentáciu knihy ukončila ochutnávka tradičných chutí a ukážky jedál. 

 
 Prezentácia knihy Zoltána Kántora 

(21.11.2019) 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
organizátor: Žitnoostrovské múzeum 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 23 
 
Vo výstavnom pavilóne nášho múzea 
uskutočnila prezentácia knihy Zoltána 
Kántora pod názvom Messzi idegenben, na 
príprave ktorej autor spolupracoval 
s editorkou Júliou B. Vida. Kniha opisuje osudy Zoltána Kántora, 
ktorého  pätnástich rokoch, na sklonku druhej svetovej vojny, odvliekli do Nemecka 
a podrobili tvrdému zaobchádzaniu. A hoci kniha zaznamenáva celý život Zoltána 
Kántora, najviac pozornosti venuje udalostiam a obdobiu, po jeho odvlečení. 
S autorom sa zhováral Nyári Štefan, pracovník múzejnej knižnice. 
 

 MERIDIÁN - tradičné čínske cvičenia 

(každý štvrtok) 
miesto realizácie: areál ŽM, v zimných 
mesiacoch malá sála výstavného pavilónu  
organizátor: Žitnoostrovské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 573 
 
Ide o cyklické podujatie, ktoré má za cieľ 
podporu zdravého životného štýlu a 
propagáciu pohybových aktivít. Realizuje 
sa pod vedením skúsenej cvičiteľky Marty Lelkesovej v podvečerných hodinách. 



 

 

 

V prípade priaznivého počasia cvičenie prebieha na nádvorí, vďaka čomu je stále 
viac vyhľadávané.  

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ŽM za rok 2019 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2019 2022 

 
V roku 2019 vykonala ŽM komplexnú revíziu zbierkového fondu v termíne do 
30.3.2019.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 11.039 ks  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou –  25 ks 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie  2 ks 
 
Výsledkom posledného 3 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov –  25 ks 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie –  25 ks                                                      
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu -  0 ks 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ŽM do iných organizácií za rok 2019 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Šmigrovský, s.r.o  
Sereď 

27.11.2019 31.3.2020 konzervovanie 
1 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

25.10.2019 30.6.2020 výstava 
1 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

1.3.2019 31.3.2020 výstava 
1 

György Lipcsey, 
akad. sochár, 
Dunajská Streda 

1.10.2019 30.11.2019 
vypracovanie 
štúdie  

1 

Výpožičky do 
zahraničia 

- - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

1.3.2019 31.3.2020 expozičný účel 23 

Židovská 
náboženská obec, 
Dunajská Streda 

1.4.2017 31.3.2020 výstava 10 

Maďarský 
osvetový inštitút 
CSEMADOK, 
Dunajská Streda 

24.4.2017 31.3.2020 študijný 7 

Obecný úrad,  
Vojka nad 
Dunajom 

1.4.2017 31.3.2020 expozičný účel 1 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

TTSK - 
Digitalizačné 
pracovisko 

12.3.2019 2.5.2019 digitalizácia 50 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Šmigrovský, s.r.o  
Sereď 

1.6.2019 31.5.2020 reštaurovanie 2 

SPOLU 97 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ŽM za rok 2019 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov* 

Archeológia – 
obdobie 
sťahovania 
národov 

Podunajské 
múzeum v Komárne 

23.2.2018 – 
31.12.2020 

12 nášivky, ozdoby odevov, 
strmeň, podkovy zo 7- 8. 
storočia 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ŽM za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Pohrebný koč katolícky 1 Mgr. František Šmigrovský 9.264 

Úmrtný voz židovský 1 Mgr. František Šmigrovský 6.316 

SPOLU 2  15.580 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ŽM v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2019 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Národopisná 
zbierka 

3.724 4 3.573 96 3.572 

Historická zbierka 3.384 50 3.374 99 3.214 

Prírodovedná 
zbierka 

1.756 0 1.756 100 1.744 

Archeologická 
zbierka 

317 0 317 100 317 

Numizmatická 
zbierka 

1.103 241 1.103 100 1.103 

Plastiky 57 1 57 100 57 

Obrazy 223 0 223 100 223 

Kresby 385 0 385 100 385 

Grafiky 80 0 80 100 80 

Fotografie 3 0 3 100 3 

Textil 7 0 7 100 7 

SPOLU 11.039 296 10.878 99 10.705 

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

 
 
 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ŽM v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

- - - - - 

SPOLU - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 

Slovenské národné 
múzeum – Muzeologický 
kabinet, Bratislava 

Elektronické spracovanie 
zbierok ESEZ 4G 

Zväz múzeí na Slovensku, 
Banská Bystrica 

Odborné poradenstvo, 
metodická pomoc a usmernenie 

Národné osvetové 
centrum, Bratislava 

Spolupráca v programe 
SLOVAKIANA 

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

5 

SNM _ Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku 

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, možnosti 
rozšírenia cezhraničnej 
spolupráce 

Kulturális Akció Csoport, 
Győr 

Projekt Interreg SK-HU                                       
Projekt CULTACROSS SK-HU – 
výmena skúseností, rozvoj 
cezhraničnej spolupráce 

Magyar Vidéki Múzeumok 
Szövetsége, Kecskemét 

Prezentácia múzejnej činnosti, 
výmena skúseností 
a informácií, podpora rozvoja 
a ďalšie rozšírenie 
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 (prostredníctvom 
žiakov a pedagógov) na 
vernisáže a ďalšie podujatia 

ZŠ Ármina Vámbéryho,   
Dunajská Streda 

besedy a prednášky pre 
študentov, prehliadky výstav 

ZŠ Jilemnického, 
Dunajská Streda 

prehliadky výstav, účasť na 
kultúrnych podujatiach 



 

 

 

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 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 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 

 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica 

výška členského: 72 € 
Ide o profesijné záujmové združenie múzeí na Slovensku. Hlavným poslaním 
Zväzu je reprezentovať múzeá, presadzovať a obhajovať ich spoločné práva a 
záujmy. ZMS zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok. Realizuje 
rôzne formy vzdelávania a prezentačných aktivít múzeí, vykonáva edičnú a 
publikačnú činnosť, propaguje a popularizuje činnosť združenia a jeho členov. 

 
 Asociácia maďarských múzeí (Magyar vidéki múzeumok szövetsége),  

Kecskemét, Maďarsko 
výška členského: - 
Ide o profesijné združenie maďarských múzeí, medzi ich členov patria aj mnohé 
múzeá na južnom Slovensku. Ich cieľom je prezentácia múzejnej činnosti, rozvoj 
spolupráce, prehlbovanie vzájomných vzťahov, organizovanie konferencií. 
Napomáha vzájomnej spolupráci a propagácii jednotlivých jej členov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
   
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 55 rokov Žitnoostrovského múzea (5.9.2019 – 5.10.2019) 

realizátor/kurátor: Žitnoostrovské múzeum, Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: výstavný pavilón ŽM 
výstup: pozvánka, plagát 
V priestoroch výstavného pavilónu sa uskutočnila vernisáž výstavy, ktorou sme si 
pripomenuli 55 rokov existencie Žitnoostrovského múzea. Podujatia sa zúčastnili 
pozvaní hostia, bývalí a súčasní pracovníci múzea, predstavitelia škôl a kultúrnych 
zariadení mesta aj regiónu. Expozícia výstavy je prierezom života a práce múzea 
počas uplynulých 55 rokov. Prezentovaná bola na veľkorozmerných paneloch 
s využitím rôznych archívnych dokumentov, materiálov a fotografií. Na 
samostatnom paneli sa sústredili pamiatky a fotografie o prvom Žitnoostrovskom 
múzeu v Šamoríne v medzivojnovom období. Jeho zakladateľ, Antal Khín, a jeho 
spolupracovníci vykonali nenahraditeľnú prácu pri uchovaní hodnôt Horného 
Žitného ostrova. Väčšinu zo zbierok šamorínskeho múzea sa podarilo premiestniť 
do múzea v Dunajskej Strede. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie 
najnovšieho vydania múzejného zborníka XXIV. Spravodaj múzea.  

 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 



 

 

 

Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
- 

 
Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Názov výskumnej úlohy: Významné rody na Žitnom ostrove 

realizátor / autor: Mgr. Ivan Nagy 
odbor: história 
plánovaný výstup: stála výstava 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 - 2023 
Okrem najvýznamnejších rodov (Esterházyovci, Illésházyovci) 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 
Hideghétyovci, Olgyaiovci, Hodosiovci, ďalej Erősovci z Éte, Bartalovci, 
Lukácsovci, Görcsovci z Kračian, Földesovci z Gútor atď. 

 
 Názov výskumnej úlohy: Pôvod miestnych názvov na Žitnom ostrove 

realizátor / autor: Mgr. Ivan Nagy a kolektív 
odbor: história 
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 výskumnej úlohy: Tradičné sociálne skupiny spojené s Dunajom na 
Žitnom ostrove 
realizátor / autor: Mgr. Ivan Nagy a kolektív 
odbor: história 
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) –  http://zmds.eu/        
 Rok vzniku webového sídla / rok poslednej aktualizácie:  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 

 

Návštevnosť webovej stránky ŽM za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

208 467 33,62 4,63 0:04:21 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum  

Instagram 
- 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 www.muzeum.sk – propagácia podujatí a informovanosť o dostupnosti  
 www.dunajskostredsky.sk   – propagácia pripravovaných podujatí a aktuálneho 

diania, medializácia činnosti múzea  
 www.dunaszerdahelyi.sk – propagácia pripravovaných podujatí a aktuálneho 

diania, medializácia činnosti múzea  
 www.parameter.sk   – propagácia pripravovaných podujatí a aktuálneho diania, 

medializácia činnosti múzea  
 regionálna televízia DSTV – propagácia pripravovaných podujatí a aktuálneho 

diania, medializácia činnosti múzea  
 Rádio Pátria – propagácia pripravovaných podujatí a aktuálneho diania, 

medializácia činnosti múzea  
 Rádio Regina - RTVS – propagácia pripravovaných podujatí a aktuálneho diania, 

medializácia činnosti múzea  
 Új Szó, celoštátny denník – propagácia aktuálneho diania, medializácia činnosti 

múzea  
 www.felvidek.ma – propagácia aktuálneho diania, medializácia činnosti múzea  
 www.korkep.sk  – propagácia aktuálneho diania, medializácia činnosti múzea  
 www.slovenskycestovatel.sk   – propagácia pripravovaných podujatí  
 Dunajskostredský hlásnik, regionálne noviny – propagácia pripravovaných 

podujatí a aktuálneho diania, medializácia činnosti múzea  
 

http://zmds.eu/
https://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum
http://www.muzeum.sk/
http://www.dunajskostredsky.sk/
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
http://www.parameter.sk/
http://www.felvidek.ma/
http://www.korkep.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/


 

 

 

Výročné správy organizácie  
 
- 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/ 10 

 Počet oslovených ZŠ/ 7  

  Počet oslovených SŠ/ 8 

  Počet oslovených ZUŠ/ 3 

  Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Miestne 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 

besedy a prednášky, ale aj komentované prehliadky Materské školy sú 

pravidelnými hosťami výstavy Žitnoostrovské pastelky, a taktiež navštevujú aj 

naše expozície. Čoraz častejšie prichádzajú do múzea skupiny zo škôl, ktoré 

zabezpečujú pre deti letné tábory. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Komunikácia 

so školami je na veľmi dobrej úrovni, maximálne sa snažíme pedagógom vyjsť 

v ústrety a obojstranná spokojnosť je toho dôkazom. Pre žiakov a študentov 

pripravujeme predovšetkým prednášky a besedy, ktorými nadviažeme na 

aktuálne učivo škôl. 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 

Výstava Stopy zanechá – Nyomot hagy SK-HU 20/E 5 - E 

Výstava Štefana Gerstnera SK-HU 20/E 5 - E 

Výstava Na hodvábnej ceste - Selyemúton SH-HU 30/E 5 - E 

Výstava Fotografie- Fotográfiák SK-HU 30/E 5 - E 

Komorná výstava k 100. výročiu úmrtia 
M.R.Štefánika 

SH-HU - 2 - 
E 

Výstava Výtvarné spektrum  SK-HU 30/E 3 E - 

Výstava Žitnoostrovské pastelky  SK-HU 20/E 3 E - 

Výstava KOMP – Panoráma súčasného 
umenia 

SK-HU 20/E 5 - E 

Komorná výstava k 75. výročiu SNP SK-HU - 2 - E 

Výstava 55 rokov Žitnoostrovského múzea SK-HU 200/E 5 E E 

Výstava Kúzlo farieb - Színvarázs SK-HU 20/E 5 - E 

Výstava SALÓN 2019 - ARTFÚZIA SK-HU 30/E 5 - E 

Komorná výstava k 30. výročiu Nežnej 
revolúcie 

SK-HU - 2 - 
E 

Výstava 30 rokov z tvorby maďarských 
výtvarníkov na Slovensku 

SK-HU 30/E 3 - 
E 

Noc múzeí a galérií 2019 SK-HU - 2 - E 



 

 

 

Možná etymológia miestneho názvu 
Kračany 

SK-HU E - - 
E 

Vytváranie príležitostí v praxi SK-HU E - - E 

Možná etymológia miestneho názvu 
Kračany 

SK-HU - - - 
E 

Gajdošská tradícia na Žitnom ostrove SK-HU - - - E 

November 1989 očami historika SK-HU E - - E 

Folklórny deň v múzeu – popoludnie s DFS 
Krpčiarik 

SK-HU - 2 - 
E 

Folklórne tanečné tvorivé dielne  SK-HU - - - E 

Zborový spev ako Európske kultúrne 
dedičstvo – koncert v rámci DEKD 2019 

SK-HU - 5 - 
E 

Prezentácia knihy Laury Vass SK-HU E - - E 

Prezentácia knihy Zoltána Kántora SK-HU E - - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

Iné formy propagácie  
 

Naše múzeum všetky pripravované výstavy pravidelne zverejňuje na stránkach: 

www.krajzazitkov.sk, www.slovenskycestovatel.sk, www.muzeum.sk, 

www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum


 

 

 

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.) 
 

Spravodaj múzea – Múzeumi Híradó  
autor: kolektív autorov   
vydavateľ: Žitnoostrovské múzeum 
tlač: Enecol,  s.r.o 
ISBN / ISSN: 978-80-971674-2-4 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovensko-maďarský 
náklad: 500 ks 
formát: A5 
väzba: brožovaná 
rozsah strán: 240 
reprodukcie: 72 farebných a 19 čiernobielych 
reprodukcií 
 
XXIV. ročník múzejného zborníka Spravodaj múzea – 
Múzeumi Híradó bol vydaný opäť po piatich rokoch. Obsahuje odborné práce a štúdie 
múzejných pracovníkov, ale taktiež aj externých odborníkov, s ktorými múzeum 
dlhoročne spolupracuje. Obsahuje výstupy a články z rôznych oblastí spoločenských 
a prírodných vied (archeológia, regionálna história, environmentalistika, poľovníctvo). 

 
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  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

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  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 PÓDA Erzsébet:  55 éves a Csallóközi Múzeum  -   reportáž maďarskej televízie 

M4 -  https://www.hirado.hu/videok/m4-hirado-2019-09-05-i-adas (5.9.2019) 
 PÓDA Erzsébet:  55 éves a Csallóközi Múzeum  -   reportáž maďarskej televízie 

M5 -  https://www.hirado.hu/videok/m5-hirado-2019-09-05-i-adas (5.9.2019) 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 NAGY Attila: Nyomot hagyni és megpróbálni a lehetetlent -  

www.dunaszerdahelyi.sk  (11.1.2019) 
 BÍRÓ Eva:  Kiss Márti fergeteges kiállítása a Csallóközi Múzeumban -  

https://parameter.sk/kiss-marti-fergeteges-kiallitasa-csallokozi, (11.1.2019) 
 ISKI Ibolya:  A kiállítás átfogó képet nyújt Kiss Márti eddigi munkásságáról -  

https://www.youtube.com/watch?v=C--mu07uhQw (18.1.2019) 
 NAGY Attila:  Intelligens térképen dolgoznak a Csallóközi Múzeumban    -  

www.dunaszerdahelyi.sk, (22.1.2019) 
 NAGY Attila:  Zanechať stopu a pokúsiť sa o nemožné -  

www.dunajskostredsky.sk, (23.1.2019) 
 NAGY Attila:  V Žitnoostrovskom múzeu pracujú s inteligentnou mapou -  

www.dunajskostredsky.sk, (25.1.2019) 
 ISKI Ibolya:   Gazdag kiállítási terv a Csallóközi Múzeumban -  

https://dunaszerdahelyi.sk/gazdag-kiallitasi-terv-csallokozi-muzeumban 
(25.1.2019) 

 ISKI Ibolya:  Žitnoostrovské múzeum má bohatý harmonogram výstav -  
https://dunajskostredsky.sk/zitnoostrovske-muzeum-ma-bohaty-harmonogram-
vystav  (25.1.2019)       

https://www.hirado.hu/videok/m4-hirado-2019-09-05-i-adas
https://www.hirado.hu/videok/m5-hirado-2019-09-05-i-adas
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
https://parameter.sk/kiss-marti-fergeteges-kiallitasa-csallokozi
https://www.youtube.com/watch?v=C--mu07uhQw
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
http://www.dunajskostredsky.sk/
http://www.dunajskostredsky.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/gazdag-kiallitasi-terv-csallokozi-muzeumban
https://dunajskostredsky.sk/zitnoostrovske-muzeum-ma-bohaty-harmonogram-vystav
https://dunajskostredsky.sk/zitnoostrovske-muzeum-ma-bohaty-harmonogram-vystav


 

 

 

 NAGY Attila:  V Žitnoostrovskom múzeu pracujú s inteligentnou mapou -  
www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum (29.1.2019) 

 NAGY Attila:  V Žitnoostrovskom múzeu pracujú s inteligentnou mapou -  
www.dunajskostredsky.sk, (29.1.2019) 

 NAGY Attila:  Intelligens térképen dolgoznak a Csallóközi Múzeumban    -  
www.facebook.com/csallokozi.muzeum (29.1.2019) 

 RÓZSÁR Vince:  Nagy kivetítős intelligens térkép a Csallóközi Múzeumban  -  
www.felvidek.ma (29.1.2019) 

 POLÁK László: V múzeu sa pripravuje nová aplikácia  -  
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia (1.2.2019) 

 HANÁČEK Marcel:  Pozvánka do Žitnoostrovského múzea  -    
http://regina.rtvs.sk  (1.2.2019) 

 POLÁK László: A program segítségével kiderül, mi volt egykoron az adott helyen  
-  https://dunaszerdahelyi.sk/program-segitsegevel-kiderul-mi-volt-egykoron-az-
adott-helyen  (1.2.2019) 

 TALLÓSI Béla:  Okostérkép a múzeumban -  In: Új Szó, ročník 72, rok 2019, 39. 
číslo (15.2.2019) 

 NAGY Attila:  Széles ecsetkezeléssel felrakott színfoltok  -  
www.dunaszerdahelyi.sk/szeles-ecsetkezelessel-felrakott-szinfoltok  -             
(15.2.2019) 

 NAGY Attila:  Výstava Štefana Gerstnera v Žitnoostrovskom múzeu -  
www.dunajskostredsky.sk/kratke-spravy-dstv (22.2.2019) 

 LAKY Erzsébet:  A selyemfestés számomra az önkifejezés alapja   - 
https://korkep.sk/cikkek-kultura/2019/03/18 (18.3.2019)            

 ŠIMKO Juraj:   Potulky po múzeách – pozvanie do Žitnoostrovského múzea  -    
http://regina.rtvs.sk   (19.3.2019) 

 ISKI Ibolya:   Selyemképek a múzeumban  -  
https://dunaszerdahelyi.sk/selyemkepek-muzeumban  (29.3.2019)        

 ISKI Ibolya:   Maľby na hodvábe v múzeu -  https://dunajskostredsky.sk/malby-
na-hodvab-v-muzeu  (29.3.2019)        

 NAGY Attila:  Rozhodli o troch riaditeľoch dunajskostredských kultúrnych 
inštitúcií  -  www.dunajskostredsky.sk/rozhodli-o-troch-riaditeloch-
dunajskostredskych-kulturnych-institucii (11.4.2019) 

 NAGY Attila:  Odovzdanie Ceny sv. Juraja -  
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia (26.4.2019) 

 NAGY Attila:  Képes volt egy új világot teremteni: megteremtette nekünk a 
Csallóközt   -  www.dunaszerdahelyi.sk/kepes-volt-egy-uj-vilagot-teremteni   
(26.4.2019) 

 NAGY Attila:  A Csallóközi Múzeum alapítója  kapta a Szent György díjat   -  
www.dunaszerdahelyi.sk/csallokozi-muzeum-alapitoja-kapta-szent-gyorgy-dijat    
(26.4.2019) 

 NAGY Attila:  Több megyei fenntartású intézménynek is új igazgatója van -  
www.dunajskostredsky.sk/kratke-spravy-dstv (26.4.2019) 

 NAGY Attila:  Felújították a Csallóközi Múzeum biztonsági berendezését                                                                        
-  www.dunaszerdahelyi.sk/felujitottak-csallokozi-muzeum-biztonsagi-
berendezeset (3.5.2019) 

 NAGY Attila:  Rekonštrukcia zabezpečovacieho systému Žitnoostrovského 
múzea  -  www.dunajskostredsky.sk/rekonstrukcia-zabezpecovacieho-systemu-
zitnoostrovskeho-muzea (3.5.2019) 

http://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum
http://www.dunajskostredsky.sk/
http://www.facebook.com/csallokozi.muzeum
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http://www.dunajskostredsky.sk/
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
http://www.dunajskostredsky.sk/


 

 

 

 NAGY Attila:  Programová ponuka Žitnoostrovského múzea  -  
www.dunajskostredsky.sk/dunajskostredska-mestska-televizia (10.5.2019) 

 NAGY Attila:  Múzeumok és galériák éjszakája Dunaszerdahelyen is                                                                         
-  www.dunaszerdahelyi.sk/muzeumok-galeriak-ejszakaja-dunaszerdahelyen  
(17.5.2019) 

 NAGY Attila:  Ebben a világban még mindig sok érték van                                                                          
-   www.dunaszerdahelyi.sk/ebben-vilagban-meg-mindig-sok-ertek-van  
(17.5.2019) 

 NAGY Attila:  Je veľa hodnôt v tomto svete  -  www.dunajskostredsky.sk/je-vela-
hodnot-v-tomto-svete (20.5.2019) 

 NAGY Attila:  Rengetegen a Múzeumok éjszakáján                                                                           
-   www.dunaszerdahelyi.sk/rengetegen-muzeumok-ejszakajan   (21.5.2019) 

 NAGY Attila:  Veľká návštevnosť počas Noci múzeí  -  
www.dunajskostredsky.sk/velka-navstevnost-pocas-noci-muzei (21.5.2019) 

 NAGY Attila:  Modernizálás és restaurálás a múzeumban                                                                            
-   www.dunaszerdahelyi.sk/rovid-hirek-dstv  (31.5.2019) 

 NAGY Attila:  Kis művészek színes, jubileumi kiállításmegnyitója                                                                           
-   www.dunaszerdahelyi.sk/kis-muveszek-szines-jubileumi-kiallitasmegnyitoja  
(14.6.2019) 

 NAGY Attila:  Otvorenie farebnej výstavy malých umelcov -  
www.dunajskostredsky.sk/otvorenie-farebnej-vystavy-malych-umelcov 
(18.6.2019) 

 NAGY Attila:  Do jubilejnej výtvarnej súťaže poslali práce zo 14 krajín -  
www.dunajskostredsky.sk/do-jubilejnej-vytvarnej-sutaze-poslali-prace-zo-14-
krajin  (21.6.2019) 

 NAGY Attila:  A misztikus napforduló -  In: Csallóköz, ročník 59, rok 2019, číslo 

26,  ISSN 1336-3638, s. 1 - 4 
 NAGY Attila:  Újabb két értékes műtárgy kerül restaurálásra a Csallóközi 

Múzeumban -   www.dunaszerdahelyi.sk/ujabb-ket-ertekes-mutargy-kerul-
restauralasra   (15.8.2019) 

 NAGY Attila:  Reštaurujú sa ďalšie dve cenné pamiatky zo zbierky 
Žitnoostrovského múzea -  www.dunajskostredsky.sk/restauruju-sa-dalsie-dve-
cenne-pamiatky-zo-zbierky-zitnoostrovskeho-muzea   (15.8.2019) 

 NAGY Attila:  Ismét révbe ért a KOMP -   www.dunaszerdahelyi.sk/ismet-revbe-
ert-komp  (18.8.2019) 

 NAGY Attila:  55 éves a Csallóközi Múzeum  -  www.dunaszerdahelyi.sk/55-
eves-csallokozi-muzeum  (22.8.2019) 

 NAGY Attila:  Dunaszerdahelyen kilencedszer kötött ki a KOMP -   
www.dunaszerdahelyi.sk/dunaszerdahelyen-kilencedszer-kotott-ki-komp  
(23.8.2019) 

 NAGY Attila:  A Csallóközi Múzeum az itt élő embereké  -   
www.dunaszerdahelyi.sk/csallokozi-muzeum-az-itt-elo-embereke  (6.9.2019) 

 NAGY Attila:  A Szent György kórus koncertezett  -   
www.dunaszerdahelyi.sk/szent-gyorgy-korus-koncertezett  (6.9.2019) 

 BARTALOS Éva:  55 éves a Csallóközi Múzeum -  In: Denník Új Szó, ročník 72, 
rok 2019, číslo 211, ISSN 1335-7050, s. 4 

 TILAJCSÍK Dóra:  Öt és fél évtized a történetmesélés jegyében -   In: Týždenník 
Csallóköz, ročník 59, rok 2019, číslo 37, ISSN 1336-3638, s. 16 
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 NAGY Attila:  Múzeumi évkönyvet bemutató rendezvénysorozat indult  -   
www.dunaszerdahelyi.sk/muzeumi-evkonyvet-bemutato-rendezvenysorozat-
indult   (10.10.2019) 

 NAGY Attila:  Színek varázsa a Csallóközi Múzeumban  -   
www.dunaszerdahelyi.sk/szinek-varazsa-csallokozi-muzeumban (12.10.2019) 

 NAGY Attila:  Folytatódnak a múzeumi beszélgetések  -   
www.dunaszerdahelyi.sk/folytatodnak-muzeumi-beszelgetesek  (14.10.2019) 

 NAGY Attila:  Výstava Kúzlo farieb v Žitnoostrovskom múzeu -  
www.dunajskostredsky.sk/vystava-kuzlo-farieb-v-zitnoostrovskom-muzeu 
(16.10.2019) 

 NAGY Attila:  Artfúzió azaz kapcsolódás – összehangolódás  -   
www.dunaszerdahelyi.sk/artfuzio-azaz-kapcsolodas-osszehangolodas  
(10.11.2019) 

 NAGY Attila:  Okúsili chute Žitného ostrova -  www.dunajskostredsky.sk/okusili-
chute-zitneho-ostrova  (18.11.2019) 

 NAGY Attila:  1989 -  www.dunajskostredsky.sk/1989  (14.11.2019) 
 NAGY Attila:  Megelevenedő történelem egy levente sorsáról  -   

www.dunaszerdahelyi.sk/megelevenedo-tortenelem-egy-levente-sorsarol  
(20.11.2019) 

 NAGY Attila:  Három évtized alkotásai a Csallóközi Múzeumban  -   
www.dunaszerdahelyi.sk/harom-evtized-alkotasai-csallokozi-muzeumban  
(12.12.2019) 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽM v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ŽM za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1.  Miskolc HUN 27.-28.11.2019 Konferencia členských múzeí Asociácie 
maďarských múzeí (Magyar vidéki 
múzeumok szövetsége) 

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE MÚZEÍ ZA ROK 2019 
 

 
Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v múzeách za rok 2019 
Názov 
organizá-
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BalM 11 10,4 11 7 1 2 1 852,68 47 

VMG 21 17,7 21 13 1 1 6 875 49 

VMH 19 18,5 19 4 3 9 3 931,18 43,37 

ZMS 15 15 15 11 2 2 2 796 42 

ZSM 24 23,2 28 12 4,5 3,5 4 931,77 51 

ŽM 12 10,5 12 8 1 2 1 996 59 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov múzeí podľa pohlavia za rok 2019 

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 - - 3 1 - - - 3 10 

Administratívni 
pracovníci 

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



 

 

 

Obslužní pracovníci 1 - - - - - 3 1 - 1 4 2 

VMH 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 2 2 - - - - - - - - 2 2 

Administratívny 
pracovníci 

2 2 - 1 1 3 - - - - 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 

- 2,5 - - - 1 - - - - - 3,5 

Odborní pracovníci 1 3,5 - 1 1 5 - - - - 2 9,5 

Administratívny 
pracovníci 

- 0,5 - - - 3,5 - - - - - 4 

Obslužní pracovníci - - - - 1,5 - 0,5 2 - - 2 2 

ŽM 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 3 3 - - 2 - - - - - 5 3 

Administratívny 
pracovníci 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov múzeí podľa dĺžky trvania pracovného pomeru k 31.12.2019 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov SPOLU 

Počet mužov BalM 1 1 1 1 1 2 

VMG 6 1 1 - - 8 

VMH 1 1 1 1 4 8 

ZMS - 1 3 1 1 6 

ZSM 2,5 1 1,5 - 1 6 

ŽM 2 - 1 - 3 6 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9 9 9 9 9 45 

VMG 28,57 4,76 4,76 - - 38,04 

VMH 5,263 5,263 5,263 5,263 21,053 42,105 

ZMS - 6,66 19,99 6,66 6,66 39,99 

ZSM 11 4 6 - 4 25 

ŽM 16,7 - 8,3 - 25 50 

Počet žien BalM - 2 1 1 2 6 

VMG 11 - - 2 1 13 

VMH 2 2 1 1 5 11 

ZMS 4 2 2 - 1 9 

ZSM 2 1 2 4 9 18 

ŽM 1 - 2 - 3 6 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM - 18,33 9,17 9,17 18,33 55 

VMG 52,41 - - 9,55 - 61,96 

VMH 10,526 10,526 5,263 5,263 26,317 57,895 

ZMS 26,64 13,33 13,33 - 6,66 59,96 

ZSM 8,5 4 8,5 16,5 37,5 75 

ŽM 8,3 - 26,7 - 25 50 

Spolu BalM 1 3 2 2 3 11 

VMG 17 1 1 2 - 21 

VMH 3 3 2 2 9 19 

ZMS 4 3 5 1 2 15 

ZSM 4,5 2 3,5 4 10 24 

ŽM 3 - 3 - 6 12 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9 27,33 18,17 18,17 27,33 100 

VMG 80,96 4,76 4,76 9,52 - 100 

VMH 15,789 15,789 10,526 10,526 47,370 100 

ZMS 26,66 19,66 33,33 6,66 13,33 100 

ZSM 19 8 15 16 42 100 

ŽM 25 - 25 - 50 100 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov múzeí za rok 2019 
Názov 
organizácie 

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

BalM 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - 3 1 1 - 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 1 - 

Obslužní pracovníci - 1 - 1 - 1 

VMG 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - 3 4 - 3 3 

Administratívni 
pracovníci 

- - - 1 - - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 5 

VMH 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - 1 1 - - 

Odborní pracovníci - 1 - 2 1 - 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 3 3 2 - 

Obslužní pracovníci - - 1 - 1 1 

ZMS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - 1 - 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 2 3 5 2 

Administratívny 
pracovníci 

- - - - 1,5 1 



 

 

 

Obslužní pracovníci - - - 1 1,5 1,5 

ŽM 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - - 2 1 5 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - 

 
Platové zaradenie zamestnancov múzeí podľa vzdelania za ok 2019 

 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 4 7 8 9 - - 4 5 6 - - - - 

VMG 3 6 7 8 - 6 3 4 6 1 3 4 1 

VMH 4 5 7 8 - 4 1 4 5 2 1 - - 

ZMS 8 9 - - - 6 4 - - 2 1 - - 

ZSM 9 8 7 - - - 5 3 - 2 1 - - 

ŽM 5 6 7 8 - - 5 6 - - - - 1 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n
c
o

v
 

BalM 1 4 1 1 - - 2 1 1 - - - - 

VMG 2 5 1 2 - 1 1 2 1 1 2 2 1 

VMH 2 1 7 1 - 1 1 3 1 1 1 - - 

ZMS 8 3 - - - 1 1 - - 1 1 - - 

ZSM 1 6,5 1 - - - 11,5 1 - 1 2 - - 

ŽM 1 2 2 2 - - 2 2 - - - - 1 

P
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BalM 553 849,25 1.004,5 1.615 - - 556,6 923 1.013,5 - - - - 

VMG 761 946 851 1.151 - 635 362 905 992 783 716 837 694 

VMH 732 768 886 1.573 - 833 656 791 841 701 668 - - 

ZMS 1.035 1.381 - - - 780 731 - - 690 670 - - 

ZSM 1.661,5 1.058,5 1.139,75 - - - 854,4 712 - 742 709 - - 

ŽM 1.010 1.023 1.074 1.504 - - 1.002 1.048 - - - - 812 

P
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BalM 990,79 - 829,25 - - 

VMG 1.000 635 791 778 694 

VMH 990 833 763 685 - 

ZMS 1.208 780 731 680 - 

ZSM 1.286,58 - 783,25 725,5 - 

ŽM 1.153 - 1.025 - 812 

 



 

 

 

Počet zamestnancov múzeí na základe špecifických kritérií za rok 2019 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

BalM 11 2 1 - 

VMG 21 4 2 4 

VMH 19 2 1 - 

ZMS 15 - - - 

ZSM 24 2 - 1 

ŽM 12 4 2 - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov múzeí za roky 2017 - 2019 
 BalM VMG VMH ZMS ZSM ŽM 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

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

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

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

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v múzeách za roky 2017 – 2019 
 2017 2018 2019 

Org. príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

BalM - - 11 - - 11 1 1 11 

VMG 4 1 20 2 1 20 5 4 21 

VMH 2 2 19 1 1 19 1 2 18 

ZMS 3 2 15 - - 15 - - 15 

ZSM 3 2 26 3 ½ 2 ½ 27 - 2 24 

ŽM - - 12 - - 12 1 1 12 

 



 

 

 

Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť múzeí za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Expozície 

počet/nové 
Výstavy počet/nové 

Ostatná prezentačná 
činnosť 

Počet návštevníkov Tržby v € 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 4/1 4/2 5/2 7/7 8/8 10/9 15 34 49 18.073 8.200 17.750 2.920 2.979 4.788,5 

VMG 19/1 19/0 19/1 20/13 9/5 12/9 21 93 110 15.806 13.018 21.903 2.875 4.652 6.75 

VMH 8/0 8/0 9/1 12/12 16/16 18/18 - - - 20.195 20.630 26.338 4.765 1.567,79 3.913,36 

ZMS 7/0 8/1 8/0 15/9 17/7 9/6 15 24 13 30.861 24.018 25.070 1.000 669 691 

ZSM 18/2 19/1 17/0 33/26 38/26 33/27 119 62 106 15.527 17.111 19.990 5.151 10.466 15.227 

ŽM 17/0 17/0 17/0 10/8 8/8 14/14 31 21 28 14.878 12.368 13.182 1.732 1.138 1.537 

 
Výstavy v múzeách za roky 2017 - 2019 

Organizácia Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 7 8 9 - 2 1 - -  8 10 10 

VMG 7 2 7 11 3 2 2 3 3 20 8 12 

VMH 6 5 6 3 2 11 2 1 1 11 8 18 

ZMS 9 5 4 5 1 - 4 1 2 15 7 6 

ZSM 26 26 27 3 6 3 5 3 3 34 36 33 

ŽM 8 6 7 2 2 4 - - 3 10 8 14 

SPOLU 63 52 60 24 16 21 13 8 12 98 79 93 

 
Putovné výstavy v múzeách za roky 2017 - 2019 

Organizácia Vlastné putovné výstavy múzeí    

Celkový počet Reprízy v SR Putovné výstavy prevzaté Vlastné výstavy 
zapožičané do zahraničia 

Výstavy prevzaté zo 
zahraničia 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 1 4 1 - 1 1 - - - - - - - - - 

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

VMH 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

ZMS 1 4 2 6 9 3 - - - 1 - 1 - - - 

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

ŽM - - - - - - - - 3 - - - - - - 

SPOLU 4 11 7 10 15 8 4 5 9 1 - 1 - 2 3 



 

 

 

Návštevnosť 
 

Počet platiacich návštevníkov v múzeách za roky 2017 - 2019 
Organizácia 2017 2018 2019 

Platiaci Znížené 
vstupné* 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné** 

Neplatiaci Platiaci Znížené 
vstupné 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné 

Neplatiaci Platiaci Znížené 
vstupné 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné 

Neplatiaci 

BalM 14.623 7.930 - - 3.450 14.210 7.840 - - 3.840 13.930 8.915 - - 3.820 

VMG 3.094 5.654 - - 12.712 5.509 4.889 - - 7.509 2.812 5.595 - - 14.012 

VMH 17.565 3.174 - - 2.630 15.180 3.171 - - 5.450 4.308 3.905 - - 22.030 

ZMS 3.699 - - - 27.162 2.219 - - - 21.799 4.364 - - - 20.706 

ZSM 5.811 3.254 - - 9.716 6.548 3.865 - - 10.563 7.241 7.205 - - 12.749 

ŽM 3.368 2.682 - - 11.510 2.787 2.429 - - 9.581 3.108 2.693 - - 10.074 

SPOLU 48.161 22.694 - - 67.180 46.453 22.194 - - 58.742 35.763 28.313 - - 83.391 

* deti, študenti, seniori, Z´TP atď. 
** nadštandardné služby, mimo otváracích hodín, výklad od odborného pracovníka atď. 

 
Návštevnosť škôl v múzeách za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 71 84 87 6.930 7.840 7.915 

VMG 228 231 187 1.905 2.620 1.958 

VMH 402 426 370 10.986 12.230 11.358 

ZMS 85 66 137 1.120 736 1.358 

ZSM 225 267 412 3.254 3.865 7.205 

ŽM 134 149 158 2.915 2.850 3.078 

SPOLU 1.145 1.223 1.351 27.110 30.141 32.872 

* bez MŠ 

 
Počet zahraničných návštevníkov v múzeách za roky 2017 - 2019 

Organizácia 2017 2018 2019 

BalM 6.325 3.280 7.100 

VMG 2.548 1.220 1.484 

VMH 700 850 1.178 

ZMS 1.161 532 2.453 

ZSM 632 482 429 

ŽM 697 746 816 

SPOLU 12.063 7.110 13.460 



 

 

 

 
Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond múzeí za roky 2016 - 2018 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 64.126 66.461 66.722 19.498 20.786 22.037 

VMG 23.992 24.544 24.729 23.475 24.027 24.212 

VMH 126.969 127.526 128.244 10.200 14.360 43.104 

ZMS 64.486 66.033 66.508 16.135 16.576 16.886 

ZSM 170.364 171.281 171.777 72.308 81.840 87.636 

ŽM 10.626 11.064 11.064 10.626 11.064 11.064 

SPOLU 460.563 466.909  152.242 168.653  

 
Akvizičná činnosť múzeí za roky 2017 - 2019 

Organizácia Dar Vlastný zber Kúpa Zámena Prevod Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
BalM 288 641 462 1.795 623 376 114 24 6 - - - - - - 2.197 1.288 844 

VMG 421 424 40 - 29 29 - 99 116 - - - - - - 421 552 185 

VMH 34 31 72 427 476 408 25 50 218 - - - - - - 486 557 698 

ZMS 1.067 286 297 245 765 26 176 496 152 - - - - - - 1.488 1.547 475 

ZSM 81 311 131 771 442 286 100 164 79 - - - - - - 910 917 496 

ŽM - 190 - - 243 - - 5 - - - - - - - - 438 - 

SPOLU 1.891 1.883 1.002 3.238 2.578 1.125 415 838 571 - - - - - - 5.502 5.299 2.698 

 
Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov v múzeách za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
TTSK Vlastné zdroje Iné Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 1.050 1.220 - 395 - - 1.725 2.430 1.200 2775 3.650 1.200 

VMG - - 515 - - 3.295 - - 2.800 - - 6.610 

VMH 6.205 6.695 15.546,36 65 - 997 - 1.500 - 6.205 8.195 16.523,36 

ZMS 3.753 3.494 5.021,5 - - - 11.000 - - 14.753 3.494 5.201,5 

ZSM 3.135 100 500 3.435 3.838 8.600 3.435 3.838 8.600 6.570 3.938 9.100 

ŽM - - - - 165 - - 165 - - 165 - 

SPOLU 14.143 11.509 21.582,86 3.895 4.003 12.892 16.160 7.933 12.600 27.528 19.442 38.634,86 

 
 



 

 

 

Vyraďovanie zbierkových predmetov z múzeí za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

 Zničenie Odcudznie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a  

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

Zničenie Odcudznie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a 

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

Zničenie Odcudznie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a  

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

BalM - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
VMG - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VMH - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ZMS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ZSM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SPOLU - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

 
Reštaurovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2017 - 2019 

Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 42 71 63 138 30 70 180 101 133 1.150 3.455 7.225 70 130 150 1.220 3.585 7.375 

VMG 6 1 - - - 1 6 1 1 150 - - - - 50 150 - 50 

VMH - - 1  - 1 - - 2 - - 900 - - 580 - - 1.480 

ZMS 3 2 2 - - - 3 2 2 10.500 824 750 - - - 10.500 824 750 

ZSM 6 10 7 - - - 6 10 7 1.784,84 6.603,8 3.350 - - - 1.784,84 6.603,8 3.350 

ŽM - 13 2 - - - - 13 2 - 6.500 15.580 - - - - 6.500 15.580 

SPOLU 57 97 75 138 30 70 195 127 147 13.584,84 17.382,8 27.805 70 130 780 13.654,84 17.512,8 28.585 

 
Konzervovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2017 - 2019 

Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM - - - 38 43 32 38 43 32 - - - 85 120 32 85 120 32 

VMG - - - 86 259 264 86 259 264 - - - 80 250 120 80 250 120 

VMH - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZMS 17 - - 73 84 10 90 84 10 1.447 - - 463,45 615,99 - 1.910,5 615,99 - 

ZSM - - - 169 99 74 169 99 74 - - - 784,84 635,71 582,8 784,84 635,71 582,8 

ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SPOLU 17 - - 366 485 380 383 485 380 1.447 - - 1.413,29 1.621,7 734,8 2860,29 1.621,7 734,8 

 
 



 

 

 

Preparovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2017 - 2019 
Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM - - 6 - - - - - 6 - - 2.290 - - - - - 2.290 

VMG - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VMH - - 1 393 448 366 393 448 367 - - 30 8 9 8 8 9 38 

ZMS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZSM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SPOLU - - 7 393 48 366 393 448 373 - - 2.320 8 9 8 8 9 2.328 

 
 
Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti múzeí za roky 2017 - 2019 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 5 2 2 18 26 23 

VMG 3 1 5 9 19 58 

VMH 2 1 - 55 44 27 

ZMS 15 12 8 54 52 52 

ZSM 9 7 4 72 61 44 

ŽM 2 - 1 3 - - 

SPOLU 36 23 20 211 202 204 

 
Vedecko-výskumné úlohy múzeí za roky 2017 - 2019 

Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov múzea  podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 11 13 14 5 6 5 

VMG 10 12 17 4 4 4 

VMH 28 27 10 7 8 8 

ZMS 16 16 25 7 7 6 

ZSM 30 25 22 12 8 6 

ŽM 1 3 3 1 1 1 

SPOLU 96 95 91 36 34 30 



 

 

 

 
Knižný fond múzeí za rok 2019 

Organizácia 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v € 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

BalM 15.939 392 1.235,05 148 11 64 75 

VMG 5.777 189 135,49 169 11 4 15 

VMH 9.786 46 125,68 156 11 30 41 

ZMS 22.339 179 283,56 418 15 16 31 

ZSM 22.034 205 654,68 400 21 32 53 

ŽM 15.66 69 - 116 6 96 102 

 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v múzeách za roky 2017 - 2019 
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BalM 

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 

2019 18/596 1/8 16/655 6/520 - 7/1.078 - 1/34 - 49/2.891 

VMG 

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 

2019 39/852 41/1.744 15/538 6/623 4/1.602 3/163 - 2/97 - 110/5.619 

VMH 

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 

2019 6/180 - 15/768 7/400 4/873 - - 34/2.341 - 2/120 

ZMS 

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 

2019 4/197 42/771 6/697 5/274 1/220 7/2.289 - - - 65/4.448 

ZSM 

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 

2019 11/651 73/1.651 3/502 10/1.713 5/1.646 10/294 7/1.834 - 5/2.072 124/10.365 

ŽM 

2017 - 2/136 27/871 10/1.016 - - - - 4/632 43/2.655 

2018 - 2/84 15/414 8/798 - - - - - 25/1.296 

2019 - 3/195 18/773 11/1.325 1/120 3/628 - - 3/856 39/3.897 



 

 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov múzeí z dotačných schém za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BalM 8 7 10 25.284 22.459 17.180 6 6 4 19.700 19.389 16.400 

VMG 4 4 6 11.088 8.445 46.414 4 2 5 7.100 2.600 22.250 

VMH 4 4 2 20.200 10.700 9.214 2 2 1 12.200 4.800 3.000 

ZMS 6 3 4 22.045 6.200 13.066 6 3 4 18.600 6.200 11.200 

ZSM 4 6 6 27.011 12.771 32.635 4 6 5 25.000 13.203 23.632 

ŽM 3 7 5 59.524 90.604 25.043 2 5 4 16.000 37.300 17.500 

SPOLU 29 31 33 165.152 151.179 142.552 24 24 23 98.600 83.492 93.982 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALÉRIE 

• GALÉRIA JÁNA KONIARKA 
V TRNAVE 

 
 

• ZÁHORSKÁ GALÉRIA JÁNA 
MUDROCHA V SENICI 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 8.025 ZBIERKOVÝCH  
 PREDMETOV 

 
 

• 20.258  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 234  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 (ďalej len GJK) a Záhorská galéria Jána Mudrocha 
v Senici (ďalej len ZG). 
 
Územná pôsobnosť: galérie majú regionálnu pôsobnosť 
  
Personálna vybavenosť: v dvoch galériách pracuje spolu  24,7  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 894,32 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  622.607 € 
 375.364 €  GJK 
 247.243 €  ZG 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  15.940,92 € 
 15.940,92 €  GJK 
 - €  ZG 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  824,55 € 
 824,55 €  GJK 
 - €  ZG 
 
Tržby a vlastné výnosy:    8.802,41 € 
 7.771,91 €  GJK 
 1.030,5 €  ZG 
 
Príspevok zriaďovateľa KV:   104.178,62 € 
 
GJK 102.538,62 €  
 4.740 €  telefónna ústredňa 
 86.138,62 € rekonštrukcia Kopplovej vily a strechy 
 6.660 € akvizícia zbierkových predmetov 
 5.000 € akvizícia obraz A. Salontaya: fragile Krehký 
ZG  3.100 € 
 1.900 €  Projektová dokumentácia k elektroinštalácií 
 1.200 € akvizícia autoportrét Rudolfa Janáka: Humanoid 
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  17.000 € 
 6.900 €  GJK 
 10.100 €  ZG 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  367,5 € 



 

 

 

 367,5 €  GJK 
 - €  ZG 



 

 

 

 

    
   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:  PhDr. Vladimír Beskid 

             Koppelova vila 

Galéria Jána Koniarka v Trnave 
založili 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 vo 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 GJK. 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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 205.688 205.688 182.947.72 89,82 

620 Odvody 76.550 76.550 62.332,95 84,21 

630 Tovary a služby 94.314 102.571 119.985,49 102,76 

640 Bežný transfer 11.100 11.100 4.757,98 551,44 

SPOLU 387.652 395.909 370.024,14 103,52 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GJK za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 100.000 111.400 97.538,62 87,56 

HIM - - 4.740 100 

SPOLU 100.000 111.400 102.278,62 91,8 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov GJK za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Rekonštrukcia KV a 
prístavby 

90.878,62 - 
Nákup telefónnej 
jednotky PBX 

4.740 - 

Nákup zbierok 6.660 - - - - 

SPOLU 97.538,62 -  4.740 - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v GJK za rok 2019 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 - - - - - 

 
 

Tržby a vlastné výnosy    7.771,91 € 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GJK z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU Art Laboratórim 2.300 2.000 122,5 BV 

 FPU Bienále plastiky 
malého formátu 
2019 

8.000 2.000 117,5 BV 

2 UPSVR Ment. 
zapracovanie 
a prax zames. 
§54 

11.690,92 11.690,92 584,55 BV 

3 FPU Michal Černušák: 
We Saw You, 
2017 

7.750 3.500 187,5 KV 

4 FPU Mária Balážová: 
Hadia geometria 

52 – Strela 
11.400 3.400 180 KV 

SPOLU BV 15.940,92 824,55  

SPOLU KV 6.900 367,5  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe GJK za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

2 

Koppelová vila 
Rekonštrukcia 
strechy 
Koppelovej vily 

82.500,6 

Synagóga – 
Centrum 
súčasného 
umenia 

- - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme GJK za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky GJK v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

1.163 2.604 47 926 188 99 468 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 

Expozície  
 
Galéria portrétov 
rok sprístupnenia:2018 
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto realizácie: schodisko Kopplovej vily, 
Zelený kríček 3, Trnava  
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 4.108 
 
Prehľad portrétneho žánru od 18. do 21.storočia zo zbierkového fondu GJK Trnava. 
 
Vlastné expozície mimo galérie (externé expozície) 
 
- 
 
Výstavy 
 
Juraj Kollár: Prízemie  
(7.2.2019 – 24.3.2019) 
vernisáž: 7.2.2019 o 18,00 h. 
kurátorka: Katarína Bajcurová 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 631 
 
Autorská výstava solitérneho predstaviteľa súčasnej slovenskej maľby (nar. 1981). Na 
prevažne veľkoformátových obrazoch z obdobia posledných rokov zachytáva 
kontinuitu obsahu a dynamiku premeny formálneho prejavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II. 
(14.2.2019 – 31.3.2019) 
vernisáž: 14.2.2019 o 18,00 h. 
kurátorka: Alexandra Hollá 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 620 
 
Výstava veľkoformátových kresieb mladej slovenskej maliarky (nar. 1984), ktorých 
námetom sú výjavy z rodinného archívu. Ich prekresľovaním a zmenou mierky formátu 
vnáša do nich nové asociácie, ako aj širšie pole spoločenských a výtvarných 
postrehov. 
 
Diana Cencer Garafová, Nikola 
Šušovicová: Jedno bez druhého  
(4.4.2019 – 2.6.2019)  
vernisáž: 4.4.2019 o 18,00 h.  
kurátorka: MgA. Marianna Brinzová 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený 
kríček 3, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát 
baner 
počet návštevníkov: 907 
 
Výstava iluzívnej maľby vizuálnych umelkýň najmladšej generácie. 
 
Jiří Černický: ObrazoBOREC 
(4.4.2019 – 2.6.2019) 
vernisáž: 4.4.2019 o 18,00 h.  
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 907 
 
Výstava výrazného predstaviteľa českého intermediálneho umenia s preferovaním 
práce s obrazovým poľom maľby. 
 



 

 

 

Jozef Pilát: ŠuňaWood  
(11.4.2019 – 26.5.2019) 
vernisáž: 11.4.2019 o 18,00 h.  
kurátorka: Dominika Chrzanová 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 567 
 
Výstava mladého výtvarníka Jozefa Piláta je prierezom jeho umeleckej tvorby. 
Prezentuje maľby, kresby, priestorové objekty, inštalácie a videoinštalácie, ktoré vznikli 
počas obdobia štúdia na Akadémii výtvarných umení vo Varšave. Námetmi a 
spájajúcimi prvkami celej výstavy je drevo, les, príroda a vidiek, ktoré majú v Pilátovej 

tvorbe najväčšie zastúpenie. 

 
SKÚTER IV – akcia mladého umenia 
(13.6.2019 – 25.8.2019) 
vernisáž: 13.6.2019 o 18,00 h.  
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 595 
 
Skúter IV – akcia mladého umenia je periodické medzinárodné podujatie postavené 
ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie českých, 
slovenských a maďarských umelcov/umelkýň vo veku do 35 rokov. Na výstave sa 
predstaví 24 oslovených umelcov a umelkýň, ktorí osobitým spôsobom reflektujú 
súčasný svet - prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, 
cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz. 
 
Mira Podmanická: HERBARIUM  
(18.6.2019 – 28.7.2019) 
vernisáž: 18.6.2019 o 18,00 h. 
kurátorka: Lucia Miklošková 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 668 
 
Rozmerná site-specific inštalácia slovenskej sochárky rozvíjajúca tému rastlín a 
herbára v podobe pravidelného rastra na dolnom podlaží synagógy doplnená o 



 

 

 

kresliarsky projekt s obdobným ideovým rámcom prezentovaný v priestoroch ženskej 
galérie. 
 
Nadia Issa: Adam  
(18.6.2019 – 28.7.2019) 
vernisáž: 18.6.2019 o 18,00 h. 
kurátor: Karel Míšek 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Veže Synagógy – Centra súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 240 
 
Výstava veľkoformátových fotografií – portrétov muža. Každý zo záberov predstavuje 
odlišnú scénu alebo vlastnosť „Adama“ a zosobňuje tak archetyp každého muža. 
 
Bienále plastiky malého formátu 2019 
(1.8.2019 – 15.9.2019) 
vernisáž: 1.8.2019 o 18,00 h.  
kurátor: Roman Popelár 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 886 
 
Bienále plastiky malého formátu predstavuje komornú 3D tvorbu mladej a strednej 
generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia, 
vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch-troch rokov. 
 
Richard Janeček, Radovan Kissoczy: At 
last, he saw the entrance 
(12.9.2019 – 15.10.2019) 
vernisáž: 12.9.2019 o 18,00 h.  
kurátor: MgA. Milan Mikuláštík 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený 
kríček 3,Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 490 
 
Výstava dvojice českých autorov mladej generácie skúma možnosti imerzie človeka 
do kyberpriestoru a jeho vzťahu s umelou inteligenciou (A.I.). Prostredníctvom troch 



 

 

 

odlišných inštalácií - ready made objekt, videoprojekcia a audiovizuálna inštalácia - 
autori naznačujú možnosti existencie A.I. ako autonómneho vedomia. 
 
Mária Balážová: Ženský dezén 
(12.9.2019 – 27.10.2019)  
vernisáž: 12.9.2019 o 18,00 h.  
kurátor: Roman Gajdoš 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3, 
Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 490 
 
Retrospektívna výstava výraznej slovenskej autorky, reprezentantky regionálnej 
výtvarnej scény s následným uvedením novej monografickej publikácie. 
 
Marta Matejková Vjatráková: Pevné, tekuté, 
ľahké II. 
(15.10.2019 – 20.11.2019)  
vernisáž: 15.10.2019 o 18,00 h.  
kurátorka: Vladimíra Büngerová 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 412 
 
Matejková Vjatráková vo svojich nepočetných prezentáciách zatiaľ siaha výhradne po 
výstavných priestoroch s duchovnou stopou. Tentoraz je pre ňu výzvou preniesť a 
interpretovať svoj vlastný autorský projekt v trnavskej synagóge, kde sa dlhodobo 
uprednostňujú site-specific diela. Autorka okrem spomínanej inštalácie predstaví aj 
výber z najnovšej tvorby v podobe súboru „sladkých“ malieb. Tie sú tvorené cukrom 
na sklenených tabuľkách a vychádzajú z pozorovania javov v prírode a vo svojom okolí 
- sú citlivým záznamom vecí tušených a neistých. 
 
Ivan Csudai: V zrkadle maľby 
(7.11.2019 – 19.1.2020)  
vernisáž: 7.11.2019 o 18,00 h.  
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, baner 
počet návštevníkov: 551 
 



 

 

 

Výstava mapuje posledné tvorivé obdobie popredného predstaviteľa slovenskej maľby 
a vedúceho ateliéru maľby na VŠVU. Výber diel reflektuje vývoj jeho výtvarného jazyka 
od roku 2017 po súčasnosť. 
 
1989 Sametová nežná 
(22.11.2019 – 20.12.2019)  
Sprístupnenie výstavy: 22.11. 2019 
kurátor: Tomáš Pospěch 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
nádvorie Synagógy – Centra súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 189 
 
Tridsať rokov po „Nežnej“ alebo „Sametovej“ revolúcii a tridsať rokov života v slobodnej 
spoločnosti. To je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie. Tento dôležitý 
medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie výstava fotografií 1989 
Sametová nežná, zostavená fotografom Tomášom Pospěchom. 
 
Lucia Veselá: Dobrodružná situácia  
(28.11.2019 – 26.1.2020)  
vernisáž: 28.11.2019 o 18,00 h.  
kurátor: Jana Babušiaková   
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 135 
 
Výstava trnavskej rodáčky a finalistky súťaže Maľba roka – VÚB 2019 vizualizuje 
problematiku medziľudských vzťahov v maliarsky abstraktnej aj predmetnej polohe, do 
ktorých intervenuje autentické prírodné materiály. Koncepcia výstavy bude doplnená 
presahmi do média fotografie a videa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
SIGNÁL – príbeh slovenského (post)konceptuálneho 
umenia 
(18.4.2019 – 23.6.2019) 
vernisáž: 18.4.2019 o 18,00 h. 
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto konania: LUDWIG MUSEUM BUDAPEST 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, baner 
počet návštevníkov: 717 
 
Nosným zámerom výstavy SIGNÁL – príbeh slovenského 
(post)konceptuálneho umenia v renomovanej inštitúcii 
Ludwig museum v Budapešti je prvýkrát predstaviť 
maďarskému a medzinárodnému publiku v ucelenej podobe 
vývoj nášho konceptuálneho umenia od 60. rokov dodnes. 
Výstava prezentuje 17 popredných autorov/-riek v priereze posledných šesť desaťročí 
a prezentuje mimoriadne vysokú kvalitu týchto tendencií na  
Slovensku aj v rámci internacionálneho vývoja umenia. 
 
City Mejkap 
(6.9.2019 – 10.11.2019)  
vernisáž: 6.9.2019 o 18,00 h.  
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto konania: Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 
Česká republika 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, baner 
počet návštevníkov: 465 
 
Výstavný projekt prinášajúci prezentáciu súčasného 
slovenského umenia v českom prostredí. 
 
 
 
PAPIER KOLE (SLOVENSKÁ KOLÁŽ XX. A 
XXI. STOROČIA )  
(24.10.2019 – 24.1.2020) 
vernisáž: 24.10.2019 o 17,30 h.  
kurátor: Miroslav Procházka 
miesto konania: ROSENFELDOV PALÁC, J. 
M. Hurbana 28, 010 01 Žilina 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 540 
 
Výstava ukazuje širokú paletu slovenskej koláže od predvojnových počiatkov až po 
súčasnosť reprezentovanú najmladšou generáciou. Podstatou je pritom ukázať, že 



 

 

 

hoci ako dosiaľ nedocenený žáner, koláž vývinovo často aj narýchlo a spätne, postihla 
skoro všetky významné smery moderného umenia. 
 
CITY MEJKAP 
(27.11.2019 – 7.1.2020) 
vernisáž: 27.11.2019 o 18,00 h. 
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto konania: UFFO Trutnov, Náměstí 
republiky 999, Česká republika 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 465 
 
Výstavný projekt pod názvom CITY MEJKAP sa sústreďuje na fenomén mesta a 
urbánnej kultúry v súčasnom slovenskom umení. Ide o široký záber problematiky od 
sociálno-politických otázok, kritického pohľadu k osobitej estetike a vizualite 
mestských štruktúr: sídliská, bývanie, reklamný smog, komercia a nakupovanie, 
developeri, voľný čas a opustené miesta, ne-miesta, periférie a pod. 
 
Vernisáže 
 
Juraj Kollár: Prízemie (7.2.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet návštevníkov: 48 
Autorská výstava solitérneho predstaviteľa súčasnej slovenskej maľby (nar.1981). Na 
prevažne veľkoformátových obrazov z obdobia posledných rokov zachytáva kontinuitu 
obsahu a dynamiku premeny formálneho prejavu. 
 
Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II. (14.2.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 80 
Výstava veľkoformátových kresieb mladej slovenskej maliarky (nar.1984), ktorých 
námetom sú výjavy z rodinného archívu. Ich prekresľovaním a zmenou mierky formátu 
vnáša do nich nové asociácie, ako aj širšie pole spoločenských a výtvarných 
postrehov.  
 
Jiří Černický: ObrazoBOREC (4.4.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet návštevníkov: 87 
Výstava výrazného predstaviteľa českého intermediálneho umenia s preferovaním 
práce s obrazovým poľom maľby. 
 
Diana Cencer Garafová, Nikola Šušovicová: Jedno bez druhého (4.4.2019 o 18,00 
h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený 
kríček 3, Trnava 
počet návštevníkov: 75 
Výstava iluzívnej maľby vizuálnych umelkýň najmladšej generácie. 



 

 

 

 
Jozef Pilát: ŠuňaWod (11.4.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 78 
Výstava mladého výtvarníka Jozefa Piláta je prierezom jeho umeleckej tvorby. 
Prezentuje maľby, kresby, priestorové objekty, inštalácie a videoinštalácie, ktoré 
vznikli počas obdobia štúdia na Akadémii výtvarných umení vo Varšave. Námetmi 
a spájajúcimi prvkami celej výstavy je drevo, les, príroda a vidiek, ktoré majú 
v Pilátovej tvorbe najväčšie zastúpenie. 
 
SIGNÁL – príbeh slovenského (post)konceptuálneho umenia (18.4.2019 o 18,00 
h.) 
miesto konania: LUDWIG MUSEUM BUDAPEST 
počet návštevníkov: 168 
Výstava prezentuje 17 popredných autorov/-riek v priereze posledných šesť desaťročí 
a prezentuje mimoriadne vysokú kvalitu tendencií konceptuálneho umenia na 
Slovensku  aj v rámci internacionálneho vývoja umenia. 
 
SKÚTER IV- akcia mladého umenia (13.6.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet návštevníkov: 92 
Skúter IV- akcia mladého umenia je periodické medzinárodné podujatie postavené ako 
reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie českých, 
slovenských a maďarských umelcov/umelkýň vo veku do 35 rokov. 
 
Mira Podmanická: HERBARIUM (18.6.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 40 
Rozmerná site-specific inštalácia slovenskej sochárky rozvíjajúca tému rastlín 
a herbára v podobe pravidelného rastra na dolnom podlaží synagógy doplnená 
o kresliarsky projekt s obdobným ideovým rámcom prezentovaný v priestoroch 
ženskej galérie 
 
Bienále plastiky malého formátu 2019 (1.8.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 56 
Medzinárodná výstava sochárskej tvorby zameraná na drobnú plastiku, objekt a reliéf. 
 
CITY MEJKAP (6.9.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, Česká republika 
počet návštevníkov: 68 
Výstavný projekt prinášajúci prezentáciu súčasného slovenského umenia v českom 
prostredí.  
 
Mária Balážová: Ženský dezén (12.9.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet návštevníkov: 112 



 

 

 

Retrospektívna výstava výraznej slovenskej autorky, reprezentantky regionálnej 
výtvarnej scény s následným uvedením novej monografickej publikácie.  
 
At last, he saw the entrance (12.9.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený 
kríček 3, Trnava 
počet návštevníkov: 97 
Výstava dvojice českých autorov mladej generácie skúma možnosti imerzie človeka 
do kyberpriestoru a jeho vzťahu s umelou inteligenciou (A.I.). Prostredníctvom troch 
odlišných inštalácií – ready made objekt, videoprojekcia a audiovizuálna inštalácia – 
autori naznačujú možnosti existencie A.I. ako autonómneho vedomia. 
 
Marta Matejková Vjatráková: Pevné, tekuté, ľahké II. (15.10.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 78 
Site-specific inštalácia zo skla.  
 
PAPIER KOLE (SLOVENSKÁ KOLÁŽ XX. A XXI. STOROČIA) (24.10.2019 o 17,30 
h.) 
miesto konania: ROSENFELDOV PALÁC, J.M. Hurbana 28, 010 01 Žilina 
počet návštevníkov: 82 
Výstava ukazuje širokú paletu slovenskej koláže od predvojnových počiatkov až po 
súčasnosť reprezentovanú najmladšou generáciou. Podstatou je pritom ukázať, že 
hoci ako dosiaľ nedocenený žáner, koláž vývinovo často aj narýchlo a spätne, postihla 
skoro všetky významné smery moderného umenia.  
 
 
Ivan Csudai: V zrkadle maľby (7.11.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava  
počet návštevníkov: 124 
Výstava mapuje posledné tvorivé obdobie popredného predstaviteľa slovenskej maľby 
a vedúceho ateliéru maľby na VŠVU. Výber diel reflektuje vývoj jeho výtvarného jazyka 
od roku 2017 po súčasnosť.  
  
CITY MEJKAP (27.11.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: UFFO Trutnov, Náměstí republiky 999, Česká republika 
počet návštevníkov: 75 
Výstavný projekt prinášajúci prezentáciu súčasného slovenského umenia v českom 
prostredí. 
 
Lucia Veselá: Dobrodružná situácia (28.11.2019 o 18,00 h.) 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 80 
Výstava trnavskej rodáčky a finalistky súťaže Maľba roka – VÚB 2019 vizualizuje 
problematiku medziľudských vzťahov v maliarsky abstraktnej aj predmetnej polohe, do 
ktorých intervenuje autentické prírodné materiály. Koncepcia výstavy bude doplnená 
presahmi do média fotografie a videa. 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Thesaurus – slovenské synagógy 2019 (25.4.2019, 19:00)                                                
organizátor:  OZ Solamente naturali, Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 52 
 
Súbor pre starú hudbu Solamente naturali (um. vedúci Miloš Valent) prichádza 
s projektom Thesaurus. Ide o zbierku hebrejských orientálnych melódii – výber 
z najväčšej kolekcie židovskej hudby vôbec. Jedná sa o rekonštrukciu starých, málo 
uvádzaných skladieb takmer zabudnutých autorov synagogálnej hudby, upravených 
pre barokový orchester, originálne sólo nástroje a spev. Výnimočný projekt ponúka 
obraz svetovej židovskej hudby zo 17.-19.storočia.   
 
Noc múzeí a galérií 2019 – koncert Peter Adamov (18.5.2019, 13:00-23:00) 
organizátor: Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 43 
 
Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérii – aktuálne 
výstavy, stále expozície a sprievodné podujatia pre verejnosť prístupné bezplatne. 
 
Akordeónový recitál (30.5.2019, 19:00) 
organizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku, Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 51 
 
Koncert v rámci TRNAVSKEJ HUDOBNEJ JARY 2019 51. Ročník festivalu klasickej 
hudby.  
 
Festival rozhlasovej hry 2019 (11.6.2019, 19:00-20:30/ 20:30-21:00) 
organizátor: Slovenský rozhlas RTVS, Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 20 
 
Všetky kultúrne inštitúcie v Trnave sa spojili, aby spravili z Trnavy hlavné miesto 
rozhlasovej hry a ohlásili renesanciu tohto kráľovského rozhlasového žánru. 
 
Pocíť rómsku hudbu s hosťom Jiří Stivínom  (9.10.2019, 19:00) 
organizátor: OZ Leca, Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 86 
 
Projekt multižánrového hudobníka a speváka Marca Pilla a skupiny Jána Berkyho 
Mrenicu. 



 

 

 

 
Hudba Trnave 2019  (22.-24.11.2019) 
organizátor:, OZ Moyzesovo kvarteto, Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 215 
 
Koncerty 17.ročníka Slovenského festival umenia Hudba Trnave 2019 Pocta cimbalu. 
 
NEREZ & LUCIA ŠORALOVÁ  (11.12.2019, 19:00) 
organizátor:, OZ Jednotka pre radosť, Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 210 
 
Legendárna folková kapela NEREZ sa vrátila na scénu! 
 
 
Ostatné 
 
PechaKucha Night Trnava vol.29  (6.3.2019, 19:30) 
organizátor: OZ Publikum Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, 
Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 127 
 
PECHAKUCHA NIGHT je platforma, ktorá vznikla v Tokiu z iniciatívy dvoch architektov 
Astrid Kleinovej a Marka Dythama. V priebehu pár rokov sa rozšírila po celom svete. 
Myšlienkou podujatia je priniesť divákom produktívne, zaujímavé alebo prekvapivé 
myšlienky prostredníctvom projekcií obrázkov, a pritom prinútiť účinkujúcich rozprávať 
stručne a k veci, miesto toho, aby viedli dlhé monológy. 
 
Prvý máj – 15. Výročie vstupu do EU (1.5.2019)  
organizátor: Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava, 
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
výstup: otvorená galéria počas štátneho sviatku 
počet návštevníkov: 62 
 
Prvého mája oslavuje Slovensko 15. výročie vstupu do Európskej únie, kedy sa spolu 
s ďalšími deviatimi krajinami, stala súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho 
vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. 
 
Noc múzeí a galérií 2019 (18.5.2019) 
organizátor: Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 616 
 



 

 

 

Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérii – aktuálne 
výstavy, stále expozície a sprievodné podujatia pre verejnosť prístupné bezplatne. 
 
Noc literatúry 2019 (22.5.2019)  
organizátor: mesto Trnava, divadlo Jána Palárika, knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 
Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 1200 
 
6 miest, 6 literárnych titulov, 6 hercov divadla Jána Palárika. Miesta, príbehy 
i osobnosti prepojené jednoznačnou významovou líniou reflektujúcou moderné 
európske dejiny prostredníctvom osobných príbehov. 
 
(NE)konferencia GASTROlove 2 (19.9.2019) 
organizátor: Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup:  
počet návštevníkov: 150 
 
19. septembra 2019 sa v trnavskej Synagóge v kultúrnom centre uskutočnila 
druhá (Ne)konferencia Gastrolove , oficiálny prvý ročník, kde odborníci previedli hostí 
témami, na ktorých sa množstvo podnikateľov v gastre popálilo. 
 
Festival svetla a tieňa (20.9.2019, 19:30-24:00)  
organizátor: Slovenský rozhlas RTVS, Galéria Jána Koniarka 
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 1200 
 
Multižánrové podujatie predstavlo vizuálne a svetelné umenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/525386961326563/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBJCNz8SI7nukPOf8TnR1iVzD36uVnp2cQCzcrDfqqlak61HP7znFGWbzoKlRh6DI4uuunuxLVqiVyU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB_HpTpoNjn60QVtkx2Xo61smDIeknd56KL-RToijvv16oXeptq4fNcMv6SyrxpC2ZUx-ALXXctzQc_pYIoR9iNNIXGR4lp3kV_bp4EX8xd1HmvlORdO-ES-LPefSJ9YrUFiy8jpPiZH2-cE0DZKFEXh2xgYMeEZ-m0qhNGnXg5wPm6eCAwbrZjFr5SupA-nTEpr7fqhqrKWfRz_miB_mVpnhaRikK_9rKKGd_LlJKiijvMASOIYRMlw2IBDzorJLEeA1mcKFJiQkiE5YO05Xpc_k5dSXyPNk7FjJrj8Ph4MD-ViWIwfQ9VcUI4c0tRL19F-AhMS14qYvgQFbI7jQXZUJDs


 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 V priebehu roka bola poskytovaná poradenská odborná činnosť pre súkromných 

zberateľov, majiteľov starožitností, vlastníkov výtvarných diel 
 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
- 
 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Pri realizácií svojich edukačných aktivít galéria úzko spolupracuje s Katedrou 

Pedagogiky a výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave – príprava 
adekvátnych tvorivých, výtvarných a vzdelávacích programov z odbor Animácie 
výtvarného umenia pod vedením Mgr. Michaely Guillaume, PhD. 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Galerijná rada Schemnitz Galérie Banská Štiavnica, PhDr. Vladimír Beskid 

V roku 2019 Galéria Schemnitz zostavila Galerijnú Radu. Galerijná Rada Galérie 
Schemnitz je externý odborný poradný orgán galérie. Galerijná Rada je 3 - 5 
členná a je tvorená rešpektovanými odborníkmi z oblastí galerijnej praxe, teórie a 
dejín umenia, medzinárodnej kurátorskej praxe,  a kritiky v oblasti vizuálneho 
umenia. Galerijná Rada mimo iného spolupracuje na koncipcii výstavného 
programu galérie,  a programe vzdelávacích programov Galérie. 

 
 Komisia pre akvizíciu  zbierok GMB Bratislava, PhDr. Vladimír Beskid 

Získavanie nových akvizícií je pomerne zložitý proces, ktorý každoročne vyvrcholí 
predložením návrhov kurátorov tzv. Komisii pre tvorbu zbierok. 

 

 Umelecká rada Fakulty výtvarných umení VÚT Brno, PhDr. Vladimír Beskid 
Umelecká rada Fakulty výtvarných umení VUT sa skladá zo stálych členov s 
hlasovacím právom a čestných členov bez hlasovacieho práva, ktorí sa 
nezapočítavajú do kvóra. Predsedom Umeleckej rady FaVU je dekan. Počet 
členov Umeleckej rady FaVU a obdobie pôsobnosti Umeleckej rady FaVU sú 
stanovené rozhodnutím dekana. 

 

 Fakulta umení UJEP Ústí nad Labem, člen medzinárodnej komisie vizuálnej 
súťaže EXIT, PhDr. Vladimír Beskid 
Súťaž Cena EXIT je vyhlasovaná Fakultou umenia a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 2003. Cena EXIT má charakter 
bienále a je otvorená pre študentov českých a slovenských vysokých umeleckých 
škôl so študijným programom Výtvarné umenie. O víťazovi a finalistoch rozhoduje 
komisia zložená zo zástupcov českých a slovenských vysokých umeleckých škôl 
a významných domácich i zahraničných kurátorov a teoretikov súčasného 
umenia. 



 

 

 

 Odborná komisia grafický dizajn Divadlo Jána Palárika v Trnave, PhDr. Vladimír 
Beskid 
Divadlo Jána Palárika privítalo ďalšiu sezónu s novou webovou stránkou.  O 
funkčný a moderný dizajn sa postaralo CUBE studio, víťaz verejnej súťaže o novú 
vizuálnu identitu divadla, ktorá prebehla na konci minulej sezóny. Úspešní 
uchádzači v druhom kole predložili niekoľko vypracovaných grafických podkladov. 
Svoje návrh prezentovali na osobnom pohovore pred odbornou komisiou. 

 
 Komisia Nitrianskej galérie pre výber výstavných projektov pre Galériu mladých 

a galériu Bunker, Michal Stolárik, 10.10.2019 
 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 

Prednášky a besedy 
 
 Paul Gauguin – Peter Doig: Volanie 

exotiky (21.10.2019) – prednáška  
prednášajúci: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto realizácie: Malý Berlín Trnava  
počet účastníkov: 38 
 
Prednáška vychádza zo stretnutia dvoch 
retrospektívnych výstav autorov vo 
Foundation Beyeler vo švajčiarskom 
Bazileji v roku 2015. Ide o porovnanie a 
rozbor odlišnosti a paralel dvoch maliarskych prístupov v hľadaní a vizuálnom 
tlmočení exotických prvkov. 

 
 Ivan Csudai: V zrkadle maľby 

(14.11.2019) – prednáška  
prednášajúci: Ivan Csudai 
miesto realizácie: Koppelova vila, Zelený 

kríček 3, Trnava 
počet účastníkov: 23 
 
Prezentácia súčasných možnosti maľby v 
konfrontácii s digitálnym obrazom. Rešerš 
vlastnej tvorby Ivana Csudaia od 
postmodernej maľby 80. rokov k dnešnej kombinátorskej podobe plátien. 
Prehliadka a komentovanie aktuálnej série obrazov z rokov 2018-19 priamo na 
výstave v galérii. 
 

 1989 Sametová nežná (3.12.2019) - 
prednáška 
prednášajúci: Tomáš Pospěch 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, 
nádvorie Synagógy – Centra súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
počet účastníkov: 13 
 
Tridsať rokov po „Nežnej“ alebo 
„Sametovej“ revolúcii a tridsať rokov života 
v slobodnej spoločnosti. To je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie. 
Tento dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie 
výstava fotografií 1989 Sametová nežná, zostavená fotografom 
Tomášom Pospěchom. 
 
 



 

 

 

 
 

 Prednáška Bienále Benátky 2019 – veľká výtvarná slávnosť (5.12.2019) – 
prednáška  
prednášajúci: PhDr. Vladimír Beskid 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet účastníkov: 21 
 
Predstavenie tohtoročného 58. 
medzinárodného bienále v Benátkach vo svetle 
hlavného sloganu, či môžeme "žiť v 
zaujímavejších časoch". Priblíženie a komentár 
k národným pavilónom a dielam (Centrálny 
pavilón, Giardini, Arsenále) a interpretácia veľkých individuálnych výstav v 
benátskych palácoch a galériách (Jannis Kounellis, Georg Baselitz, Luc Tuymans, 
Roman Opalka a pod.) 

 
 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Sonda 1- Příběh slovenského (post)konceptuálního umění, 12.2.2019, 18,00 h., 

počet účastníkov x, PhDr. Vladimír Beskid, Pavla Sceranková 
 Juraj Kollár: Prízemie, 10.3.2019, 15,00 h., počet účastníkov 23, Jozef Kollár 
 Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II., 26.3.2019, 17,00 h., počet účastníkov 10, 

Erika Miklóšová 
 Jozef Pilát: ŠuňaWood, 30.4.2019, 18,00 h., počet účastníkov 20, Dominika 

Chrzanová 
 SIGNÁL- príbeh slovenského (post)konceptuálneho umenia, 16.5.2019, 18,00 h., 

počet účastníkov x, PhDr. Vladimír Beskid 
 Jozef Pilát: ŠuňaWood (v rámci Noc múzeí a galérií), 18.5.2019, 16,00 h., počet 

účastníkov 40, Jozef Pilát 
 Jiří Černický: ObrazoBOREC (v rámci Noc múzeí a galérií) , 18.5.2019, 18,00 h., 

počet účastníkov 16, PhDr. Vladimír Beskid 
 Diana Cencer Garafová, Nikola Šušovicová: Jedno bez druhého (v rámci Noc 

múzeí a galérií), 18.5.2019, 19,00 h., počet účastníkov 15, MgA. Marianna 
Brinzová 

 Jiří Černický: ObrazoBOREC, 2.6.2019, 16,00 h., počet účastníkov 11, PhDr. 
Vladimír Beskid 

 Diana Cencer Garafová, Nikola Šušovicová: Jedno bez druhého, 2.6.2019, 16,00 
h., počet účastníkov 11, MgA. Marianna Brinzová, Diana Cencer Garafová 

 Mira Podmanická: HERBARIUM, 28.7.2019, 16,00 h., počet účastníkov 16, Mira 
Podmanická, Lucia Miklošková 

 SKÚTER IV – akcia mladého umenia, 22.8.2019, 17,00 h., počet účastníkov 15, 
PhDr. Vladimír Beskid 

 Bienále plastiky malého formátu 2019, 15.9.2019, 16,00 h., počet účastníkov 24, 
Roman Popelár 

 Mária Balážová: Ženský dezén, 10.10.2019, 17,00 h., počet účastníkov 27, Mária 
Balážová 



 

 

 

 Richard Janeček, Radovan Kissoczy: At last, he saw the entrance, 10.10.2019, 
18,00 h., počet účastníkov 27, Radovan Kissoczy 

 1989 Sametová nežná, 3.12.2019, 17,00 h., počet účastníkov 13, Tomáš Pospěch 
  

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 ART LABORATÓRIUM 2019 (rok 2019)  

prednášajúci: Eva Adamová, Katarína 
Ševčíková 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, 
Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov:1.367 
 
Projekt ART LABORATÓRIUM je 
každoročne realizovaný v galérií.  
Jeho dvanásty ročník bude dimenzovaný 
pre zabezpečenie sprievodných programov k najvýznamnejším podujatiam 
v Galérii Jána Koniarka v Trnave a rovnako pre realizáciu tvorivých programov 
v mesiaci júl 2019 a jesenných tvorivých dielní. 

 
 Noc múzeí a galérii 2019 (18.5.2019)       

prednášajúci: Eva Adamová, Katarína Ševčíková        
miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
počet účastníkov: 616 
 
Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí a galérii – aktuálne výstavy, stále expozície 
a sprievodné podujatia pre verejnosť prístupné 
bezplatne. 

 
 
 
 
 
 Deň detí  (31.5.2019)       

prednášajúci: Eva Adamová, Katarína Ševčíková 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, 
Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov: 74 
 
Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. 
Galéria Jána Koniarka v Trnave pripraví na 
medzinárodní deň detí tvorivé dielne počas dopoludnia 
i popoludnia. 



 

 

 

 Leto v galérii 2019 (2.7.2019-26.7.2019) 
prednášajúci: Eva Adamová, Katarína Ševčíková 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, 
Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov: 413 
 
Výtvarné aktivity a animačné hry pre prázdninujúce deti- 
júl 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Jesenné tvorivé dielne  (september- december 2019)       

prednášajúci: Eva Adamová, Katarína Ševčíková        
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, 
Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov: 174 
 
Tvorivé výtvarné aktivity k aktuálnym výstavám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Arteterapia - farba (25.1.2019) Stacionár,počet účastníkov 12 
 Arteterapia – čierno-biele vzory (29.1.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Vyučovanie (10.2.2019) TU Pdf, počet účastníkov 25 
 Arteterapia - bubliny (13.2.2019) Stacionár, počet účastníkov 10 
 Vyučovanie (19.2.2019) TU Pdf, počet účastníkov 23 
 Arteterapia - akvarel (20.2.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Maľba soľou (21.2.2019) družina, počet účastníkov 22  
 Vyučovanie (26.2.2019) TU Pdf, počet účastníkov 22 
 Vyučovanie (5.3.2019) TU Pdf, počet účastníkov 24 
 Arteterapia - voda (5.3.2019) Stacionár,11 
 Podmorský svet (9.3.2019) ZŠ Ružindol, počet účastníkov 20 
 Zviera z praveku (12.3.2019) Gymnázium Jána Hollého, počet účastníkov 21 
 Vyučovanie (12.3.2019) TU Pdf, počet účastníkov 25 
 Mýtické zvery (13.3.2019) ZŠ Bottova, počet účastníkov 20 
 Vyučovanie (19.3.2019) TU Pdf, počet účastníkov 25 
 Arteterapia - textil (21.3.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Moje mesto (26.3.2019) družina, počet účastníkov 16 



 

 

 

 Vyučovanie (26.3.2019) TU Pdf, počet účastníkov 14 
 Vyučovanie (2.4.2019) TU Pdf, počet účastníkov 15 
 Veľkonočné tvorivé dieľne (17.4.2019) ZŠ Bottova, počet účastníkov 21 
 Vyučovanie (14.4.2019) TU Pdf, počet účastníkov 15 
 Skupinová práca – Moje mesto (25.4.2019) ZŠ Angely Merici, počet účastníkov 13 
 Maľba na textil (25.4.2019) družina, počet účastníkov 7 
 Vyučovanie (30.4.2019) TU Pdf, počet účastníkov 15 
 výroba motýľov na slamke – rozpoznanie tvarov a farieb (3.5.2019,) MŠ Senec, 

počet účastníkov 8 
 Vyučovanie (7.5.2019) TU Pdf, počet účastníkov 12 
 Arteterapia - kvety (9.5.2019) Stacionár, počet účastníkov 13 
 Arteterapia – kvety2 (16.5.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Arteterapia - minimalizmus (23.5.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Arteterapia – ready made (30.5.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 MDD  (31.5.2019) individuálny návštevník v rámci MDD,počet účastníkov 92 
 MDD (3.6.2019) MDD, počet účastníkov 91 
 Odtláčanie vzorov – abstraktná maľba (14.6.2019) družina, počet účastníkov 8 
 Výroba motýľov na slamke (19.6.2019) družina, počet účastníkov 10 
 Zviera z praveku – kašírovaná plastika (19.6.2019) družina, počet účastníkov 12 
 Veľkoformátová maľba (20.6.2019) družina, počet účastníkov 8 
 Arteterapia – abstraktná maľba (21.6.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Leto v galérii (2.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 28 
 Leto v galérii (3.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 21 
 Leto v galérii (4.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 19 
 Leto v galérii (8.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 37 
 Leto v galérii (9.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 36 
 Leto v galérii (10.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 33 
 Leto v galérii (11.7.2019) v individuálny návštevník, počet účastníkov 5 
 Leto v galérii (12.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 7 
 Leto v galérii (16.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 48 
 Leto v galérii (17.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 25 
 Leto v galérii (18.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 24 
 Leto v galérii (19.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 19 
 Arteterapia – Hudba a maľba (19.7.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Leto v galérii (23.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 16 
 Leto v galérii (24.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 32 
 Leto v galérii (25.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 18 
 Leto v galérii (26.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 29 
 Leto v galérii (31.7.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 28 
 Arteterapia - plastika (1.8.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Letný tábor (13.8.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 25 
 Letný tábor (20.8.2019) individuálny návštevník, počet účastníkov 30 
 Arteterapia – plastika2 (21.8.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Arteterapia - gvaš (12.9.2019) Stacionár, počet účastníkov 12 
 Arteterapia - fragmenty (19.9.2019) Stacionár, počet účastníkov 11 
 Arteterapia - sgrafito (30.1.2019) Stacionár, počet účastníkov 8 
 Arteterapia - kvety (9.10.2019) Stacionár, počet účastníkov 10 
 Veľkoformátová frotáž (10.10.2019) družina, počet účastníkov 10 
 Stacionár - pigmenty (16.10.2019) Stacionár, počet účastníkov 11 



 

 

 

 Maľba bavlnkami – hľadanie asociácií (5.11.2019) ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta, 
počet účastníkov 23 

 Arteterapia - asociácie (6.11.2019) Stacionár, počet účastníkov 10 
 Csudai - samolepky (13.11.2019) MŠ Angely Merici, počet účastníkov 10 
 Skupinová kresba (14.11.2019) ZŠ Križovany, počet účastníkov 18 
 Arteterapia – prírodné farbivá (15.11.2019) Stacionár, počet účastníkov 10 
 Výroba optických závesných diskov (21.11.2019) ZŠ Galanta, počet účastníkov 27 
 Výroba mozaiky inšpirovanej na tému výstavy I. Csudaia (22.11.2019) Stacionár, 

počet účastníkov 10 
 Výroba mozaiky inšpirovanej na tému výstavy I. Csudaia (28.11.2019) Stacionár, 

počet účastníkov 10 
 Arteterapia - Veľkoformátová maľba akvarelom(5.12.2019) Stacionár, počet 

účastníkov 11 
 vianočné ozdoby z transparentných fólií (6.12.2019) ZŠ A. Kubinu, počet 

účastníkov 7 
 
Špecializované akcie                               
 
 Prvý máj – 15. výročie vstupu do EÚ (1.5.2019)          

miesto realizácie: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava, 
Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava  
organizátor: Galéria Jána Koniarka 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 44 
 
Prvého mája oslavuje Slovensko 15. výročie vstupu do Európskej únie, kedy sa 
spolu s ďalšími deviatimi krajinami, stala súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho 
vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe 
 

 Festival svetla a tieňa (20.9.2019)                              
miesto realizácie: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
organizátor: Slovenský rozhlas RTVS, Galéria 
Jána Koniarka 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 1.200 
 
Multižánrové podujatie predstaví vizuálne 
a svetelné umenie 

 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 (NE)konferencia GASTROlove 2 (19.9.2019) 



 

 

 

miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
organizátori: Galéria Jána Koniarka 
počet účastníkov: 150 
 
19. septembra 2019 sa v trnavskej Synagóge v 
kultúrnom centre uskutočnila 
druhá (Ne)konferencia Gastrolove , oficiálny 
prvý ročník, kde odborníci previedli hostí 
témami, na ktorých sa množstvo podnikateľov 
v gastre popálilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/525386961326563/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBJCNz8SI7nukPOf8TnR1iVzD36uVnp2cQCzcrDfqqlak61HP7znFGWbzoKlRh6DI4uuunuxLVqiVyU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB_HpTpoNjn60QVtkx2Xo61smDIeknd56KL-RToijvv16oXeptq4fNcMv6SyrxpC2ZUx-ALXXctzQc_pYIoR9iNNIXGR4lp3kV_bp4EX8xd1HmvlORdO-ES-LPefSJ9YrUFiy8jpPiZH2-cE0DZKFEXh2xgYMeEZ-m0qhNGnXg5wPm6eCAwbrZjFr5SupA-nTEpr7fqhqrKWfRz_miB_mVpnhaRikK_9rKKGd_LlJKiijvMASOIYRMlw2IBDzorJLEeA1mcKFJiQkiE5YO05Xpc_k5dSXyPNk7FjJrj8Ph4MD-ViWIwfQ9VcUI4c0tRL19F-AhMS14qYvgQFbI7jQXZUJDs


 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v GJK za rok 2019 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2018 2021 

 
V roku 2018 vykonala GJK (mimoriadnu hĺbkovú/čiastkovú/komplexnú) revíziu 
zbierkového fondu v termíne od 3.8. do 15.8.2018.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 4.773  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 0  
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie 165 
 
Výsledkom posledného 3 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 0 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 18 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 23 
 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov GJK do iných organizácií za rok 2019 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR 
GMB Bratislava 12.11.2019 4.3.2020 

Na účel výstavy, 
Čaro zimy 

2 

Mestské divadlo 
Žilina 

18.10.2019 30.1.2020 
Výstava, 
PAPIERKOLE 

10 

Výpožičky do 
zahraničia 

Ludwig Museum 
Budapest 

8.4.2019 10.7.2019 
Výstava 
SIGNÁL 

5 

Klatovy, ČR 4.9.2019 26.11.2019 
Výstava City 
Mejkap 

3 

Trutnov, ČR 26.11.2019 8.1.2020 
Výstava City 
Mejkap 

3 

Dlhodobé 
výpožičky 

- - - - - 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

TTSK Trnava, 
Odbor kultúry 

12.11.2019 26.11.2019 
Digitalizácia 
zbierkových 
predmetov 

25 

     

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Pavol Rodzenák 28.11.2019 24.2.2020 Reštaurovanie 2 

- - - - - 

SPOLU 50 

 
 
 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z  iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy GJK za rok 2019 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov* 

Portrétna 
expozícia 

Nitrianska Galéria 21.1.2019 31.12.2019 Cisár Jozef II - portrét 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v GJK za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Jozef Šturdík, Zátišie s pohárom 1 Pavol Rodzenák 730 

Alexander Salontay, Prechod 1 Pavol Rodzenák 970 

SPOLU 2  1.700 

 

Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok GJK v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEDVU za  

rok 2018 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEDVU 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEDVU v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEDVU 

Maľba 552 1 547  547 

Socha 487 5 467  467 

Grafika 3542 1 3542  3542 

Plagát 173 0 173  0 

Iné médiá 43 1 43  43 

Fotografia 13 0 13  13 

SPOLU 4.810 8 4.785  4.612 

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

 
Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v GJK za rok 2019 
Názov diela autor technika nadobúdacia  

hodnota v € 

Matka Erna Masarovičová plastika 15.000 

Prv než bude horieť 
parlament  

Anton Čierny video 
4.950 

Knieža Pribina Ján Koniarek plastika 3.000 

Pohľad na dóm sv. 
Mikuláša 

Svätopluk Havrlík maľba 
1.000 

Hlava a kyvadlo Alenka Vylhelmová grafika 3.000 

Medzi II. František Bohunický plastika 6.000 

Memorandový reliéf  Ján Koniarek plastika 12.000 

Vieram pas I./IV, II./V Dionýz Troskó plastika 5.500 

 
 
 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v GJK v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

13.6.2019 17 44.350 19 2.550 

21.10.2019 5 27.000 - - 

19.12.2019 1 5.000 - - 

SPOLU 23 76.350 19 2.550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá GJK 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 4 

Galerie U Bílého 
jednorožce v Klatovech 

výstava 

UFFO Trutnov výstava 

ROSENFELDOV PALÁC, 
J. M. Hurbana 28, 010 01 
Žilina 

výstava 

LUDWIG MUSEUM 
BUDAPEST 

výstava 

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

 - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami Všetky MŠ, ZŠ, SŠ v TTSK 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Medzinárodná organizácia kritikov umenia AICA international, individuálne 

členstvo PhDr. Vladimír Beskid 
výška členského: 36 € 
 
Slovenská sekcia AICA je najvyššou stavovskou organizáciou združujúcou 
najrešpektovanejších výtvarných kritikov na Slovensku. Je súčasťou 
Medzinárodnej asociácie kritikov umenia (Association internationale des critiques 
d´art) so sídlom v Paríži, ktorá je evidovaná pri UNESCO. 
 

 Rada galérií Slovenska 
výška členského: 200 € 
Rada galérií Slovenka (RGS) je jediný odborný a koordinačný orgán 
zbierkotvorných galérií registrovaných na území Slovenska, ktoré odborne budujú, 
spracovávajú, uchovávajú a zverejňujú trvalý zbierkový fond výtvarného umenia. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
   
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
- 
 
Vedecká alebo umelecká monografia  
 Mária Balážová 

autor: Mgr. art. Roman Gajdoš 
vydavateľ: Trnavská univerzita a GJK 
tlač: Ultra Print Bratislava 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-84-7 
dátum/rok vydania: november 2019 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 
formát: 23,5 x 29 cm 
väzba: pevná väzba 
rozsah: 240 strán, 120 rep. 
reprodukcie: 175 farebných a 0 čiernobielych 
reprodukcií 
 



 

 

 

Monografia významnej regionálnej umelkyne a pedagogičky Márie Balážovej, 
ktorá mapuje jej výtvarnú tvorbu v priebehu posledných troch desaťročí. 

 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
- 

 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej  
- 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej 
 SKÚTER IV akcia mladého umenia 

autor: Vladimír Beskid 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
tlač: ULTRA PRINT,s.r.o 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-83-0 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: slovenský, anglický 
náklad: 300 
formát: 15 x 21 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: 60 strán 
reprodukcie: 81 farebných a 0 čiernobielych 
reprodukcií 

Skúter IV- akcia mladého umenia je periodické 
medzinárodné podujatie postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka 
nastupujúcej generácie českých, slovenských a maďarských umelcov/umelkýň vo 
veku do 35 rokov. 
 
 Bienále plastiky malého formátu 2019  

autor: Mgr. Roman Popelár 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
v spolupráci s OZ Ateliér P 
tlač: GridWorks.sro. 
ISBN / ISSN: 978-80-969730-5-7 
dátum/rok vydania: apríl-máj 2019 
jazyk: slovenský, anglický, nemecký 
náklad: 200 
formát: 21x25 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: cca.50 strán 
reprodukcie:  33 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 

Dokumentačný katalóg k výstave bude obsahovať obrazové reprodukcie všetkých 
vystavených diel, krátke profesné cv autorov, úvodný text kurátora a úvodný príhovor 
organizátorky podujatia, Ing. Viery Moravčíkovej. 
 
 



 

 

 

Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
 ADAM 2019  

autor: Issa Nadia 
vydavateľ: NADISSA 
tlač: Mediakolor 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-82-3  
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: anglický, poľský 
náklad: 200 
formát: 21 x 23 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 9 čiernobielych 
reprodukcií 

Výstava veľkoformátových fotografií – portrétov muža. 
Každý zo záberov predstavuje odlišnú scénu alebo vlastnosť „Adama“ a zosobňuje tak 
archetyp každého muža 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 BESKID, Vladimír: Artprospekt P.O.P. a ich rituály tela. In: Artprospekt P.O.P. a ich 

rituály tela, , marec-máj 2019, ISBN, 34-38, 7 repro+obálka 
 Vladimír BESKID: Druhý dych Východu – neoficiálna scéna východného 

Slovenska 70.-80. rokov 20. storočia. In: Po moderne – metropola Východu 1945-
1989, zborník prednáškového cyklu, 2019, ISBN, 115-134 

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 sochár Ján Koniarek, zakladateľ modernej slovenskej sochy 

realizátor / autor: Mgr. Filip Krutek 
odbor: umenie 
plánovaný výstup: expozícia, výstavy v roku 2020, články 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 a 2021 
Umelecko-historický výskum života a diela Jána Koniarka a jeho vplyvu na 
slovenskú scénu s výstupom v podobe stálej expozície a výstav v iných 
slovenských galériách 
 

 Štefan Belohradský: Sochár-konštruktér 



 

 

 

realizátor / autor: Ľuba Belohradská/ Mgr. Filip Krutek,  
odbor: umenie 
plánovaný výstup: expozícia, výstavy v roku 2020, články, publikácia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 a 2022 
Umelecko-historický výskum diela Štefana Belohradského s výstupom v podobe 
ucelenej prezentácie jeho diela vo výstave v Synagóge a obsiahlej monografickej 
štúdie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.gjk.sk  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2009 / 2020 
 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 

 

Návštevnosť webovej stránky GJK za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

18.380  24.927  54.50%  3.20 00:02:27 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/galeriajanakoniarka/ 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/  
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Trnava MY, Trnava.dnes24.sk, MTT, Trnava-live.sk, Trnavské rádio, Do MESTA, 

TASR, SITA, RTVS, TA3, Tyzden.sk, Dennik N– Tlačové spráy s pozvánkami, 
plagáty  na všetky podujatia organizovaných GJK rozposielame do týchto médií 
 

Výročné správy organizácie  
https://www.gjk.sk/sk/profil/zmluvy-faktury/vyrocne-spravy/  
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/24 

 Počet oslovených ZŠ/63 

 Počet oslovených SŠ/42 

 Počet oslovených ZUŠ/7 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Po vytvorení celoročného 

programu aktivít pre ART LABORATÓRIUM rozposielame na oficiálne adresy v 

mailovej podobe ponuku workshopov. Program je v plagátovej podobe ako 

príloha PDF aj s kontaktnými údajmi na galériu a galérijného pedagóga. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – Spätná väzba 

je buď v podobe odpovede mailovou komunikáciou alebo telefonicky. Školy ktoré 

http://www.gjk.sk/
https://www.facebook.com/galeriajanakoniarka/
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/
http://trnava.dnes24.sk/
https://www.gjk.sk/sk/profil/zmluvy-faktury/vyrocne-spravy/


 

 

 

majú záujem o workshopy nás môžu kontaktovať aj telefonicky alebo prídu 

pedagógovia osobne. 

 

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

správa 

Ivan Csudai: V zrkadle maľby  Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Mária Balážová: Ženský dezén Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

SKÚTER IV – akcia mladého umenia Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Jiří Černický: ObrazoBOREC Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Juraj Kollár: Prízemie Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Richard Janeček, Radovan Kissoczy: At 
last, he saw the entrance 

Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Diana Cencer Garafová, Nikola 
Šušovicová: Jedno bez druhého 

Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Lucia Veselá: Dobrodružná situácia Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

1989 Sametová nežná Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Marta Matejková Vjatráková: Pevné, 
tekuté, ľahké II. 

Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Bienále plastiky malého formátu 2019 Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Mira Podmanická: HERBARIUM Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Jozef Pilát: ŠuňaWood Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II. Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Nadia Issa: Adam Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

City Mejkap Slovenský
/Anglický 

E E 0 SVK/ENG 

PAPIER KOLE (SLOVENSKÁ KOLÁŽ 
XX. A XXI. STOROČIA ) 

Slovenský
/Anglický 

E E 0 SVK/ENG 

City Mejkap Slovenský
/Anglický 

E E 0 SVK/ENG 

SIGNÁL – príbeh slovenského 
(post)konceptuálneho umenia 

Slovenský
/Anglický 

E E 0 SVK/ENG 

ART LABORATÓRIUM 2019 slovenský E 5/E 0 SVK 

Jesenné tvorivé dielne slovenský E 5/E 0 SVK 

Leto v galérii 2019 slovenský E 5/E 0 SVK 

Deň detí slovenský E 5/E 0 SVK 

PechaKucha Night Trnava vol. 29 slovenský E 5/E 0 SVK 

Prednáška Bienále Benátky 2019 – veľká 
výtvarná slávnosť 

slovenský E 5/E 0 SVK 

NEREZ & LUCIA slovenský E 10/E 0 SVK 

Hudba Trnave 2019 slovenský E 10/E 0 SVK 



 

 

 

Pocíť rómsku hudbu s hosťom Jiří 
Stivínom 

slovenský E 10/E 0 SVK 

Festival svetla a tieňa 2019 slovenský E 5/E 0 SVK 

Festival rozhlasovej hry 2019 slovenský E 5/E 0 SVK 

Akordeónový recitál slovenský E 10/E 0 SVK 

Noc literatúry 2019 slovenský E 5/E 0 SVK 

Noc múzeí a galérií 2019 slovenský E 10/E 0 SVK 

Thesaurus - slovenské synagógy 2019 slovenský E 5/E 0 SVK 

Prvý máj – 15. Výročie vstupu do EÚ slovenský E 5/E 0 SVK 

(NE)konferencia GASTROlove 2 slovenský E 5/E 0 SVK 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Cestovny lexikon Slovenskej republiky https://www.lexikon.sk/ Spoločnosť Astor 

Slovakia Welcome Service prináša od roku 1998 informácie o cestovnom ruchu 

prostredníctvom ročenky Cestovný lexikón Slovenskej republiky. Jej zámerom je 

prispieť k prezentácii krajiny a predstaviť ju ako cieľovú destináciu s výnimočnou 

prírodou, historickými pamiatkami, tradičnými regionálnymi ľudovými tradíciami a 

folklórom, bohatú na liečivé pramene a minerálne vody, regionálne kulinárske 

špeciality, adrenalínové športové zážitky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexikon.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  
 KRUTEK, Filip: Signál – príbeh (post)konceptuálneho umenia. In: Flash Art CZ/SK, 

č. 52, 53s. 
 

V zahraničí  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 HUSHÉGHY, Gábor: Viták, tendenciák, fragmentumok. In: Műértő, 6, 201, 1-3s. 
 HUSHÉGHY, Gábor: Viták, tendenciák, fragmentumok. In: Műértő, 6, 201, 1-3s. 
 LÓSKA, Lajos: A koncept őrők (Koncpetuális és posztkonceptuális tendenciák 

a szlovák képzőművészetben. In: Új Műveszét, 7, 2019, 24-27s. 
 TÁTAI, Erzsébet: Signal – konceptuálne a postkonceptuálne tendencie 

v slovenskom umení. In Profil č. 3/2019, 114-141s. 
 TÁTAI,  Erzsébet: SIGNAL – Konceptuális és posztkonceptuális tendeciák 

a szlovak képzőművészetben. In: Balkón 6-7, 2019, 14-23s. 
 Artalk.cz, 14. 10. 2019, Foto report: Mária Balážová v Galérii Jána Koniarka 
 Artnews.hu, 2019.04.19:SIGNAL – Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák 

a szlovák képzőművészetben 
 Artportal: Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák a szlovák 

képzőművészetben 
 jegy.hu:SIGNAL 
 FELDMAN, Max: Permanent Mystifications (The Story of Post-Conceptual Art in 

Slovakia), 30.4.2019, link: http://www.publicseminar.org/2019/04/permanent-
mystifications/ 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 CHMELÍK, Bohumil: Svet obrazov M. Balážovej. In : UNIVERSITAS 

TYRNAVIENSIS 3/2019 
 POLÁČKOVÁ KASAJ, Ľudmila: Juraj Kollár. In: Flash Art č.51, 2019 
 POLÁČKOVÁ KASAJ,  Ľudmila: SKÚTER IV. In: Flash Art č.52, 2019 
 RUSNÁKOVÁ, Katarína: Od umenia aury k umeniu pamäti v trnavskej synagóge. 

In: Profil 2/19 
 ONRUŠKOVÁ, Dáša: Milovníci umenia, toto si nenechajte ujsť: Výstava ponúka 

veľkoformátové obrazy, trnava.dnes24.sk TASR 6. február 2019 
 JURČO, Martin: Galéria pozýva na Prízemie do Kopplovej vily a do Zátišia s 

drapériami v synagóge, Novinky z radnice - marec 2019 
 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Trnava: V Galérii Jána Koniarka sa druhýkrát predstaví Jiří 

Černický, www.tasr.sk, 2.4.2019 
 ONDRUŠOVÁ, Dáša: V galérii sa druhýkrát predstaví intermediálny umelec 

z Čiech, mytrnava.sme.sk, 4. apr 2019 o 12:14 TASR  
Správy RTVS.sk, Sobota 6.04.2019 19:00: Dvojvýstava výtvarných diel v Trnave 

 VACHOVÁ, Lucia: JIŘÍ ČERNICKÝ: OBRAZOBOREC, www.atelierforart.cz, 
Lucie Váchová, 18.4.2019 
BRIŠKA, Peter: Skúter znovu naštartovali, vo štvrtok príďte do galérie, 
mytrnava.sme.sk 11. jún 2019 o 10:46 (R) 

  BRIŠKA, Peter: Beskid: Chceme dostať galériu opäť na mapu Slovenska, 
mytrnava.sme.sk 14. jún 2019 o 14:19  

 BRIŠKA, Peter: Kašpar: Hmotný konzum vieme zachytiť, v rýchlom svete 
technológií sa strácame, mytrnava.sme.sk 14. jún 2019 o 14:19  

 BRIŠKA ,Peter: Beskid chce znova dostať galériu na mapu Slovenska , Trnavské 
noviny,  č. 24, 17.6.2019 

https://artalk.cz/2019/10/14/maria-balazova/
http://artnews.hu/2019/04/19/signal-konceptualis-es-posztkonceptualis-tendenciak-a-szlovak-kepzomuveszetben/
http://artnews.hu/2019/04/19/signal-konceptualis-es-posztkonceptualis-tendenciak-a-szlovak-kepzomuveszetben/
https://artportal.hu/program/signal/
https://artportal.hu/program/signal/
https://www.jegy.hu/program/signal-104685#programInfoTabAnchor
http://www.publicseminar.org/2019/04/permanent-mystifications/
http://www.publicseminar.org/2019/04/permanent-mystifications/
https://trnava.dnes24.sk/milovnici-umenia-toto-si-nenechajte-ujst-vystava-ponuka-velkoformatove-obrazy-321959
https://trnava.dnes24.sk/milovnici-umenia-toto-si-nenechajte-ujst-vystava-ponuka-velkoformatove-obrazy-321959
https://mytrnava.sme.sk/c/22089507/v-galerii-sa-druhykrat-predstavi-intermedialny-umelec-z-ciech.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22089507/v-galerii-sa-druhykrat-predstavi-intermedialny-umelec-z-ciech.html
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/183853#2872
https://www.atelierforart.cz/jiri-cernicky-obrazoborec/
https://www.atelierforart.cz/jiri-cernicky-obrazoborec/


 

 

 

 BRIŠKA, Peter: Svieže a nekonvenčné. Skúter opäť dorazil, Trnavské noviny , 
č.24, 17.6.2019 

 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Trnava: V Koppelovej vile po ôsmich rokoch pristál Skúter 
IV,  tasr.sk 13. júna 2019 16:03 don ima  

 JURČO, Martin: SKÚTER 4, reginazapad.rtvs.sk, Kultúra, 21. 06. 2019 13:43  
  devin.rtvs.sk, Kultúrny denník, 21. 06. 2019 10:26: Akcia mladého umenia – 

Skúter IV, 
 trnava.dnes24.sk, V obrazoch: Medzinárodná prehliadka mladého umenia Skúter 

IV 
 Štúdio Kultúra TA3,  23.7.2019 a repríza sobota 27.7. 19: „ Výstava mladej 

generácie výtvarníkov“, reportáž o Skútri IV, GJK Trnava 
 OPOLDUSOVÁ, Jena: Čím dýcha mladá scéna, Pravda, 25.6.2019, s.7 
 Rádio Devín RTVS, 15. júl 2019 – priamy vstup.; 8.40- 9.00 o akcii SKÚTER 
 Rádiu Devín Bratislava, 20. máj 2019,  priamy vstup o Signále a Skútri 
 Trnavské rádio, 17. jún 2019: Umenie na vine (Skúter a iné aktivity), 1 hod. vstup 
 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Balážovej Ženský dezén je kritikou rodovej nerovnosti 

teraz.sk 11. september 2019 o 10:10 (TASR) 
 JURČO, Martin: Ženský dezén Márie Balážovej, reginazapad.rtvs.sk, Kultúra, 02. 

10. 2019 13:52 
 MATULA, Peter: Výstava diel domácej autorky Márie Balážovej aj o pohľade na 

situáciu dnešných žien, mytrnava.sme.sk, 9. okt 2019 o 11:24  
 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Trnava: V Koppelovej vile je výstava a bude prednáška 

maliara Ivana Csudaia, tasr.sk, 7. novembra 2019 7:30 
 VYDRA, Anton: Detstvo v bublinách, Týždeň.sk, 24. november 2019 
 JURČO, Martin: Ivan Csudai rekapituluje na výstave v galérií svoju tvorbu 

aktuálnymi obrazmi, Novinky z radnice december 2019. január 2020  
 JURČO, Martin: Galéria pozýva na Prízemie do Kopplovej vily a do Zátišia s 

drapériami v synagóge, Novinky z radnice - marec 2019 
 www.trnava-live.sk, 7. apríla 2019:Trnavská Synagóga ožíva príbehom lesa 
 trnavskyhlas.sk, 8.4.2019: 

Mladý výtvarník Jozef Pilát bude vystavovať v trnavskej Synagóge 
 VYDRA, Anton: Vyrúbali im stromy, on sa ich pokúsil zachrániť – umením 

tyzden.sk, 19.4.2019 
 Správy RTVS, Pondelok 22.04.2019 19:00, 00:45:20: V trnavskej Synagóge 

vystavuje Jozef Pilát 
 ONDRUŠOVÁ, Dáša: V trnavskej synagóge sa stretli Herbarium a Adam, 

mytrnava.sme.sk 19. jún 2019 o 9:32 TASR 
 devin.rtvs.sk, Kultúrny denník, 01. 07. 2019 10:33: Hostka Ranného ladenia 1. 7. 

2019, Mira Podmanická Herbarium Miry Podmanickej 
 Príspevok televízie TA3: 16.7.2019 15:04 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3 

Štúdio kultúra zo 16. júla 2019, od 7:30 min 
Rozhovor s Dávidom Hartlom / Projekt Herbárium / Bratislavské divadelné noci / 
Výstava v Bratislavskej synagóge / Šmátranie v širočine / Window gallery v 
Kunsthalle 

 ONDRUŠOVÁ, Dáša: V Trnave sa chystá medzinárodná výstava sochárskej 
tvorby, mytrnava.sme.sk 28. júl 2019 o 17:57 TASR 

 reginazapad.rtvs.sk, 09. 08. 2019 13:37:Sochárske bienále malej plastiky 
 OPOLDUSOVÁ, Jena: Stolička z notebookov? Prečo nie!, kultura.pravda.sk, 

11.09.2019 12:00  

http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190613TBA01546
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190613TBA01546
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/199301/akcia-mladeho-umenia-skuter-iv
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/199301/akcia-mladeho-umenia-skuter-iv
https://trnava.dnes24.sk/galeria/medzinarodna-prehliadka-mladeho-umenia-skuter-iv-83520?page=1
https://trnava.dnes24.sk/galeria/medzinarodna-prehliadka-mladeho-umenia-skuter-iv-83520?page=1
https://www.teraz.sk/spravy/balazovej-zensky-dezen-je-kritikou/417797-clanok.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22232044/vystava-diel-domacej-autorky-marie-balazovej-aj-o-pohlade-na-situaciu-dnesnych-zien.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22232044/vystava-diel-domacej-autorky-marie-balazovej-aj-o-pohlade-na-situaciu-dnesnych-zien.html
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20marec%2019.pdf
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20marec%2019.pdf
https://www.trnava-live.sk/2019/04/07/trnavska-synagoga-oziva-pribehom-lesa/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26075-mlady-vytvarnik-jozef-pilat-bude-vystavovat-v-trnavskej-synagoge.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26075-mlady-vytvarnik-jozef-pilat-bude-vystavovat-v-trnavskej-synagoge.htm
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/185770?fbclid=IwAR0dxhSDvdXvWVpWFkcxOj4U84MMXVwsFEKW8IukXWv7nfJp3SivNSxy88g#2738
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/185770?fbclid=IwAR0dxhSDvdXvWVpWFkcxOj4U84MMXVwsFEKW8IukXWv7nfJp3SivNSxy88g#2738
https://mytrnava.sme.sk/c/22148882/v-trnavskej-synagoge-sa-stretli-herbarium-a-adam.html
http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/199828/herbarium-miry-podmanickej?fbclid=IwAR3rNdzQbokds-DCjLDFehDfN5ovj997-rTqkC8z4-06ek4skXbLi-TyGNs
https://mytrnava.sme.sk/c/22176972/v-trnave-sa-chysta-medzinarodna-vystava-socharskej-tvorby.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22176972/v-trnave-sa-chysta-medzinarodna-vystava-socharskej-tvorby.html
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura/202747/socharske-bienale-malej-plastiky


 

 

 

 www.rtvs.sk, Správy RTVS, Nedeľa 25.08.2019 19:00:00:46:46 Bienále plastiky 
malého formátu v Trnave  

 TA3, Štúdio kultúra z 13. augusta 2019, od 4.40 min: 
Kto je ďalší? - film o kyberšikane / 3D reflexie / Finalisti Ceny Oskára Čepána / 
Farebný svet Daniela Brogyányiho / Silent Piano Experience / Výstava Nebáť sa 
moderny!13.8.2019 15:00 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3 

 ONDRUŠOVÁ, Dáša: V trnavskej synagóge vystavuje Trnavčanka Marta 
Matejková Vjatráková, mytrnava.sme.sk, 17. okt 2019 o 11:25 TASR 

 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Trnava: V synagóge vystavuje trnavská rodáčka Lucia 
Veselá, tasr.sk, 28. novembra 2019 12:35 

 JURČO, Martin: Marta  Matejková Vjatráková zachytila atmosferické javy v skle 
a priestore, Novinky z radnice /november 2019  

 JURČO, Martin: Spomienky na November´ 89  a Dobrodružná  situácia v 
synagóge na Halenárskej ulici, Novinky z radnice / december 2019  

 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Slovenskí konceptualisti sa predstavujú v 
budapeštianskom Ludwig Museu ,www.teraz.sk /TASR 
 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 HUSHÉGHY, Gábor: Viták, tendenciák, fragmentumok. In: Műértő, 6, 201, 1-3s. 
 HUSHÉGHY, Gábor: Viták, tendenciák, fragmentumok. In: Műértő, 6, 201, 1-3s. 
 LÓSKA, Lajos: A koncept őrők (Koncpetuális és posztkonceptuális tendenciák 

a szlovák képzőművészetben. In: Új Műveszét, 7, 2019, 24-27s. 
 TÁTAI, Erzsébet: Signal – konceptuálne a postkonceptuálne tendencie 

v slovenskom umení. In Profil č. 3/2019, 114-141s. 
 TÁTAI,  Erzsébet: SIGNAL – Konceptuális és posztkonceptuális tendeciák 

a szlovak képzőművészetben. In: Balkón 6-7, 2019, 14-23s. 
 Artalk.cz, 14. 10. 2019, Foto report: Mária Balážová v Galérii Jána Koniarka 
 Artnews.hu, 2019.04.19:SIGNAL – Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák 

a szlovák képzőművészetben 
 Artportal: Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák a szlovák 

képzőművészetben 
 jegy.hu:SIGNAL 
 FELDMAN, Max: Permanent Mystifications (The Story of Post-Conceptual Art in 

Slovakia), http://www.publicseminar.org/2019/04/permanent-mystifications/  
30.4.2019, 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 POLÁČKOVÁ KASAJ, Ľudmila: Juraj Kollár. In: Flash Art č.51, 2019 
 POLÁČKOVÁ KASAJ,  Ľudmila: SKÚTER IV. In: Flash Art č.52, 2019 

 
Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Súbor Solamente Naturali prejde s projektom Thesaurus 

synagógy, začína v Trnave, TASR.sk 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/195972
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/195972
https://mytrnava.sme.sk/c/22238531/v-trnavskej-synagoge-vystavuje-trnavcanka-marta-matejkova-vjatrakova.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22238531/v-trnavskej-synagoge-vystavuje-trnavcanka-marta-matejkova-vjatrakova.html
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20191128TBB00192
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20191128TBB00192
https://www.teraz.sk/kultura/slovenski-konceptualisti-sa-predstavuj/391280-clanok.html
https://www.teraz.sk/kultura/slovenski-konceptualisti-sa-predstavuj/391280-clanok.html
https://artalk.cz/2019/10/14/maria-balazova/
http://artnews.hu/2019/04/19/signal-konceptualis-es-posztkonceptualis-tendenciak-a-szlovak-kepzomuveszetben/
http://artnews.hu/2019/04/19/signal-konceptualis-es-posztkonceptualis-tendenciak-a-szlovak-kepzomuveszetben/
https://artportal.hu/program/signal/
https://artportal.hu/program/signal/
https://www.jegy.hu/program/signal-104685#programInfoTabAnchor
http://www.publicseminar.org/2019/04/permanent-mystifications/
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190423TBB00145
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190423TBB00145


 

 

 

 ONDRUŠOVÁ, Dáša: Začína sa festival Hudba Trnave, je poctou cimbalu, 
mytrnava.sme.sk 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mytrnava.sme.sk/c/22266213/zacina-sa-festival-hudba-trnave-je-poctou-cimbalu.html


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GJK v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov GJK za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Brno Česko 11.1.2019 V.Beskid (riaditeľ) - Oponentúra 
habilitačnej práce 

4 Ostrava Česko 30.1-1.2.2019 V.Beskid (riaditeľ) - Kurátorstvo 
a otvorenie výstavy J.Vasilko 

5 Praha Česko 12.-13.2.2019 V.Beskid (riaditeľ) - Kurátorom 
komentovaná prehliadka SONDA 1 

6 Praha, 
Budapešť 

Česko, 
Maďarsko 

7.-8.3.2019 V.Beskid (riaditeľ) -Príprava výstavy 
Signál – POSTKONCEPTUÁL SLOVAK 
ART 

7 Praha Česko 25.3.2019 V.Beskid (riaditeľ) - Inštalovanie, 
stretnutie s J.Černickým-SKÚTER 3 

8 Praha, 
Humpulec, 
Brno 

Česko 29.3.2019 R.Dóka (depozitár, vodič) -Dovoz diel 
k výstave J. Černický 

9 Praha, 
Humpulec, 
Brno 

Česko 29.3.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič) - Dovoz 
diel k výstave J. Černický 

10 Praha, Brno Česko 1.4.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- dovoz 
výstavy J.Černický 

11 Praha, Brno Česko 1.4.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- dovoz 
výstavy J.Černický 

12 Budapešť Maďarsko 15. -
18.4.2019 

V.Beskid (riaditeľ)-inštalovanie výstavy 
SIGNÁL (Ludwig Múzeum Budapest) 

13 Budapešť Maďarsko 18.4.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- Vernisáž 
výstavy SIGNÁL  

14 Budapešť Maďarsko 18.4.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- 
Vernisáž výstavy SIGNÁL, pracovné 
stretnutie s kurátorkou múzea 

15 Budapešť Maďarsko 18.4.2019 Z. Dohnalová (PR) -Vernisáž výstavy 
SIGNÁL, fotografovanie vernisáže 

16 Budapešť Maďarsko 18.4.2019 R.Popelár (kurátor)-Vernisáž výstavy 
SIGNÁL, pracovné stretnutie 
s kurátorkou múzea  

18 Ústí nad 
Labem, 
Praha 

Česko 29.-30.4.2019 V.Beskid (riaditeľ)-člen medzinárodnej 
komisie, súťaž EXIT 2019, ÚJEP, 
stretnutie s galeristom p.Novotným- 
SKÚTER 

19 Budapešť Maďarsko 16.-17.5.2019 V.Beskid (riaditeľ)-komentovaná 
prehliadka výstavy SIGNÁL, rokovanie 
veľvyslanec p.Hamšík, stretnutie 
riaditeľka Slovenského inštitútu 
I.Šipošová, stretnutie umelci SKÚTER 

20 Budapešť Maďarsko 16.5.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)-dovoz výstavy 
SKÚTER 

21 Budapešť Maďarsko 16.5.2019 Z. Dohnalová (PR) -nafotenie výstavy 
SIGNÁL 

22 Viedeň Rakúsko 21.5.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)-vodič 



 

 

 

23 Viedeň Rakúsko 21.5.2019 Z. Dohnalová (PR)- prac. stretnutie 
s kurátorom M.Halákom, Belveder, 
prieskum privátnych galérií, významných 
kultúrnych inštitúcií KHM, Wiener 
Secession, koncepcia, technické 
zázemie 

24 Viedeň Rakúsko 21.5.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- prac. 
stretnutie s kurátorom M.Halákom, 
Belveder, prieskum privátnych galérií, 
významných kultúrnych inštitúcií KHM, 
Wiener Secession, koncepcia, technické 
zázemie 

25 Viedeň Rakúsko 21.5.2019 P.Boledovič (odb.pracovník)-prac. 
stretnutie s kurátorom M.Halákom, 
Belveder, prieskum privátnych galérií, 
významných kultúrnych inštitúcií KHM, 
Wiener Secession, koncepcia, technické 
zázemie 

26 Budapešť, 
Košice 

Maďarsko 7.6.2019 V.Beskid (riaditeľ)-odvoz diel účastníkov 
výstavy SKÚTER IV 

31 Budapešť, 
Košice 

Maďarsko 7.6.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- odvoz diel 
účastníkov výstavy SKÚTER IV 

27 Brno, 
Humpulec, 
Praha 

Česko 4.6.2019 R.Dóka (depozitár, vodič) –odvoz 
výstavy J. Černický, dovoz výstavy 
SKÚTER 

28 Brno, 
Humpulec, 
Praha 

Česko 4.6.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- odvoz 
výstavy J. Černický, dovoz výstavy 
SKÚTER 

29 Brno, Praha Česko 6.6.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- Druhá časť 
odvoz výstavy J. Černický, dovoz 
výstavy SKÚTER  

30 Brno, Praha Česko 6.6.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- Druhá 
časť odvoz výstavy J. Černický, dovoz 
výstavy SKÚTER 

32 Brno Česko 21.6.2019 V.Beskid (riaditeľ)-rokovanie riaditeľ 
Moravská galéria J.Press, šéfkurátorka 
Galérie Hodonín Dr. Tunklová 

33 Budapešť Maďarsko 23..24.6.2019 V.Beskid (riaditeľ)- deinštalácia, paketáž 
výstavy SIGNÁL 

34 Brno Česko 21.6.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- rokovanie 
riaditeľ Moravská galéria J.Press, 
šéfkurátorka Galérie Hodonín Dr. 
Tunklová 

35 Brno Česko 21.6.2019 Z. Dohnalová (PR)- rokovanie riaditeľ 
Moravská galéria J.Press, šéfkurátorka 
Galérie Hodonín Dr. Tunklová, stretnutie 
kurátorka M.Silvestrová, výstava 
J.Rajlich 2020 KV 

36 Klatovy, 
Plzeň 

Česko 27.-29.6.2019 V.Beskid (riaditeľ)-príprava výstavy CITY 
MEJKAP 

42 Praha, Brno Česko 27.8.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)-odvoz diel 
výstavy SKÚTER 

43 Praha, Brno Česko 27.8.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- odvoz 
diel výstavy SKÚTER 



 

 

 

48 Budapešť Maďarsko 3.9.2019 V.Beskid (riaditeľ)-odvoz výstavy 
SKÚTER 

49 Budapešť Maďarsko 3.9.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- odvoz 
výstavy SKÚTER 

50 Klatovy  Česko 4.-7.9.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)-
príprava výstavy, inštalovanie CITY 
MEJKAP 

51 Klatovy Česko 4.-7.9.2019 V.Beskid (riaditeľ) -príprava výstavy, 
inštalovanie CITY MEJKAP 

53 Viedeň Rakúsko 27.9.2019 V.Beskid (riaditeľ)- rokovanie Mgr.art M. 
Halák Belveder, zahraničný galeristi 
v rámci veľtrhu Vienna Contemporary 

54 Ústí nad 
Labem, 
Ostrava 

Česko 1.-3.10.2019 V.Beskid (riaditeľ)- člen medzinárodnej 
komisie, súťaž EXIT 2019, ÚJEP, GUVO 
Ostrava Dr. Jiří Júza spolupráca na 
výstavnom projekte 2020 

55 Viedeň Rakúsko 27.9.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- 
rokovanie Mgr.art M. Halák Belveder, 
zahraničný galeristi v rámci veľtrhu 
Vienna Contemporary 

56 Viedeň Rakúsko 27.9.2019 Z. Dohnalová (PR)- rokovanie Mgr.art M. 
Halák Belveder, zahraničný galeristi 
v rámci veľtrhu Vienna Contemporary 

60 Brno, 
Humpulec 

Česko 18.10.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- zúčastnil sa 
ako vodič 

61 Brno, 
Humpulec 

Česko 18.10.2019 Z. Dohnalová (PR)- pracovné stretnutia: 
M. Silvestrová, S. Lisonová, M. 
Třeštíková (Moravská Galéria) – výstava 
J. Rajlich, prac. stretnutie kurátori 
výstavy Retina (Gal.8smička, Humpulec) 

63 Praha  Česko 29.30.2019 V.Beskid (riaditeľ)- pracovné stretnutie, 
výstava R.Runták v KV, rokovanie D. 
Pitín Rudolfínum 

64 Viedeň Rakúsko 31.10.2019 R.Dóka (depozitár, vodič)- zúčastnil sa 
ako vodič, prezentácie TT SK Hoffburg 

66 Trutnov Česko 25.-28.2019 V.Beskid (riaditeľ)-Inštalovanie výstavy 
CITY MEJKAP (reinštalácia z Klatov) 

67 Trutnov Česko 25.-28.2019 F.Krutek (historik umenia, vodič)- 
Inštalovanie výstavy CITY MEJKAP 
(reinštalácia z Klatov) 

68 Praha Česko 28.-
29.11.2019 

M.Stolárik (kurátor)- pracovné stretnutia 
výstava ANTROPORARY – S.Ember 
(Meet factory), P.Malinová. R.Brousil, 
Š.Koudelová 

69 Valašské 
Medziříčí 

Česko 3.4.12.2019 V.Beskid (riaditeľ)-inštalovanie 
a kurátorské otvorenie výstavy M. 
Kvetan – Resaning  

     
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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:  do 30.4.2019 PhDr. Štefan Zajíček 
 od 1.5.2019 Mgr. Roman Popelár 
 

 

 
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 vizuálneho 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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 159.057 159.057 150.537 94,64 

620 Odvody 49.064 49.064 47.871 97,57 

630 Tovary a služby 72.573 91.057 53.883 74,25 

640 Bežný transfer 471 471 471 100 

SPOLU 281.165 299.649 252.762 84,35 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZG za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 40.000 10.180 1.900 18,66 

HIM - - - - 

SPOLU 40.000 10.180 1.900 18,66 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZG za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

.A.P.W.Kubínčan: 
Poľovník. 1940-1944, 
tuš, papier -  nákup  

- 850 - - - 

Rudolf Janák: 
humanoid 20062019. 
2019, akryl, tuš, plátno 
-nákup  

- 1.200 - - - 

Projekt dokument. k 
elektroinštalácii 

1.900 - - - - 

SPOLU 1.900 2.050  - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZG za rok 2019 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 - - - - - 

 



 

 

 

 
Tržby a vlastné výnosy   1.030,5 € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZG z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 
FPU 
Bratislava 

Akvizícia obrazu 
Jána Mudrocha 
Hlava ženy.1940 

1.425 € 1.400 € - KV 

2 

FPU 
Bratislava 

Akvizícia piatich 
kresieb Jána 
Mudrocha: Stojaci 
akt. 1930; Hlava 
ženy.1930; 
Sediaca. Okolo 
1930; Hlava ženy. 
Okolo 1930; 
Odchádzajúca. 
Okolo 1930 

4.750 € 4.500 € - KV 

3 

FPU 
Bratislava  

Akvizícia ďalších 
piatich kresieb 
Jána Mudrocha 
Hlava ženy. 1936; 
Stojaci akt. 1940; 
Sediaci akt. 1940; 
Hlava ženy. 
Okolo 1940; 
Hlava ženy. 
Okolo 1940 

4.750 €  4.200 € - KV 

4 

FPU 
Bratislava 

10. trienále 
poslucháčov 
umeleckých škôl 
Talenty, Katedra 
dizajnu nábytku 
a interiéru 
Drevárskej fakulty 
TU vo Zvolene  

4.304 € - - BV 

5 

FPU  
Bratislava 

Obraz. Ateliér 
klasických 
maliarskych 
disciplín 
profesora Ľ. 
Hološku na FVU 
AU v Banskej 
Bystrici  

3.404 € - - BV 

6 

FPU  
Bratislava 

Publikácia 
k jubilejnej 
výstave VII. 
stretnutie 
umelcov Záhoria 
k 35. výročiu 
vzniku ZGJM 
v Senici 

4.304 € - - BV 

SPOLU BV - -  

SPOLU KV 10.100 € -  

 



 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ZG za rok 2019 

Celkový počet objektov Názov objektu 
Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 
Kaštieľ 

Machatka 

rekonštrukciu 
fasády budovy 

kaštieľa 
1.900 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme ZG za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZG v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

7.943 6.114 - 273 54 96 285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 

Expozície  
 
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici vzhľadom na obmedzené priestory kaštieľa 
Machatka, ktorý je jej sídlom nedisponuje stálou expozíciou vo svojich priestoroch.  
 
Vlastné expozície mimo galérie (externé expozície) 
 
Galéria Júliusa Koreszku 
rok sprístupnenia: 1991 
kurátor: Božena Juríčková 
miesto realizácie: Skalica, Záhorské múzeum 
odbor:  výtvarné umenie 
výstup:  
počet návštevníkov: 1.145 
 
Expozícia predstavuje výber z pozostalosti 
Júliusa Koreszku, ktorej podstatná časť sa 
zakúpila v r. 1975  pre zbierky budúcej (dnešnej) Záhorskej galérie v Senici. Trvalo 
inštalovaná je v Jurkovičovom kultúrnom dome v Skalici v rámci stálej expozície 
Záhorského múzea. V súvislosti s reinštaláciou časti zbierkového fondu ZM bola 
kolekcia Koreszkových diel 26.4.2018 čiastočne zredukovaná a obmenená.  
  
 
Výstavy 

 
Karol Molnár: Obrazy z Česka, Francúzska, 
Anglicka a  Slovenska k 115. výročiu narodenia 
umelca, 100. výročiu vzniku Československej 
republiky a  25. výročiu vzniku Slovenskej 
republiky 
6.12.2018 – 27.1.2019  
vernisáž: pokračovanie výstavy z roku 2018 
kurátor: Štefan Zajíček  
miesto konania: Senica, ZGJM 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 562 
 
Ukončenie súbornej výstavy významného maliara Karola Molnára (1903-1981), 
pôvodom z Brezovej pod Bradlom, absolventa AVU v Prahe u prof. J. Obrovského 
a prof. F. Kupku v Paríži. Bol príslušníkom čs. západného odboja v druhej svetovej 
vojne vo Francúzsku a Anglicku. Výstava bola pripravená od záštitou Ministerstva 
kultúry SR. Vystavených bolo 98 obrazov umelca zo zbierok troch slovenských 
zberateľov. 
 



 

 

 

ARTÉRIA:  Hommage  á  Ján Mudroch, XXVII. 
členská výstava Umeleckej besedy 
slovenskej  
7.2. – 24.3.2019 
vernisáž: 7.2.2019 o 17.00 h. 
kurátori: Štefan Zajíček, Štefan Orth 
miesto konania: Senica, ZGJM, Galéria 
v podkroví ZUŠ   
odbor: výtvarné umenie    
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 929 
 
Obsiahla spoločná výstava 155 diel súčasnej tvorby 76 vystavujúcich členov najmä  
dominujúceho maliarstva, potom oveľa menej sochárstva a ojedinele zastúpenej 
grafiky, dizajnu, keramiky, textilu usporiadaná  k 110. výročiu narodenia svojho 
dlhoročného predsedu výtvarného odboru Jána Mudrocha v rokoch 1946-1950.  
Výstava bola pripravená pod záštitou Ministerstva kultúry SR 
                                                                                                                             
10. trienále poslucháčov umeleckých škôl  
Talenty. Katedra dizajnu nábytku a interiéru  
Drevárskej fakulty Technickej univerzity  
vo Zvolene   
4.4. – 16.5.2019 
vernisáž: 4.4.2019 o 17.00 h. 
kurátor:  Dana Janáčková 
miesto konania: Senica, ZGJM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, skladačka, katalóg 
počet návštevníkov: 930 
 
10. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty tentoraz predstavilo Katedru dizajnu 
nábytku a interiéru Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Zastúpené boli najmä rôzne 
modifikované plastické koncepty nábytkovej a interiérovej tvorby, ktoré boli logicky 
doplnené plošným rozvrhom v podobe posterov. Modely tlmočili mnohé názorové 
polohy a pestrosť foriem reflexie, popreli jednotnosť štýlu i prehnaný rešpekt 
k materiálom.  
 
QUOD TENEBRIS LUCEAT: Jozef Srna,  
Pavol Stručka, Vladislav Zabel 
17.5. – 28.7.2019 
vernisáž: 17.5.2019 o 17.00 h. 
kurátor: Božena Juríčková 
miesto konania: Senica, ZGJM    
odbor: výtvarné umenie   
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 780 
 
Na výstave sa prezentovali Jozef Srna, Pavol Stručka, Vladislav Zabel - trojica 
generačne príbuzných autorov (nar. v 2. pol. 70. rokov), absolventov bratislavskej 
VŠVU. Ich spoločnú kľúčovú platformu predstavujú špecifické citácie a odkazy na 



 

 

 

historickú maľbu ako východisko pre individuálny program v dvoch základných 
rovinách: v okruhu dominantných figurálnych kompozícií a paralelne v línii o niečo 
lyrickejšie monitorovanej krajinárskej tvorby.  
 
 
František Bohunický: REST/LESS  
9.8. – 29.9.2019             
vernisáž: 9.8.2019 o 18.00 h. 
kurátor: Filip Krutek 
miesto konania: ZGJM v Senici   
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 861 
 
Názov výstavy REST/LESS v sebe kumuluje dva tvorivé autorské princípy Františka 
Bohunického. Na jednej strane nepokojná, neustále rozvažujúca povaha autora 
(restless), na strane druhej deficit odpočinku (rest less) ako výsledok manuálnej práce 
a rodičovských povinností. 
 
OBRAZ. Ateliér klasických maliarskych 
disciplín profesora Ľudovíta Hološku na FVU 
AU v Banskej Bystrici   
10.10. – 24.11.2019 
vernisáž: 10.10.2019 o 17.00 h. 
kurátori: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: výtvarné umenie   
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 879 
 
Výstava, ktorá mala celoslovenský charakter, predstavuje vôbec prvý pokus 
o komplexnejšie zhodnotenie výsledkov pedagogickej práce prof. Hološku na škole, 
kde pôsobí od r. 2001 a kde vychoval vyše 60 absolventov z rôznych oblastí 
Slovenska. Zamerala sa na profiláciu ateliéru jeho špecifické znaky a prínos Ľ. Hološku 
do kontextu vysokoškolského umeleckého vzdelávania u nás.   
 
VII. stretnutie umelcov Záhoria k 35. výročiu  
vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha  
v Senici   
6.12.2019 – 1.3.2020 
vernisáž: 6.12.2019 o 17.00 h. 
kurátori: Štefan Zajíček, Dana Janáčková  
miesto konania: Senica, ZGJM, Galéria  
v podkroví ZUŠ v Senici    
odbor: výtvarné umenie   
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 962 
 
Tridsaťpäťročné jubileum galérie bolo opäť skvelou príležitosťou k stručnej bilancii jej 
doterajšej činnosti. Prezentácie sa zúčastnilo 56 autorov so 113 dielami najrôznejšie 



 

 

 

spätých so Záhorím. Výstavu charakterizoval široký diapazón výtvarných postupov 
autorov, počnúc od menej zastúpených realistickejších názorov, cez mnohotvárne 
znakové a intermediálne vyjadrenia až po abstraktnejšie fantazijné tvorivé prístupy.          
 

 
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
Karol Molnár: Obrazy z Česka, Francúzska, 
Anglicka a  Slovenska k 115. výročiu 
narodenia umelca, 100. výročiu vzniku 
Československej republiky a  25. výročiu 
vzniku Slovenskej republiky 
15.1. – 31.1.2019 
vernisáž: 15.1.2019 o 17.00 h. 
kurátor: Štefan Zajíček 
miesto konania: Bratislava, Dvorana MK SR  
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát, publikácia 
počet návštevníkov: 950 
 
Repríza súbornej výstavy obrazov Karola Molnára prezentovala zúžený výber tých 
najkvalitnejších obrazov umelca. Obrazy tohto účastníka čs. západného odboja 
s maliarskym zobrazením leteckej bitky o Anglicko v druhej svetovej vojne pochádzajú 
zo zbierok troch slovenských zberateľov.  
 
 
Karol Molnár: Obrazy z Česka, Francúzska, 
Anglicka a Slovenska  
k 115. výročiu narodenia umelca, 100. výročiu  
vzniku Československej republiky a  25. výročiu  
vzniku Slovenskej republiky 
12.2. – 14.3.2019 
vernisáž: 12.2.2019 o 17.00 h. 
kurátor: Štefan Zajíček 
miesto konania: Brezová pod Bradlom, ZUŠ 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát, publikácia 
počet návštevníkov: 160 
 
Druhá repríza jubilejnej výstavy obrazov Karola Molnára opäť v zúženom výbere 38 
vybraných najlepších obrazov od troch slovenských zberateľov. Výstava bola 
pripravená v cykle Umelci Záhoria pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky.  
 



 

 

 

ORTHS obrazy a objekty  
29.3. – 27.4.2019                                             
vernisáž: 29.3.2019 o 16.00 h. 
kurátor: Božena Juríčková 
miesto konania: Senica, Galéria v podkroví  
ZUŠ Senica 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 380 
 
V podobe family prezentácie predstavila  sa umelecká rodina Orthovcov, ktorá od roku 
1979 pôsobí v Senici. Maliar, pedagóg a kurátor, člen Umeleckej besedy slovenskej 
Štefan Orth st., vystavoval výber z najnovšej tvorby v sprievode svojich dvoch synov 
Martina a Štefana ml., ktorí sa popri profesijnej a tiež výtvarnej aprobácii – 
reštaurovaní – venujú aj voľnej tvorbe. Výberom tvorby sa predstavila i najnovšia 
členka rodiny Kristína Orth Minčíková. Spoločnou realizačnou databázou všetkých 
autorov je predovšetkým médium klasickej dvojrozmernej maľby a kresby. 
 
Bienále plastiky malého formátu 2019  
11.4. – 9.6.2019 
vernisáž: 11.4.2019 
kurátor: Roman Popelár 
miesto konania: Oščadnica, Kysucká galéria  
výstup: pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: cca. 600 
 
6. ročník projektu putoval v r. 2019-20 po 
slovenských regionálnych galériách. Zúčastnilo 
sa ho 20 oslovených autorov z 5 európskych krajín (SK, CZ, PL, D, UA). Zameraný bol 
na aktuálne podoby komorného sochárstva (objekt, plastika, socha) s presahom 
k novým technológiám (CNC fréza, 3D scanner).  
 
Robert Haček: k 85. výročiu narodenia maliara 
11.4. – 5.5.2019   
vernisáž: 11.4.2019 o 17.00 h. 
kurátor: Štefan Zajíček 
miesto konania: Malacky, Galéria Mestského centra kultúry 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 210 
 
Jubilejná retrospektívna výstava vybraných obrazov maliara, pôvodom z Plaveckého 
Štvrtku (nar. 1934), kde aj trvale žije. Podáva prehľad jeho maliarskej tvorby 
dynamického, impresívneho štetcového rukopisu najmä v zobrazení krajiny, či už 
domácej záhorskej, ďalej bratislavskej, potom krajiny z Detvy, Vlkolínca, končiac 
abstraktnými kompozíciami a kvetinovým zátiším.   
 



 

 

 

Ľubomír Miča: Reflexie 
16.5. – 23.6.2019 
vernisáž: 16.5.2019 o 17.00 h. 
kurátorka: Božena Juríčková 
miesto konania: Břeclav, Synagóga  
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 410 
 
Na výstave, organizovanej v spolupráci s Mestským múzeom a galériou Břeclav sa 
autor prezentoval najnovšou kolekciou z rozpätia posledných 2-3 rokov. Dlhodobou 
autorskou stratégiou Ľ. Miču je richterovsky citovaná štrukturálna abstrakcia. Klasickú 
maliarsku techniku – olej – posúva do atypických výrazových i technologických väzieb, 
kde kľúčovú rolu zohráva spontánny prednes na pomedzí gestickej maľby. Vystavená 
tvorba naznačila i nové technické postupy realizované na báze maliarskeho sgrafita. 
 
Erinnerung – Abbild – Form 
7.6. – 7.7.2019 
vernisáž: 7.6. 2019 
kurátori: Roman Popelár, Stefan Meisl  
miesto konania: Kunstverein Passau (D),  
Heilliggeistgasse 4   
odbor: vizuálne umenie (site-specific instalácia,  
veľkoformátová grafika, objekt) 
výstup: výstava, informačný katalóg  
počet návštevníkov: cca. 1.400  
 
Výstava v kurátorskej koncepcii Romana Popelára (SK) a Stefana Meisla (D) 
predstavila tematicky k názvu výstavy zameranú tvorbu piatich slovenských (Fero 
Király, Monika Kubinská, Bohuš Kubinský, Róbert Makar, Kateřina M. Václavková) 
a dvoch nemeckých autorov (Helene Tschacher a Matthias Stroeckel).  
 
Bienále plastiky malého formátu 2019 
1.8. – 15.9.2019 
vernisáž: 1.8. 2019 o 18.00 h. 
kurátor: Roman Popelár  
miesto konania: Trnava, Synagóga – Centrum 
súčasného umenia, Galéria Jána Koniarka   
odbor: súčasné umenie (komorné sochárstvo) 
výstup: výstava, plnofarebný katalóg  
počet návštevníkov: cca. 600-700  
 
Prvá reinštalácia 6. ročníka projektu, ktorý putoval v r. 2019-20 po slovenských 
regionálnych galériách. Zúčastnilo sa ho 20 oslovených autorov z 5 európskych krajín 
(SK, CZ, PL, D, UA). Zameraný bol na aktuálne podoby komorného sochárstva (objekt, 
plastika, socha) s presahom k novým technológiám (CNC fréza, 3D scanner).  
 



 

 

 

Bienále plastiky malého formátu 2019 
26.9. – 6.11.2019 
vernisáž: 26.9. 2019 o 17.00 h.   
kurátor: Roman Popelár  
miesto konania: Martin, Turčianska galéria 
odbor: súčasné umenie (komorné sochárstvo) 
výstup: výstava, plnofarebný katalóg  
počet návštevníkov: cca. 300-400 
 
Druhá reinštalácia 6. ročníka projektu, ktorý 
putoval v r. 2019-20 po slovenských regionálnych galériách. Zúčastnilo sa ho 20 
oslovených autorov z 5 európskych krajín (SK, CZ, PL, D, UA). Zameraný bol na 
aktuálne podoby komorného sochárstva (objekt, plastika, socha) s presahom k novým 
technológiám (CNC fréza, 3D scanner).  
 
Daniel Gálik 1919 – 2019, Scénograf    
a sochár 
11.9. – 22.11.2019 
vernisáž: 11.9.2019 o 16.00 h. 
kurátor: Božena Juríčková  
miesto konania: Myjava, SNM-Múzeum SNR 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát, skladačka, info-panel 
počet návštevníkov: 191 
 
Komorná výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia významného scénografa 
a sochára Daniela Gálika v novo rekonštruovaných priestoroch múzea SNR, 
opierajúca sa o zbierkové fondy poriadajúcich inštitúcií – SNM – Múzea SNR v Myjave 
a Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici, Divadelného ústavu v Bratislave a diela zo 
súkromného majetku. Výberovo prezentovala všetky základné okruhy jeho diela: 
predovšetkým scénografické návrhy, tiež voľnú komornú plastiku, kresbu a koláž. 
 
Obraz. Ateliér klasických maliarskych 
disciplín profesora Ľudovíta Hološku na FVU 
AU v Banskej Bystrici 
10.12.2019 – 2.2.2020 
vernisáž:10.12.2019, výstava bola sprístupnená  
miesto konania: Oščadnica, Kysucká galéria  
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 120 
 
Reinštalácia výstavy Obraz. Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora 
Ľudovíta Hološku. Obrazová kolekcia 46 autorov redukovaná na priestorové 
podmienky Kysuckej galérie v Oščadnici. Výstava bola sprístupnená 10.12.2019. 
Termín trvania výstavy do 2.2.2020.  
 
 
 
 



 

 

 

Vernisáže 
 
ARTÉRIA. Hommage á Ján Mudroch. XXVII. členská výstava UBS (7.2.2019 
o 17.00 h.) 
miesto konania: Senica, ZGJM 
počet návštevníkov: 97 
Súčasní členovia Umeleckej besedy slovenskej si stodesaťročné jubileum narodenia 
svojho predsedu výtvarného odboru Jána Mudrocha uctili vlastnou tvorbou. 
V hudobnom  programe vernisáže výstavy účinkovali pedagógovia ZUŠ Senica. 
 
10. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty (4.4.2019 o 17.00 h.) 
miesto konania: Senica, ZGJM 
počet návštevníkov: 112 
Výstava študentov Katedry dizajnu nábytku a interiéru poriadaná v rámci trienále 
Talenty a k 30. výročiu nežnej revolúcie. V hudobnom programe vernisáže výstavy  
účinkovali Viera Šusteková a Peter Kavický. 
 
Quod Tenebris Luceat. J. Srna, P. Stručka, V. Zabel (17.5.2019 o 17.00 h.) 
miesto konania: Senica, ZGJM 
počet návštevníkov: 84 
Slávnostné otvorenie výstavy troch generačne príbuzných autorov: Jozefa Srnu, Pavla 
Stručku a Vladislava Zabela. Otvorenie: Mgr. Roman Popelár, riaditeľ ZG, úvodné 
slovo B. Juríčková, kurátorka výstavy, hudobný program Alexandra Kubinová 
 
František Bohunický REST/LESS (9.8.2019 o 18.00 h.) 
miesto konania: Senica, ZGJM 
hudobná skupina LAMPS 
počet návštevníkov: 91 
Výstavný projekt rest/less je prierezom tvorby sochára mladej generácie Františka 
Bohunického, ktorý sa programovo pohybuje na poli klasického sochárstva 
s parciálnymi presahmi smerom k interaktívnym objektom. 
 
Obraz. Ateliér klasických maliarskych disciplín prof. Ľ. Hološku na FVU AU 
v Banskej Bystrici (10.10.2019 o 17.00 h.) 
miesto konania: Senica, ZGJM 
počet návštevníkov: 124 
Otvorenie Mgr. R. Popelár - riaditeľ galérie, úvodné slovo: B. Juríčková, prof. Ľ. 
Hološka – kurátori výstavy, hudobný program Mirka Gáfriková, Katarína Sadloňová 
 
VII. stretnutie umelcov Záhori ak 35. výročiu vzniku ZGJM v Senici (6.12.2019 
o 17.00 h.) 
miesto konania: Senica, ZGJM 
počet návštevníkov: 98 
Výstava VII. stretnutie umelcov Záhoria pripravená k 35. výročiu založenia galérie 
prezentovala umelcov rôznym spôsobom spätých s regiónom. V hudobnom 
programe vernisáže výstavy účinkovali sestry Kurinové. 
 
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Intermezo – koncert Ensemble Ricercata 
(29.3.2019) 
organizátor: InMusic o.z., TTSK, ZGJM 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát, skladačka 
počet návštevníkov: 65 
 
Dňa 29. marca 2019 sa v Záhorskej galérii 
Jána Mudrocha v Senici uskutočnil 
v spolupráci s Mobilným kultúrnym centrom 
koncert mimoriadnych hudobných osobností 
INTERMEZZO v podaní Ensemble Ricercata.  
Podujatie sa konalo v rámci projektu Mobilného kultúrneho centra, ktoré z verejných 
zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.  
 
Koncert víťazov a sólistov víťazov súťaží 
ZUŠ  
(19.5.2019) 
organizátor: ZUŠ Senica, ZGJM 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 85 
 
Každoročne v rámci Dní Medzinárodného dňa 
múzeí a galérií ICOM Záhorská galéria Jána 
Mudrocha v Senici  v spolupráci so ZUŠ v Senici organizuje koncert   sólistov a víťazov 
súťaží.  V koncerte účinkujú  hudobníci, speváci, literáti a poeti. V Senici a okolí sa 
koncert teší veľkej obľube.  
 
Vianočný koncert BELCANTO DUO    
(11.12.2019) 
organizátor: ZGJM Senica 
miesto realizácie. Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 75 
 
Vianočný koncert mimoriadnych umeleckých 
osobností hudobníkov a spevákov - manželov 
Hoschekovcov sa uskutočnil v galérii za účasti 
umeniamilovného publika. V programe 
koncertu zazneli vianočné skladby od rôznych svetových autorov a v závere koncertu 
i Modlitba od D. Fostera Ave Maria a od F.X. Grubera Tichá noc.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Ostatné 
 
Návšteva veľvyslanca Švajčiarska v galérii 
(21.6.2019)  
organizátor: MsÚ Senica, ZGJM Senica  
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: tlačová správa  
počet návštevníkov:  8 
 
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici  
sme 21. júna 2019  privítali 
veľvyslanca  Švajčiarska na Slovensku 
Alexandra Hoffeta s manželkou 
Kateřinou. V sprievode riaditeľa galérie Romana Popelára a jedného z autorov výstavy 
maliara Pavla Stručku si pozreli aktuálnu výstavu Quod Tenebris Luceat. Zaujímali sa 
aj o históriu galérie. 
      
Deti z tábora v galérii  
organizátor: ZGJM Senica 
miesto realizácie: Senica, ZGKM 
výstup: elektronická správa  
počet návštevníkov: 15 
 
Do Záhorskej galérie v Senici opäť v letnom 
mesiaci zavítali deti, ktoré si letný tábor v CVČ 
spestrili kreatívnym výtvarným workshopom. 
Zamestnanci galérie v spolupráci 
s výtvarníčkou Eliškou Šefčíkovou pútavou formou predstavili deťom aktuálnu výstavu 
QUOD TENEBRIS LUCEAT. Následne tvorili spoločné umelecké diela s využívaním 
vlastnej intuície a zážitkov z jej výstavy.  
 
Divadielka v galérii (7. a 14.6.2019) 
organizátor: ZGJM v Senici  
miesto realizácie, Senica, ZGJM 
výstup: elektronická správa 
počet návštevníkov: 114 
 
Záhorská galéria pripravila vo svojich 
priestoroch pre 5 až 7 ročné deti pútavé veselé 
divadielka: 7. júna divadielko o Pyšnej 
princeznej, alebo šaty robia človeka. 14. júna 
divadlo pre deti Z rádu Červených nosov zahralo divadielko Ako Gašparko Janovi 
k princeznej pomohol. Deti s nadšeným potleskom odmeňovali hercov, ktorí sa svojimi 
výkonmi dostali do ich srdiečok.  
 

 



 

 

 

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 
 Klub výtvarníkov Genesis z Holíča – metodická pomoc pri výstave Jaroslav Salay 

Obrazy, 18.1.-21.2.2019, Skalica, Galéria u františkánov. Jubilejná retrospektívna 
výstava obrazov holíčskeho maliara k 70. výročiu jeho narodenia (Š. Zajíček). 
Realizátor Mesto Skalica. 

 Klub výtvarníkov v Skalici – metodická pomoc pri výstave Milan Hruboš a jeho 
nasledovníci Robert, Martin a Barbora, 1.3.-12.4.2019, Skalica, GUF. Výstava 
obrazov charakteristickej impresívnej škvrnovej maľby v inšpirácii historickými 
a umeleckými osobnosťami, krajinou, zátiším (Š. Zajíček). Realizátor Mesto 
Skalica 

 Klub výtvarníkov Genesis – metodická pomoc pri výstave Jaroslav Salay: Obrazy, 
5.4.2019, Holíč, Mestské múzeum a galéria. Rozsiahla repríza jubilejnej výstavy 
obrazov  krajinára z Holíča, rodáka zo Sekúl (Š. Zajíček). Realizátor Mesto Holíč 

 Klub výtvarníkov v Skalici – metodická pomoc pri výstave Vlasta Jankovičová, 
26.4.2019, Skalica, GUF. Autorská výstava obrazov členky Klubu výtvarníkov 
v Skalici zobrazujúcich hlavne krajinu, osobitne Skalicu, potom figurálne skladby 
a zátišie (Š. Zajíček). Realizátor Mesto Skalica 

 o.z. SenART v Senici – metodická pomoc pri výstave SenART Fórum, 3.5.-
19.5.2019, Senica, Denné centrum. V poradí 7. klubová výstava združenia 
ponúkla 16 rôznych, bytostne osobitých názorových polôh a rôznorodých 
rukopisov. Výstava bola bohatá aj výberom žánrov, tém a techník (D. Janáčková). 
Realizátor SenART Senica  

 o.z. SenART v Senici – metodická pomoc pri výstave Prezradené tajomstvá Dana 
Motusová Melegová, Dušan Kabina, 13.9.-29.9.2019, Senica, Denné centrum. 
Prezentácia priniesla tvorivé prepojenie autorov. Autorovu fotografickú výpoveď 
rozviedla Dana Motusová v štrukturálnych maľbách okorenených transferom 
fotografií D. Kubinu na svoje plátna (D. Janáčková). Realizátor Denné centrum 
Senica  

  o.z. SenART v Senici – metodická pomoc pri výstave Trojka Záhoria (o.z. SenART 
v Senici, Klub výtvarníkov v Skalici, Klub výtvarníkov Genesis Holíč), 25.10.-
12.11.2019, Senica, Dom kultúry. Druhá spoločná výstava aktívnych autorov troch 
výtvarných klubov. Ponúkla podnetnú viacvrstvovú a mnohotvárnu konfrontáciu. 
Realizátor SenART Senica 

 o.z. SenART v Senici – metodická pomoc pri výstave Prezradené tajomstvá Dana 
Motusová Melegová, Dušan Kabina, 29.11.-20.12.2019, Banská Štiavnica, Galéria 
SOŠL. Prezentácia priniesla tvorivé prepojenie autorov. Fotografie Dušana Kubinu 
tlmočia fotografov úzko vyprofilovaný pohľad na skutočnosť. Autorovu výpoveď 
rozviedla Dana Motusová v štrukturálnych maľbách okorenených transferom 
fotografií D. Kubinu na svoje plátna D. Janáčková). Realizátor SenART Senica 

 Obec Cerová – metodická pomoc pri výstave Monika Sabo: Modré začiatky, 8.-
26.4.2019, Cerová, Obecný úrad. Prvá autorská výstava neprofesionálnej 



 

 

 

výtvarníčky, víťazky regionálnych súťaží Výtvarná Senica. Predstavila sa 
maliarskou kolekciou s  figurálnym zameraním a s existenciálne motivovanou 
tematicko-motivickou skladbou (B. Juríčková). Realizátor Obec Cerová 

 Metodická pomoc detskému výtvarnému prejavu – účasť v porotách pri 
vyhodnocovaní výstav Mudrochova paleta 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Katedra dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene – metodická pomoc pre poslucháčov univerzity pri príprave výstavy 10. 
trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty, spolupráca s doktorandmi pri 
realizácii výstavy a publikácie (D. Janáčková). Realizátor Katedra dizajnu nábytku 
a interiéru Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 

  
 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Rada galérií Slovenska – členstvo Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

v zastúpení jej riaditeľom a volenou odbornou pracovníčkou v profesijnej 
stavovskej organizácií slovenských galérií (Š. Zajíček), od 1.5.2019, R. Popelár - 
člen výkonného výboru RGS a D. Janáčková  

 Riaditeľ galérie Roman Popelár – člen Rady Bratislavského samosprávneho kraja 
pre kultúru – poradný orgán predsedu  

 Riaditeľ galérie Roman Popelár – člen Komisie na tvorbu zbierok Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne 

 Riaditeľ galérie Roman Popelár – predseda Komisie Galéria roka 2018 na MK SR 
v Bratislave  

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Prednášky a besedy 
 
 viď tabuľku Vyhodnotenie 

 
Prednášky uskutočňovali odborní pracovníci k jednotlivým výstavám pre školy. Najviac 
sa zúčastňovali žiaci a študenti zo škôl, ktorí platia paušálne vstupné a počas výstav  
sa stretávali i s umelcami – priebežne počas celého roka.  

 
 
Komentované prehliadky k výstavám 
 
 10. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty, Dana Janáčková 
 František Bohunický REST/LESS, 18.9.2019 o 9.30 h., 31 účastníkov, František 

Bohunický 
 František, Bohunický REST/LESS, 19.9.2019 o 9.30 h., 27 účastníkov, František 

Bohunický, Eliška Šefčíková Stanková 
 Obraz. Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku na FVU 

AU v Banskej Bystrici, 19.10.2019 o 16.00 h., 21 účastníkov, prof. Ľudovít 
Hološka, Božena Juríčková  

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Diskusia v Záhorskej galérii Jána 

Mudrocha v Senici pri príležitosti 30. 
výročia Nežnej revolúcie, 18.11. 2019 
diskutujúci: vizuálny umelec Rudo Sikora a 
politológ Tomáš Zálešák 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 56 
 
Priebeh Nežnej revolúcie študentom 
gymnázia priblížili ľudia, ktorí boli v roku 
1989 v centre diania. Pozvanie riaditeľa galérie Mgr. Romana Popelára prijali 
umelec Rudo Sikora a politológ Tomáš Zálešák. Vysokoškolský profesor R. Sikora 
bol spoluzakladateľom VPN a iniciátorom stretnutia aktivistov hnutia s výtvarnými 
umelcami na jeho výstave v galérii Umelka, ktorá sa konala 19.11.1989. 

 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 ARTÉRIA. Hommage á Ján Mudroch, 14.2.2019, ZŠ Cerová, 18 účastníkov  
 ARTÉRIA. Hommage á Ján Mudroch, 7.3.2019, IV. ZŠ Senica, 22 účastníkov 
 10. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty, Obchodná akadémia Senica, 

21.4.2019, 19 účastníkov 
 10. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty, 2.5.2019, III. ZŠ Senica, 19  

účastníkov 



 

 

 

 Quod tenebris luceat, 29.5.2019, Gymnázium Senica, 15 účastníkov 
 

Špecializované akcie 
 
 Kniha Záhoria 2018, 25.10.2019 

prednášajúci: - 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 97 
 
Vyhodnotenie podujatia Kniha Záhoria sa 
uskutočnilo v spolupráci so Záhorskou 
knižnicou v Senici a Mestským centrom 
kultúry v Malackách vo výstavných 
priestoroch Záhorskej galérie Jána 
Mudrocha v Senici. Podujatia sa zúčastnili 
i primátor Senice Martin Džáčovský a podpredseda TTSK Pavol Kalman. Do 
súťaže bolo prihlásených 34 kníh. Knihou Záhoria sa stal knižný titul – monografia 
Šaštín-Stráže autora Štefana Ovečku. 
 

 Môj Bože, pozri v kraje naše... , 8.11.2019 
prednášajúci: - 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 86 
 
Literárno-hudobné pásmo pripravila ZGJM 
v spolupráci so Záhorskou knižnicou 
v Senici. Jozef Bánsky patrí k významným 
osobnostiam Senice, ktorý svojou 
tvorivosťou zanechali stopu nielen 
v dejinách mesta. Podujatia sa zúčastnili i významní hostia: župan TTSK Jozef 
Viskupič, riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Jacek Gajewski, primátor 
partnerského mesta Pultusk Vojciech Gregorczyk. Na podujatí zazneli verše 
z tvorby Jozefa Bánskeho pretkané hudobnými vstupmi Ľuboša a Anny 
Hašanovcov  i spomienkami dcéry Jozefa Bánskeho Kataríny.  

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 Letný medzinárodný poetický festival 

Po stranách Moravy, 2. – 4.8. 2019 
miesto konania: Senica, Sobotište, 
Smrdáky 
organizátori: o.z. Po stranách Moravy, 
ZGJM, ZK v Senici  
počet účastníkov: 86  

 
Medzinárodný poetický festival Po 
stranách Moravy bol otvorený – už tradične 
v ZGJM v Senici s hudobným programom 
Viery Šustekovej a Petra Kavického s názvom Vítame vás v Senici. V umelecko-
poetickom pásme sa predstavili svojou tvorbou všetci zahraniční účastníci. 



 

 

 

V sobotu večer zavítali hostia do obce Smrdáky, kde sa konal  Slávnostný 
galavečer pre Smrdáky. Nedeľa patrila Poetickej šou – veselo o poézii.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v ZG za rok 2019 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2017 2022 

 
V roku 2019 vykonala ZG mimoriadnu - komplexnú revíziu zbierkového fondu 
v termíne od 5.8.2019 do 26.8.2019.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 3.181  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou – 1   
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie 259 (z toho zb. 
predmetov kresby 140, maľby 94, grafiky 16 a plastiky 9)  
 
Výsledkom posledného 3 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 0 (chýbajúce 1 dielo bolo uložené v depozitári) 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 28 (z toho 27 preradenie do zb. fondu 
Záhorského múzea v Skalici a 1 /K 1586/ vyradenie zo zb. fondu z dôvodu zničenia) 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu – 97 položiek podľa 
záznamu z mimoriadnej odbornej revízie zb. predmetov, dve pôvodné palety a jeden 
maliarsky stojan Júliusa Koreszku  
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ZG do iných organizácií za rok 2019 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské 
múzeum 
v Skalici (zmluva 
č. 1/2019) 

28.4.2019 22.4.2020 Galéria J. Koreszku 

36 

SNM-Múzeum 
SNR v Myjave 
(zmluva č. 
2/2019) 

6.9.2019 
26.11.201
9 

výstava d. Gálik 

8 

 Obec Hlboké 
(zmluva č. 
3/2019) 

29.11.2019 
27.11.201
20 

Pamätná izba J. M. 
Hurbana v Hlbokom  

1 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

SNM-Historické 
múzeum 
v Bratislave 
(zmluva č. 
3/2018, Dodatok 
č. 1 k zmluve) 

15.8.2018 31.1.2021 
výstava Martin 
Benka 

2 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Mgr. art. Ján 
Hromada (zmluva 

č. 2/2019) 
19.12.2019 

do 
30.4.2020 

Reštaurovanie diel 
– očistenie diel od 

plesní, baktérií 
a spórov  

4 

SPOLU 51 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZG za rok 2019 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

- - - - - 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZG za rok 2019 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

- - - - 

SPOLU - - - 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZG v roku 2019 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEDVU za  

rok 2018 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEDVU 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEDVU v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEDVU 

Maliarstvo 633 - 575 90.83 440 

Sochárstvo 140 - 140 100 100 

Kresba 1.940 35 1.798 92.68 702 

Grafika 285 - 285 100 188 

Užité umenie 237 - 237 100 6 

Fotografia  5 - 5 100 - 

SPOLU 3.240 35 3.040 93.83 1.436 

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

 
Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v ZG za rok 2019 
Názov diela autor technika nadobúdacia  

hodnota v € 

Delenie. Z cyklu Biely 
vesmír 

Milan Kubíček  Olej, plátno 
500 

Čierny štvorec. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Čierna ruža. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 



 

 

 

Červená na ležato. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Čierne vlasy. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu 0. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu 0I. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu II. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu III. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu IV. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu V. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu VI. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu VII. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu VIII. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu IX. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu X. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XI. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XII. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XIII. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XIV. Z cyklu 
Biely vesmír 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XV. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XVI. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XVII. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XVIII. 
Z cyklu Biely vesmír 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XIX. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XX. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XXI. Z cyklu 
Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XXII. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XXIV. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XXVI. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XXVII. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XXVIII. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 



 

 

 

Bez názvu XXIX. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XXX. 
Z cyklu Biely vesmír  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu 0. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu II. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu III. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Medailón. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu V. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu VI. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu VII. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu IX. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu X. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XI. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XII. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Hlava ženy a  la 
Picasso. Z cyklu 
Obrazy z  druhého 
sveta  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XV. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XVII. 
Z cyklu Obrazy 
z druhého sveta 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XVIII. 
Z cyklu Obrazy 
z druhého sveta  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XIX. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XX. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XXI. Z cyklu 
Obrazy z druhého 
sveta 

Milan Kubíček Olej, plátno 500 



 

 

 

Bez názvu XXII. 
Z cyklu Obrazy 
z druhého sveta  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XXIII. 
Z cyklu Obrazy 
z druhého sveta  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XXV. 
Z cyklu Obrazy 
z druhého sveta  

Milan Kubíček Olej, plátno 500 

Bez názvu XXVI. 
Z cyklu Obrazy 
z druhého sveta  

Milan Kubíček  Olej, plátno 500 

Bez názvu XXVII. 
Z cyklu Obrazy 
z druhého sveta  

Milan Kubíček Olej, plátno  500 

Poľovník  Arnold Peter Weisz- 
Kubínčan 

Tuš, papier  
850  

humanoid 20062019 Rudolf Janák  Akryl, tuš, plátno  1.200 

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZG v roku 2019 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

30.4.2019 57 28.500 € - - 

9.12.2019 2 2.050 € - - 

SPOLU 59 30.550 € - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

 

Záhorské múzeum Skalica expozícia Galéria Júliusa 
Koreszku, spolupráca pri 
realizovaní výstav 

SNM – Múzeum SNR 
v Myjave,  

spolupráca pri realizovaní 
výstav (D. Gálik) 

Kysucká galéria 
Oščadnica  

spolupráca pri príprave výstavy 
Obraz. 

Záhorská knižnica v Senici  literárne podujatia Kniha 
Záhoria 2018, literárno-
hudobné pásmo pri príležitosti 
100. výročia Jozefa Bánskeho, 
poetický festival Po stranách 
Moravy   

Mestský úrad, Fond Pro 
Senica  

žiadosti na projekty na Fond 
Pro Senica  

Denné centrum kultúry 
Senica  

spolupráca pri realizovaní 
výstav D. Motusová Melegová, 
D. Kabina, SenArt Fórum 

Umelecká beseda 
slovenská v Bratislave  

Spolupráca pri realizovaní 
výstavy Artéria  

Mestské kultúrne 
stredisko, Dom kultúry 
Senica  

výstavy Trojka Záhoria    

Obecný úrad Cerová  spolupráca pri príprave výstavy 
Monika  Sabo  

GH Studio Senica  tlač skladačiek 10. trienále 
Talenty, VII. stretnutie umelcov 
Záhoria  

Bittner Print tlač katalógu Jaroslav Salay&  
Obrazy  

Reco Senica  tlač katalógu 10. trienále 
poslucháčov Talenty  

Domka – Združenie 
seleziánskej mládeže 
Senica  

spolupráca pri hudobných 
a literárnych podujatiach v 
galérii 

Element, o.z. Senica  spolupráca pri vernisážach 
a umeleckých programoch 
galérie 

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  

Prírodné a liečebné 
kúpele a.s. Smrdáky  

Spolupráca pri propagácii 
a návšteve podujatí a výstav 
v galérii, ako i príprava 
spoločných koncertov  



 

 

 

Naša Senica  zverejňovanie článkov 
k výstavám a podujatiam 
v galérii  

Záhorák Senica  zverejňovanie článkov 
k výstavám a podujatiam 
v galérii 

Záhorie Skalica  zverejňovanie článkov 
k výstavám a podujatiam 
v galérii 

MY. Týždenník pre 
Záhorie Senica  

zverejňovanie článkov 
k výstavám a podujatiam 
v galérii 

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

 

GVU v Hodoníně (CZ) Spolupráca pri realizovaní 
výstav, výmena informácií a 
skúseností,  

Ministerstvo kultúry SR záštita nad výstavou Karol 
Molnár Obrazy z Česka, 
Francúzska, Anglicka 
a Slovenska  

Slovenský komitét ICOM 
v Bratislave  

medzinárodné preukazy pre 
návštevu výstav a podujatí  aj 
v zahraničí  

  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

 

Akadémia umení, FVU 
Banská Bystrica  

spolupráca pri príprave výstavy 
10. trienále Talenty   

Základná umelecká škola  
v Senici  

Spolupráca pri príprave výstav 
ORTHS  

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Rada galérií Slovenska 

výška členského: 200 € 
Záhorská galéria Jána Mudrocha je členom Rady galérií Slovenska, predstavitelia 
galérie i odborní pracovníci sú jej členmi. Riaditeľ galérie Mgr. Roman Popelár  je 
člen výkonného výboru RGS. Rada galérií Slovenska prispieva predovšetkým 
k výmene odborných poznatkov medzi galériami a zabezpečuje činnosť v galérii 
nielen po stránke umeleckej, ale i pripravuje výmeny skúseností odborných 
pracovníkov doma i v zahraničí.  

 
 Medzinárodná organizácia ICOM 

výška členského: 471 € 
Vďaka členstvu v ICOM – medzinárodné preukazy pre galériu a jej pracovníkov 
umožňujú navštevovať medzinárodné výstavy doma i v zahraničí, ktoré by inak 
z finančných dôvodov nebolo možné absolvovať. Galéria prispieva dlhé roky 
k propagácii činnosti ICOM – pripravuje voľné vstupy do galérie a rozličné 
podujatia počas Dní ICOM. Pracovníci oceňujú, že organizácia ICOM prispieva 
k šíreniu umenia, nielen výtvarného v rámci celého sveta.  
 
 

 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
 Erinnerung– Abbild – Form (7.6. – 7.7. 2019) 

realizátor/kurátor: Roman Popelár, Stefan Meisl 
      miesto realizácie: Kunstverein Passau, Heilliggeistgasse 4    

krajina: Nemecko (DE) 
výstup: výstava, informačný katalóg, pozvánka, plagát 
Výstava v kurátorskej koncepcii Romana Popelára (SK) a Stefana Meisla (D) 
predstavila tematicky k názvu výstavy zameranú tvorbu piatich slovenských (Fero 
Király, Monika Kubinská, Bohuš Kubinský, Róbert Makar, Kateřina M. Václavková) 
a dvoch nemeckých autorov (Helene Tschacher a Matthias Stroeckel).  

 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
 Bienále plastiky malého formátu (11.4. – 9.6. 2019) 

realizátor/kurátor: Roman Popelár 
miesto realizácie: Oščadnica, Kysucká galéria  
výstup: pozvánka, plagát, plnofarebný katalóg 
6. ročník projektu putoval v r. 2019-20 po slovenských regionálnych galériách. 
Zúčastnilo sa ho 20 oslovených autorov z 5 európskych krajín (SK, CZ, PL, D, UA). 
Zameraný bol na aktuálne podoby komorného sochárstva (objekt, plastika, socha) 
s presahom k novým technológiám (CNC fréza, 3D scanner). 
 

 Bienále plastiky malého formátu (1.8. – 15.9. 2019) 
realizátor/kurátor: Roman Popelár 
miesto realizácie: Trnava, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Galéria Jána 
Koniarka 
výstup: pozvánka, plagát, plnofarebný katalóg 
6. ročník projektu putoval v r. 2019-20 po slovenských regionálnych galériách. 
Zúčastnilo sa ho 20 oslovených autorov z 5 európskych krajín (SK, CZ, PL, D, UA). 
Zameraný bol na aktuálne podoby komorného sochárstva (objekt, plastika, socha) 
s presahom k novým technológiám (CNC fréza, 3D scanner).  

 
 Bienále plastiky malého formátu (26.9. – 6.11. 2019) 

realizátor/kurátor: Roman Popelár 
miesto realizácie: Martin, Turčianska galéria 
výstup:  pozvánka, plagát, plnofarebný katalóg 
6. ročník projektu putoval v r. 2019-20 po slovenských regionálnych galériách. 
Zúčastnilo sa ho 20 oslovených autorov z 5 európskych krajín (SK, CZ, PL, D, UA). 
Zameraný bol na aktuálne podoby komorného sochárstva (objekt, plastika, socha) 
s presahom k novým technológiám (CNC fréza, 3D scanner).  

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 



 

 

 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
 ARTÉRIA. Hommage á Ján Mudroch. XXVII. členská výstava UBS (7.2. – 24.3. 

2019) 
realizátor/kurátor: Štefan Zajíček,  Štefan Orth 
miesto realizácie: Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Galéria v podkroví 
ZUŠ 
výstup: pozvánka, plagát katalóg 
XXVII. členskú výstava Umeleckej besedy slovenskej Artéria Hommage á Ján 
Mudroch venovaná 110. výročiu narodenia predstaviteľa slovenskej výtvarnej 
moderny a  predsedu výtvarného odboru UBS Jánovi Mudrochovi. 

 
 Quod tenebris luceat (17.5. – 27.4.2019) 

realizátor/kurátor: Božena Juríčková 
miesto realizácie: Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  
výstup: pozvánka, plagát 
Výskum špecifického prúdu v kontexte súčasnej slovenskej maľby, ktorá čerpá 
motiváciu z odkazov na historickú maľbu – tvorba Jozefa Srnu, Pavla Stručku 
a Vladislava Zabela  

 
 Obraz. Absolventi ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta 

Hološku,  Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 
(10.10. – 24.11.2019) 
realizátor/kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka  
miesto realizácie: Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
Výstava, ktorá mala celoslovenský charakter predstavuje vôbec prvý pokus 
o komplexnejšie zhodnotenie výsledkov pedagogickej práce prof. Hološku na 
škole, kde pôsobí od r. 2001 a kde vychoval vyše 60 absolventov z rôznych oblastí 
Slovenska.  

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
 
 ORTHS Obrazy a objekty (29.3. – 27.4.2019) 

realizátor/kurátor: ZUŠ Senica, Mesto Senica, UBS, ZGJM v Senici / Božena 
Juríčková  
miesto realizácie: Senica, Galéria v podkroví ZUŠ 
výstup: pozvánka, katalóg 
Výstava typu family prezentácie – výberom najnovšej tvorby (maľba, kresba, 
objekt) sa predstavila  umelecká rodina Orthovcov (Štefan Orth st., Mgr. art. Martin 
Orth, Mgr. art. Štefan Orth ml., Mgr. art. Kristína Orth Minčíková).  
 

 10. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty (4.4. – 16.5.2019) 
realizátor/kurátor: Dana Janáčková  
miesto realizácie: Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  
výstup: pozvánka, plagát, skladačka, katalóg,  
Výskum mnohotvárnej pedagogickej činnosti a tvorby poslucháčov Katedry 
dizajnu nábytku a interiéru k prezentácii pripravenej k 30. výročiu nežnej revolúcie. 
 

 VII. stretnutie umelcov Záhoria (6.12.2019 – 1.3.2020) 
realizátor/kurátor: Štefan Zajíček, Dana Janáčková  



 

 

 

miesto realizácie: Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Galéria v podkroví 
ZUŠ 
výstup: pozvánka, plagát, publikácia 
Výskum najnovšej tvorby autorov spätých s regiónom Záhorie  
 

Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
 Ľubomír Miča: Reflexie (16.5. – 23.6. 2019) 

realizátor/kurátor: Božena Juríčková 
miesto realizácie: Břeclav, Synagóga 
krajina: Česká republika 
výstup: pozvánka 
Na výstave organizovanej v spolupráci s Mestským múzeom a galériou Břeclav 
sa autor prezentoval najnovšou kolekciou z rozpätia posledných 2-3 rokov . 
Dlhodobou autorskou stratégiou Ľ. Miču je richterovsky citovaná štrukturálna 
abstrakcia. 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
-  
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 Karol Molnár: Obrazy z Česka, Anglicka, Francúzska a Slovenska (15.1. – 

31.1. 2019) 
realizátor/kurátor: Štefan Zajíček 
miesto realizácie: Bratislava, Dvorana MK SR 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
Repríza jubilejnej výstavy obrazov Karola Molnára v zúženom výbere 38 
vybraných  najlepších obrazov Karola Molnára od troch slovenských zberateľov.  
 

 Karol Molnár: Obrazy z Česka, Anglicka, Francúzska a Slovenska (12.2. – 
14.3. 2019) 
realizátor/kurátor: Štefan Zajíček 
miesto realizácie: Brezová pod Bradlom Základná umelecká škola  
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
Repríza  jubilejnej výstavy obrazov Karola Molnára v zúženom výbere najlepších 
obrazov Karola Molnára od troch slovenských zberateľov 

 
 Robert Haček (11.4. – 5.5. 2019) 

realizátor/kurátor: Štefan Zajíček  
miesto realizácie: Malacky, Galéria Mestského centra  
výstup: pozvánka 
Retrospektívna jubilejná výstava obrazov maliara, pôvodom z Plaveckého Štvrtku 
(1934), podáva prehľad jeho maliarskej tvorby dynamického, impresívneho 
štetcového rukopisu najmä v zobrazení krajiny, či už domácej záhorskej, ďalej 
bratislavskej, potom krajiny z Detvy, Vlkolínca, končiac abstraktnými 
kompozíciami a kvetinovým zátiším.   

 
 Daniel Gálik 1919-2019. Scénograf a sochár (11.9. – 22.11.2019) 

realizátor/kurátor: B. Juríčková 
miesto realizácie: Myjava, SNM-Múzeum SNR 



 

 

 

výstup: pozvánka, plagát, leták, info-panel 
Dôraz položený na prínos Daniela Gálika do kontextu slovenskej scénografickej 
tvorby pri príležitosti umelcovho nedožitého jubilea 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
  

Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
  

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
 Erinnerung– Abbild – Form 

autor: kolektív autorov  
vydavateľ: Kunstverein Passau, Dr. Martin Ortmeier  
tlač: Tutte Print GmbH, Salzweg 
ISBN / ISSN: 1865-4525 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: DE 
náklad: 4000 ks 
formát: 21x21 cm 
väzba: V4 
rozsah: 52 strán 
reprodukcie: 95 farebných a 14 čiernobielych reprodukcií 
 
Publikácia je zostavená z textov k výstavám a ďalším umeleckým podujatiam 
konajúcim sa prvý polrok 2019 v meste Passau. 

 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
 ARTÉRIA. Hommage á Ján Mudroch  

autor: Emil Semanco, Štefan Zajíček 
vydavateľ: UBS Bratislava 
tlač:  - 
ISBN/ISSN: 978-80-8209-003-4 
dátum vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 400 ks 
formát: A4 
väzba: V2 
rozsah: 90 strán 
reprodukcie: 85 farebných a 1 čiernobiela 
reprodukcia 
 
Katalóg k spoločnej výstave súčasnej tvorby 76 vystavujúcich členov najmä  
dominujúceho maliarstva, potom oveľa menej sochárstva a ojedinele zastúpenej 
grafiky, dizajnu, keramiky, textilu usporiadaná  k 110. výročiu narodenia svojho 
dlhoročného predsedu výtvarného odboru Jána Mudrocha v rokoch 1946-1950.  

 
 



 

 

 

 Obraz. Absolventi Ateliéru kalsických maliarskych disciplín 
autor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka 
vydavateľ: FVU AU v Banskej Bystrici 
tlač: EQUILIBRIA, s.r.o. 
ISBN / ISSN: 978-80-8206-029-7 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK  
náklad: 300 ks 
formát:  A3 
väzba:  V2 
rozsah: 46 strán 
reprodukcie: 67 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Zhodnotenie mnohoročnej pedagogickej práce prof. Ľudovíta Hološku a jej 
postavenie v kontexte súčasného umeleckého školstva u nás.  
 

 Názov ORTHS, Obrazy a objekty 
autor: Božena Juríčková  
vydavateľ: ZUŠ Senica 
tlač: GH studio 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks  
formát: A3  
väzba: skladačka 3x-lomená  
rozsah:  8 strán 
reprodukcie:12 farebných reprodukcií a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Profily štyroch vystavujúcich autorov – Štefana Ortha st., Martina Ortha, Štefana 
Ortha ml., Kristíny Orth  

      Minčíkovej – prierez tvorbou s dôrazom na najnovšiu    kapitolu. 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
  

 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
 Daniel Gálik 1919-2019 

autor: Božena Juríčková 
vydavateľ: SNM – Múzeum SNR v Myjave 
tlač: - 
ISBN/ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: A5 
väzba: skladačka 1x lomená 
rozsah: 4 strany 
reprodukcie: 7 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 



 

 

 

Publikácia k autorskej výstave – stručný profil umelca s dôrazom na jeho 
postavenie v kontexte slovenského výtvarného umenia 20. stor., osobitne 
scénografickej tvorby. 

 
 
 Monika Sabo: Modré začiatky  

autor: Božena Juríčková 
vydavateľ: Monika Sabo vlastným nákladom 
tlač: COPYcentrum Senica 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: A4 
väzba: skladačka, 2 x lomená 
rozsah: 6 strán 
reprodukcie:  9 farebných reprodukcií a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Prvé komplexnejšie zhodnotenie autorkinej maliarskej tvorby v súvislosti s jej 
premiérovou autorskou výstavou.  

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
 
 Roman Popelár: Lubo Mikle, in: Flash art No. 52/2019, s.60 

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
- 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – https://www.zgjm.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 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 

 

Návštevnosť webovej stránky ZG za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

- 683 - 4.55 - 

* niektoré údaje k webovwj stránke ZG neboli za rok 2019 k dispozícii 

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

 
Instagram 
 https://www.instagram.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/ 

Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Názov média – www.zgjm.sk a www.muzeum.sk na propagáciu vlastných 

umeleckých aktivít, oznamov a noviniek 
  

Výročné správy organizácie  
 
- 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/ - 8, Senica 

 Počet oslovených ZŠ/ - 35, Senica a okolie 

 Počet oslovených SŠ/ - 17, Senica a Záhorie 

 Počet oslovených ZUŠ/ - 8, Senica, Myjava, Holíč, Malacky, Brezová pod 

Bradlom, Skalica, Gbely, Šaštín – Stráže   

 

 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pravidelne zasiela všetkým školám 

pozvánky a propagačné materiály, brožúry k výstavám a podujatiam. Odborné 

pracovníčky galérie počas roka navštevujú školy s propagačnými materiálmi 

https://www.zgjm.sk/
https://www.facebook.com/zahorskagaleria/
https://www.instagram.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/
https://www.muzeum.sk/
http://www.zgjm.sk/
http://www.muzeum.sk/


 

 

 

a publikáciami k výstavám ZGJM a pozývajú do galérie na jednotlivé výstavy 

a programy /odborní pracovníci, lektorka/.  

Základným, stredným a umeleckým školám v Senici i v regióne je  poskytovaný   

odborný sprievod výstavami a pripravujú sa komentované prehliadky k výstavám. 

Pre žiakov základných škôl sa realizujú workshopy, o ktoré je zo strany pedagógov 

a žiakov priebežný záujem /vytváranie  vlastných umeleckých dielok pod vedením 

umelca, pedagóga či galerijnej pedagogičky.../. 

Všetky školy sa počas Dní ICOM, ako aj v priebehu roka zúčastňujú 

vedomostných súťaží o výtvarnom umení a histórii  kaštieľa „Machatka“ – ZGJM 

v Senici, stretávajú sa s výtvarnými umelcami a pre  materské škôlky sa pripravujú 

hravé – náučné divadielka /účinkujú herci nielen zo Slovenska ale aj Českej 

republiky/.   

 

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

správa 

Karol Molnár Obrazy z Česka, francúzska, 
Anglicka a Slovenska, Dvorana MK SR 
Bratislava  

SK E 50 - E 

ARTÉRIA. Hommage á Ján Mudroch SK 60/E 50 - E 

Intermezo koncert Ensemble Riccerccata Sk 50/E 50 - - 

10. trienále poslucháčov umeleckých škôl 
Talenty  

Sk E 37 - E 

QUOD LUCEAT TENEBRIS SK 100/E 52 - E 

František Bohunický REST/LESS Sk 130/E 55 - E 

Po stranách Moravy. 8 ročník 
medzinárodného poetického festivalu  

Sk 50/E 50 - - 

Obraz. Ateliér klasických maliarskych 
disciplín prof. Ľ. Hološku na FVU AU Banská 
Bystrica 

SK 180/E 59 - E 

Kniha Záhoria 2018 Sk 50/E 50 - - 

Literárno-hudobné pásmo pri príležitosti 100. 
výročia narodenia Jozefa Bánskeho  

SK 50/E 50 - - 

30. výročie Nežnej revolúcie Sk 50/E 50 - - 

VII. stretnutie umelcov Záhoria  SK 150/E 50 - E 

Vianočný koncert Belcanto duo SK 60/E 20 - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  dlhé roky spolupracuje v propagácii 

výstav a podujatí nielen s Mestom Senica, ale i jeho organizáciami, Infosen – 

Informačná kancelária mesta Senica, www.senica.sk... Prostredníctvom nich 

propaguje galériu i na veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave a Brne.  

 

http://www.senica.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.) 
 

Jaroslav Salay: Obrazy 
autor: Štefan Zajíček 
vydavateľ: TTSK, ZGJM, vlastným nákladom autora 
tlač: Bittner Print 
ISBN / ISSN: 978-80-89724-37-6 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 500 kusov 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie: 63 farebných reprodukcií a 0 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Katalóg k výstave holíčskeho maliara, krajinára Jaroslava Salaya. Zaujíma ho najmä 
krajina severného Záhoria s Holíčom a jeho okolím, mestská scenéria, ale aj figurálne 
kompozície krojovaných postáv. 
 
 
10. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty 
autor: Dana Janáčková 
vydavateľ: TTSK, ZGJM 
tlač: GH studio, Senica  
ISBN/ISSN: - 
dátum/ rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 200 kusov 
formát: A4 
väzba: skladačka, 1 x lomená 
rozsah. 4 strany 
reprodukcie: 16 farebných reprodukcií a 0 čiernobielych 
reprodukcií 
 
 
 
Skladačka k výstave poslucháčov Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej 
fakulty TU vo Zvolene. Modely tlmočili mnohé názorové polohy a pestrosť foriem 
reflexie, popreli jednotnosť štýlu i prehnaný rešpekt k materiálom.  
  

 



 

 

 

10. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty 
autor: Dana Janáčková 
vydavateľ: TTSK, ZGJM 
tlač: GH studio, Senica  
ISBN/ISSN:  978-80-89724-38-3 
dátum/ rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 300 kusov 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah. 16 strany 
reprodukcie: 46 farebných reprodukcií a 0 čiernobielych 
reprodukcií 
 
 
Katalóg k výstave poslucháčov Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty 
TU vo Zvolene. Modely tlmočili mnohé názorové polohy a pestrosť foriem reflexie, 
popreli jednotnosť štýlu i prehnaný rešpekt k materiálom.  
 
 
VII. stretnutie umelcov Záhoria 
autor: Dana Janáčková, Štefan Zajíček 
vydavateľ: TTSK, ZGJM 
tlač: GH studio, Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-89724-39-0 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 500 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 55 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 
 
Skladačka k výstave umelcov Záhoria k tridsaťpäťročnému 
jubileu galérie a stručnej bilancii jej doterajšej činnosti. Prezentácie sa zúčastnilo 56 
autorov so 113 dielami najrôznejšie spätých so Záhorím.  

 

 
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: Pocta Mudrochovi. In: Naša Senica, roč. XLII, č. 1, január 2019, 

s. 6-7 
 ZAJÍČEK, Štefan: Molnárove obrazy v dvorane. In: Naša Senica, r. XLII, č. 1, 

január 2019, s. 7 
 POPELÁR, Roman: 3D Reflexie. Bienále plastiky malého formátu. In: katalóg 

k výstave, roč. 6, vydal ATELIÉR PK, 2019  



 

 

 

 POPELÁR, Roman: NO YESTERDAY / NO TOMORROW. Vlad Yurashko / Vika 
Shumskaya. In: skladačka k výstave, vydala Galéria Jána Koniarka v Trnave, 2019 

 POPELÁR, Roman: Lubo Mikle, in: Flash art No. 52/2019, s.60 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Lýdia Štolcová. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie 

a vedu, roč. IV. + 135, č. 1, ISSN 1335-7786, s. 1 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Hološkov obraz tvorivosti. IN: Literárny týždenník, roč. 

XXXII, č. 39-40, 13.11.2019, ISBN 0862-5999 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Pocta pedagógovi i mladým tvorcom. In: Záhorák, roč. LX, 

č. 38, 14.10.2019, s. 6 
 JURÍČKOVÁ, Božena: S odkazom na historickú maľbu. In: Naša Senica, roč. XLII, 

č. 5, ISSN 1339-0074, s. 6 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Rodinná výstava. In: Záhorie, r. XXVIII, č. 3/2019, s. 29-30 
 JANÁČKOVÁ, Dana: O výstave Trojka Záhoria. In: Naša Senica, roč. XLII, č. 

10/2019, s. 8  
 JANÁČKOVÁ, Dana: Do galérie za dizajnom nábytku. In: Naša Senica, roč. XLII, 

č. 3, marec 2019, s. 5 
 JANÁČKOVÁ, Dana: Desiate trienále poslucháčov umeleckých škôl. In: Záhorák, 

roč. LX, č. 13, 8.4.2019, s. 6 
 JANÁČKOVÁ, Dana: Profil, história, stála expozícia. In: www.zgjm.sk, 2019, s. 4 
 JANÁČKOVÁ, Dana: Milan Flajžík/Ján Raška Medzi nami. In. katalóg k výstave 
 JANÁČKOVÁ, Dana: Trojka Záhoria. Občianske združenie SenART, Klub 

výtvarníkov v Skalici, Klub výtvarníkov Genesis Holíč. In: katalóg k výstave 
 JANÁČKOVÁ, Dana: Kalendár SenART, In: kalendár k výstave  
 PULLMANOVÁ, Alžbeta: Divadielko v galérii. In: Naša Senica, roč. XLII, č. 6-7, 

jún-júl 2019, s. 7 
 
 

V zahraničí  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zgjm.sk/


 

 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 Rabenstein, Edith: Eigenwillig und spannend (Kunstverein: „Erinnerung – Abbild – 

Form“ in Passau), In: Passauer Neue Presse, Feuilleton, 22. Juni 2019 
 TS: Erinnerung – Abbild – Form, In: INNSIDE Monatsmagazin, Juni 2019 
 TS: Erinnerung – Abbild – Form, Neue Gemeinschafts-Ausstellung des 

Kunstvereins Passau, In: AM SONNTAG, 9. Juni 2019 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 RZ: Traja výtvarníci v Záhorskej galérii. In: Záhorák, roč. XL, č. 21, 3.6.2019, s. 7 
 TS: Výstava Artéria Hommage á Ján Mudroch. In: Záhorák, roč. LX, č. 6, 

18.2.2019, s. 6 
 TASR: Výstava Artéria Hommage predstavuje diela 72 autorov. In: MY. Týždenník 

pre Záhorie, roč. 19, č. 7, 18.2.2019, s. 9 
 BAROŠKOVÁ, Viera: Orthovci vystavujú. In: Naša Senica, roč. XLII., č.4, apríl 

2019, s.15 
 RZ: Štyria Orthovci v Galérii v podkroví. In: Záhorák, roč. LX., č.12, 1.4.2019, s.7 
 
 

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  
- 
 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 TS: Deti v galérii. In: Záhorák, roč. LX., č. 28, 5.8.2019, s.8 
 RZ: Diskusia v Záhorskej galérii. In: Záhorák, roč. XL., č.44, 25.11.2019, s.4 
 RZ: V piatok spoznáme Knihu Záhoria 2018. In: Záhorák, roč. LX., č.39, 

21.10.2019, s.6 
 MESTO: Pripomenuli si Jozefa Bánskeho. In: Záhorák, roč. LX., č. 43, 18.11.2019. 

s.4 
 

 



 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZG v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZG za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

1. Hodonín, 
GVU 

CZ 14.2.2019 Prejednanie spolupráce na príprave výstavy 
ARS 51, prehliadka výstavy  Z. Braunerovej 
(B. Juríčková) 

2. Hodonín, 
GVU 

CZ 2.4.2019 Príprava výstavy Quod tenebris luceat -Pavol 
Stručka (B. Juríčková) 

3. Hodonín CZ 13.5.2019 Výber a dovoz diel na výstavu Quod tenebris 
luceat z ateliéru P. Stručku (B. Juríčková) 

4. Krems AT 24.5.2019 Účasť na otvorení galérie Daliko, návšteva 
novootvorenej Krajinskej galérie v Kremsi 
a výstavy v Kunsthalle. (R. Popelár) 

5. Hodonín, 
GVU 

CZ 30.10.2019 Jednanie o spolupráci ZGJM – GVU, 
prehliadka aktuálnych výstav v GVU (B. 
Juríčková) 

6. Hodonín, 
GVU 

CZ 29.11.2019 Prehliadka výstavy  Jubilanti, pokračovanie 
projektu Ars 51 v súvislosti s plánovanou 
rekonštrukciou GVU (B. Juríčková) 

* podľa ISO 3166-1 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE GALÉRIÍ ZA ROK 2019 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v galériách za rok 2019 
Názov 
organizácie 

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 

GJK 16 14.6 14 5 2 2 5.6 819,96 48,3 

ZG 11 10,2 10,2 7 2 2 2 968,68 51,06 

* aj s odmenami 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov galérií podľa pohlavia za rok 2019 
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 

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

Odborní pracovníci 4 1 - - 1 - - - - - 5 1 

Administratívny 
pracovníci 

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

Obslužní pracovníci - 1 - - 1 3 - 1 - - 1 5 

ZG 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

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

Administratívni 
pracovníci 

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

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

 
 
 
 



 

 

 

 
Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru v galériách k 31.12.2019 

 Muži % Ženy % Spolu % 

 GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG 

do 5 rokov 5 2 31 18 3 2 19 18 8 4 50 - 

do 10 rokov 1 - 6 - 2 - 13 - 3 - 19 - 

do 15 rokov - - - - 2 1 13 9 2 1 13 - 

do 20 rokov - - - - 1 - 6 - 1 - 6 - 

nad 20 rokov 1 1 6 9 1 5 6 46 2 6 12 100 

SPOLU 7 3 43 27 9 8 57 73 16 11 100 100 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov galérií za rok 2019 
Názov 
organizácie  do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

GJK 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - 1 - - 

Odborní pracovníci - 3 1 1 - 1 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 - 1 

Obslužní pracovníci - - 1 - 3 2 

ZG 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - 1 

Odborní pracovníci - - - - 1 4 

Administratívny 
pracovníci 

- - - - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - 2 - - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov podľa vzdelania za rok 2019 

Názov organizácie 

Platová trieda Počet zamestnancov Priemerný plat v platovej 
triede v € 

Priemerný plat 
v dosiahnutom stupni v € 

GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG 

VŠ II. stupňa 9 9 1 1 1.676,50 1.012 

1.070,66 1.043,52 

8 9 1 2 1.073 1.113,53 

7 8 5 1 918,80 935 

6 - 1 - 830,50 - 

5 - 1 - 854,50 - 

VŠ I. stupňa - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - 

SŠ s maturitou 6 7 2 1 1.015 918,75 

831,33 865,55 3 6 1 2 762 838,95 

2 - 3 - 717 - 

SŠ bez maturity 2 5 1 1 717 792,75 

717 658,72 - 3 - 1 - 543,4 

- 3 - 1 - 640 

Základné - 2 - 1 - 635 

- 636 - - - - - - 

 - - - - - 

 
Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2019 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

GJK 16 4 0 1 

ZG 11 4 - 1 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov galérií za roky 2017 - 2019 
 GJK ZG 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

- - - - - 1 

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



 

 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v galériách za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GJK 2 - 17 - 2 15 4 3 16 

ZG 1 - 11 - - 11 4 4 11 

 
Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť galérií za roky 2017 - 2019 

Organizácia Expozície počet/nové Výstavy počet/nové 
Ostatná prezentačná 

činnosť 
Počet návštevníkov Tržby v € 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 3/0 1/1 1/0 18/18 20/20 23/18 21 - - 9.647 13.487 12.523 3.243,9 5.687,46 3.844,2 

ZG 1/0 1/0 1/0 29/27 33/32 19/18 25 36 65 8.056 8.653 7.735 509 1.170,05 1.030,5 

SPOLU 4/0 2/1 2/0 47/45 53/52 42/36 46 36 65 17.703 22.140 20.258 3.752,9 6.857,51 5.904,7 

 
Výstavy v galériách za roky 2017 - 2019 

Organizácia Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 18 16 15 - 4 4 - - - 18 20 19 

ZG 27 5 14 25 27 4 - 1 - 29 32 19 

SPOLU 45 21 30 25 31 8 - 1 - 47 52 38 

 
Putovné výstavy galérií za roky 2017 - 2019 

Organizácia Vlastné putovné výstavy galérií    

Celkový počet Reprízy v SR Putovné výstavy prevzaté Vlastné výstavy 
zapožičané do zahraničia 

Výstavy prevzaté zo 
zahraničia 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK - - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - 

ZG 1 4 - 1 8 - - - - - - 1 - - - 

SPOLU 1 4 1 1 8 - 1 1 1 - - 1 - - - 

 
 



 

 

 

Návštevnosť 
 

Počet platiacich návštevníkov v galériách za roky 2017 - 2019 
Organizácia 2017 2018 2019 

Platiaci Znížené 
vstupné* 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné** 

Neplatiaci Platiaci Znížené 
vstupné* 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné** 

Neplatiaci Platiaci Znížené 
vstupné 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné 

Neplatiaci 

GJK 2.920 584 62 515 6.727 4.096 4.096 1.704 44 9.391 5.884 3.577 996 67 915 

ZG 5.036 - - - 3.020 3.910 - - - 4.773 2.732 - - - 5.003 

SPOLU 7.956 584 62 515 9.747 8.006 4.096 1.704 44 14.164 8.616 3.577 996 67 5.918 

* deti, študenti, seniori, ZŤP atď. 
** nadštandardné služby, mimo otváracích hodín, výklad od odborného pracovníka atď. 

 
Návštevnosť škôl v galériách za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 48 72 90 1.213 1.412 1.105 

ZG 230 384 241 6.030 5.396 4.252 

SPOLU 278 456 331 7.243 6.808 5.357 

* bez MŠ 
 
 

Počet zahraničných návštevníkov v galériách za roky 2017 - 2019 
Organizácia 2017 2018 2019 

GJK 560 1.258 2.186 

ZG 45 53 65 

SPOLU 605 1.311 2.251 

 
 

Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond galérií za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 4.773 4.781 4.785 4.773 4.781 4.785 

ZG 3.177 3.181 3.240 3.001 3.005 3.040 

SPOLU 7.910 7.962 8.025 7.774 7.786 7.825 

 



 

 

 

Akvizičná činnosť galérií za roky 2017 - 2019 
Organizácia Dar Vlastný zber Kúpa Zámena Prevod Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 29 4 16 - - - 9 4 7 - - - - - - 38 8 23 

ZG 1 3 57 - - - - 1 2 - - - - - - 1 4 59 

SPOLU 30 7 73 - - - 9 5 9 - -  - - - 39 12 82 

 
Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov v múzeách za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
TTSK Vlastné zdroje Iné Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 8.205 1.900 6.000 23.500 1.900 17.060 15.295 19.950 6.900 23.500 21.850 12.900 

ZG - 90 - - - - - 1.710 - - 1.800 2.050 

SPOLU 8.205 1.990 6.000 23.500 1.900 17.060 15.295 21.660 6.900 23.500 23.650 14.950 

 
Vyraďovanie zbierkových predmetov z galérií za roky 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 

 Zničenie Odcudzenie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a  

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

Zničenie Odcudzenie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a 

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

Zničenie Odcudzenie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a  

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

GJK - - - - - - - - - - - - - - - - 19 -- 
ZG - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SPOLU - - - - - - - - - - - - - - - - 19 - 

 
 

Ochranná činnosť galérií za roky 2017 - 2019 
Organizácia Reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 2 - 2 - - - 2 - 2 3.254 - 1.700 - - - 3.254 - 1.700 

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

SPOLU 2 - 2 - - - 2 - 2 3.254 - 1.700 - - - 3.254 - 1.700 

 
 
 
 



 

 

 

Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti galérií za roky 2017 - 2019 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 4 4 3 5 - 1 

ZG 10 10 4 23 26 18 

SPOLU 14 14 7 28 26 19 

 
Vedecko-výskumné úlohy galérií za roky 2017 - 2019 

Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov galérie podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK - 1 5 - 1 3 

ZG 29 33 15 3 3 4 

SPOLU 9 33 20 3 4 7 

 
Knižný fond v galérii za rok 2019 

Organizácia 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v € 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

GJK 1.331 13 191 23 10 0 10 

ZG 1.530 23 - 85 9 16 25 

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v galériách za roky 2017 - 2019 
 GJK ZG 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Výchovno-vzdelávacie aktivity 15/226 31/465 35/479 - - - 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 112/1.120 63/1.412 75/1143 2/42 5/93 7/126 

Prednášky a besedy 4/168 6/94 14/367 11/385 12/302 45/782 

Vernisáže 17/783 11/933 17/1384 5/432 6/545 6/450 

Koncerty a festivaly 6/590 4/551 7/677 2/183 3/242 3/241 

Špecializované akcie – vlastné  - - 14/306 2/74 3/92 2/96 

Špecializované akcie – cudzie 1/60 - - - - - 

Konferencie a semináre - - 1/150 1/53 2/104 1/85 

Ostatné - - 6/3355 2/61 5/161 1/52 

SPOLU 155/2.947 115/3.55 169/7861 25/1.230 36/1.539 65/1.832 



 

 

 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 

 

Čerpanie finančných prostriedkov galérií z dotačných schém za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GJK 10 10 9 42.175 97.900 50.000 10 7 4 27.695 54.950 10.900 

ZG 12 13 6 57.471 40.834 22.937 8 4 3 15.600 2.860 10.100 

SPOLU 22 23 15 99.646 138.734 72.937 18 7 4 43.295 57.810 21.000 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSVETY 
STREDISK

Á 
• GALANTSKÉ OSVETOVÉ 

STREDISKO 
 
 

• TRNAVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO 

 
 

• ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V SENICI 

 
 

• ŽITNOOSTROVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V DUNAJSKEJ 
STREDE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 456  PODUJATÍ 
 
 

• 61.841  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 osvetách pracuje spolu 31 pracovníkov 
 

Priemerná mzda: 1.170,5 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  782.833 € 
 158.357 €  GOS 
 232.470 €  TOS 
 210.218 €  ZOS 
 181.788 €  ŽOS 
 

Finančné prostriedky získané z grantov BV:   64.922 € 
 19.900 €  GOS 
 19.800 €  TOS 
   8.450 €  ZOS 
 16.772 €  ŽOS 
 

Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  4.115,45 € 
    921,95 €  GOS 
 1.584,00 €  TOS 
    640,00 €  ZOS 
    969,50 €  ŽOS 
 

Tržby a vlastné výnosy:  5.290,26 €      
 1.650 €  GOS 
    360 €  TOS 
 1.230 €  ZOS 



 

 

 

 

 

 2.050,26 €  ŽOS 
 

Príspevok zriaďovateľa KV: 0 € 
 0 € GOS 
 0 €  TOS 
 0 €  ZOS 
 0 € ŽOS  
   
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV: 0 € 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV: 0 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

    
   GALANTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

    Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií  2019 
 

 



 

 

 

 

 

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: Galantské osvetové 

stredisko (ďalej len 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 v rámci 

okresu, kraja ale aj celého Slovenska. Poskytuje metodickú pomoc a poradenské 

služby realizátorom kultúrno-osvetovej práce. V rámci záujmovo-umeleckej činnnosti 

realizuje postupové súťaže vyhlásené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, 

Národným osvetovým centrom v Bratislave a inými kultúrno-spoločenskými 

organizáciami a občianskými združeniami.  

      Svoju činnosť GOS zameriava aj na podporu rozvoja kultúry národnostných 

menšín maďarskej, židovskej i rómskej. GOS svojimi aktivitami v spolupráci 

s  partnerskými organizáciami prispieva k začleneniu sa ľudí so zdravotným 

postihnutím do kultúrneho života regiónu.  
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Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov GOS za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 93.100 96.430 96.430 100 

620 Odvody 35.310 35.216 35.216 100 

630 Tovary a služby 27.455 26.641 26.641 100 

640 Bežný transfer 1.570 70 70 100 

Spolu 157.435 158.357 158.357 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov GOS za rok 2019 
 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:   1.650 € 
 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GOS z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie 

Schválená 
výška 

dotácie 

Kofinancovanie BV/KV 

1 
Fond na 
podporu 
umenia 

Galantská paleta 
2019 

2.100 2.000 
 

105,75 
 

BV 

2 
Fond na 
podporu 
umenia 

Divertimento 
Musicale 2019 

3.000 2.300 
 

121,5 
 

BV 

3 
Fond na 
podporu 
umenia 

 
Strunobranie 
2019 

3.500 2.500 
 

132,5 
 

BV 

4 
Fond na 
podporu 
umenia 

Staré nástroje 
ožívajú 

3.500 1.500 
 

79 
 

BV 

5 
Fond na 
podporu 
umenia 

Vzdelávacie 
aktivity GOS 

3.700 3.000 
- 

158,5 
 

BV 

6 
Fond na 
podporu 
umenia 

 
Čaro slova   

1.550 1.500 
 

80 
 

BV 

7 
Ministerstvo 
kultúry SR 

 

Aktívne starnutie 1.950 1.900 105 BV 



 

 

 

 

 

8 

Fond na 
podporu kultúr 
národnostných 
menšín 

Týždeň židovskej    
 kultúry 

5.350 1.500 
 

75 
 

BV 

9 Mesto Galanta 
Kultúrne aktivity 
v meste Galanta 

2.500 2.000 50 
 

BV 

10 Mesto Galanta 
Výstava diel akad. 
maliara a grafika   
Petra Augustoviča    

1.500 800 14,7 
 

BV 

11 Nadácia ZSE 
Šopornanský 
fašanek  

1.000 900 0 BV 

Spolu BV 19.900 921,95  

Spolu KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvetového strediska 
 

Objekty v správe GOS za rok 2019 

Celkový počet objektov Názov objektu 
Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

- - - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme GOS za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v 
€ 

1 Priestory  Domu Matice slovenskej v Galante 689,15 0,33 

 

Priestorové podmienky GOS v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

689,15 - - 123,3 565,85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

                                                                                                                                            

 
Výstavy 

 

Galantská paleta 
(7.2. - 15.3.2019) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ Galanta 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 550 
 
Výstava diel členov klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov v Renesančnom kaštieli 
v Galante. 
 

Prechádzky 
(4. - 29.3.2019) 
miesto konania: GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 250 
 
Výstavy fotografií Petra Dužeka vo 
výstavných priestoroch GOS. 
 

 

 
Krehká krása kraslíc 
(9.– 24.4. 2019) 
miesto konania: Mestský úrad v Galante 
odbor: tradičné remeslá 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 300 
 
Výstava kraslíc výtvorených v rámci 
tvorivých  dielní rôznymi technikami. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ja a naša história  
(apríl – november 2019) 
miesto konania: GOS, Špeciálna ZŠ Galanta, 
Špeciálna ZŠ Sereď, Inovatech Sládkovičovo 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 340 
 
19. ročník výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci zo špeciálnych základných škôl 
z Galanty, Sládkovičova, Serede a Tomášikova.  Z najkrajších prác výtvarnej súťaže 
boli následne zostavené a realizované štyri putovné výstavy po okrese Galanta. 
 

Rudofl Bazsalovics: Autorská výstava 
(3. - 31.5.2019) 
miesto konania: Mestský úrad v Galante 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 650 
 
Výstava fotografií z tvorby Rudolfa 
Bazsalovicsa v priestoroch Mestského úradu v Galante. 
 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 
(3. - 31.5.2019) 
miesto konania: Mestský úrad v Galante 
organizátor: GOS, Spolok pracovníkov 
miestnej a regionálnej kultúry Slovenska 
v Galante, Mestský úrad v Galante 
odbor: výtvarníctvo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 700 
 
Vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže s protidrogovým zámerom a vernisáž 
výstavy ocenených výtvarných prác zo súťaže.  
 
Stretnutie vo farbách   
(9.8.2019) 
miesto konania: park pri Neogotickom kaštieli 
v Galante 
odbor: výtvarníctvo, fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 400 
 
Stretnutie s umením v netradičnom prostredí a 
v netradičnej forme v parku. 
 



 

 

 

 

 

Židovstvo v obrazoch  
(10.-24.9.2019) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 250 
 

Výstava fotografií židovských artefaktov sa 
uskutočnila počas kultúrnych aktivít GOS, 
ktoré každoročne realizuje na podporu rozvoja kultúry národnostných menšín.Táto 
výstava bola inštalovaná  v rámci Týždňa židovskej kultúry. 
 
Farebný svet Rómov 
(1.-31.10. 2019) 
miesto konania: Mestský úrad v Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: Spolok pracovníkov miestnej a 
regionálnej kultúry Slovenska v Galante, GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 550 
 

Výstava z krajskej súťaže výtvarných prác detí 
a mládeže rómskej národnosti. 
 
NOVENBER ´89 
(1.10. - 30.11.2019) 
miesto konania: Inovatech v Sládkovičove 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 450 
 

Výstava dokumentačných fotografií 
s tematikou Nežnej revolúcie umiestnená 
v priestoroch Gymnázia J. Matúšku v Galante 
a Gymnázia Z. Kodálya v Galante. 
 

 

Peter Augustovič: Autorská výstava 
(5.10.-3.11.2019) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, leták 
počet návštevníkov: 400 
 
Autorská výstava diel akademického maliara 
a grafika Petra Augustoviča. 



 

 

 

 

 

 
Prezentácia aktivít zdravotne 
postihnutých  
(11. - 31.10.2019) 
miesto konania: INOVATECH Sládkovičovo 
odbor: výtvarníctvo, úžitkové umenie 
Organizátor: Spolok PMaRK Slovenska  
v Galante, GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 350 
 
Na výstave boli prezentované práce 
zdravotne postihnutých z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave a 
v Galante, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, seniorského centra 
Antonius v Sládkovičove a svojimi dielami výstavu obohatila výtvarníčka Eva Králiková.  
 
Výstava diel členov Klubu výtvarníkov 
(21.-29.10.2019) 
miesto konania: GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava diel členov Klubu výtvarníkov 
Galantská paleta, ktoré boli vytvorené v rámci 
tvorivých dielní. 

 

 

Eva Králiková: Autorská výstava 
(29.11.-11.12.2019) 
miesto konania: Kultúrny dom v Horných 
Salibách 
organizátor: GOS, Obec Horné Saliby 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Autorská výstava diel Evy Králikovej, členky 
Klubu výtvarníkov Galantská paleta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Muzika, hraj... 
(1.5.2019) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Amfiteáter v Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 320 

 

Okresná festivalová prehliadka ľudových 
hudieb, speváckych skupín a sólistov  
 
 
 
Tancujeme pre radosť 
(1.5.2019) 
organizátor: GOS, Mestské kultúrne 
stredisko Galanta 
miesto realizácie: Amfiteáter v Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 450 

 
Festivalová prehliadka choreografií súborov 
moderného tanca  
 

 

Dožinkové slávnosti a Deň ľudových 
tradícií 2019 
(8.8.2019) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Nádvorie Neogotického 
kaštieľa v Galante 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 550 

 

Tradičné stretnutie s krásami nášho folklóru 
prostredníctvom ľudového tanca, ľudovej 
hudby a piesne.   

 

Staré nástroje ožívajú... 
(8.8.2019) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Nádvorie Neogotického 
kaštieľa v Galante 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 500 
 
Festival hry na tradičných slovenských 
ľudových nástrojoch sa realizoval v rámci 
uchodávania ľudových tradícií. 



 

 

 

 

 

Týždeň židovskej kultúry 
(10.9., 12.9., 17.9.2019) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v 
Galante, Inovatech v Sládkovičove, Múzeum 
holokaustu v Seredi  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 230 
 

Podujatia realizované v rámci Týždňa 
židovskej kultúry sa stali významnými 
kultúrno-spoločenskými aktivitami GOS, ktoré prezentujú históriu židovského 
kultúrneho dedičstva a každoročne sa tešia vysokej návštevnosti . 
 
Kultúra bez bariér 
(11.10.2019) 
miesto realizácie: INOVATECH Sládkovičovo 
organizátor: Spolok PMaRK Slovenska 
v Galante a GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 95 
 

Umelecké soaré na ktorom sa prezentovali  
zdravotne hendikepovaný a  telesne 
znevýhodnený občania. 
 
Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Stretnutie členov klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov Galatnská paleta 
(9.1.2019) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: GOS  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 20 
 
Zámerom pravidelných stretnutí výtvarníkov 
je vzájomná výmena skúseností a zostavenie celoročného plánu výstav členov klubu. 
  
Šoporňanský fašanek 
(2.3.2019) 
organizátor: GOS, obec Šoporňa 
miesto realizácie: Obec Šoporňa 
výstup: plagát, pozvánka, leták 
počet návštevníkov: 650 
 
Znovuoživenie zvykov a podpora tradícií v 
obci Šoporňa formou folklórneho programu 
viažuceho sa k tradícii konca fašiangov a jeho 



 

 

 

 

 

predvedenie širokej verejnosti prostredníctvom miestnych folklórnych skupín a 
hudobných zoskupení. 
 
Deň Zeme 2019 
(24.4.2019) 
organizátor: GOS, Mesto Galanta 
miesto realizácie: MŠ Sídl. SNP v Galante 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Z iniciatívy TTSK v spolupráci s mestom 
Galanta sa  po dvanásty raz zrealizoval 
symbolický akt sadenia stromu v 
rámci podujatia prezentujúceho dôležitosť 
environmentálnej výchovy detí.  
 
Detský divadelný súbor: Za šecki drobné  
(10.6.2019) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: MsKS Galanta 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 150 
 
Premiera Detského divadelného súboru Za 
šecki drobné, ktorý pôsobí pri GOS hrou: 
JURKO 

 

 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 
(6.9.2019) 
organizátor: TTSK, GOS, Mesto Sereď, 
Múzeum holokaustu SNM v Seredi 
miesto realizácie: Mestský park Sereď 
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   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Podujatia organizované GOS v roku 2019 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Učme sa tolerancii ZŠ Trstice,   
ZŠ s VJM Trstice 
Spojená škola Sládkovičovo 
ZŠ s VJM Sládkovičovo 

 
780 

Prevencia nelátkových závislostí ZŠ G. Dusíka Galanta 
ZŠ Štefánikova ul. Galanta 
ZŠ Sídl. SNP Galanta 

 
248 

Holokaust v Seredi Stredná odborná škola 
technická v Galante,  
ZŠ Trstice,   
ZŠ s VJM Trstice 
Spojená škola Sládkovičovo 
ZŠ s VJM Sládkovičovo 

 
 

565 

Začnime s vysťahovaním – Rómsky 
holokaust 

Gymnázium J. Matúšku 
Galanta 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 DDS Za šecki drobné (január, marec 2019) - metodické usmernenia a konzultácie 

k plánovaným divadelným súťažiam a usmernenia pri zabezpečení účasti 
divadelného súboru vo vyšších kolách postupových súťaží, GOS, Bc. Ivana 
Balušíková 

 Mgr. Magdaléna Máčiková, Anna Pokorná, Mgr. Dana Janebová, PaedDr. Judita 
Bujnová, Mgr. Martina Slahučková, Ing. Viera Ralíková (január, jún 2019)  
- usmernenia a konzultácie k  plánovaným recitátorským a literárnym súťažiam, 
usmernenia pri zabezpečení účasti recitátoriek a recitátorov vo vyšších kolách 
postupových súťaží, GOS, Bc. Ivana Balušíková 

 

Úsek folklór  
 Detský folklórny súbor Važinka - Šoporňa (február, apríl 2019), metodicko-

konzultačné poradenstvo zamerané na  výklad propozícií a špecifické usmernenia 
pri realizácii podujatí a  zabezpečení účasti v postupových súťažiach, Šoporňa, 
Bc.Ivana Balušíková 

 Detský folklórny súbor Jelka (február, apríl 2019) - metodicko-konzultačné 
poradenstvo zamerané na  výklad propozícií a špecifické usmernenia pri realizácii 
podujatí a pri zabezpečení účasti v postupových súťažiach, MKS Jelka, Bc. Ivana 
Balušíková 

 Detský folklórny súbor Höcögők – Horné Saliby (február, apríl 2019) - metodicko-
konzultačné poradenstvo zamerané, výklad k propozíciám a špecifické 
usmernenia pri realizácii podujatí a pri zabezpečení účasti v postupových 
súťažiach, ZŠ Horné Saliby , Bc. Ivana Balušíková 

 Detský folklórny súbor Kis Mátyus– Horné Saliby (február, apríl 2019) - metodicko-
konzultačné poradenstvo,  výklad propozícií a  špecifické usmernenia pri realizácii 
podujatí a pri zabezpečení účasti v postupových súťažiach, ZŠ s VJM Horné 
Saliby, Bc. Ivana Balušíková  

 Spevácka skupina Važina – Šoporňa (február 2019) – metodicko-konzultačné 
poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii podujatí 
a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, Šoporňa, Bc. Ivana Balušíková 

 Ľudová hudba Muzička – Šoporňa (február 2019) – metodicko-konzultačné 
poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii podujatí 
a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, Šoporňa, Bc. Ivana Balušíková 

 Citarový súbor Dió Héj - Sládkovičovo (február 2019) – metodicko-konzultačné 
poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii podujatí 
a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, Sládkovičovo, Bc. Ivana 
Balušíková 

 

Úsek komorná a dychová hudba 
 Divertimento musicale (február 2019) – metodické poradentstvo zamerané na 

usmernenie k postupovým súťažiam, GOS, Mgr. Margita Knappová 



 

 

 

 

 

 Viva II Canto (február 2019) - metodické poradenstvo zamerané na usmernenie 
zborov pripravujúcich sa na postupové súťaže, GOS, Mgr. Margita Knappová 

 Strunobranie (apríl 2019) – metodické poradenstvo zamerané na usmernenie 
sólistov a skupín pripravujúcich sa na postupové súťaže, GOS, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Klub výtvarníkov Galantská paleta (január, február 2019) - metodické poradenstvo 

a konzultácie k usmerneniu na postupové súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, GOS,  Mgr. Andrej Popluhár 

 Fotoklub Galanta (február, apríl 2019) - metodické poradenstvo a konzultácie 
k postupovým  súťažiam neprofesionálnej fotografickej tvorby, GOS,  Peter 
Madarász 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Šoporňanský fašanek (január 2019) - metodické usmernenia zamerané na 

realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, Obecný úrad Šoporňa, Galantské 
osvetové stredisko 

 Deň Zeme 2019 (marec 2019) - metodické usmernenia zamerané na realizáciu 
kultúrno-spoločenských podujatí, Mestský úrad Galanta, Galantské osvetové 
stredisko 

 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (júl, august 2019) - metodické 
usmernenia zamerané na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, Mestský 
úrad Sereď, Galantské osvetové stredisko 

 Kronika 2019 (jún, november 2019) – poskytovanie poradenstva 
a sprostredkovanie informácii zameraných na vedenie obecných a mestských 
kroník a publikácii, Kronikári obcí a miest, Galantské osvetové stredisko 
 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Mestský úrad Galanta (marec 2019) – konzultácie zamerané na 

realizáciu kolektívnych výstav, MsÚ Galanta, Mgr. Andrej Popluhár 
 Mestské kultúrne stredisko Galanta (jún 2019) – konzultácie zamerané na 

realizáciu autorských a kolektívnych výstav, MsKS Galanta, Mgr. Andrej Popluhár 
 INOVATECH Sládkovičovo (august 2019) – konzultácie zamerané na realizáciu 

autorských a kolektívnych výstav diel výtvarníkov, Sládkovičovo Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty (august 2019) – konzultácie 
zamerané na prípravu a realizáciu výstav zdravotne postihnutých, Košúty, Mgr. 
Andrej Popluhár 

 DSS pre deti a dospelých v Šintave (august 2019) – konzultácie zamerané na 
prípravu a realizáciu výstavy prác zdravotne postihnutých, Šintava, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 DSS pre deti a dospelých v Galante (august 2019) – konzultácie zamerané na 
prípravu a realizáciu výstavy prác zdravotne postihnutých, DSS Galanta, Mgr. 
Andrej Popluhár 



 

 

 

 

 

 Senior centrum Antonius Sládkovičovo (august 2019) – konzultácie zamerané na 
realizáciu výstavy prác zdravotne postihnutých, Sládkovičovo, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Obecný úrad Horné Saliby (október 2019) – usmernenie zamerané na realizáciu 
autorských a kolektívnych výstav, Horné Saliby, Mgr. Andrej Popluhár 

 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre realizáciu kultúrnych podujatí a aktivít v meste Galanta, Mestské 

kultúrne stredisko Galanta, Mgr. Margita Knappová  
 Redakčná rada časopisu Obzor, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti 

v okrese Galanta, Mgr. Andrej Popluhár 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Ekonomické poradenské služby, GOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 Čaro slova (19., 20., 21.3.2019), okresné kolo, GOS, okresné kolá súťaže v 

umeleckom prednese poézie a prózy v I. - IV. kategórii 
 Malé divadelné dosky (8.3.2019), okresné kolo, MsKS Galanta, okresná súťažná 

prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
 Štúrov Zvolen 2019 (22.3.2019), okresné kolo, GOS Galanta, okresná súťaž v 

rétorike  
 Čaro slova 2019 (20.9.2019), krajské kolo, RK Galanta, 52. ročník krajského 

festivalu umeleckého prednesu žien v Galante 
 Timravina studnička (25.10.2019), okresné kolo, GOS Galanta, okresná súťaž v 

umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 
 O cenu Dominika Tatarku (12.4.2019), okresné kolo, GOS Galanta, okresné kolo 

celoslovenskej literárnej súťaže 
 Literárny Zvolen (21.6.2019), krajské kolo, GOS Galanta, krajské kolo 

celoslovenskej literárnej súťaže 
 

Hudba a spev 
 Divertimento musicale 2019 (7.4.2019), krajské kolo, Renesančný kaštieľ 

v Galante, krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej 
hudby 

 Viva il canto 2019 (16.5.2019), okresné kolo, GOS Galanta, okresný výber 
postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov dospelých 

 Strunobranie 2019 (2.6.2019), krajské kolo, nádvorie neogotického kaštieľa v 
Galante, krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných 
skupín a sólistov 
 

Folklór 
 Muzika hraj... (1.5.2019), okresné kolo, Amfiteáter Galanta, okresná prehliadka 

hudobného folklóru 
 Festival hudobného folklóru 2019 (12.4.2019), okresné kolo, GOS Galanta, 

okresná súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a 
inštrumentalistov 

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Amfo 2019 (16.04. 2019), okresné kolo, priestory GOS, okresná súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby 
 Digitfoto Galanta (10.08. 2019), medzinárodná, Renesančný kaštieľ v Galante, 

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, súťaž 
neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou 

 Žitnoostrovské pastelky (24.01. 2019), okresné kolo, priestory GOS, XX. 
medzinárodná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

 Výtvarné spektrum (22.02. 2019), okresné kolo,  Renesančný kaštieľ Galanta, 
okresné kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 



 

 

 

 

 

 Vesmír očami detí (20.03. 2019), okresné kolo, priestory GOS, okresný výber 
výtvarných prác do celoslovenského kola súťaže 

 Ja a naša história (3.5. 2019), okresné kolo, priestory GOS, 19. ročník okresnej 
súťaže výtvarnej tvorby žiakov Špeciálnej základnej školy,  slávnostné 
vyhodnotenie a vernisáž okresnej súťaže výtvarnej tvorby žiakov  

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (16.05. 2019), okresné kolo, priestory GOS, 
výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2019 (23.05. 2019), 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 (10.07. 2019), okresné kolo, priestory GOS, Spolok 
pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, výtvarná súťaž detí a 
mládeže rómskej národnosti 

 Farebný svet Rómov (3.10. 2019), krajské kolo, Mestský úrad Galanta, výtvarná 
súťaž detí a mládeže rómskej národnosti 

 Vianočná pohľadnica (06.11. 2019), okresné kolo, priestory GOS, tradičná detská 
výtvarná súťaž 

 

Film a video 
- 
 

 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 

 Hollého pamätník (25.-26.4.2019), krajské kolo, ZUŠ M.Sch.Trnavského v Trnave, 
krajská súťaž v umeleckom prednese I. - V. kategória 

 Štúrove a Hollého rétorické Drahovce 2019 (17.4.2019), krajské kolo, ZŠ 
Drahovce, krajské kolo celoštátnej súťaže v rétorike v I. a II. kategórii 

 Naša Vansovej Lomnička 2019 (11.-12.10.2019), celoštátne kolo, Stará Ľubovňa, 
52. ročník celoslov. festivalu umeleckého prednesu žien 

 Timravina studnička (15.11.2019), celoštátne kolo, Lučenec, celoštátna súťaž v 
umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 

 O cenu Dominika Tatarku (24.5.2019), celoštátne kolo, KD Plevník - Drienové, 
celoslovenská literárna súťaž 

 Literárny Zvolen (11.,12.10.2019), celoštátne kolo, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo 
Zvolene, celoslovenská literárna súťaž 

 Senická divadelná jar (16.4.2019), krajské kolo, MsKS Senica, krajská súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

 Ve Skalici na rínečku (9.5.2019), krajské kolo, DK Senica, krajská súťažná 
prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja 

 Festival hudobného folklóru 2019 (18.5.2019), KD Zavar, krajská postupová súťaž 
hudobného folklóru dospelých 

 Divertimento musicale 2019 (23.6.2019), celoštátne kolo, Kremnica, postupová 
súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby 

 IV. Viva il canto 2019 (22.6.2019), krajské kolo, MsKS Dunajská Streda, krajská 
postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov dospelých 

 Strunobranie 2019 (30.-31.8.2019), celoštátne kolo, Martin, postupová súťaž a 
prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov 



 

 

 

 

 

 Amfo 2019 (7.6. 2019), krajské kolo, Skalica, Záhorské osvetové stredisko, súťaž 
neprofesionálnej fotografickej tvorby 

 Amfo 2019 (8.11. 2019), celoštátne kolo, Nitra, Krajské osvetové stredisko Nitra, 
súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby 

 Výtvarné spektrum (16.5. 2019), krajské kolo, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej 
Strede,  Žitnoostrovské osvetové stredisko, súťaž neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby 

 Výtvarné spektrum  (september 2019), celoštátne kolo, Trenčín, Národné osvetové 
centrum, súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 Žitnoostorovské pastelky (jún 2019),  Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede,  
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, XIX. medzinárodná súťaž 
výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (13.06. 2019), celoštátne kolo, Dom kultúry 
v Námestove,  Mesto Námestovo, výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na 
národnú históriu 

 Vesmír očami detí (máj 2019), celoštátne kolo, Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove, výtvarná súťaž 

 Vianočná pohľadnica (16.12. 2019), medzinárodná, Oravské kultúrne stredisko v 
Dolnom Kubíne, súťaž výtvarných prác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov 
(22.2.2019) 
miesto konania: GOS 
úsek: výtvarníctvo  
počet účastníkov: 29 
Seminár pre účastníkov okresného kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum 

 

 Hodnotiaci seminár pre rétoriku 
(22.3.2019) 
miesto konania: GOS 
úsek: rétorika  
počet účastníkov: 3 
Pre účastníkov okresnej súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen sa realizoval hodnotiaci 
seminár. 
 

 Hodnotiaci seminár pre amatérskych divadelníkov 
(8.3.2019) 
miesto konania: MsKS Galanta 
úsek: divadlo 
počet účastníkov: 30 
Hodnotiaci seminár sa uskutočnil pre účastníkov okresnej prehliadky divadelných 
súborov - Malé divadelné dosky. 

 

 Hodnotiaci seminár pre recitátorov poézie a prózy v I.- IV. kategórii 
(19., 20., 21.3.2019) 
miesto konania: GOS 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 80 
Hodnotiace semináre sa konali pre recitátorov poézie a prózy v I.- IV.  kat. na 
okresnom kole umeleckého prednesu žiakov ZŠ a SŠ - Čaro slova. 
 

 Hodnotiaci seminár pre oblasť detského folklóru 
(4.4.2019) 
miesto konania: DSS Patria v Galante 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 40 
Hodnotiaci seminár sa uskutočnil pre účastníkov okresnej súťažnej prehliadky 
detských folklórnych súborov Tancuj, tancuj, vykrúcaj... 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Hodnotiaci seminár pre členov ľudových hudieb, speváckych skupín, 
sólistov spevákov a inštrumentalistov 
(12.4.2019) 
miesto konania: GOS 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 25 
Hodnotiaci seminár pre účastníkov okresnej súťaže ľudových hudieb, speváckych 
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov – Festival hudobného folklóru 2019. 

 
 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 

(16.4.2019) 
miesto konania: GOS 
úsek: fotografia  
počet účastníkov: 8 

Seminár pre účastníkov okresnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Amfo. 
 

 Hodnotiaci seminár pre účastníkov literárnej súťaže 
(12.4.2019) 
miesto konania: GOS 
úsek: literárna tvorba 
počet účastníkov: 3 
Hodnotiaci seminár sa konal pre účastníkov literárnej súťaže – O cenu Dominka 
Tatarku. 

 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 
(10.8.2019) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ Galanta 
úsek: fotografia  
počet účastníkov: 47 
Seminár pre účastníkov súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Digitfoto 
Galanta.  

 
 Hodnotiaci seminár pre recitátorky poézie a prózy 

(20.9.2019) 
miesto konania: RK Galanta 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 16 
Hodnotiaci seminár sa uskutočnil v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante 
pre recitátorky poézie a prózy v rámci festivalu v umeleckom prednese žien Čaro 
slova. 
 

 Hodnotiaci seminár pre účastníkov súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej 
hudby 
(7.4.2019) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v Galante 
úsek: komorná hudba  
počet účastníkov: 14 



 

 

 

 

 

Seminár pre účastníkov krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej 
inštrumentálnej hudby Divertimento musicale. 

 
 Hodnotiaci seminár pre účastníkov súťaže neprofesionálnych hudobných 

skupín a sólistov 
(2.6.2019) 
miesto konania: Neogotický kaštieľ v Galante 
úsek: dychová hudba  
počet účastníkov: 16 
Seminár pre účastníkov krajskej postupovej súťaže a prehliadky 
neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Strunobranie.  

 
 Hodnotiaci seminár pre recitátorov 

(25.10.2019) 
miesto konania: GOS 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 4 
Hodnotiaci seminár sa konal pre recitátorov v umeleckom prednese pôvodnej 
slovenskej prózy - Timravina studnička. 
 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Aktivity v Galante v rámci 19. ročníka celomestského podujatia pod názvom 
Drogám povedz nie!, súčasťou náučno-zábavného projektu boli vedomostné kvízy 
z oblastí prevencie závislostí (19.6.2019), Spolok PMaRK Slovenska v Galante, 
GOS, Mesto Galanta, RÚVZ Galanta, OR PZ Galanta, SČK – územný spolok 
Galanta, počet účastníkov: 43 

 Bezpečné prázdniny, vzdelávacie podujatie propagujúce zdravý spôsob života a 
bezpečné správanie počas leta, náučný program zostavený zo všeobecných 
pravidiel bezpečnosti (19.6.2019), Spolok PMaRK Slovenska v Galante, GOS, 
Mesto Galanta, RÚVZ Galanta, OR PZ Galanta, SČK – územný spolok Galanta, 
počet účastníkov: 43 

 Prevencia nelátkových závislostí, semináre z oblasti prevencie sociálno-
patologických javov (17.5.2019), GOS, mesto Galanta, prednášajúci: PhDr. Ingrid 
Hupková, PhD., Národné osvetové centrum v Bratislave a Mgr. Barbora 
Kuchárová, PhD., Občianske združenie Prima, počet účastníkov: 248 

 Holokaust v Seredi, vzdelávacie podujatia z oblasti holokaustu (rok 2019), GOS, 
Stredná odborná škola technická v Galante, ZŠ Trstice, ZŠ s VJM Trstice, Spojená 
škola Sládkovičovo, ZŠ s VJM Sládkovičovo, počet účastníkov: 565 

 Začnime s vysťahovaním, umelecko-vzdelávacie podujatie z oblasti histórie 
rómskeho národa (20.12.2019), GOS, cult-E Európska kultúra OZ, prednášajúci: 
Jana Orlická, Stanislav Mičev, Matej Marušin, Zuzana Haverda, počet účastníkov: 
300 

 Interaktívne podujatia v rámci programu Učme sa tolerancii, vzdelávanie pre 
záujemcov z Trstíc a Sládkovičova, (rok 2019), ZŠ v Trsticiach, ZŠ v Sládkovičove, 
GOS, Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, 
plagát, počet účastníkov: 780 

 



 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Tvorivá dielňa detskej dramatickej tvorivosti (priebežne 2019), GOS, stretnutie detí 
a mládeže okresu Galanta, 4xmesačne, podpora a rozvoj tvorivého nadania u detí 
a mládeže, GOS, individuálne TD, odborný dohľad: Ing. Diana Paška Hrabovská 
a Ing. Viera Ralíková, počet účastníkov: 12 

 Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov seniorov (11., 16.07. 
2019), GOS, individuálne TD, začlenenie seniorov – výtvarníkov a fotografistov do 
nových aktivít, podpora výmeny názorov a skúseností a motivácia seniorov pre 
ďalšiu tvorivú činnosť, počet účastníkov: 26 

 Aktívne starnutie, umelecké tvorivé stretnutia (24., 25.06.  a 1., 2.07. 2019), GOS, 
Denné centrum pri Mestskom úrade v Galante, individuálne TD, tvorivé umelecké 
stretnutia poskytujúce seniorom rovnosť príležitostí a možnosť integrovať sa v 
rámci spoločnosti, plagát, leták, počet účastníkov: 72 

 Jar prichádza, tvorivé dielne na podporu uchovávania ľudových tradícií, 
propagovanie kultúrneho dedičstva našich starých rodičov a iniciovanie záujmu 
o ľudové zvyky, v rámci dielní ručne vyrábané tradičné veľkonočné ozdoby 
(4.4.2019), Domov dôchodcov v Galante, Patria, GOS, individuálne TD, počet 
účastníkov: 45 
 

 

Špecializované akcie 
 

 Prečo som na svete rád/rada  
(1.-21.10.2019) 
miesto realizácie: Mestský úrad v Galante 
organizátori: GOS, Mesto Galanta  
výstup: plagát 
počet účastníkov: 500 
Výtvarný projekt z oblasti prevencie 
drogových závislostí a e zdravého 
životného štýlu 

 

 História na dlani – potulky dejinami 
Galanty  
(22.10. 2019) 
miesto realizácie: GOS 
organizátori: GOS, Asociácia inštitúcií 
vzdelávania dospelých v SR, Asociácia 
kultúrno-osvetových inštitúcií 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 15 
Vzdelávacie podujatie pre dospelých v 
rámci Týždňa celoživotného učenia 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 NOVEMBER ´89  
(12.11.2019) 
miesto realizácie: GOS, Gymnázium 
Janka Matúšku v Galante 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 200 
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 
sa uskutočnili dve vzdelávacie podujatia 
pre mládež a dospelých. 

 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

 Kronika 2019   
(28.6. a 26.11.2019) 
miesto konania: GOS 
organizátor: GOS 
počet účastníkov: 25 
Workshopy pre kronikárov miest a obcí k 
prehlbovaniu kvality ich práce, ktorá má 
podstatný význam pre uchovávanie 
histórie 

 

Odborný seminár pre dospelých v oblasti 
umeleckého prednesu 

 (26.9.2019) 
miesto konania: GOS 
organizátor: GOS 
počet účastníkov: 12 
Seminár pre pedagógov, ktorí pripravujú 
žiakov na súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy na podporenie vyššej 
úrovne prednesov detí na súťažiach. 
Lektorka seminára - Mgr. Magdaléna 
Máčiková. Obsah seminára - výber a analýza textu, výstavba prednesu, pauza, 
gesto, intonácia a iné. 

 

Ostatné 
 

 Zdravý život – zdravotná osveta  
(4.4.2019  a 5.11.2019) 
organizátori: GOS, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Galante 
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 90 
Vzdelávacie podujatia na tému Zdravý 
život - zdravotná osveta pre obyvateľov 
mesta Galanta a obce v okrese 
Galanta. 



 

 

 

 

 

 Kto čo vie? 
(30.11.2019) 
organizátori: GOS, Spolok pracovníkov 
miestnej a regionálnej kultúry Slovenska 
v Galante, OZ Konrádko  
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 60 
Priehliadka záujmových aktivít a 
činností zdravotne znevýhodnených 
spoluobčnov. 
 
 

 Deň narcisov 
(11.4.2019) 
organizátori: GOS, Spolok pracovníkov 
miestnej a regionálnej kultúry 
Slovenska v Galante, Obec Veľké 
Úľany, Obec Jelka 
miesto realizácie: Veľké Úľany, Jelka 
počet účastníkov: 20 
Verejná celoslovenská finančná zbierka 
na podporu programov prevencie, 
včasnej diagnostiky, liečby a výskumu 
rakoviny 
 

 Čo vieš o hviezdach?  
(1.4. 2019) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 9  
29. ročník okresného kola vedomostnej 
súťaže  z oblasti astronómie. Úspešní 
účastníci z okresu Galanta sa zúčastnili 
aj krajského kola súťaže v mesiaci apríl 
2019 v Hvezdárni a planetáriu Milana 
Rastislava Štefánika v Hlohovci 
a v mesiaci jún 2019 celoslovenského kola súťaže v Žiari nad Hronom. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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) 

10 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 

cult-E Európska kultúra 
OZ Kynceľová 

spolupráca pri realizácii 
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 

152 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)   

 výška členského: 70 € 

 Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií je záujmové združenie fyzických a   
 právnicých osôb založené v roku 2014. AKOI prispieva k zvyšovaniu odbornej   
 úrovne kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality činnosti osvetových  zariadení. 
 výstupy: účasť na školeniach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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 

 

Návštevnosť webovej stránky GOS za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera 
okamžitých 

odchodov v % 

Počet stránok 
za reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

15.621 15.621 78,24 2,16 00:00:47 

 

Sociálne siete  
 

Facebook 

- 
Instagram 

- 
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 
 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  
 www.nocka.sk  
 Kultúrne leto 2019, propagačný programový bulletin  
 GALANTA, kalendár kultúrnych podujatí na rok 2019  

 
Výročné správy organizácie  
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk 
 

 

 

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/
http://www.nocka.sk/
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/


 

 

 

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 Počet oslovených MŠ / 57 

 Počet oslovených ZŠ / 75 

 Počet oslovených SŠ / 7  

 Počet oslovených ZUŠ / 10 

 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* 
letáky 

plagáty* banner* tlačová správa* 

Galantská paleta SK 150/E 150 - E 

Divertimento musicale 
SK 80/E 

400 
120 - E 

Strunobranie 
SK 60/E 

300 
100 . E 

Čaro slova – okresná súťaž SK 30/E 20 - E 

Malé divadelné dosky SK - 30 - - 

Prechádzky, výstavy fotografií P. Dužeka SK - 50 - E 

Výstava diel členov klubu výtvarníkov 
Galantská paleta 

SK - 
 

50 - E 

Výstava fotografií Rudolfa Bazsalovicsa SK - 30 - E 

Ja a naša história SK - 60 - E 

Krehká krása kraslíc SK 40 25 - E 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc SK, HU 50/E 30 - E 

Stretnutie vo farbách SK - 50 - E 

Farebný svet Rómov SK, HU 50/E 30 - E 

Výstava diel Evy Králikovej SK 60/E 30 - E 

Výstava diel Petra Augustoviča                              SK 100/E 50 - E 

Staré nástroje ožívajú 
SK - 

250 
50 - - 

Prezentácia aktivít zdravotne postihnutých SK 60/E 30 - E 

DDS Za šecki drobné SK - 30 - E 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj... SK - 100 - - 

Šopornanský fašanek 
SK - 

1.600/E 
40 - E 

Deň Zeme 2019 SK 80/E 40 - E 

Festival hudobného folklóru SK - 50 - - 

Tancuj pre radosť SK - 50 - - 



 

 

 

 

 

Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií SK, HU 80/E 40 - E 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 

SK, GB 70/E 50 - E 

Stretnutie členov klubu výtvarníkov  
Galantská paleta 

SK 45/E - - E 

Týždeň židovskej kultúry SK 50/E 50 - E 

November ´98 - výstava SK - 30 - E 

November ´89 - vzdel. podujatia SK - 30 - E 

Kultúra bez bariér SK 60/E 30 - E 

Čaro slova 2019 
SK 50 

300 
50 - 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 - 
100 

50 - E 

Aktívne starnutie, umelecké tvorivé 
stretnutia 

SK - 
360/E 

100 - E 

Jar prichádza SK - 30 - E 

Učme sa tolerancii, interaktívne tvorivé 
dielne 

SK, HU - 50 - E 

Kronika 2019 SK 50/E 50 - E 

História na dlani, vzdelávacie podujatie SK - 30 - E 

Holokaust v Seredi SK, HU - 80 - E 

Začnime s vysťahovaním SK - 50 - E 

Prečo som na svete rád/rada SK - 25 - E 

Zdravý život – zdravotná osveta SK - 30 - E 

Kto čo vie? SK 50/E 50 - E 

Čo vieš o hviezdach? SK - 20 - E 

* V prípade že išlo o tlačený propagačný materiál uviesť výšku nákladu. V prípade, že bol materiál 
distribuovaný len elektronicky treba napísať E, ak bol materiál tlačený a zároveň distribuovaný aj 
elektronicky uviesť náklad/E. 
 
 
 

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 
tlač: GOS 
ISBN / ISSN: - 
Evidenčné číslo MK SR: EV 2971/09 
dátum/rok vydania: 2019/2020 
jazyk: SK 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: V1  
rozsah: 8 strán  
reprodukcie: 85 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Časopis OBZOR štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 
činnosti v okrese Galanta, v roku 2011 na  celoslovenskej súťaži obecných, 
mestských, regionálnych kultúrno-informačných a kultúrno-turistických novín 
a časopisov „Miestne noviny 2011“, získal za propagáciu a podporu rozvoja miestnej 
kultúry a záujmovej činnosti v podmienkach regiónu - Cenu generálneho riaditeľa 
Národného osvetového centra 
 

Galantská paleta 
autor: Bc. Ivana Balušíková, Mgr. Andrej Popluhár 
vydavateľ: GOS 
tlač: micropix Mostová 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 300 ks 
formát: DL4 
väzba: V1 
rozsah: 16 strán 
reprodukcie: 29 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 
 
Katalóg k výstave výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov 
 

 

Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 KOLEKTÍV autorov GOS, Šopornanský fašanek 2019, In: Šopornianske noviny, 

20. ročník, 2019, číslo 1, ISSN 1339-5386, 1 strana 
 KOLEKTÍV autorov GOS, Galantská paleta 2019, In: Galantské novinky, číslo 2, 

4. ročník, 2019, 1 strana 



 

 

 

 

 

 KOLEKTÍV autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 
činnosti v okrese Galanta, číslo 1, 20. ročník, 2019, 8 strán 

 KOLEKTÍV autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 
činnosti v okrese Galanta, číslo 2, 20. ročník, 2019, 8 strán 

 KOLEKTÍV autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 
činnosti v okrese Galanta, číslo 3, 20. ročník, 2019, 8 strán 

 KOLEKTÍV autorov GOS, In: OBZOR,  štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 
činnosti v okrese Galanta, číslo 4, 20. ročník, 2019, 8 strán 

 

V zahraničí  
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

 

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  
- 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GOS v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov GOS za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

    
   TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

      Folklórny festival Krakovany 

 



 

 

 

 

 

Trnavské osvetové stredisko 

 
adresa: Bratislavská 27, 917 02 Trnava 
tel.: 033 5511 187, 033 5511 537, 033 5331 935 
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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 130.692 130.692 123.448,65 94,46 

620 Odvody 49.857 49.857 43.607,57 87,47 

630 Tovary a služby 34.247 54.331 64.252,77 118,26 

640 Bežný transfer 8.868 8.868 70 0,79 

Spolu 223.664 243.748 231.378,99 94,93 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov TOS za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    360 € 
 

Grantové schémy 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov TOS z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

19-441-00616 - 
53. ročník 
folklórnych 
slávností a XIII. 
Župný festival 
Krakovany 2019 

8.200 3.000 520 3.000 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

19-442-01137 - 
KreaTiviTa 2019 - 
cyklus výstav 
neprofesionálnej 
výtvarnej 
a fotografickej 
tvorby 
v trnavskom 
regióne 

3.700 2.000 155 2.000 



 

 

 

 

 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

19-442-01126 -
Festival malých 
dychových hudieb 
2019 

3.700 2.000 120 2.000 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

19-451-01130 - 
Malá krajská 
scénická žatva 
2019 

5.050 3.500 197,5 3.350 

5. Fond na 
podporu 
umenia 

19-451-01129 - 
Krajská 
a postupové 
prehliadky Holého 
pamätník 2019 
(Sú súčasťou 
Hviezdoslavovho 
Kubína 2019) 

4.200 3.000 167,5 3.000 

6. Fond na 
podporu 
umenia 

19-451-01122 - 
Festival 
hudobného 
folklóru 

3.700 2.500 190 2.500 

7. Fond na 
podporu 
umenia 

19-451-01180 - 
CINEAMA 2019 - 
XXIII. ročník 
krajskej súťaže 
amatérskej 
filmovej tvorby 

2.870 2.300 124 2.300 

8. Fond na 
podporu 
umenia 

19-452-00610 - 
Malí remeselníci - 
IX. ročník 
detských 
tvorivých dielní 
zameraných na 
tradičné ľudové 
remeslá 

1.600 1.500 110 1.500 

9. Mesto Trnava Cyklus 
workshopov 
a besied 
s filmovými 
tvorcami 

300 300 0 300 

   33.320 20.100 1.584 19.950 

Spolu BV                                                               33.320 20.100 1.584  

Spolu KV                                                                        0 0 0  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvetového strediska 
 

Objekty v správe TOS za rok 2019 

Celkový počet objektov Názov objektu 
Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 
Dom hudby M. 

Sch. 
Trnavského 

- - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme TOS za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 



 

 

 

 

 

 

Priestorové podmienky TOS v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

157 - - 140 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 

 
Reminiscencie Trnavskej palety 
(1.2. – 31.3.2019) 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 400 
 
Kolektívna výstava výtvarných diel, kde sa 
prezentovalo 19 autorov z trnavského regiónu. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 44 diel. Výstava bola 
súčasťou projektu KreTiviTa 2019. 
 
Považie 
(1.2. – 30.4.2019) 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 450 
 
Autorská výstava výtvarných diel piešťanského 
výtvarníka Alojza Majerníka, člena Umeleckej 
besedy Slovenska. Výstavnú kolekciu tvorili 
veľkoformátové olejomaľby krajiny z okolia Považia. 
 
Vesmírne inšpirácie 
(1.4. – 30.6.2019) 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 500 
 
Autorská výstava abstraktných výtvarných diel 
Jozefa Minárika, ktorá bola sprievodným podujatím ku Dňu Zeme. Výstava bola 
súčasťou projektu KreaTiviTa 2019.  
 



 

 

 

 

 

Štefánikov kraj 
(2.5. – 31.10.2019) 
miesto konania: TTSK 
odbor: fotografia 
výstup: plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 750 
 
Autorská výstava fotografií Milana Marônka 
bola zrealizovaná pri príležitosti 100. výročia 
úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. 
Výstavu tvorili panoramatické fotografie a text 
spisovateľa Štefana Bednára, myjavského rodáka, v ktorom umeleckou rečou opisuje 
svoj kraj. 
 
Jaroslav Áč – výber z tvorby 
(7.5. – 29.5. 2019) 
miesto konania: Galéria Fontána Piešťany 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 850 
 
Autorská výstava výtvarných diel Jaroslava 
Áča bola súčasťou projektu KreaTiviTa 2019. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 36 olejomalieb 
s krajinárskou a portrétnou tematikou. Kurátorom výstavy bol doc. Milan Rašla, akad. 
maliar. 
 
Reminiscencie Trnavského objektívu 
(2.7. – 31.9. 2019) 
miesto konania: TTSK 
odbor: fotografia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 450 
 
Kolektívna výstava fotografií, kde sa 
prezentovalo 19 autorov z trnavského regiónu. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 59 fotografií. Výstava 
bola súčasťou projektu KreaTiviTa 2019.  
 
Mišo Sivko – výber z tvorby 
(3.7. – 31.8. 2019) 
miesto konania: DJP v TT 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 300 
 
Autorská výstava výtvarných diel Michala 
Sivka, ktorá bola súčasťou projektu KreaTiviTa 
2019. Výstavnú kolekciu tvorilo 8 



 

 

 

 

 

veľkoplošných olejomalieb a 10 ilustrácií, ktoré nesú znaky umeleckých smerov 
surreal-contemporary-weird. 
 
Trnavská brána vo fotografii 
(7.8. – 20.8. 2019) 
miesto konania: Radnica Trnava 
odbor: fotografia 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 1100 
 
Výstava fotografií bola sprievodným podujatím 
18. ročníka medzinárodného folklórneho 
festivalu Trnavská brána. V 23 rámoch boli nainštalované fotografie zachytávajúce 
festivalové dianie od 1.ročníka Trnavskej brány. 
 
Silvia Vargová – výber z tvorby 
(1.10. – 16.12. 2019) 
miesto konania: TTSK  
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 850 
 
Autorská výstava výtvarných diel Silvie 
Vargovej sa uskutočnila pri príležitosti 
životného jubilea autorky a bola súčasťou 
projektu KreaTiviTa 2019. Výstavnú kolekciu tvorilo 39 olejomalieb a 6 smaltov. Vo 
svojej tvorbe sa autorka venuje pocitovej abstraktnej maľbe v témach krajina 
a figurálna kompozícia. 
 
Nežná revolúcia objektívom Milana Krupčíka 
(4.11.2019 – 31.1. 2020) 
miesto konania: TTSK 
odbor: fotografia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Autorskú výstavu fotografií sme zorganizovali 
pri príležitosti 30.výročia revolúcie ako obrazové svedectvo udalosti. Výstavnú kolekciu 
tvorili autentické zábery z novembrových udalostí v roku 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
XIII. Župný festival kultúry a 53. ročník 
folklórnych slávností Krakovany 2019 
(28.6 – 30.6. 2019) 
organizátor: TOS, TTSK a Obec Krakovany 
miesto konania: Krakovany 
výstup: pozvánka, plagát, bulletin 
počet návštevníkov: 2 000  
 
Tradičný folklórny festival je v spolupráci 
s obcou Krakovany a pod záštitou župana 
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 20 kolektívov a festival navštívilo približne 500 účinkujúcich.  
 
54. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca 
Červeník 2019 
(9. – 12.8. 2019)  
organizátor: TOS, TTSK, COOP Jednota 
Trnava, Obec Červeník, Regionálna 
poľnohospodárska a potravinárska komora 
Trnava 
miesto konania: Červeník 
výstup: plagát, pozvánka, bulletin 
počet návštevníkov: 4000  
 
Tradičný 54. ročník folklórnych slávností v Červeníku pod záštitou župana je spojením 
Medzinárodného družstevného dňa a Dňa úcty k poľnohospodárom. V priebehu troch 
dní sa na pódiu amfiteátra v Červeníku vystriedali rôzne hudobné zoskupenia, od 
súčasných hudobných skupín až po domáce a hosťujúce folklórne skupiny. 
 
Spievajte si s nami a Špačinský jarmok 
2019 
(17.08. 2019) 
miesto realizácie: Špačince 
organizátor: TOS, TTSK, Obec Špačince 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 600  
 
Prehliadka folklórnych zoskupení Trnavského 
kraja zameraná na hudobný folklór dospelých 
s účasťou hosťujúcich zoskupení zo širokého okolia.  
 



 

 

 

 

 

Festival malých dychových hudieb 
(6.10. 2019)  
organizátor: TOS, Obec Šúrovce 
miesto konania: KD Šúrovce 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 200 
 
Prehliadka dychových hudieb Trnavského 
kraja, zúčastnilo sa 5 dychových hudieb 
a hosťami boli hudobná skupina Synkopa 
a spevokol Šúrovčanka.  
 
Festival svetla a tieňa Trnava 2019 
(20.9. 2019) 
organizátor: OZ Trakt, TOS, Mesto Trnava 
miesto konania: Kapitulská ulica Trnava 
výstup:  
počet návštevníkov: 1 200 
Vizuálny festival zameraný na prezentáciu umenia vo verejnom priestore, do festivalu 
sa aktívne zapojili fotoamatéri z nášho regiónu. 
 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 

170. výročie úmrtia Jána Hollého 
(13.4. 2019)  
organizátor: TOS, TTSK, Obec Dobrá Voda 
miesto realizácie: Dobrá Voda 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 200 
 

Pietna spomienka pri príležitosti úmrtia 
významného básnika a kňaza Jána Hollého, 
s účasťou početných delegácií, spojená s kultúrnym programom.  
 
 
Deň víťazstva nad fašizmom 
(7.5. 2019)  
organizátor: TTSK, TOS 
miesto: Pamätník osloboditeľov Trnava 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. 
svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom. O hudobný 
vstup sa postaral spevácky zbor Cantica nova.  
 
 
 



 

 

 

 

 

Inaugurácia riaditeľov kultúry 
(2.5. 2019) 
organizátor: TTSK, TOS 
miesto: Divadlo Jána Palárika Trnava 
výstup: 
počet návštevníkov: 100 
 
Slávnostné uvedenie do funkcií riaditeľov a riaditeliek kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti 
TTSK, županom Jozefom Viskupičom. TOS zabezpečilo kultúrny program, vystúpenie 
klaviristu Miloša Biháriho.  
 
Odhalenie pamätnej tabule 
(4.5. 2019) 
organizátor: TTSK 
miesto konania: Letisko Piešťany 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 38 
 
Odhalenie pamätnej tabule na Letisku v Piešťanoch, ako odkaz a symbol národnej 
slobody pre ďalšie generácie, ktorá bude spomienkou na 100. výročie vzniku prvej 
Československej republiky. TOS zabezpečilo ozvučenie podujatia a moderátorku.  
 
Inaugurácia riaditeľov sociálnej oblasti 
(24.6. 2019) 
organizátor: TTSK, TOS 
miesto: Divadlo Jána Palárika Trnava 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Slávnostné uvedenie do funkcií riaditeľov a riaditeliek sociálnych inštitúcií v pôsobnosti 
TTSK, županom Jozefom Viskupičom. TOS zabezpečilo kultúrny program, vystúpenie 
huslistu Imre Farkaša.  
 
Jarmok ľudových výrobcov pri Zvonici 
v Červeníku 
(10. – 11.8. 2019) 
organizátor: TOS 
miesto: obec Červeník 
výstup: plagát 
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. 
 



 

 

 

 

 

75. výročie SNP 
(30.8. 2019) 
organizátor: TTSK, TOS, Mesto Trnava 
miesto: Pamätník SNP Trnava 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 250 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 75. 
výročia vypuknutia SNP, ako najvýznamnejšej vojenskej udalosti v dejinách Slovenska 
a zároveň ako symbol boja proti totalite, boja za slobodu a svojprávnosť. TOS 
zabezpečilo moderátorku, ozvučenie a hudobný vstup Robotnícky spevokol Bradlan.  
 
XII. ročník Župnej olympiády TTSK 
(25.9. 2019) 
organizátor: TTSK 
miesto: SOŠ Lomonosovova Trnava 
výstup: 
počet návštevníkov: 250 
 
Na podujatí s mottom Nikto nie je iný, všetci sme si rovní sa súťažilo v malom futbale, 
streľbe i šachu. 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 
(22.10. 2019) 
organizátor: TTSK 
miesto konania: Divadlo Jána Palárika 
výstup: 
počet návštevníkov: 200 
 
Program venovaný seniorom TTSK, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, v ktorom 
účinkovali hudobníci z ART music orchestra a ľudových hudieb Malí a mladí huslisti 
z Červeníka, s piesňami z muzikálu Neberte nám princeznú a z divadelného 
predstavenia Hostinec Grand.  
 

Podujatia organizované TOS v roku 2019 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Zdravý životný štýl - Viem čo zjem ZŠ Vrbové 153 

Zdravý životný štýl ZŠ Podzámska Hlohovec 39 

Zdravý životný štýl ZŠ Veľké Kostoľany 42 

Zdravý životný štýl ZŠ Dolné Dubové 23 

Prevencia fajčenia SOŠ Hlohovec,  
ZŠ Veľké Kostoľany 

11 
40 

Prevencia alkoholu SOŠ Hlohovec  
ZŠ Veľké Kostoľany 
SOŠ automobilová Trnava 
Spojená špeciálna internátna 
škola Trnava 

9 
44 
49 
 

31 

Fetálny alkoholový syndróm Obchodná akadémia Trnava 46 

Strollering – Preteky kočíkov Liga zdravia Slovensko 250 

Drogová prevencia SOŠ Hlohovec 40 



 

 

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb 
Trnava 
Spojená špeciálna internátna 
škola Trnava 
SOŠ automobilová Trnava 

29 
 

31 
49 

Nelátkové závislosti SOŠ Hlohovec 40 

Týždeň drogovej prevencie a sociálno-
patologických javov 

SOŠ obchodu a služieb 
Spojená špeciálna ZŠ Trnava 
Spojená špeciálna internátna 
škola 
SOŠ automobilová Trnava 

 
 

131 

Deň narcisov Liga proti rakovine - pobočka 
Trnava 

1.300 

Prednáškové popoludnie Ligy zdravia Liga zdravia Slovensko (3x) 329 

Deň zdravia Dolné Dubové Obec  Dolné Dubové 84 

Fašiangy 2019 Obec Dolné Dubové 400 

Vítanie jari na Kvetnú nedeľu Obec Dolné Dubové 300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 Účastníci divadelných prehliadok (15.-16.2. 2019, 29.-30.3. 2019) - metodické 

poradenstvo bolo poskytnuté účastníkom divadelných prehliadok Regionálna 
súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla trnavského regiónu a Malá krajská 
scénická žatva, prostredníctvom rozborových seminárov, ktoré viedli členovia 
odborných porôt. (Elena Knopová, Lucia Lasičková, Alena Lelková, Zuzana 
Šajgalíková, Michal Jasaň, Peter Pavlac) 

 Účastníci súťažných prehliadok v umeleckom prednese ((5. - 6.3. 2019, 12. – 13.3. 
2019, 26. – 27.3. 2019, 2.4. 2019, 4. – 5.4. 2019, 10. – 11.4. 2019, 2. – 3.5. 2019) 
- metodické poradenstvo bolo poskytnuté účastníkom postupových súťažných 
prehliadok v umeleckom prednese a prózy, v tvorbe detských recitačných 
kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník 2019, prostredníctvom rozborových 
seminárov, ktoré viedli členovia odborných porôt.( Mgr. art. Martina Koval 
Majerníková, Mgr. Blanka Blesáková, Ing. Jana Pelešová, Mgr. Jarka Čajková, 
PaedDr. Janette Gubricová, doc. PaedDr. Dana Kollárová, Mgr. Mária Jedľovská, 
Mgr. Roman Fedér) 
 

Úsek folklór 
 Účastníci okresných súťaží (13.3., 21.3. 28.3. 2019) - metodické poradenstvo bolo 

poskytnuté účastníkom okresných kôl súťaží hudobného folklóru detí Putujeme za 
ľudovou piesňou – okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany, prostredníctvom 
rozborových seminárov, ktoré viedli členovia odborných porôt (Lenka Pobiecka – 
Danišová, Erik Sitár, Vlasta Berková, Ivona Táčovská,  Mgr. Martina Baračková, 
Mgr. Gabriela Tokarčíková a Oľga Kremnická, PaedDr. Katarína Petrovičová, Mgr. 
Ľubica Jakubíková a Mgr. Jana Obadalová) 

 Účastníci regionálnej súťaže (4.4. 2019) – metodické poradenstvo bolo poskytnuté 
účastníkom regionálnej súťaže Detský folklórny festival, súťaž detského 
scénického folklóru, prostredníctvom rozborového semináru, ktorý viedli členovia 
odbornej poroty (Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., 
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka) 

 Účastníci krajskej súťaže (4.4. 2019) – metodické poradenstvo bolo poskytnuté 
účastníkom krajskej súťaže v ľudovom tanci, Šaffova ostroha, prostredníctvom 
rozborového semináru, ktorý videli členovia odbornej poroty. (Mgr. Katarína 
Babčáková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomír 
Ondejka) 

 Účastníci krajskej súťaže (18.5. 2019) – metodické poradenstvo bolo poskytnuté 
účastníkom krajskej súťaže hudobného folklóru dospelých, Festival hudobného 
folklóru, prostredníctvom rozborového semináru, ktorý viedli členovia odbornej 
poroty. (Mgr. Hana Kyseľová, Mgr. Samuel Smetana a Mgr. Andrea Pelle-
Hriagyelová) 

 

Úsek komorná a dychová hudba 
- 



 

 

 

 

 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Účastníci regionálnej súťaže (21.3. 2019) - metodické poradenstvo bolo 

poskytnuté účastníkom regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavský objektív, poradenstvo bolo poskytnuté 
prostredníctvom rozborového semináru, ktorý viedli členovia odbornej poroty 
(Mgr. Rudolf Lendel, Mgr. Pavel Pecha a Mgr. art. Roman Pavlovič) 

 Účastníci regionálnej súťaže (5.12. 2019) - metodické poradenstvo bolo 
poskytnuté účastníkom regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Trnavská paleta, poradenstvo bolo poskytnuté prostredníctvom 
rozborového semináru, ktorý viedli členovia odbornej poroty (doc. Milan Rašla, 
Mgr. Peter Babka, Bystrík Vančo a Mgr. art. Klaudia Šimuničová.) 

 

 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Obec Krakovany – poskytovanie poradenstva,  spolupráce pri prípravách 

a organizačného zabezpečenia podujatia XIII. Župný festival kultúry a 53. ročník 
folklórnych slávností Krakovany 2019. 

 Obec Dobrá Voda – poskytovanie poradenstva a spolupráce pri prípravách 
a realizácií pietnej spomienky pri príležitosti 170. výročia úmrtia Jána Hollého.  

 Obec Červeník – poskytovanie poradenstva, spolupráce a organizačného 
zabezpečenia podujatia 54. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2019. 

 Obec Špačince – poskytovanie poradenstva,  spolupráce pri prípravách 
a organizačného zabezpečenia podujatia Spievajte si s nami a Špačinský jarmok 

 Obec Šúrovce - poskytovanie poradenstva, spolupráce a organizačného 
zabezpečenia podujatia Festival malých dychových hudieb 

 Obec Dolné Dubové - poskytovanie poradenstva, spolupráce a organizačného 
zabezpečenia podujatí Fašiangy, Vítanie jari a Deň zdravia. 
 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Účastníci podujatia Vítanie jari na Kvetnú nedeľu v Dolnom Dubovom, konzultácie 

boli poskytnuté prostredníctvom tvorivých dielní pre detí s jarnou tematikou, 
technikou zdobenia kraslíc, výstavy o jarných a veľkonočných zvykoch 
a tradíciách. (Veronika Behúlová, Mária Rošková) 

 Účastníci tvorivých dielní Malí majstri, konzultácie boli poskytnuté prostredníctvom 
tradičných detských tvorivých dielní, zamerané na tradičné remeslo, ako súčasť 
XIII. Župného festivalu kultúry a 53. ročníka folklórnych slávností v Krakovanoch 
(Mgr. Milada Kotlebová, pedagogičky zo ZŠ Krakovany) 

 Účastníci tvorivých dielní Malí remeselníci, konzultácie boli poskytnuté 
prostredníctvom detských tvorivých dielní, zameraných na tradičné remeslo, ako 
súčasť podujatia 54. ročníka Slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku. (Mgr. 
Milada Kotlebová, Jana Mackovčínová. Mgr. Dušana Vančová, Mgr. Michaela 
Vančová, Ivan Slezák, František Drgoň, Mária Hanúsková, Monika Boháčiková) 
 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 



 

 

 

 

 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla trnavského regiónu 

(15. – 16.2.2019), regionálne kolo, Empírové divadlo Hlohovec, súťažná 
prehliadka ochotníckych divadelných kolektívov, zúčastnených bolo 5 divadiel, 
členovia odbornej poroty boli Elena Knopová, Alena Lelková a Lucia Lasičková. 

 Hollého pamätník (5. – 6.3.2019) obvodné kolo, Západoslovenské múzeum 
Trnava, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v I., II. a III. 
kategórií (Trnava mesto), recitátori postúpili do okresného kola, porota pracovala 
v zložení Mgr. Andrea Ugorová, Mgr. Blanka Blesáková a doc. PaedDr. Dana 
Kollárová, počet recitátorov bol 66.  

 Hollého pamätník (12. – 13.3.2019), obvodné kolo, Západoslovenské múzeum 
Trnava, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v I., II. a III. 
kategórií (Trnava vidiek), recitátori postúpili do okresného kola, porota pracovala 
v zložení Mgr. Andrea Ugorová, Mgr. Blanka Blesáková  a PaedDr, Janette 
Gubricová, počet recitátorov bol 83.  

 Hollého pamätník (26. – 27.3.2019), okresné kolo, Západoslovenské múzeum 
Trnava, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, základných 
škôl a gymnázií, porota pracovala v zložení Mgr. Jana Pelešová, PaedDr. Janette 
Gubricová a doc. PaedDr. Dana Kollárová, počet recitátorov bol 47. 

 Hollého pamätník (4. – 5.4.2019), okresné kolo, Centrum voľného času Dúha 
Hlohovec, okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v I. – III. 
kategórií, víťazi postúpili do krajského kola, porota pracovala v zložení Andrea 
Kleimanová, Helena Pekarovičová a PhDr. Zuzana Kamenčíková počet 
recitátorov bol 89. 

 HHollého pamätník (2.4.2019), regionálne kolo, 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, porota 
pracovala v zložení Mgr. Mária Jedľovská, Mgr. Blanka Blesáková a doc. PaedDr. 
Dana Kollárová, počet recitátorov bol 13.  

 Hollého pamätník (10. – 11.4.2019), okresné kolo, Centrum voľného času Ahoj 
Piešťany, okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v I – III. 
kategórií, víťazi postúpili do krajského kola, porota pracovala v zložení Mgr. Anna 
Boliešiková, Mgr. Lenka Vančová a Mgr. Alena Vráblová počet recitátorov bol  61. 

 Hollého pamätník (2. – 3.5.2019), krajské kolo, ZUŠ M. Schneidera – Trnavského 
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 72 
recitátorov, 1 detský recitačný kolektív, 2 divadlá poézie.  

 Divadlo očami detí (21.2.2019), okresné kolo,  kino Hviezda Trnava, súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, počet zúčastnených bol 5 detských 
kolektívov, členovia odbornej poroty boli Mgr. Blanka Blesáková, PaedDr. Janette 
Gubricová a Mgr. Martin Žák. 



 

 

 

 

 

 Malá krajská scénická žatva (29. – 30.3.2019) krajské kolo, Divadlo J. Palárika 
Trnava, súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov  Trnavského 
kraja, zúčastnili sa  3 divadelné súbory, víťazmi súťaže sa stali DISK Trnava, Herci 
z Hrnca a DEMOscéna, porota pracovala v zložení Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, 
Mgr. art. Michal Jasaň, prof. Peter Pavlac, Mgr art. Lucia Lasičková. 

 
Dychová hudba 
- 

 

Folklór 
 Putujeme za ľudovou piesňou (13.3.2019), okresné kolo, Centrum voľného času 

Ahoj Piešťany, súťažná prehliadka detského hudobného folklóru pre okres 
Piešťany, zúčastnilo sa 17 súťažiacich, porota pracovala v zložení PaedDr. 
Katarína Petrovičová, Mgr. Ľubica Jakubíková a Mgr. Jana Obadalová 

 Putujeme za ľudovou piesňou (21.3.2019), okresné kolo, Centrum voľného času 
Kalokagatia Trnava, súťažná prehliadka detského hudobného folklóru pre okres 
Trnava, zúčastnilo sa 92 súťažiacich, porota pracovala v zložení Lenka Pobiecka 
– Danišová, Erik Sitár, Vlasta Berková, Ivona Táčovská, prisediacou bola Eliška 
Krchňáková. 

 Putujeme za ľudovou piesňou (28.3.2019), okresné kolo, ZUŠ Hlohovec, súťažná 
prehliadka detského hudobného folklóru pre okres Hlohovec, zúčastnilo sa 34 
súťažiacich, porota pracovala v zložení Mgr. Martina Baračková, Mgr. Gabriela 
Tokarčíková a Oľga Kremnická 

 Detský folklórny festival (4.4.2019), regionálne kolo, KD Križovany nad Dudváhom, 
prehliadka detského scénického folklóru, zúčastnilo sa 6 súborov, porota 
pracovala v zložení Mgr. Katarínja Babčáková, PhD., Mgr.art. Agáta Krausová, 
ArtD. a Mgr.art.,Ing. Slavomír Ondejka, postup získali DFS Tancovadlo 
a Verešvaranček. 

 Šaffova ostroha (4.4.2019), krajské kolo, KD Križovany nad Dudváhom, krajské 
kolo súťaže v ľudovom tanci, zúčastnili sa 2 tanečné páry, porota pracovala 
v zložení Mgr. K. Babčáková, PhD., Mgr.art. A. Krausová, ArtD. a Mgr.art.,Ing. S. 
Ondejka, postúpili oba tanečné páry. 

 Festival hudobného folklóru (18.5.2019), krajské kolo, KD Zavar, krajská súťažná 
prehliadka hudobného folklóru dospelých, porota pracovala v zložení Mgr. Hana 
Kyseľová, Mgr. Samuel Smetana a Mgr. Andrea Pelle-Hriagyelová, zúčastnilo sa 
8 ľudových hudieb, 10 speváckych skupín, 11 sólistov spevákov a 4 
inštrumentalisti.  

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Trnavský objektív (6.2.2019 – ukončenie súťaže, 21.3. – 5.5.2019 – termín 

výstavy), regionálne kolo, Západoslovenské múzeum Trnava, 49. ročník súťaže a 
výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany, na prehliadke tvorby sa zúčastnilo 39 vystavujúcich autorov,  do 
súťaže sa prihlásilo 361 fotografií a 6 CD nosičov, porota pracovala v zložení Mgr. 
Rudolf Lendel, Mgr. Pavel Pecha a Mgr. art. Roman Pavlovič  

 Trnavská paleta (31.10.2019  - ukončenie súťaže, 5.12.2019 – 2.2.2020 – trvanie 
výstavy), regionálne kolo, Dom umenia Piešťany, 51. ročník súťaže a výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, do súťaže 



 

 

 

 

 

bolo prijatých 165 výtvarných diel od 44 autorov, porota pracovala v zložení doc. 
Milan Rašla,  Mgr. Peter Babka, Bystrík Vančo a Mgr. art. Klaudia Šimuničová.  

 

Film a video 
 CINEAMA 2019 (22.3. 2019), regionálne kolo, Trnavské osvetové stredisko, 23. 

ročník regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany, na prehliadke sa prezentovalo 33 filmov, porota 
pracovala v zložení Mgr. Dušan Blahút PhDr., Mgr. Michal Vrbňák a Ing. Peter 
Chmeľa.  

 CINEAMA 2019 (2.4.2019), krajské kolo, kino CINEMAX ARENA Trnava, 23. 
ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Trnavského kraja, 
na prehliadke sa prezentovalo 34 filmov, porota pracovala v zložení Mgr.Dušan 
Blahút PhDr., Mgr. Michal Vrbňák a Ing. Peter Chmeľa. 
 

 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Záhorie spieva a tancuje (7.5.2019), krajské kolo, súťaž detského scénického 

folklóru, Dom kultúry Senica, do krajskej súťaže postúpili súťažiaci z regiónu 
Trnava, Hlohovec a Piešťany, postupujúcimi boli Detský folklórny súbor 
Tancovadlo Piešťany a DFS Verešvaranček z Červeníka 

 Šaffova ostroha (24. – 26.5.2019), celoštátne kolo,  Mestský dom kultúry Vranov 
nad Topľou, postupujúcimi za Trnavský kraj boli Eva Michalková a Miroslav Opold 
z FS Dudváh Križovany nad Dudváhom a Edurad Ruisl a Kristína Polachová 
z UFS Trnafčan z Trnavy. 

 Vidiečanova Habovka (16. – 17.11.2019), celoštátne kolo KD Habovka,  na 
základe výsledkov krajskej  súťaže a odporúčania poroty, do celoštátnej súťaže 
postúpili DFSk Verešvaran z Červeníka, ĽH FS Máj z Piešťan, Miroslav Buzrla zo 
Skalice, Katarína Mičicová z Piešťan a CĽH FidliCanti z Horných Orešian. 

 Mládež spieva (9.4.2019), krajské kolo, MsKS Benedeka Csaplára Dunajská 
Streda, krajská súťaž detských a mládežníckych speváckych zborov, na podujatí 
vystúpil spevácky zbor Hlohovčatá z Hlohovca. 

 Viva il canto (22.6.2019), krajské kolo, MsKS Benedeka Csaplára Dunajská 
Streda, krajské kolo súťaže speváckych zborov Trnavského kraja, zúčastnil sa 
zbor Vox aurumqe z Trnavy.  

 Hviezdoslavov Kubín 2019 (18. – 22.6.2019), celoštátne kolo, Mestské kultúrne 
stredisko Dolný Kubín, do celoštátneho kola súťaže umeleckého prednesu poézie 
prózy bolo nominovaných 16 recitátorov a 2 kolektívy z Trnavského kraja. 

 Belopotockého Mikuláš 2019 (6.-9.6.2019), celoštátne kolo, Liptovský Mikuláš 
prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov, z krajskej súťažnej prehliadky 
Malá krajská scénická žatva boli odporúčaní na celoštátnu súťaž Divadelný súbor 
DISK z Trnavy a Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou.  

 FEDIM 2019 (31.5. – 2.6.2019), celoštátne kolo, Mestské kultúrne stredisko 
Tisovec,  súťažná prehliadka divadla mladých, z krajskej súťažnej prehliadky bol 
odporúčaný na celoštátnu súťaž Divadelný súbor DEMOscéna z Trnavy.  

 Výtvarné spektrum 2019 (16.5 – 20.6.2019), krajské kolo, Žitnoostrovské múzeum 
Dunajská Streda, súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, doručených 
bolo 55 výtvarných diel od 16 autorov. 



 

 

 

 

 

 AMFO 2019 (7.6. – 30.6.2019), krajské kolo, Záhorské múzeum Skalica, súťažná 
výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby, do krajskej súťaže  bolo zaslaných 
97 fotografií a 4 CD nosičov od 26 autorov. 

 Výtvarné spektrum 2019 (6.- 29.9.2019), celoštátne kolo, Trenčiansky hrad, 
súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby do celoštátnej súťaže Výtvarné 
spektrum 2019 bolo doručených 10 výtvarných diel od 6 autorov. 

 AMFO 2019 (6. - 21.11.2019), celoštátne kolo, Synagóga Nitra, súťažná výstava 
neprofesionálnej fotografickej tvorby, do celoštátnej súťaže AMFO 2019 bolo 
doručených 49 fotografií a 4 multimediálnych prezentácií na CD nosičoch od 12 
autorov. 

 CINEAMA 2019 (7.-9.6.2019 ), celoštátne kolo, Mlyny Cinemas Nitra, súťažná 
prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby, do celoštátneho kola bolo 
doručených 20 filmov.  

 Viva il canto (4. – 5.10.2019), celoštátne kolo, Reduta Spišská Nová Ves, súťažná 
prehliadka zborového spevu dospelých, účasť z Trnavského kraja Miešaný 
komorný SZ Vox Aurumque z Trnavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla trnavského 
regiónu 
(15.-16.2.2019) 
miesto konania: Empírové divadlo Hlohovec 
úsek: divadlo  
počet účastníkov: 130 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou súťažnej prehliadky, seminár po každej 
inscenácií viedli členovia odbornej poroty Elena Knopová, Alena Lelková a Lucia 
Lasičková.  
 

 Malá krajská scénická žatva 
(29. – 30.3.2019) 
miesto konania: Divadlo Jána Palárika Trnava 
úsek: divadlo 
počet účastníkov: 154 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou súťažnej prehliadky, seminár po každej 
inscenácií viedli členovia odbornej poroty Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, Mgr. art. 
Michal Jasaň, prof. Peter Pavlac a Mgr.art. Lucia Lasičková 
 
Hollého pamätník 
(5. - 6.3.2019, 12. – 13.3.2019, 26. – 27.3.2019, 2.4.2019, 4. – 5.4.2019, 10. – 
11.4.2019, 2. – 3.5.2019) 
miesto konania: Západoslovenské múzeum Trnava, ZUŠ M. Schneidera – 
Trnavského, CVČ Ahoj Piešťany a CVČ Dúha Hlohovec 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 459 
Hodnotiaci semináre boli  súčasťou súťažných postupových  prehliadok, semináre 
viedli členovia odbornej poroty Mgr. art. Martina Koval Majerníková, Mgr. Blanka 
Blesáková, Ing. Jana Pelešová, Mgr. Jarka Čajková, PaedDr. Janette Gubricová. 
 
Trnavský objektív 
(21.3.2019) 
miesto konania: Západoslovenské múzeum Trnava 
úsek: fotografia 
počet účastníkov: 130 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou slávnostného otvorenia výstavy, seminár viedli 
členovia odbornej poroty Mgr. Rudolf Lendel, Mgr. Pavel Pecha a Mgr. art. Roman 
Pavlovič. 
 
Trnavská paleta 
(5.12. 2019) 
miesto konania: Dom umenia Piešťany 
úsek: výtvarníctvo 
počet účastníkov: 140 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci seminár bol súčasťou slávnostného otvorenia výstavy, seminár viedli 
členovia odbornej poroty doc. Milan Rašla, Bystrík Vančo, Mgr. art. Klaudia 
Šimuničová a Mgr. Peter Babka 
 
Putujeme za ľudovou piesňou 
(13.3.2019) 
miesto konania: CVČ Ahoj Piešťany 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 25 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou súťažnej prehliadky, seminár viedli členovia 
odbornej poroty PaedDr. Katarína Petrovičová, Mgr. Ľubica Jakubíková a Mgr. 
Jana Obadalová 
 
Putujeme za ľudovou piesňou 
(21.3.2019) 
miesto konania: CVČ Kalokagatia Trnava 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 117 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou súťažnej prehliadky, seminár viedli členovia 
odbornej poroty Lenka Pobiecka – Danišová, Erik Sitár, Vlasta Berková, Ivona 
Táčovská.  
 
Putujeme za ľudovou piesňou 
(28.3.2019) 
miesto konania: ZUŠ Hlohovec 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 52 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou súťažnej prehliadky, seminár viedli členovia 
odbornej poroty Mgr. Martina Baračková, Mgr. Gabriela Tokarčíková a Oľga 
Kremnická.  
 
CINEAMA 2020 
(2.4.2019) 
miesto konania: kino CINEMAX CITY Aréna Trnava 
úsek: videotvorba 
počet účastníkov: 110 
Hodnotiaci a rozborový seminár bol súčasťou krajskej súťaže, zameraný na 
poskytnutie metodickej pomoci, lektormi boli členovia odbornej poroty Mgr. Dušan 
Blahút PhDr., Mgr. Michal Vrbňák, Ing. Peter Chmeľa. 
 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
   
 Zdravý životný štýl (január – december 2019), prednášajúci: Mgr. Andrea 

Šimorová, Mgr. Lucia Nosková, Ivana Martinková (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, 10 podujatí, účasť: 234 žiakov/študentov 



 

 

 

 

 

 Prevencia fajčenia (január – december 2019), prednášajúci: Mgr. Andrea 
Šimorová, Mgr. Lucia Nosková, ZŠ a SŠ okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, 
preventívno-vzdelávací cyklus s cieľom poskytnúť žiakom komplexné informácie 
o negatívnych dôsledkoch fajčenia, podujatia boli zrealizované na základe 
požiadaviek škôl, 3 prednášky, účasť: 51 žiakov a študentov 

 Prevencia alkoholu (január – december 2019), prednášajúci: Mgr. Andrea 
Šimorová, Mgr. Lucia Nosková, ZŠ a SŠ okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, 
preventívno-vzdelávací cyklus s cieľom poskytnúť žiakom komplexné informácie 
o negatívnych dôsledkoch nadmerného pitia alkoholu u mladistvých, podujatia boli 
zrealizované na základe požiadaviek škôl, 6 podujatí, účasť: 133 žiakov 
a študentov 

 Fetálny alkoholový syndróm (16.9.2019), prednášajúci: Mgr. Lucia Nosková 
(RÚVZ TT), Obchodná akadémia, cieľom prednášok bolo oboznámiť študentov 
o novorodeneckých príznakoch, ktoré vznikajú počas tehotenstva u matky 
následkom nadmerného pitia alkoholu, 2 prednášky, účasť: 46 študentov 

 Nelátkové závislosti (27.3.2019), prednášajúci: Mgr. Andrea Šimorová, Mgr. Lucia 
Nosková (RÚVZ TT), SOŠ Hlohovec, preventívno-vzdelávací cyklus, 
spolupodieľanie sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych 
rozhodnutí, predchádzanie rizikovému správaniu, 2 prednášky, účasť: 40 
študentov 

 Týždeň drogovej prevencie a sociálno-patologických javov (25. – 29.11.2019), 
prednášajúci: Mgr. Andrea Šimorová (RÚVZ TT), vybrané stredné a základné 
školy, vzdelávacie aktivity so zameraním na problematiku nelátkových závislostí, 
drog, alkoholu a fajčenia, 5 podujatí, účasť: 131 žiakov a študentov 

 Exkurzia na Pezinský alternatívny filmový festival (16.3.2019), KD Pezinok, počet 
účastníkov: 17, v hlavnej projekcii sa predstavili autori zo SR a z ČR, v rámci 
projekcie vystúpil pán Samuel Štefanec hudobný producent a DJ s témou Živá 
hudba vo filme. Stand-upisti Stano Staško a Peter Lachký predviedli live dabing 
do známych scénok z filmov, ktoré dostali iný význam 

 Exkurzia na festival francúzskeho filmu Créme de la créme (15.3.2019), Malý 
Berlín, počet účastníkov: 15, so záujemcami o festival francúzskeho filmu „Créme 
de la créme“ sme  sa zúčastnili projekcie filmu Je mi fajn s.r.o. pod réžiou Benoita 
Delépina a Gustáva Kervena 

 Exkurzia do vybraných audiovizuálnych médií (1.10.2019), Bratislava, počet 
účastníkov: 43, návšteva TV Markíza, TA3 a FUN Rádio, exkurzia bola realizovaná 
pre nových záujemcov o film a média 

 Exkurzia na 23. ročník festivalu študentských filmov Áčko a do vybraných médií 
(23.10.2019), Bratislava, počet účastníkov: 29, návšteva TV Markíza a FUN Rádio, 
na festivale sme si pozreli množstvo zaujímavých filmov rôznych žánrov 

               
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (2.2.2019), TOS, výtvarný 
workshop pre výtvarníkov z regiónu zameraný na maľbu zátišia, počet účastníkov: 
6 

 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (30.3.2019), TOS, výtvarný 
workshop pre výtvarníkov z regiónu zameraný na maľbu kytice, počet účastníkov: 
6 



 

 

 

 

 

Krajinomaľba (29.6.2019), Križovany nad Dudváhom, výtvarný workshop bol 
situovaný do plenéru, počet účastníkov: 7 

 Malí majstri (30.6.2019), Krakovany, detské tvorivé dielne zamerané na tradičné 
ľudové remeslá: maľovanie na sklo, výroba textilných bábik, zdobenie papierových 
tašiek ľudovými ornamentmi, počet účastníkov: 50 detí 

 Malí remeselníci (10.8.2019), Červeník, 8 detských tvorivých dielní zameraných 
na tradičné ľudové remeslá: keramika, umelecké drotárstvo, tkanie na 
krosienkach, na skle maľované, drevené drobnosti, maľované textilné tašky, 
vyšívanie, počet účastníkov: 252 detí 

 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (5.10.2019), TOS, výtvarný 
workshop pre výtvarníkov z regiónu, témou tvorivej dielne bola maľba zátišia, 
počet účastníkov: 7 

 Od textu k inscenácii (22. – 23.11.2019), Divadlo J. Palárika v Trnave, divadelný 
workshop bol zameraný na dramaturgickú prácu s textom, účastníci sa naučili 
analyzovať dramatický text, počet účastníkov: 20 

 Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov (7.12.2019), TOS, výtvarný 
workshop pre regionálnych neprofesionálnych výtvarníkov, počet účastníkov: 8 

 Tvorivý filmový workshop na tému „Počítačová animácia“ (13.3.2019), ateliér ZUŠ 
Vrbové, lektor: Mgr. PhDr. Dušan Blahút, Alien štúdio v Bratislave, predvedenie 
vylepšení sekvencií animovaných filmov, počet účastníkov: 23 

 Tvorivý filmový workshop spojený s projekciou a besedou s tvorcom Mgr. art. 
Martinom Snopekom Art.D. (17.10.2019), kinosála UCM, v autorskej projekcii bol 
prezentovaný film:  Monštrum, nominovaný na národnú cenu Slnko v sieti, film: 
Posledný autobus,  nominovaný do predvýberu na americkú cenu Oskar 
a animovaný film: PIK a NIK,  vytvorený pieskovou animáciou, počet účastníkov: 
25 

 Tvorivý filmový workshop a beseda s Mgr. art. Tomášom Danayom  (7.11.2019), 
kinosála SOŠ elektrotechnická v Trnave, lektor predviedol účastníkom ukážky 
filmo, ktoré vytvoril spolu s teamom v rámci firmy Blue Face, počet účastníkov: 45 

 Beseda s filmovým tvorcom Mgr. art. Lukášom Šafářom (15.11.2019) ateliér – 
učebňa Gymnázia Angely Merici Trnava, lektor predviedol svoj veľmi zaujímavý 
showrell z rôznych filmov, na ktorých sa podieľal ako kameraman, ukážky reklám 
s Lukášom Latinákom, hraný film kombinovaný s kreslenou animáciou, počet 
účastníkov: 26 

 Beseda s filmovým tvorcom Mgr. Dušanom Blahútom PhDr. (20.11.2019), kinosála 
SOŠ elektrotechnická Trnava, lektor predviedol zaujímavé práce v programe 3D 
Max Studio, počet účastníkov: 43 

 Beseda s filmovým tvorcom Michalom Knitlom (28.11.2019), kinosála FMK       
UCM, lektor je organizátorom filmového festivalu Cestou necestou, počet 
účastníkov 27 

    
 

Špecializované akcie 
 



 

 

 

 

 

 Fašiangy v Dolnom Dubovom (2.3.2019) 
miesto realizácie: Dolné Dubové 
organizátor: TOS, Obec Dolné Dubové 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 400 
Fašiangový sprievod tvorený maskami 
a ľudovou hudbou Vlada Polakoviča. Dali 
tak na známosť ukončenie veselého 
fašiangového obdobia a s ním spojený 
príchod pôstneho obdobia. 

 

 

 Prednáškové popoludnie Ligy zdravia  
(27.3.2019,16.10.2019,13.11.2019) 
miesto realizácie: Radnica Trnava – 
Konferenčná sála 
organizátor: TOS/ Liga zdravia/ Kancelária 
Zdravé mesto  
výstup: plagáty 
účasť: 329 záujemcov 
Témami prednášok bola prevencia 
cukrovky, význam vlákniny, obezita, 
imunita, vitamíny K2 a D3, vápnik, potravinová alergia. Hlavným cieľom podujatia 
bolo obohatenie vedomostí širokej verejnosti v oblasti stravovania a úpravy jedla 
vhodného pre diabetikov 

 
 Deň narcisov (11.4.2019)  

miesto realizácie: Trnava, Ružindol, 
Suchá nad Parnou, Zvončín, Dechtice, 
Kátlovce, Dolné Dubové, Križovany nad 
Dudváhom, Vlčkovce, Majcichov, Zeleneč 
organizátor: Liga proti rakovine, TOS 

      výstup: plagáty, informačné letáky 
      počet návštevníkov: oslovených približne 
1300 ľudí 

Finančná zbierka, ktorá sa vracia 
verejnosti späť vo forme financovania 
programov a projektov na podporu 
onkologických pacientov i širokej verejnosti. 

 
 Vítanie jari na Kvetnú nedeľu 

(14.4.2019) 
miesto realizácie: Dolné Dubové 
organizátor: TOS, Obec Dolné Dubové 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 300 
Výstava o jarných zvykoch a tradíciách, 
detská tvorivá veľkonočná dielňa, 
maľovanie kraslíc, spojená s tradičnou 



 

 

 

 

 

obchôdzkou s letečkom, ako symbolom príchodu jari. 
 

 Strollering – preteky kočíkov (14.4.2019)  
miesto realizácie: Bernolákov sad Trnava 
organizátor: Liga zdravia, Mesto Trnava, TOS 
výstup: plagáty 
počet návštevníkov: 250 
Strollering – preteky kočíkov, cieľom podujatia je motivovať mamičky na materskej 
dovolenke k pravidelnému pohybu a športu, vzbudzovať u detí od ranného detstva 
prirodzený vzťah k športu, ktorý patrí ku každodennému rytmu života. TOS 
zabezpečilo stanovisko prvej pomoci a študentky zo Strednej zdravotníckej školy.  
 

 Jarmok ľudových výrobcov pri Zvonici 
v Červeníku (10.-11.8.2019) 
miesto realizácie: Červeník 
organizátor: TOS, OÚ Červeník 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 500 
Jarmok ľudových výrobcov bol 
sprievodným podujatím 54.ročníka 
Slávností spevu, hudby a tanca Červeník 
2019. Tradičné ľudové remeslá 
prezentovalo 5 ľudových výrobcov: keramikári, medovnikári, umelecký drotár, 
výrobca s ľanovými vyšívanými košeľami, textilnými doplnkami a klobúkmi. 
 

 Deň zdravia (16.10. 2019)  
miesto realizácie: Dolné Dubové 
organizátor: TOS, Obec Dolné Dubové 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 100 
Podujatie zamerané na zdravý životný štýl s možnosťou odborného poradenstva   
pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, meranie hodnoty 
cukrov, tukov a cholesterolu. Súčasťou podujatia bola prednáška pre žiakov ZŠ, 
ochutnávka čajov a výrobkov zdravej výživy a biopotravín. 

 
 Slovenský deň kroja (7.9.2019) 

miesto realizácie: Banská Bystrica 
organizátor: TOS, TTSK 
výstup: 
počet návštevníkov: 70 
TOS zabezpečilo folklórne kolektívy DFSk 
Verešvaran z Červeníka a FS Aranykert 
z Gabčíkova, ktorí zastupovali Trnavský 
kraj a vystúpili v programe Z rôznych kútov 
Slovenska.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Verešvárske dedičstvo (13.10.2019) 
miesto realizácie: Reštaurácia Miháliková Červeník 
organizátor: OZ Tradície minulosti mosty k budúcnosti 
a TOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 300 
Uvedenie do života a krst publikácie, ktorá vznikla vďaka 
projektu s rovnomenným názvom, na podujatí účinkovali 
všetky folklórne zoskupenia pôsobiace v Červeníku. 
TOS zabezpečilo organizáciu podujatia a moderátorku.  
 
 
 

 Vianočné trhy v Dolnom Dubovom (14.12.2019) 
miesto realizácie: KD a areál Dolné Dubové 
organizátor: TOS, Obec Dolné Dubové 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 250 
Vianočné trhy s tradičnými vianočnými výrobkami, spojené s kultúrnym 
programom, ktorý zabezpečilo TOS, vystúpili v ňom DFS Verešvaranček a DFSk 
Verešvaran z Červeníka. 

 
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
- 
  
 
Ostatné 
- 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá TOS 
 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 

 

Gymnázium Angely Merici 
Trnava, UCM Trnava, 
Trnavská univerzita, ZUŠ 
sv. Gorazda Vrbové, ZUŠ 
M. Sch. Trnavského 
Trnava, SOŠ 
Lomonosovova Trnava, 
ZŠ Spartakovská Trnava, 
ZŠ Gorkého Trnava, SOŠ 
elektrotechnická Trnava 

Účasť na tvorivých dielňach, 
workshopoch a exkurziách na 
úseku filmovej tvorby a 
videotvorby 

Základné školy, stredné 
školy a gymnáziá 
v okresoch Trnava, 
Piešťany a Hlohovec 

Účasť na postupových 
súťažiach záujmovo-umeleckej 
činnosti 

ZŠ Vrbové, ZŠ Hlohovec, 
ZŠ Veľké Kostoľany, ZŠ 
Dolné Dubové, Špeciálna 
ZŠ Trnava, Spojená 
internátna škola, SOŠ 
Hlohovec, SOŠ obchodu 
a služieb Trnava, SOŠ 
automobilová, ZŠ 
Ružindol, ZŠ Suchá nad 
Parnou, Zvončín, 
Dechtice, Kátlovce, Dolné 
Dubové, Križovany nad 
Dudváhom, Vlčkovce, 
Majcichov, Zeleneč 

Organizovanie prednášok v 
oblasti zdravého život. štýlu, 
drogovej prevencie a sociálno-
patologických javov, 
uskutočnenie verejnej 
fin.zbierky Deň narcisov 

  

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií (AKOI) 

Výška členského:  70 € ročný členský poplatok 



 

 

 

 

 

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií je záujmové združenie fyzických 
a právnických osôb založená v roku 2014, AKOI prispieva k zvyšovaniu odbornej 
úrovne kultúrno – osvetových pracovníkov a kvality činnosti osvetových zariadení 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  http: //www.osvetatt.sk  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2010/2020 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MFC23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 

Návštevnosť webovej stránky TOS za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

17.621 17.621 58,24 2,86 00:01:47 

 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 
- 
 
Instagram 
- 
 
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  
Spropagovanie kultúrno-spoločenských podujatí na úseku ZUČ. 
 

 
Výročné správy organizácie  
- 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 15 

 Počet oslovených ZŠ / 106 

 Počet oslovených SŠ / 40 

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/


 

 

 

 

 

 Počet oslovených ZUŠ / 7 

 Komunikácia so školskými zariadeniami prebiehala prostredníctvom zasielania e-

mailovej pošty, prostredníctvom zasielania propozícií na postupové súťaže na 

úseku ZUČ, zasielaním pozvánok a plagátov na podujatia, telefonickými hovormi 

pri organizácii prednášok v oblasti drogovej prevencie, sociálno-patologických 

javov, zdravého životného štýlu, tvorivých dielní, exkurzií. 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

 

 

Iné formy propagácie  
- 
  

Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 
správa 

Hollého pamätník 2019 SK 30 5 - E 

Malá krajská scénická žatva 2019 SK 30 30 - E 

Festival malých dychových hudieb SK 30 40 - E 

Detský folklórny festival SK 30 30 - E 

Šaffova ostroha 2019 SK 30 30 - E 

Regionálna súťažná prehliadka neprof. 
divadla trnavského regiónu 

SK 30 30 - E 

Trnavský objektív 2019 SK 25 30 - E 

Trnavská paleta 2019 SK 50 30 - E 

Cineama 2019 SK 50 80 - E 
 

Deň víťazstva nad fašizmom SK 50 50 -  

13. župný festival kultúry a 52.ročník 
folklórnych slávností Krakovany 2019 

SK 200 200 - E 

54. ročník Slávností spevu, hudby a tanca 
Červeník 2019 

SK 250 250 - E 

Spievajte si s nami a Špačinský jarmok 2019 SK 120 50 - E 

75.výročie SNP SK 30 30 - E 

Reminiscencie Trnavskej palety - výstava SK - 5 - E 

Považie - výstava SK - 5 - E 

Vesmírne inšpirácie - výstava SK - 5 - E 

Štefánikov kraj - výstava SK - 5 - E 

Jaroslav Áč – výber z tvorby - výstava SK 25 50 - E 

Reminiscencie Trnavského objektívu - 
výstava 

SK - 5 - E 

Mišo Sivko – výber z tvorby - výstava SK 30 30 - E 

Silvia Vargová – výber z tvorby - výstava SK - 5 - E 

Nežná revolúcia objektívom Milana Krupčíka - 
výstava 

SK - 5 - E 

Vítanie jari na Kvetnú nedeľu SK - 10 - E 

Deň zdravia  SK - 10 - E 

Malí remeselníci – tvorivé dielne SK - 50 - E 

Prednáškové popoludnie Ligy zdravia SK - - - E 

Strollering – Preteky kočíkov SK - - - E 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

Edičná činnosť  
 

Trnavský objektív 2019 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada 
Kotlebová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: marec 2019 
jazyk: slovenský                                                                           
náklad: 200 ks 
formát: 21x21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 25 farebných a 25 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Sprievodný katalóg k 49.ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavský objektív 2019 
 
KreaTiviTa 2019 
Autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada 
Kotlebová  
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: máj 2019                                                        
jazyk: slovenský 
náklad: 250 ks 
formát: 15x15 cm 
väzba: V1 
rozsah: 16 strán 
reprodukcie: 11 farebných a 1 čiernobiela 
reprodukcia 
 
Sprievodný katalóg k projektu KreaTiviTa 2019 – cyklus kolektívnych a autorských 
výstav neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov z trnavského regiónu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Trnavská paleta 2019 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada 
Kotlebová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: december 2019                                               
jazyk: slovenský 
náklad: 180 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán  
reprodukcie: 26 farebných  reprodukcií a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Sprievodný katalóg k 51.ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Trnavská paleta 2019 
 
XIII. Župný festival kultúry Krakovany 2019 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Veronika Behúlová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: jún 2019                                                        
jazyk: slovenský 
náklad: 100 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 20 farebných  reprodukcií a 0 
čiernobielych reprodukcií 
 
Programový bulletin k 13. Župnému festivalu kultúry 
a 53.ročníku folklórnych slávností v Krakovanoch 
 
54. ročník Slávností spevu, hudby a tanca Červeník 
2019 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Veronika Behúlová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: august 2019                                                
jazyk: slovenský 
náklad: 300 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 17 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 
Programový bulletin k 54.ročníku Slávností spevu, 
hudby a tanca Červeník 2019 



 

 

 

 

 

 
 
CINEAMA 2019 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Emília Szegényová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: marec 2019 
jazyk: slovenský                                                                          
náklad: 100 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 14 strán 
reprodukcie: 40 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
Programový bulletin k 23. ročníku krajskej súťaže 
amatérskej filmovej tvorby 
 

Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 VARGOVÁ, Júlia: To najlepšie z amatérskeho divadla: Scénická žatva prinesie 

súboj ochotníkov, https://trnava.dnes24.sk/to-najlepsie-z-amaterskeho-divadla-
scenicka-zatva-prinesie-suboj-ochotnikov-324873  (2019 – 3 – 12) 

 SITA: Neprofesionálne divadlá z kraja ukážu svoje umenie v Trnave, 
https://mytrnava.sme.sk/c/22080593/neprofesionalne-divadla-z-kraja-ukazu-
svoje-umenie-v-trnave.html, (2019 – 3 – 29) 

 prispievatelia: V Trnave budú vystupovať neprofesionálne divadlá z regiónu, 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25964-v-trnave-budu-vystupovat-neprofesionalne-
divadla-z-regionu.htm (2019 – 3 – 22) 

 SITA: Zavar bude žiť hudobným folklórom: Na festivale zaznejú piesne z celého 
kraja, https://trnava.dnes24.sk/zavar-bude-zit-hudobnym-folklorom-na-festivale-
zazneju-piesne-z-celeho-kraja-330547, ( 2019 – 5 – 15) 

 Zavar: Víťazi Festivalu hudobného folklóru postúpia na Vidiečanovu Habovku,  
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190515TBA00997 (2019 - 5 -15) 

 ONDRUŠKOVÁ, Dáša : Víťazi Festivalu hudobného folklóru postúpia na 
Vidiečanovu Habovku, https://obce.tasr.sk/clanok/1914/vitazi-festivalu-
hudobneho-folkloru-postupia-na-vidiecanovu-habovku-   (2019 – 5 – 15) 

 TEXT: Tlačová správa – Trnavské osvetové stredisko: Na Folklórnych 
slávnostiach v Krakovanoch zahrá aj Slniečko, https://www.zpiestan.sk/spravy/na-
folklornych-slavnostiach-v-krakovanoch-zahra-aj-slniecko/  (2019 – 6 – 12) 

 TASR: Folklórne slávnosti i festival kultúry. V Krakovanoch udržiavajú polstoročnú 
tradíciu, https://mytrnava.sme.sk/c/22154481/folklorne-slavnosti-i-festival-kultury-
v-krakovanoch-udrziavaju-polstorocnu-tradiciu.html,  (2019 – 6 – 27) 

 REDAKCIA: Na Župnom festivale folklór, Slniečko, MADratz aj Itcho Pčelár, 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/06/23/na-zupnom-festivale-folklor-
slniecko-aj-itcho-pcelar/ ,  (2019 – 6 – 23) 

 TEXT: Tlačová správa – Trnavské osvetové stredisko: Krakovany budú plné 
hudby, na folklórnych slávnostiach zahrá aj Slniečko, 
https://www.zpiestan.sk/spravy/krakovany-budu-plne-hudbu-na-folklornych-
slavnostiach-zahra-aj-slniecko/   (2019 – 6 – 25) 

https://trnava.dnes24.sk/to-najlepsie-z-amaterskeho-divadla-scenicka-zatva-prinesie-suboj-ochotnikov-324873
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https://mytrnava.sme.sk/c/22080593/neprofesionalne-divadla-z-kraja-ukazu-svoje-umenie-v-trnave.html
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https://trnava.dnes24.sk/zavar-bude-zit-hudobnym-folklorom-na-festivale-zazneju-piesne-z-celeho-kraja-330547
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 BEHÚLOVÁ, Veronika: Krakovany zažili tri dni plné kultúry a zábavy, 
https://www.pnky.sk/kultura/krakovany-zazili-tri-dni-plne-kultury-a-zabavy/  (2019 
– 7 – 6) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Obrazom: Krakovany boli plné hudby a tanca, 
https://www.zpiestan.sk/fotky/obrazom-krakovany-boli-plne-hudby-a-tanca/   
(2019 – 7 – 5) 

 REDAKCIA: Župný festival horúci počasím aj nasadením súborov a kapiel, 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/07/03/zupny-festival-horuci-pocasim-aj-
nasadenim-suborov-a-kapiel/ ( 2019 – 7 – 3) 

 VARGOVÁ, Júlia: Červeník sa stane dejiskom Slávností spevu, hudby a tanca: 
Pozrite ten program, https://trnava.dnes24.sk/cervenik-sa-stane-dejiskom-
slavnosti-spevu-hudby-a-tanca-pozrite-ten-program-337334 (2019 – 7 – 31) 

 TASR: Slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku majú 54 rokov, 
https://www.teraz.sk/regiony/slavnosti-spevu-hudby-a-tanca-v-cerve/411980-
clanok.html (2019 – 8 – 10) 

 TASR: Slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku majú 54 rokov, 
https://www.dobrenoviny.sk/c/170146/slavnosti-spevu-hudby-a-tanca-v-
cerveniku-maju-54-rokov (2019 – 8 – 10) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Červeník bude plný spevu, hudby a tanca, 
https://www.zpiestan.sk/spravy/cervenik-bude-plny-spevu-hudby-a-tanca/ (2019 – 
7 – 31) 

 KOPÁČOVÁ, Renáta: Vernisáž súťažnej výstavy neprofesionálnych fotografov. 
Spoznajte víťazov Trnavského objektívu. In: TRNAVSKO, 23.ročník, 2019, 
č.11/15.marec 2019, str. 4 

 POKORNÝ, Patrik:  Ocenení súťaže fotografickej tvorby Trnavský objektív 2019 
sú známi. Výstavnú kolekciu sprístupnia v múzeu.  https://www.trnava-
live.sk/2019/03/11/oceneni-sutaze-fotografickej-tvorby-trnavsky-objektiv-2019-su-
znami-vystavnu-kolekciu-spristupnia-v-muzeu/ 

 Trnavský objektív 2019. https://trnava.dnes24.sk/galeria/trnavsky-objektiv-2019-
80341/fotografia-5?articleId=324860 

 Trnavský objektív hľadá už 49 rokov nové talenty. 
https://www.teraz.sk/regiony/trnavsky-objektiv-hlada-uz-49-rokov/385293-
clanok.html 

 HEIN, Dušan: V Červeníku pri Zvonici sa zídu Malí remeselníci. 
https://www.dobrenoviny.sk/c/169916/v-cerveniku-pri-zvonici-sa-zidu-mali-
remeselnici 

 VARGOVÁ, Júlia: Detské tvorivé dielne: Malí remeselníci sa priučia tradičným 
ľudovým remeslám. https://trnava.dnes24.sk/detske-tvorive-dielne-mali-
remeselnici-sa-priucia-tradicnym-ludovym-remeslam-336533 

 DUSÍKOVÁ, Viera: Jaroslav Áč robí zo žltej farby slnko. 
https://www.piestanskydennik.sk/2019/05/03/jaroslav-ac-robi-zo-zltej-farby-slnko/ 

 V Galérii Fontána vystaví svoje diela maliar Jaroslav Áč. 
https://www.pnky.sk/kultura/v-galerii-fontana-vystavi-svoje-diela-maliar-jaroslav-
ac/ 

 Diela najlepších umelcov Trnavskej palety predstavia v Dome umenia. 
https://www.zpiestan.sk/spravy/diela-najlepsich-umelcov-trnavskej-palety-
predstavia-v-dome-umenia/ 

 
V zahraničí  

 - 
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MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

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  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v TOS v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov TOS za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

    Deň Zeme  2019 
 

 



 

 

 

 

 

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, voľno-
časových 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. 

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
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZOS za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 121.945 121.945  116.278,21 95,35 

620 Odvody 43.949 43.949 41.228,30 93,81 

630 Tovary a služby 39.782 50.671 59.154,09 116,74 

640 Bežný transfer 2.103 2.103 2.502,07 118,98 

Spolu 207.779 218.668 219.162,67 100,23 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZOS za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy:   1.230 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov ZOS z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Senická divad.jar 3.000 3.000 210 BV 

2. FPU AMFO 1.800 1.800 115 BV 

3. FPU DFS 3.500 3.500 315 BV 

4. ProSenica SZAG 150 150 - BV 

Spolu BV 8.450 640  

Spolu KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvetového strediska 
 

Objekty v správe ZOS za rok 2019 

Celkový počet objektov Názov objektu 
Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 Hlavná budova - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 



 

 

 

 

 

 

Objekty v nájme ZOS za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 sklad 33 1.452 € 

 

Priestorové podmienky ZOS v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

274 667 112,2 85,8 76 

 
  



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 
Výtvarná Senica 2018/2019 
(22.1.2019 – 19.2.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 459 
 
Výstava z regionálnej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica, 
odovzdávanie ocenení z regionálnej súťaže 
 

Náhlikova Senica 2019 
(8.3.2019 – 27.3.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 420 
 
Výstava z 59. ročníka regionálnej súťažnej 
výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
okresov Senica a Skalica. 
 

Vesmír očami detí 
(11.3.2019 – 27.3.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: astronómia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 355 
 
Výstava výtvarných prác detí MŠ a žiakov ZŠ 
a ZUŠ s astronomickou tematikou. 
 

 



 

 

 

 

 

Ja, Milan Rastislav Štefánik 
(2.4.2019 – 3.5.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 560 
 
Interaktívna výstava na tému Ja, Milan 
Rastislav Štefánik, spojená s komentovaným 
výkladom výstavy. 
 

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) 
(2.4.2019 – 3.5.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 560 
 
Výstava na tému Roky bojov, obetí a nádejí 
(1914 – 1920), spojená s komentovaným 
výkladom. 
 

OBJEKTÍV 2018 
(12.4.2019 – 30.4.2019) 
miesto konania: Mestský úrad mesta Veľké 
Pavlovice, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, letáčik 
počet návštevníkov: 240 
 
Prezentačná výstava fotografií Fotoklubu ZOS 
Senica. 
 

AMFO 2019 
(10.5.2019 – 30.6.2019) 
miesto konania: Záhorské múzeum Skalica 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 385 
 
Výstava z 23. ročníka súťažnej výstavy 
neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Trnavského kraja. 
 



 

 

 

 

 

VTEDY / TEHDY 
(11.5.2019 – 7.6.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Výstava pamätí a príbehov (ne)obyčajných 
ľudí z Kútov (SK) a z Tvarožnej Lhoty (CZ). 
 

OBJEKTÍV 2018 
(15.5.2019 – 16.6.2019) 
miesto konania: Spolkový dom Ratíškovice, 
ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, letáčik 
počet návštevníkov: 310 
 
Prezentačná výstava fotografií Fotoklubu ZOS 
Senica. 
 

Kto nás chráni 
(10.6.2019 – 31.7.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: sociálna prevencia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 286 
 
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ, ŠZŠ 
a ZUŠ s tematikou sociálnej prevencie, 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 
 

Mníchovská dohoda 
(12.6.2019 – 31.7.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 320 
 
Výstava na tému Mníchovská dohoda, 
spojená s komentovaným výkladom. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Jaroslav Salay – Výber z tvorby 
(6.9.2019 – 30.9.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 274 
 
36. autorská výstava obrazov výtvarníka 
Jaroslava Salaya z Holíča pri príležitosti 
životného jubilea autora (70 rokov). 
 

Slovenské národné povstanie 
(22.9.2019 – 30.9.2019) 
miesto konania: Kultúrny dom Vrbovce 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Výstava na tému Slovenské národné 
povstanie. 
 

SNP v našom regióne 
(2.10.2019 – 8.11.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 380 
 
Výstava na tému SNP v našom regióne. 
 

 

LIDÉ V POHYBU 
(1.11.2019 – 29.11.2019) 
miesto konania: Mestský úrad mesta Velké 
Pavlovice, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, letáčik 
počet návštevníkov: 250 
 
Prezentačná výstava fotografií LIDÉ 
V POHYBU, ktorá je výsledkom série stretnutí 
fotografického workshopu s lektorom Mgr. Petrom Lančaričom, PhD. 
 

 



 

 

 

 

 

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 
(13.11.2019 – 30.12.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: ekológia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 210 
 
Výstava prác žiakov ZŠ, ŠZŠ a ŠZŠ 
s tematikou opätovnej využiteľnosti 
odpadového materiálu. 
 

Výstava KONTAKT HODONÍN 
(15.11.2019 – 5.12.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 280 
 
Prezentačná výstava fotografií fotoskupiny 
KONTAKT HODONÍN. 
 

OBJEKTÍV 2019 
(10.12.2019 – 10.1.2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 340 
 
Prezentačná výstava fotografií Fotoklubu ZOS 
Senica. 
 

Čarovný odkaz Vianoc 
(11.12.2019 – 31.12.2019) 
miesto konania: ZOS 
odbor: tradície 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 245 
 
Výstava výtvarných prác a písomných prác 
detí a žiakov s tematikou tematicky sa 
viažucou k obdobiu Adventu a Vianoc. 
 

 

Koncerty a festivaly 
- 
 
  



 

 

 

 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Československá mena a sústava platidiel 
1918 – 1939 (26.2.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 48 
 
Prednáška lektora na tému „Československá 
mena a sústava platidiel 1918 – 1939“, 
spojená s komentovaným premietaním 
fotografií. 
 
Mobilizácia československej armády 
v roku 1938 na Záhorí (9.3.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 28 
 
Prednáška lektora na tému „Mobilizácia 
československej armády v roku 1938 na 
Záhorí“, spojená s komentovaným 
premietaním fotografií. 
 
Deň astronómie – pocta Ladislavovi 
Košinárovi (23.3.2019) 
organizátor: Z 
miesto realizácie: hvezdáreň Sobotište, 
Kultúrny dom Sobotište 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 75 
 
Odhalenie Pamätnej tabule pri príležitosti 
nedožitého jubilea zakladateľa Hvezdárne 
v Sobotišti Ladislava Košinára. Prednášky s astronomickou tematikou a spomienky na 
pána Košinára. 
 
Oslavy oslobodenia mesta Senica 
(5.4.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 210 
 
Spomienková slávnosť k oslobodeniu mesta 
Senica. 



 

 

 

 

 

 
Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) 
(10.4.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 44 
 
Prednáška lektora na tému „Roky bojov, obetí 
a nádejí (1914 – 1920)“, spojená 
s komentovaným výkladom výstavy. 
 
Lásky Milana Rastislava Štefánika 
(17.4.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 32 
 
Prednáška lektorky na tému „Lásky Milana 
Rastislava Štefánika“, spojená 
s komentovaným premietaním fotografií. 
 
Pietna spomienka pri príležitosti 
100. výročia tragickej smrti generálna M. R. 
Štefánika (25.4.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 
100. výročia tragickej smrti generálna M. R. 
Štefánika. 
 
Deň Zeme (26.4.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: park pri DAV-e, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 350 
 
Slávnostné sadenie stromčeka, vystúpenie 
žiakov – kultúrny program. 



 

 

 

 

 

ENVIROPARK (20.6.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: park pri DAV-e, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 280 
 
Environmentálne podujatie pre deti – súťaže 
a prezentácie o triedení odpadu. 
 
 
Kolónkari Kolónkarom (23.8.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Hry a súťaže pre deti. Komentované 
premietanie fotografií, dokumentov. 
 
 
Oslavy 75. výročia SNP (28.8.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 190 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
75. výročia SNP. 
 
 
Regionálne oslavy 75. výročia SNP 
(31.8.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Pamätník SNP U Rehušov, 
Prietrž 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 360 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
75. výročia SNP. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Súťaže pre deti a mládež pri príležitosti 
75. výročia SNP (31.8.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Prietrž, Rehuši 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 80 
 
Kreatívne aktivity a súťaže pre deti a mládež 
na tému SNP a mier ako sprievodné podujatie 
osláv SNP. 
 
Oslavy 100. výročia založenia 
organizovaného včelárstva v Senici 
(3.10.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Dom kultúry Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Výstava, prednáška a uvedenie knihy na tému 
Organizované včelárstvo v Senici. 
 
Lesk a mat hodvábu v Senici (24.10.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Dom kultúry Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 400 
 
Uvedenie knihy na tému Lesk a mat hodvábu 
v Senici. 
 
 
 
Nežná 30 (6.11.2019 – 6.12.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka, banery 
počet návštevníkov: 960 + verejnosť počas 
mesiaca 
 
Spomienkové podujatie na Nežnú revolúciu, 
spočívalo v inštalácii výstavy na baneroch 
a citylightoch na Námestí oslobodenia v Senici. Otvorenia výstavy 6.11.2019 sa 
zúčastnilo 960 osôb, výstavu mali možnosť obyvatelia vidieť počas mesiaca 
november. 



 

 

 

 

 

Deň červených makov (11.11.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Pamätník padlým 
v 1. svetovej vojne, Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny. 
 
Deň dobrovoľníkov (7.12.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Kongresové centrum, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 34 
 
Stretnutie zástupcov organizácií – OZ mesta 
Senica a okolia. Referovanie o činnosti, 
plánoch, problémoch a úspechoch združení, 
dohodnutie spolupráce a poďakovanie jednotlivým združeniam. 
 
Vianočné dielničky (12.12.2019, 13.12.2019, 
17.12.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
výstup:  
počet návštevníkov: 154 žiakov, 9 pedagógov 
 
8 workshopov pre základné školy, ktoré 
zahŕňajú kreatívne dielne s vianočnou 
tematikou. Zdobenie medovníkov a ukážka 
tradičných zvykov na Vianoce. Premietanie vianočnej rozprávky, spievanie kolied a i. 
 
Stretnutie s históriou (17.12.2019) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Kongresové centrum – 
Grand Café, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 58 
 
Prednášky na témy „Príbeh Sokolovne 
v Senici“ a „T. G. Masaryk, Masarykovci 
a Kopčany“. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Podujatia organizované ZOS v roku 2019 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

EKOTOP FILM sprievodné podujatie 
 

Mesto Senica 1.320 

Vitaj leto – tvorivé dielne  v RO Kunov 
 

Mesto Senica  2.300 

  



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 Štefánia Jánošová (marec 2019) – metodická pomoc pri dramaturgickom výbere 

a úprave textov pre recitátorov na súťaže Hurbanov pamätník, Zlatá podkova, 
zlaté pero, zlatý vlas, Timravina studnička, Beniakove Chynorany (realizátor – 
Jaroslava Slezáková) 

 Emil Žák – Divadelný spolok J. M. Hurbana (jún 2019) – príprava divadelnej hry 
a osláv 100. výročia divadelného spolku 

 

Úsek folklór 
 OZ Pruclek (pravidelne 1. štvrtok v mesiaci, od 5.9.2019) – odborné poradenstvo – 

ľudový odev, ľudový tanec a hudba, realizátor – Mgr. Romana Nošková 
 

Úsek komorná a dychová hudba 
- 
 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Výtvarníci (október/november 2019) – metodická pomoc pri výbere výtvarných diel 

do súťaže Výtvarná Senica, realizátor – Jaroslava Slezáková 
 Fotografi (január 2019) – metodická pomoc pri výbere fotografických diel do 

súťaže Náhlikova Senica 2019, realizátor – Bc. Tomáš Jurovatý 
 

 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Spolupráca s obcou Hlboké na prípravách podujatí v obci 
 Spolupráca s obcou Prietrž na organizácii regionálnych osláv SNP 
 Spolupráca s mestom Senica na zorganizovaní spomienkovej slávnosti a odhalení 

pamätníka M. R. Štefánika v Senici. 
 Publikácia 75. výročie SNP, stretnutie k príprave oslaváv v Prietrži  
 Spolupráca s obcou Kuklov pri organizovaní osláv výročia folklórneho súboru 

 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 OZ Pruclek (september – december 2019) – usmernenie nového folklórneho 

súboru, pomoc so zabezpečením ľudového odevu a jeho správnosti, materiálu 
a prameňov o tradičnom ľudovom odeve z regiónu Senica a iné. Usmernenie pri 
písaní projektov a grantov na získanie financií pre chod OZ (realizátor – Mgr. 
Romana Nošková) 

 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností MsZ v 

Senici, Mgr. Nina Gurínová 



 

 

 

 

 

 Redakčná rada Naša Senica – RNDr.Ľubica Krištofová 
 Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok MsZ v Senici – RNDr.Ľubica 

Krištofová 
 Komisia kultúry a vzdelávania MsZ v Senici, RNDr. Ľubica Krištofová 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Poradenstvo pri vypracovávaní projektov pre spolupracujúce občianske združenia 

do rôznych grantových schém 
 

 
  



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 51. Hurbanov pamätník (15.2.2019), obvodné kolo, Obecný úrad Kúty, súťaž 

v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II., III. vekovej 
kategórie z obvodu Kúty, odborný hodnotiaci seminár 

 51. Hurbanov pamätník (19.2.2019), obvodné kolo, CVČ Holíč, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej 
kategórie z obvodu Holíč, odborný hodnotiaci seminár 

 51. Hurbanov pamätník (20.2.2019), obvodné kolo, Kinosála na Sasinkovej ulici 
Skalica, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. 
a III. vekovej kategórie z obvodu Skalica, odborný hodnotiaci seminár 

 51. Hurbanov pamätník (22.2.2019), obvodné kolo, ZUŠ Senica, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej 
kategórie z obvodu Senica okolie, odborný hodnotiaci seminár 

 51. Hurbanov pamätník (5.3.2019), obvodné kolo, ZUŠ Senica, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej 
kategórie z obvodu Senica mesto, odborný hodnotiaci seminár 

 51. Hurbanov pamätník (26.3.2019), okresné kolo, ZUŠ Senica, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov I. – IV. vekovej kategórie 
a súťaž v tvorbe divadiel poézie okresu Senica, odborné hodnotiace semináre 

 51. Hurbanov pamätník (28.3.2019), okresné kolo, Kinosála na Sasinkovej ulici 
a Orlovňa Skalica, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov I. – 
IV. vekovej kategórie a v tvorbe divadiel poézie z okresu Skalica, odborné 
hodnotiace semináre 

 Senické zrkadielko Anky Gamanovej (12.3.2019), regionálne kolo, Dom kultúry 
Senica, súťažná prehliadka tvorby detských divadelných súborov z okresov 
Senica a Skalica, odborný hodnotiaci seminár 

 Senická divadelná jar (16.4.2019), krajské kolo, Dom kultúry Senica, súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja, odborný hodnotiaci 
seminár 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (september 2019), regionálne kolo (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 (25.10.2019), regionálne kolo, 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 2019), regionálne kolo (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 
- 
 

Folklór 
 Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, ľudových hudieb, 

speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica (20.3.2019), regionálne 
kolo, Dom kultúry Gbely, súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, 
ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica 

 Záhorie spieva a tancuje – súťažná prehliadka detských folklórnych súborov 
Trnavského kraja (7.5.2019), krajské kolo, Dom kultúry v Senici, postupová 
súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja 

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Náhlikova Senica 2019 (4.2.2019), regionálne kolo, ZOS, regionálna postupová 

súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica 
 AMFO 2019 (10.5.2019), krajské kolo, ZOS, 23. ročník súťažnej výstavy 

neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja 
 Výtvarná Senica 2019/2020 (28.11.2019), regionálne kolo, ZOS, regionálna 

postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby pre autorov nad 15 rokov veku 
z okresov Senica a Skalica vo všetkých výtvarných žánroch 
 

Film a video 
- 
 

 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Karpatská kraslica 2019 (28.3.2019 – 30.4.2019), medzinárodná súťaž, 

Vihorlatské múzeum Humenné, medzinárodná predajná výstava kraslíc 
 Malá krajská scénická žatva 2019 (29.3.2019 – 30.3.2019), krajské kolo, Divadlo 

J. Palárika Trnava, krajská súťaž ochotníckych súborov  Trnavského kraja 
 CINEAMA 2019 (2.4.2019), krajské kolo, Kino CINEMAX ARENA Trnava, krajská 

súťaž filmovej tvorby Trnavského kraja 
 O najkrajšiu kraslicu 2019 (3.4.2019 – 26.4.2019), celoštátna súťaž, Oravské 

kultúrne stredisko Dolný Kubín, celoštátna výtvarná súťaž kraslíc 
 Festival Aničky Jurkovičovej (7.4.2019 – 10.4.2019), celoslovenská súťaž, MsKS 

Nové Mesto nad Váhom, celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných 
súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi 
postavenia a poslanie ženy v živote spoločnosti 

 Čo vieš o hviezdach (15.4.2019), krajské kolo, Hvezdáreň a planetárium M.R. 
Štefánika, Hlohovec, krajské kolo celoslovenskej postupovej vedomostnej 
astronomickej súťaže 

 Hollého pamätník 2019 (2.5.2019 – 3.5.2019), krajské kolo, ZUŠ M. Sch. 
Trnavského, Divadlo Jána Palárika Trnava, krajská postupová súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, v tvorbe detských recitačných 
kolektívov a divadiel poézie Trnavského kraja, odborné hodnotiace semináre 

 Puškinov pamätník (14.5.2019), celoslovenská súťaž, Divadlo B. S. Timravy 
Lučenec, recitačná súťaž v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku 



 

 

 

 

 

 Výtvarné spektrum 2019 (marec 2019 súťaž, 16.5.2019 – 7.6.2019 výstava), 
krajské kolo, Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda (súťaž), 
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda (výstava), krajská súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja, odborný hodnotiaci seminár 

 Zlatá priadka Šaľa 2019 (22.5.2019 – 25.5.2019), celoštátna súťaž, MsKS Šaľa, 
celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

 O cenu Dominika Tatarku (24.5.2019), celoslovenská súťaž, DK Plevník-Drienové, 
celoslovenská literárna súťaž 

 FEDIM 2019 (31.5.2019 – 2.6.2019), celoštátna súťaž, DK Tisovec, celoštátna 
postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých 

 Štúrov Zvolen (4.6.2019 – 5.6.2019), celoslovenská súťaž, DK ŽSR Zvolen, 
celoslovenská súťaž v rétorike 

 Szabóov grafický Lučenec (6.6.2019 – 30.6.2019), medzinárodná súťaž, 
Radnica – mestské múzeum Lučenec, medzinárodná výtvarná súťaž 

 Divadlo a deti 2019 (6.6.2019 – 7.6.2019), celoštátna súťaž, DK Rimavská Sobota, 
celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti 

 CINEAMA 2019 (7.6.2019 – 9.6.2019), celoštátna súťaž, Mlyny CINEMAS Nitra 
a Krajské osvetové stredisko Nitra, celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
amatérskej filmovej tvorby 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (13.6.2019), celoslovenská súťaž, DK 
Námestovo, celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú 
históriu 

 Žitnoostrovské pastelky 2019 (14.6.2019), medzinárodná súťaž, Žitnoostrovské 
múzeum Dunajská Streda, medzinárodná výtvarná súťaž detí predškolského veku 

 Hviezdoslavov Kubín (18.6.2019 – 22.6.2019), celoštátna súťaž, MsKS Dolný 
Kubín, celoštátna súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a pózy, 
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, 
hodnotiace semináre 

 Karpatské bienále grafiky detí a mládeže (22.6.2019 súťaž, 5.10.2019 – 3.11.2019 
výstava), medzinárodná súťaž, Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry 
a bývania Užhorod (Ukrajina), medzinárodná súťaž a výstava pre deti a mladých 
ľudí od 6 do 19 rokov 

 Výtvarné spektrum 2019 (24.7.2019 – 25.7.2019 súťaž, 6.9.2019 – 29.9.2019 
výstava), celoštátna súťaž, Trenčianske osvetové stredisko Trenčín (súťaž), 
Kasáreň Trenčianskeho hradu, Trenčín (výstava), 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 

 Letná divadelná škola M-art-IN-theater 2019 (16.8.2019 – 24.8.2019), 
celoslovenská súťaž, City Art Center Martin, letná divadelná škola – triedy 
Pantomíma a výtvarnosť, Najmenšia maska, Hudba v obraze a pohybe 

 Scénická žatva (28.8.2019 – 1.9.2019), medzinárodná súťaž, DO Strojár, Štúdio 
SKD, Národný dom Martin, festival slovenských divadelných súborov a prehliadka 
s medzinárodnou účasťou 

 NAIVA Bratislava (10.9.2019 – 29.9.2019), medzinárodná súťaž, Primaciálny 
palác, výstava obrazov naivného umenia 

 Čaro slova 2019 (20.9.2019), krajské kolo, Renesančný kaštieľ Galanta, krajský 
festival umeleckého prednesu žien – Naša Vansovej Lomnička 



 

 

 

 

 

 Rozprávačské Lodno (28.9.2019 – 29.9.2019), celoštátna súťaž, KD Lodno, 
celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov 

 Mladá slovenská poviedka 2019 (11.10.2019), celoštátna súťaž, Oravská knižnica 
A. Habovštiaka Dolný Kubín, literárna súťaž mladých slovenských i zahraničných 
autorov od 11 do 30 rokov 

 Koyšove Ladce 2019 (18.10.2019), celoslovenská súťaž, Kultúrny dom Ladce, 
celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej 
poézie 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (24.10.2019), celoslovenská súťaž, Dom 
kultúry Drienčany, celoslovenská súťaž v umeleckom prednese slovenskej 
rozprávky pre detských recitátorov, odborný hodnotiaci seminár 

 TVOR●BA 2019 (24.10.2019 – 26.10.2019), celoslovenská súťaž, Bratislava – 
Staré Mesto, festival neprofesionálneho umenia 

 AMFO 2019 (6.11.2019 – 21.11.2019), celoštátna súťaž, Synagóga Nitra 
a Krajské osvetové stredisko Nitra, celoštátna postupová súťaž a výstava 
amatérskej fotografickej tvorby 

 Timravina studnička (15.11.2019), celoslovenská súťaž, Obradná sieň a Divadlo 
B. S. Timravy Lučenec, celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej 
slovenskej prózy pre deti, študentov a dospelých recitátorov, odborné hodnotiace 
semináre 

 Beniakove Chynorany 2019 (18.11.2019), krajské kolo, V-klub Bratislava, súťaž 
v umeleckom prednese poézie európskych básnikov, výberové kolo Slovenského 
festivalu poézie Beniakove Chynorany pre Trnavský a Bratislavský kraj 

 Literárny Lučenec 2019 (19.11.2019), celoslovenská súťaž, Radnica Dr. Herza 
Lučenec, literárna súťaž vo vlastnej tvorbe 

 Detská rozprávková Žilina 2019 (27.11.2019), celoslovenská súťaž, Radnica 
mesta Žilina, literárna súťaž pre deti 

 Beniakove Chynorany (6.12.2019 – 8.12.2019), celoslovenská súťaž, Katolícky 
dom Chynorany, celoslovenská súťaž v umeleckom prednese poézie európskych 
básnikov, odborný hodnotiaci seminár 

 Výtvarné spektrum 2019 (7.12.2019 – 17.1.2020), celoslovenská súťaž, Dom 
tradičnej kultúry Gemera Rožňava, výstava ocenených prác z 56. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 Textilná tvorba 2019 (13.12.2019 – 31.1.2020), celoslovenská súťaž, Galéria NBS 
– Múzeum mincí a medailí Kremnica, súťažná výstava neprofesionálnej textilnej 
tvorby 

 Vianočná pohľadnica (december 2019 – január 2020), medzinárodná súťaž, 
výstavy na Slovensku, v Poľsku, Českej republike, Srbsku, detská výtvarná súťaž 

 
  



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2019 
(22.1.2019) 
miesto konania: ZOS 
úsek: výtvarná tvorba 
počet účastníkov: 26 autorov výtvarnej tvorby z okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, hodnotenie vystavených výtvarných diel. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(15.2.2019) 
miesto konania: Obecný úrad Kúty 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 27 detských recitátorov, 8 pedagógov zo ZŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Kúty. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(19.2.2019) 
miesto konania: CVČ Holíč 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 30 detských recitátorov, 6 pedagógov zo ZŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Holíč. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(20.2.2019) 
miesto konania: Kinosála na Sasinkovej ulici v Skalici 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 35 detských recitátorov, 9 pedagógov zo ZŠ, ZUŠ a Gymnázia 
F. V. Sasinka 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Skalica. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(22.2.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 19 detských recitátorov, 9 pedagógov zo ZŠ 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Senica okolie. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(5.3.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 35 detských recitátorov, 8 pedagógov zo ZŠ a ZUŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu Senica mesto. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťažnej výstave 
neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova 
Senica 2019 
(8.3.2019) 
miesto konania: ZOS 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 15 autorov fotografickej tvorby z okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej fotografickej 
tvorby, hodnotenie vystavených fotografií. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Senickom zrkadielku Anky Gamanovej 
(12.3.2019) 
miesto konania: DK Senica 
úsek: detská dramatická tvorivosť 
počet účastníkov: 6 vedúcich a režisérov detských divadelných súborov z okresov 
Senica a Skalica 
Hodnotenie divadelných inscenácií zapojených do regionálnej súťaže detskej 
dramatickej tvorivosti. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Regionálnej súťažnej prehliadke detských 
folklórnych súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov 
okresov Senica a Skalica 
(20.3.2019) 
miesto konania: Dom kultúry Gbely 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 22 umeleckých a organizačných vedúcich súborov 
Hodnotiaci odborný seminár pri súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, 
ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hurbanov pamätník 
(26.3.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes, divadlá poézie 
počet účastníkov: 21 detských recitátorov, 4 študenti stredných škôl, 1 divadlo 
poézie Zádrapky zo ZUŠ v Senici (6 účinkujúcich), 11 pedagógov zo ZŠ, ZUŠ 
a stredných škôl z okresu Senica, 1 režisérka divadla poézie 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy a v tvorbe divadiel poézie pre recitátorov, členov divadla poézie 
a pedagógov z okresu Senica. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hurbanov pamätník 
(28.3.2019) 
miesto konania: Kinosála na Sasinkovej ulici a Orlovňa v Skalici 
úsek: umelecký prednes, divadlá poézie 
počet účastníkov: 18 detských recitátorov, 6 študentov stredných škôl, 1 divadlo 
poézie Studňa zo ZUŠ Dr. J. Blahu v Skalici (7 účinkujúcich), 12 pedagógov zo 
ZŠ, ZUŠ a stredných škôl z okresu Skalica, 1 režisérka divadla poézie 
Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy a v tvorbe divadiel poézie pre recitátorov, členov divadelného kolektívu 
a pedagógov z okresu Skalica. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Senickej divadelnej jari 
(16.4.2019) 
miesto konania: DK Senica 
úsek: detská dramatická tvorivosť 
počet účastníkov: 7 vedúcich a režisérov detských divadelných súborov 
z Trnavského kraja 
Hodnotenie divadelných inscenácií zapojených do krajskej súťaže detskej 
dramatickej tvorivosti. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Súťažnej prehliadke detských folklórnych 
súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje 
(7.5.2019) 
miesto konania: Dom kultúry v Senici 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 10 umeleckých a organizačných vedúcich súborov 
Hodnotenie a rozbor súťažných vystúpení detských folklórnych súborov 
Trnavského kraja. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej súťažnej výstave neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2019 
(7.6.2019) 
miesto konania: Záhorské múzeum Skalica 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 20 autorov fotografickej tvorby Trnavského kraja 
Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej súťažnej výstave neprofesionálnej 
fotografickej tvorby, hodnotenie vystavených fotografií. 
 

 Fotografický workshop LIDÉ V POHYBU 
(28.6.2019, 7.9.2019) 
miesto konania: ZOS 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 12 fotografov: 6 z Fotoklubu ZOS a 6 z VelkýchPavlovíc, ČR 



 

 

 

 

 

Fotografický workshop pod vedením lektora Mgr. Petra Lančariča, PhD. Výstupom 
workshopu je rovnomenná prezentačná výstava vo VelkýchPavloviciach, ČR. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese 
pôvodnej slovenskej prózy okresov Senica a Skalica Timravina studnička 
(25.10.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 19 detských recitátorov, 4 študenti stredných škôl, 1 recitátorka 
V. vekovej kategórie, 10 pedagógov zo ZŠ a ZUŠ z okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese 
pôvodnej slovenskej prózy pre recitátorov a pedagógov z okresov Senica 
a Skalica. 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Vianočné dielničky (12.12.2019, 13.12.2019, 17.12.2019), prednášajúci: Mgr. 
Romana Nošková – Zvyky a tradičná ľudová kultúra na Vianoce, počet účastníkov: 
154 žiakov, 9 pedagógov 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 
 Ja, Milan Rastislav Štefánik (2.4.2019 – 3.5.2019), individuálne tvorivé dielne, 

počet účastníkov:17/400 
 Ekotop-park (20.6.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov: 155 
 Workshop pre deti v Šardiciach - organizátor EkocentrumŠardice, 52 detí 
 Kolónkari Kolónkarom (23.8.2019), individuálne tvorivé dielne, počet 

účastníkov:1/80 
 Súťaže pre deti a mládež pri príležitosti 75. výročia SNP (31.8.2019), individuálne 

tvorivé dielne, počet účastníkov: 80 detí 
 SNP v našom regióne (2.10.2019 – 8.11.2019), individuálne tvorivé dielne, počet 

účastníkov:25/650 
 Vianočné dielničky (12.12.2019, 13.12.2019), I. ZŠ V. Paulíniho Tótha, Senica, 

počet účastníkov: 126 žiakov, 8 pedagógov 
 Vianočné dielničky (17.12.2019), II. ZŠ Komenského, Senica, počet účastníkov: 

28 žiakov, 1 pedagóg 
 Vánoce po starém (19.12.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov:1/22 

 

Špecializované akcie 
 
 Pozorovanie zatmenia Mesiaca (16.7.2019) 

miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 90 
Pozorovanie nočnej oblohy a zatmenia Mesiaca, predstavenie priestorov 
hvezdárne. Podujatie určené pre širokú verejnosť so záujmom o astronómiu. 

 
 



 

 

 

 

 

 Pozorovanie Perzeíd (10.8.2019) 
miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 45 
Pozorovanie letnej nočnej oblohy a Perzeíd, predstavenie priestorov hvezdárne. 
Podujatie určené pre širokú verejnosť so záujmom o astronómiu. 

 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 100 rokov organizovaného včelárstva 

v Senici a okolí (3.10.2019) 
miesto konania: Dom kultúry Senica 
organizátori: ZOS 
počet účastníkov: 180 
 
Seminár pre včelárov, samosprávu, 
poľnohospodárov, verejnosť o 100 ročnej 
tradícii včelárstva a jeho význame pre 
súčasnosť. 

 
 Chráňme sa pred drogovým 

nebezpečenstvom (24.10.2019) 
miesto konania: MsÚ Senica 
organizátori: Komisia pre prevenciu 
kriminality a iných protispoločenskej 
činností, ZOS 
počet účastníkov: 73 
 
Seminár pre odborných zamestnancov 
a pedagogických zamestnancov. 

 
 Sociálnopsychologický výcvik 

(28.10.2019) 
miesto konania: ZOS 
organizátori: ZOS, Národné osvetové 
centrum 
počet účastníkov: 20 
 
Sociálnopsychologický výcvik zameraný 
na nelátkové závislosti určený pre 
zamestnancov kultúrnych inštitúcií 
v Trnavskom kraji. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Ostatné 
 
 Vesmír očami detí (11.3.2019) 

organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 509 
 
Regionálne kolo detskej výtvarnej 
celoslovenskej postupovej súťaže pre deti 
MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ s astronomickou 
tematikou. 

 
 Čo vieš o hviezdach (27.3.2019) 

organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 19 
 
Regionálne kolo celoslovenskej 
postupovej vedomostnej astronomickej 
súťaže pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 
z okresov Senica a Skalica. 

 
 Kto nás chráni (10.6.2019) 

organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 124 
 
Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, ZUŠ a ŠZŠ 
pre okres Senica s tematikou prevencie 
negatívnych spoločenských javov. 

 
 
 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 

(13.11.2019) 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 85 
 
Detská tvorivá súťaž pre deti MŠ a žiakov 
ZŠ a ŠZŠ s odpadovou tematikou. 

 
 



 

 

 

 

 

 Čarovný odkaz Vianoc (11.12.2019) 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 245 
 
Detská výtvarná a poetická súťaž 
tematicky sa viažuca k obdobiu Adventu 
a Vianoc. 

 
 
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc (vyhlásenie súťaže: 22. 1. 2019, 

uzávierka súťaže: 20. 4. 2019, vyhodnotenie súťaže: 24. 5. 2019) 
organizátori: Galantské osvetové stredisko, ZOS 
miesto realizácie: Galanta 
počet účastníkov: 12 
 
Medzinárodná výtvarná súťaž s protidrogovým zámerom. 

 
 Farebný svet Rómov (uzávierka súťaže: 13.6.2019, vyhodnotenie: október 2019) 

organizátori: Galantské osvetové stredisko, ZOS 
miesto realizácie: Galanta 
počet účastníkov: 6 
 
Detská výtvarná súťaž pre deti rómskej národnosti. 

 
 
  



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 
 

Partnerstvá ZOS 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

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

3 

Vydavateľstvo Buvik Výstava, workshopy 

Slovenský zväz fotografov Výstavy fotografií 

Univerzita Komenského 
Bratislava Filozof. fakulta 

Prednáška a fotovýstava 
Prednášky z archeologických 
výskumov zo Senice a okolia 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 3 

Mesto Velké Pavlovice Kultúrne výmeny, výstavy 
semináre, workshopy, najmä 
v oblasti fotografickej tvorby 
a folklóru 

Obec Ratíškovice Výstavy fotografií Fotoklubu 
ZOS a fotoklubuHodonín 

Pro přírodu, OZ Šardice Environmentálna výchova, 
účasť na workshopoch pre deti 
v EkocentreŠardice 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

17 

1. ZŠ Senica, 
2. ZŠ Senica, 
3. ZŠ Senica, 
4. ZŠ Senica, 
ZŠ Kopčany, 
Vrbovce, Smrdáky, 
Hlboké 

 

Gymnázium Senica, 
Obchodná akadémia 
Senica, 
SOŠ Senica 

 

ZUŠ Senica, 
ZUŠ Holíč, 
ZUŠ Skalica, 
ZUŠ Gbely 

 

CVČ Senica, 
CVČ Skalica 

 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
Členstvo v odborných organizáciách  
 
 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií 

výška členského: 150 € 
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií je záujmové združenie fyzických 
a právnických osôb založené v roku 2014 podľa zákona č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Obhajuje a podporuje 
záujmy svojich členov. Prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne kultúrno-
osvetových pracovníkov a kvality činnosti kultúrno-osvetových zariadení. Podieľa 
sa na tvorbe a realizácii koncepčných, strategických, legislatívnych a rozvojových 
dokumentov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. Realizuje odborné podujatia 
zamerané na profesionalizáciu a rozvoj kultúrno-osvetových inštitúcií. Prispievať 



 

 

 

 

 

k výmene skúseností a sieťovaniu kultúrno-osvetových inštitúcií na Slovensku. 
Spolupracuje s profesijnými odborným združeniami, organizáciami a ďalšími 
inštitúciami podobného zamerania. 

 
  



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 
 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – https://osveta-senica.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2016 / 2020 
 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 

 

Návštevnosť webovej stránky ZOS za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

3.861 17.249 52,68 2,66 00:01:50 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici-

186197734741184 

Instagram 
 https://www.instagram.com/osveta_senica/ 

Iné 
 https://twitter.com/osveta_senica 

 https://www.youtube.com/channel/UCClwJMFvgbpVOPN1SEQSa1A/videos 

 
Využívanie médií  
 
 TV Sen – regionálna televízia 
 WYWAR TV – regionálna televízia 
 Západoslovenská televízia – regionálna televízia 
 TV Vega – regionálna televízia 
 TV Skalica – regionálna televízia 
 RTVS – Rádio Regina 
 Záhorácke rádio – regionálne rádio 
 Mesto Senica – webový portál 
 Mesto Skalica – webový portál 
 Mesto Holíč – webový portál 
 Naša Senica– mesačník spravodaj mesta Senica 
 Záhorák – regionálny týždenník 
 Zahori.sk – webový portál 
 eMagazín Záhorie – webový portál 
 Prozáhorí.sk – webový portál 
 MY Záhorie – regionálny týždenník 
 NaZáhorí.sk – webový portál 
 Národná Osveta – periodikum 

https://osveta-senica.sk/
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici-186197734741184
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici-186197734741184
https://www.instagram.com/osveta_senica/
https://twitter.com/osveta_senica
https://www.youtube.com/channel/UCClwJMFvgbpVOPN1SEQSa1A/videos


 

 

 

 

 

 Zvesti – dvojtýždenník 
 Senicko – Skalicko – regionálny týždenník 
 Kraj zážitkov – webový portál 
 Mojeumenie.sk – webový portál 
 Seničan.sk – webový portál 
 Pomoraví – kalendár podujatí 

 
Výročné správy organizácie  
https://osveta-senica.sk/zmluvy-faktury/ 

 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 56 

 Počet oslovených ZŠ / 44 

 Počet oslovených SŠ / 11 

 Počet oslovených ZUŠ / 6 

 Plánovanie podujatí, animačných hodín z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na rok 

2020 a vhodného času na ich organizáciu. 

 Príprava podujatí z oblasti umeleckého prednesu a detskej dramatickej tvorivosti, 

divadla mladých, literárnej tvorby. 

 Ponuka podujatí z oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, návštevy výstav, 

zapájanie sa detí a mládeže do súťaží záujmovo-umeleckej činnosti. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: 

 Prebehla spolupráca so školami v oblasti tradičných remesiel. 

 Záhorské osvetové stredisko v Senici úzko spolupracuje so všetkými školami 

z okresov Senica a Skalica, ktoré sa zapájajú do všetkých postupových súťaží 

záujmovo-umeleckej činnosti a súťaží vyhlásených inými organizátormi. Deti 

a študenti navštevujú naše podujatia a výstavy. 

 

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

správa 

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Skalica 

SK E - - áno 

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Holíč 

SK E - - áno 

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Senica okolie 

SK E - - áno 

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Kúty 

SK E - - áno 

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Senica mesto 

SK E - - áno 

https://osveta-senica.sk/zmluvy-faktury/


 

 

 

 

 

51. Hurbanov pamätník, okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
a v tvorbe divadiel poézie okresu Skalica 

SK E - - áno 

51. Hurbanov pamätník, okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
a v tvorbe divadiel poézie  okresu Senica 

SK E - - áno 

Senické zrkadielko Anky Gamanovej, 
regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti okresov Senica 
a Skalica, 48. ročník 

SK 25/E 30 - áno 

Timravina studnička, regionálna postupová 
súťaž v umeleckom prednese pôvodnej 
slovenskej prózy okresov Senica a Skalica, 
14. ročník 

SK 20/E - - áno 

Senická divadelná jar - súťažná prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
kraja 

SK 30/E 20 1 áno 

Výtvarná Senica 2018/2019, regionálna 
súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica, 53. ročník 

SK 120/E 20 - áno 

Jaroslav Salay – Výber z tvorby, autorská 
výstava obrazov výtvarníka Jaroslava Salaya 
z Holíča 

SK 130/E 20 - áno 

Ja, Milan Rastislav Štefánik SK E 20 - áno 

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) SK E 20 - áno 

Mníchovská dohoda SK E 20 - áno 

Slovenské národné povstanie SK E 20 - áno 

SNP v našom regióne SK E 20 - áno 

Československá mena a sústava platidiel 
1918 – 1939 

SK E 20 - áno 

Mobilizácia československej armády v roku 
1938 na Záhorí 

SK E 20 - áno 

Oslavy oslobodenia mesta Senica SK E 20 - áno 

Pietna spomienka pri príležitosti 100. výročia 
tragickej smrti generálna M. R. Štefánika 

SK E 20 - áno 

Lásky Milana Rastislava Štefánika SK E 20 - áno 

KolónkariKolónkarom SK E 20 - áno 

Oslavy 75. výročia SNP SK E 20 - áno 

Regionálne oslavy 75. výročia SNP SK E 30 - áno 

Oslavy 100. výročia založenia 
organizovaného včelárstva v Senici 

SK E 50 - áno 

Lesk a mat hodvábu v Senici SK E 20 - áno 

Deň červených makov SK E 20 - áno 

Stretnutie s históriou SK E 20 - áno 

Regionálna súťažná prehliadka detských 
folklórnych súborov ľudových hudieb, 
speváckych skupín a sólistov okresov Senica 
a Skalica 

SK E 20 - áno 

Záhorie spieva a tancuje – súťažná 
prehliadka detských folklórnych súborov 
Trnavského kraja 

SK E 20 - áno 

Vánoce po starém SK E 20 - áno 

Náhlikova Senica 2019, regionálna súťažná 
výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby 
okresov Senica a Skalica, 59. ročník 

SK 30/E 20 - áno 



 

 

 

 

 

AMFO 2019, krajská súťažná výstava 
neprofesionálnej fotografickej Trnavského 
kraja, 23. ročník 

SK 50/E 30 - áno 

OBJEKTÍV 2018 – prezentačná výstava 
Fotoklubu ZOS, Velké Pavlovice, ČR 

SK 70/E 10 - áno 

OBJEKTÍV 2018 – prezentačná výstava 
Fotoklubu ZOS, Ratíškovice, ČR 

SK 60/E 10 - áno 

LIDÉ V POHYBU – prezentačná výstava 
z fotografického workshopu, Velké Pavlovice, 
ČR 

SK 95/E 10 - áno 

KONTAKT HODONÍN – prezentačná výstava 
fotoskupiny Kontakt Hodonín 

SK 80/E 20 - áno 

OBJEKTÍV 2019 – prezentačná výstava 
Fotoklubu ZOS 

SK 63/E 20 - áno 

VTEDY / TEHDY SK 30/E 50 - áno 

Nežná v uliciach  SK 248/E 50 16  ano 

* V prípade že išlo o tlačený propagačný materiál treba uviesť výšku nákladu. V prípade, že bol 
materiál distribuovaný len elektronicky treba napísať E, ak bol materiál tlačený a zároveň distribuovaný 
aj elektronicky uviesť náklad/E. 

 

Iné formy propagácie  
- 
 
  



 

 

 

 

 

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.) 
 

Výtvarná Senica 2018/2019 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a Jaroslava Slezáková 
vydavateľ: ZOS 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN:978-80-7091-075-7 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 4 strany 
reprodukcie: 11 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Skladačka z 53. ročníka regionálnej súťažnej výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica 
a Skalica. 
 

Náhlikova Senica 2019 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a TomášJurovatý 
vydavateľ: ZOS 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-076-4 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: Q4 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 21 farebných a 30 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k 59. ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Senická divadelná jar 2019 
autor:RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN:978-80-7091-077-1 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 100 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 29 farebných a 4 čiernobielych reprodukcií 
 
Programový bűlletin k súťažnej prehliadke detskej 
dramatickej tvorivosti Trnavského kraja. 
 

Záhorie spieva a tancuje 2019 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: ZOS 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-078-8 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 18 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Bulletin k súťažnej prehliadke detských folklórnych 
súborov Trnavského kraja. 
 

AMFO 2019 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a Tomáš Jurovatý 
vydavateľ: ZOS 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-079-5 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: Q4 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 31 farebných a 36 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k 23. ročníku krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Trnavského kraja. 
 



 

 

 

 

 

Jaroslav Salay – Obrazy (1987 – 2018) 
autor:PhDr. Štefan Zajíček 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj 
tlač: BittnerPrint 
ISBN / ISSN:978-80-89724-37-6 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 500 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 40 strán 
reprodukcie: 55 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k autorskej výstave výtvarníka Jaroslava Salaya 
z Holíča pri príležitosti životného jubilea autora. 
 

 

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  
- 
 
  



 

 

 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 
 
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  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 
  



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZOS v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
  



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZOS za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Velké 
Pavlovice 

CZ 9.4.2019, 
 
12.4.2019 

Inštalácia výstavy OBJEKTÍV 2018, 
 
vernisáž výstavy OBJEKTÍV 2018 
 

2 Ratíškovice CZ 14.5.2019, 
 
15.5.2019, 
 
17.6.2019 

Inštalácia výstavy OBJEKTÍV 2018, 
 
vernisáž výstavy OBJEKTÍV 2018, 
 
odvoz výstavy OBJEKTÍV 2018 
 

3 Velké 
Pavlovice 

CZ 22.6.2019 Fotografický workshop – LIDÉ V POHYBU 
s lektorom Petrom Lančaričom 
 

4 Lanžhot CZ 9.9.2019 Pietna spomienka – 75. výročie povstania 
proti nemeckým fašistom 
 

5 Šardice CZ 10.10.2019 Podujatie Ekocentra pre deti, seminár, 
exkurzia 
 

6 Velké 
Pavlovice 

CZ 30.10.2019, 
 
 
3.12.2019 

Inštalácia prezentačnej výstavy fotografií 
z workshopu LIDÉ V POHYBU, 
 
deinštalácia prezentačnej výstavy 
fotografií z workshopu LIDÉ V POHYBU 
 
 

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 



 

 

 

 

 

 

   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 31 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: Žitnoostrovské 
osvetové stredisko (ďalej len 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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 112.462 112.462 96.176 85,52 

620 Odvody 37.758 37.758 34.623 91,7 

630 Tovary a služby 37.863 44.856 51.976 115,88 

640 Bežný transfer 0 0 0 0 

Spolu 188.083 195.076 182.775 93,7 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽOS za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy 2.050,26 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽOS z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU XXII. Výtvarné 
spektrum krajská 
post.súťaž výtv.tv. 

3.073 2.800 - BV 

2. FPU Mládež spieva 
2019 krajská 
postupová súťaž 
detských spev.zb. 

2.632 2.500 - BV 

3. FPU XX. Žitnoostrovské 
pastelky 2019 
medzinár.súťaž 

6.025 4.500 - BV 

4. FPU Viva il canto 2019 
krajská súťažná 
prehliadka 
dos.spev.zborov 

3.160 2.086 - BV 

5. MK SR VII. Umelecké 
tvorivé dielne 

2.470 1.600 - BV 



 

 

 

 

 

6. FPKNM XIV. Medzinárodný 
deň Rómov 

1.780 1.686 - BV 

7. Mesto Dun. 
Streda 

XX. Žitnoostrovské 
pastelky 

4.100 1.500 - BV 

8. Dary FO a PO XX. Žitnoostrovské 
pastelky 

1.780 1.780 - BV 

Spolu BV 18.212 -  

Spolu KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvetového strediska 
 

Objekty v správe ZOS za rok 2019 

Celkový počet objektov Názov objektu 
Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

2 
Hlavná budova - - 

Gallery NOVA - - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme ŽOS za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ŽOS v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

369 988 42 320 331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 
Dámy – kolektívna výstava žien Spolku 
maďarských tvorivých  
umelcov na Slovensku 
(1.1.2019 – 31.1.2019) 
miesto konania: Gallery Nova – ŽOS 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát - SK, HU 
počet návštevníkov: 350 
 
Výstava profesionálnej tvorby sedemnástich 
žien Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku - MAMSZE s akcentom na 
poslanie a  hlavne povinnosti bežného života každej ženy. Dvojjazyčné podujatie SK, 
HU.   
 
Putovné výstavy medzinárodnej súťaže 
výtvarnej tvorivosti detí predškolského 
veku Žitnoostrovské pastelky  
(24.2.2019 – 29.2.2019, 15.5.2019 – 
10.9.2019) 
miesto konania: Gallery Nova ŽOS, priestory 
VÚC TTSK odbor: výtvarné umenie 
výstup:  plagát, pozvánka SK, HU 
počet návštevníkov: 2150 
 
Putovné  výstavy  sú výberom najlepších prác z 20 rokov existencie medzinárodnej 
súťaže. Obsahujú diela zo všetkých zapojených krajín Európy a Ázie.  
 
Tematické výstavy kníh  
(20.3.2019, 21.3.2019, 17.6.2019, 18.6.2019, 
19.6.2019, 20.6.2019, 21.6.2019, 24.9.2019) 
miesto konania: ŽOS – Klubovňa, Gallery 
Nova, Zariadenie pre seniorov v Dunajskej 
Strede 
odbor: krásna a odborná literatúra 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 178 
 
Knižné výstavy ako sprievodné podujatia súťaží a tvorivých dielní. Výstavy zamerané 
na pôvodnú slovenskú tvorbu, písmo našich predkov. Výstavy umožňujú hlbšie 
spoznať literárne hodnoty a osobnosti, ako aj samotnú knižnú tvorbu. 
 



 

 

 

 

 

 
 
XIII. ročník - Stánok dobrej nádeje   
(10.4.2019, 11.4.2019, 12.4.2019, 15.4.2019, 
16.4.2019, 2.12.2019, 3.12.2019, 4.12.2019, 
 5.12.2019, 6.12.2019) 
miesto konania: Obchodný dom ZOC MAX  
v Dunajskej Strede 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát – SK, HU  
počet návštevníkov: 2400 
 
Prezentácia prác klientov domovov sociálnych  
služieb okresu Dunajská Streda na veľkonočnom a vianočnom trhu v ZOC MAX a 
Obchodnom centre Galéria v Dunajskej Strede. Záverečné podujatie projektu, ktorý je 
zameraný na podporu umeleckej činnosti klientov soc. domovov a škôl so špeciálnou 
starostlivosťou. Podujatie chce poukázať na talent a nadanie ľudí  s mentálnym  
postihnutím  a vytvára možnosti na prezentáciu ich činnosti. Zapojené inštitúcie: 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, DSS Veľký 
Meder, DSS Horný Bar, DSS Jahodná. Dvojjazyčné SK, HU  podujatie. 
 
Výstava Farebný svet Rómov 
(8.4.2019 - 30.4.2019) 
miesto konania: Mestské kultúrne stredisko  
Mateja Korvína vo Veľkom Mederi 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: plagát, pozvánka,  
diplom, SK, HU  
počet návštevníkov: 550  
 
Výstava z prác XV. 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 k sústredeniu  sa na tradície, ako aj ľudové umenie Rómskeho 
národa a života na Slovensku  Na výstave boli inštalované  najkrajšie zaslané diela. 
Dvojjazyčné SK, HU podujatie.  
 

XXII. AMFO 2019   
(4.4.2019 – 26.4.2019)  
miesto konania: ŽOS výstavné priestory  
Gallery NOVA, Dunajská Streda 
odbor: fotografické umenie 
výstup:  plagát, pozvánka,  
diplom, SK, HU  
počet návštevníkov: 240 
 
Výstava z prác okresnej súťaže amatérskych 
fotografov predstavuje verejnosti  práce  talentovaných fotografov okresu. Odborná 
porota ocenila 12 autorov a práce navrhla na postup do krajského kola súťaže. 



 

 

 

 

 

Víťazom boli odovzdané diplomy a vecné dary. Súťaž sa zabezpečovala na základe 
propozícií NOC Bratislava. Dvojjazyčné SK, HU podujatie. 
 
Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami   
(30.4.2019 - 30.9.2019) 
miesto konania: Evanjelický kostol a. v.  
v Šamoríne 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, pozvánka – SK, HU, diplom, 
ďakovný list  
počet návštevníkov: 500 
 
Výtvarná súťaž konaná pri príležitosti Roku 
Milana Rastislava Štefánika, pod názvom Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami, 
inštalovaná v  Evanjelickom kostole a. v. v Šamoríne.  Expozícia bola zostavená z 
výtvarných prác žiakov, študentov škôl mesta Šamorín. Vyhodnotenie a ocenenie 
autorov bolo súčasťou slávnosti pri príležitosti Roku Milana Rastislava Štefánika pod 
názvom Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. 
 
Výtvarné spektrum 2019   
(16.5.2019 – 7.6.2019) 
miesto konania: výstavná sála   
Žitnoostrovského múzea, Dunajská Streda 
odbor: výtvarné umení  
výstup: pozvánka, diplom – SK, HU  
počet návštevníkov: 200 
 
Výstava  z prác  XXII.  ročníka  okresnej súťaže.  
Výstava   prezentuje   tvorbu   najúspešnejších  
účastníkov okresnej súťaže. Poslaním Výtvarného spektra je aktivizovať a podporovať 
amatérsku výtvarnú tvorbu v okrese Dunajská Streda,  umožniť konfrontovať výsledky. 
Súťaž bola zabezpečená na základe propozícií Národného osvetového centra v 
Bratislave. Dvojjazyčné SK, HU podujatie. 
 
Výtvarné spektrum 2019    
(16.5.2019 – 7.6.2019) 
miesto konania: výstavná sála  
Žitnoostrovského múzea, Dunajská Streda 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: SK, HU - katalóg, pozvánka, diplom 
počet návštevníkov: 820 
 
Výstava z prác XXII. ročníka  krajskej súťaže. 
Výstava z krajskej súťaže Výtvarného spektra, 
ktorá aktivizuje a podporuje amatérsku výtvarnú tvorbu, prináša širokej verejnosti 
úspešné výtvarné diela z celého TTSK, vďaka tejto výstave sa autori prezentujú a 
vzájomne obohacujú. Súťaž bola zabezpečená na základe propozícií NOC Bratislave. 
Dvojjazyčné SK, HU podujatie. Sprievodný celofarebný dvojjazyčný SK, HU katalóg. 
S príspevkom FPU. 



 

 

 

 

 

Výstava: Umenie ukryté v nás 
(28.5.2019 - 29.5.2019) 
miesto konania: výstavná sála Gallery NOVA 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát - dvojjazyčné SK, HU  
počet návštevníkov: 200 
 
Na výstave boli inštalované výtvarné prác 
umelecky tvorivých dôchodcov, dospelých a 
žiakov. Medzigeneračná arteterapia.  
Podujatie podporujúce  kreatívnych ľudí v oblasti výtvarného umenia. Projekt s 
finančnou podporou Nadácie ZSE. Dvojjazyčné SK, HU podujatie. 
 
XX. Žitnoostrovské pastelky 2019   
(4.6.2019 - 9.8.2019) 
miesto konania: výstavná sála Žitnoostrovské 
múzeum v Dunajskej Strede, Gallery NOVA   
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, diplomy 
počet návštevníkov: 400 
 
Výstava z prác okresnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Výstava 
prezentuje tvorbu najúspešnejších účastníkov okresnej súťaže. Dvojjazyčné SK, HU  
podujatie. 
 
XX. Žitnoostrovské pastelky 2019   
(14.6.2019 - 9.8.2019) 
miesto konania: výstavná sála Žitnoostrovské 
múzeum Dunajská Streda, Gallery Nova 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: SK, HU, EN  katalóg, pozvánka, plagát, 
diplomy, pamätné listy,  
roll-up – SK, HU, EN   
počet návštevníkov: 1900 
 
Výstava najúspešnejších výtvarných diel detí predškolského veku,  medzinárodná  
súťaž prác zo Slovenska, Poľska, Ruska, Srbska, Hongkongu, ČR, Bulharska, 
Maďarska, Bangladéša, Kazachstanu, Estónska, Lotyšska, Chorvátska, Francúzska. 
Mimoriadna expozícia, ktorá púta pozornosť širokej verejnosti, médií a aj hostí zo 
zahraničia. Jednotlivé diela sú označené trojjazyčne. Expozícia je doplnená bohatými 
tematickými dekoráciami vyrobenými v ŽOS. Trojjazyčné SK, HU, EN podujatie. S 
príspevkom FPU.     
 
 



 

 

 

 

 

Futbal objektívom Ladislava Kertésza  
(4.9.2019 - 27.9.2019) 
miesto konania: ŽOS - Gallery Nova 
výstup: plagát, pozvánka – SK, HU   
odbor: fotografické umenie 
počet návštevníkov: 500 
 
Autorská  výstava talentovaného umeleckého 
fotografa, člena Fotoklubu Ister, rodáka z 
Dunajskej Stredy, ktorého tvorba je tematicky 
vyhranená na futbalové zápasy. Dvojjazyčné SK, HU podujatie.  
 
Svetový zväz maďarských fotografov na 
Slovensku  
(2.10.2019 - 20.10.2019) 
miesto konania: ŽOS - Gallery Nova 
odbor: fotografické umenie 
výstup: plagát, pozvánka – SK, HU   
počet návštevníkov: 270 
 
Výstava z medzinárodnej súťaže bola 
inštalovaná v  Gallery Nova  /ŽOS/  DS.  
Expozícia bola zostavená z víťazných umeleckých fotografií súťaže Svetového zväzu 
HU fotografov zo sídlom v Budapešti, ktoré zastrešuje umelcov  žijúcich mimo 
Maďarska. V rámci vernisáže boli ocenení aj umelci zo SK. Výstava významne 
podporuje kultúrne vzťahy medzi SK a Maďarskom.  Dvojjazyčné podujatie SK, HU.) 
 
Dokument ´89  
(13.11.2019 - 31.1.2020) 
miesto konania: ŽOS Gallery Nova 
odbor: fotografické umenie 
výstup: plagát, pozvánka – SK, HU   
počet návštevníkov: 1000 
 
Výstava pri príležitosti XXX. výročia 
Novembrovej revolúcie. Vernisáž autentických 
fotografií a dobového materiálu z novembra 
1989 v Dunajskej Strede. Hosťami večera boli významní organizátori revolučných dní 
na Žitnom ostrove László Barak a Ľubomír Navrátil, ktorí s účastníkmi vernisáže viedli 
pútavú diskusiu o novembrových udalostiach. Do konca januára 2020 sú naplánované 
prednášky spojené s prehliadkou výstavy pre ZŠ a SŠ. Dvojjazyčné SK, HU podujatie.  
 
 
 



 

 

 

 

 

XX. Žitnoostrovské pastelky – Výber z 
medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti 
detí predškolského veku  
(11.9.2019 – 26.9.2019, 30.9.2019 – 
31.10.2019, 7.10.2019 – 24.10.2019, 
8.11.2019 – 29.11.2019, 25.10.2019– 
8.11.2019) 
miesto konania: Mestské kultúrne stredisko J. 
Attilu v Győri,  Inštitút Kovács Margit, Győr, 
MsKS Veľký Meder, Župná knižnica Dr. P. 
Kovácsa Győr, MsKS Šamorín 
odbor: výtvarné umenie 
výstup:  plagát, pozvánka SK, HU 
počet návštevníkov: 3150 
 
Putovné  výstavy  sú mimoriadnou  príležitosťou prezentovať krásne výsledky súťaže 
Žitnoostrovské pastelky v mestách kraja a aj v Maďarsku. Je to aj prezentácia 
starostlivosti TTSK a Slovenskej republiky o talentované deti  v oblasti výtvarníctva. 
Veľkorysá výbava expozície si získala stovky nadšencov v celom regióne. Dvojjazyčné 
podujatie SK, HU. 
 
VII. výstava S Dobrou nádejou 
(6.11.2019 - 20.11.2019) 
miesto konania: ŽOS - Gallery Nova 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, pozvánka – SK, HU   
počet návštevníkov: 90 
 
Nevšedná 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,  inštalovaná v Gallery Nova nesmierne podporuje 
kreatívnu činnosť týchto ľudí, buduje ich sebavedomie a sebapresadzovanie sa na 
verejnosti.  
 
 

Koncerty a festivaly 
 
XIV. Medzinárodný deň Rómov  
(8.4.2019) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Mestské kultúrne stredisko 
Mateja Korvína, Veľký Meder 
výstup:  plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 363 
 



 

 

 

 

 

Okresný festival rómskych  talentov z okresu Dunajská Streda. Zámerom podujatia je 
prezentovanie rómskych talentov a pripomínanie Medzinárodného dňa Rómov. 
Rómski účinkujúci prezentujú rôzne hudobné žánre, ktoré boli v minulosti doménou 
rómskych hudobníkov, ale aj žánre, v ktorých sa presadzujú v súčasnosti – až po 
rómsky rap. Dvojjazyčné podujatie – SK, HU. S príspevkom KULTMINOR. 
 
 
VI. Festival detských speváckych zborov 
v ZOC MAX a Thermalparku  
(9.4.2019) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: ZOC Max Dunajská Streda 
výstup: plagát, pozvánka SK, HU 
počet návštevníkov: 592 
 
Vybrané spevácke zbory z TTSK vystúpili v 
priestoroch Termálneho kúpaliska v Dunajskej 
Strede a v ZOC MAX Dunajská Streda.  
Zámerom podujatia je prezentovať prácu detských speváckych skupín z TTSK. 
Dvojjazyčné podujatie – SK, HU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 
XXVI. Naša republika má narodeniny  
(24.1.2019) 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Kultúrne stredisko  
Mateja Korvína, Veľký Meder   
výstup:  plagát, pozvánka SK, HU, ďakovný list 
počet návštevníkov: 380 
 
Slávnostná akadémia pri príležitosti 26. výročia 
vzniku Slovenskej republiky a 75. výročia 
odboja proti fašizmu Slovenského národného povstania. V dvojjazyčnom scenári - SK, 
HU boli podchytené informácie o SNP. Materiálne zabezpečenie z bežného rozpočtu 
ŽOS.  
 
Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami  
(30.4.2019) 
organizátor:  ŽOS 
miesto realizácie: Evanjelický kostol a. v. v 
Šamoríne 
výstup: plagát, pozvánka SK, HU, ďakovný list 
počet návštevníkov: 380 
 
Slávnostná akadémia pri príležitosti Roku M. 
R. Štefánika. Spoluorganizátori  ECAV  v 
Šamoríne, Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Šamoríne. Súčasťou slávnosti 



 

 

 

 

 

bolo vyhodnotenie  a ocenenie výtvarnej súťaže, konanej pri príležitosti Roku M. R. 
Štefánika - Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami.  
 
Deň víťazstva nad fašizmom  
(7.5.2019) 
organizátor:  ŽOS 
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu v 
Dunajskej Strede 
výstup: plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 120 
 
Podujatím si každoročne pripomíname 74. 
výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. 
Spoluorganizátorom bol MsÚ Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, ZO SK 
zväzu protifašistických bojovníkov v Dunajskej Strede, Dom Matice slovenskej v 
Dunajskej Strede.  
 
Oslavy 75. výročia Slovenského národného 
povstania 
(28.8.2019) 
organizátor: ŽOS  
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu, 
Dunajská Streda                                                                                 
výstup:  pozvánka  
počet návštevníkov: 120 
 
Spomienková slávnosť s príhovorom, 
kultúrnym programom a pietnym aktom kladenia vencov. Spoluorganizátori: ZO SK 
zväzu protifašistických bojovníkov v Dunajskej Strede MsÚ Dunajská Streda, Okresný 
úrad Dunajská Streda, Dom Matice slovenskej v Dunajskej Strede.  
 

 Podujatia organizované ŽOS v roku 2019 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Pamiatka obetí holokaustu Rómov Inštitúcia pre romologický 
výskum, metodiku a praktickú 

aplikáciu 

120 

XVI. spomienková slávnosť JÁNA 
BIHARIHO 

Občianske združenie 
Dunajskostredských 

rómskych muzikantov 

640 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 

 Metodická pomoc pre recitátorov a pedagógov umeleckého prednesu  v 
slovenskom jazyku (4.3.2019, 4.9.2019) - Metodické usmernenie v intenciách 
propozícií súťaže z NOC, konzultácie k výberu textu, k úprave textu,  
prerokovanie úloh  k jednotlivých kategóriám okresnej súťaže prednesu umelec. 
slova  divadelných  súborov. (Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Erika Sinová) 

 Metodická pomoc pre vedúcich a členov detských divadelných súborov 
slovenských škôl (5.3.2019) - Neformálne stretnutia k rozvoju slovenského 
amatérskeho divadla na školách v okrese Dunajská Streda, metodické 
usmernenia v ďalšej práci. (Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Erika Sinová)   

 Metodická pomoc pre autorov amatérskej literárnej tvorby (15.5.2019) - Podpora 
slovenskej literárnej tvorby na školách okresu s vyučovacím jazykom slovenským 
(Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Erika Sinová)   

 
Úsek folklór 
 
 Metodická pomoc pre pedagógov detských folklórnych spevákov a tanečníkov 

(12.3.2019) - Usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru 
podujatia a prerokovanie harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky 
folklórnych súborov. (Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng) 

 Metodická pomoc pre oblasť rómskej ľudovej hudby (25.1.2019) - Prerokovanie 
harmonogramu úloh rómskeho folklórneho súboru, konzultácie k scenáru 
podujatia. (Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng) 

 
Úsek zborový spev 
 
 Metodická pomoc pre dirigentov mládežníckych a detských speváckych zborov  

(4.2.2019) 
Usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru podujatia a 
prerokovanie harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky a festivalu 
detských speváckych zborov. (Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng) 

 Metodická pomoc dospelých speváckych zborov (12.2.2019) - Usmernenie v 
intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru podujatia a prerokovanie 
harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky, folklórnych súborov. (Mgr. Jana 
Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng) 
 

Úsek komorná a dychová hudba 
- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 
 Metodická pomoc pre neprofesionálnych umeleckých fotografov (10.1.2019) - 

Usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k požiadavkám súťaže 
ohľadom kategórií prihlásených fotografií, organizačné zabezpečenie okresnej 
súťaže a usmernenie ohľadom výstav. (Mgr. Jana Svetlovská, PhDr. Dagmar 
Madarásová)  

 Metodická pomoc pre neprofesionálnych výtvarníkov (14.2.2019) – Metodické 
usmernenia ohľadom ďalších školení a stretnutí. Usmernenie v intenciách 
propozícií NOC, konzultácie k požiadavkám súťaže ohľadom parametrov 
výtvarných diel. podujatia. Príprava scenára a prerokovanie harmonogramu úloh 
a organizačných úloh zabezpečenia okresnej súťaže. (Mgr. Jana Svetlovská, 
PhDr. Dagmar Madarásová) 

                
Úsek filmovej tvorby a videotvorby  
 
 Metodická pomoc pre neprofesionálnych filmových tvorcov CINEAMA (1.2.2019, 

5.2.2019, 25.2.2019, 11.3.2019, 18.3.2019) – Obsah metodicko-poradenskej 
činnosti bol zameraný na usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie 
k požiadavkám súťaže ohľadom dĺžky filmov, tematiky, vekových skupín, 
kategórií súťaže, umelecko- tvorivých, technických a odborných kritérií (Mgr. 
Jana Svetlovská, Bc. Áron Derzsi) 

                                                                    
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 

 
 Spolupráca na celoobecných kultúrno-spoločenských podujatiach. Zodp.: Mgr. 

Jana Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng, PhDr. Dáša Madarásová, Bc. Erika Sinová, Bc. 
Áron Derzsi. Zo strany ŽOS ponúkame spoluprácu na celoobecných kultúrno-
spoločenských podujatiach (sprostredkovanie súborov ZUČ, propagácia, 
metodické usmernenie a metodická pomoc) 

 Spolupráca s inými kultúrnymi inštitúciami. Zodp.:   Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. 
Ingrid Láng, PhDr. Dáša Madarásová, Bc. Erika Sinová, Bc. Áron Derzsi, ŽOS v 
rámci svojho pôsobenia metodicky i organizačne pomáha  a odovzdáva poznatky 
z kultúry kultúrnym inštitúciám, združeniam i organizáciám pri zabezpečovaní 
podujatí, na základe ich dopytu. Tieto inštitúcie svojim pôsobením na základe 
dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju kultúrneho 
spôsobu života 

 Zo strany ŽOS ponúkame spoluprácu na celoobecných kultúrno-spoločenských 
podujatiach (sprostredkovanie súborov ZUČ, propagácia, metodické usmernenie 
a metodická pomoc). 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
- 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 

 Osvetár – Népművelő – predseda red. rady Mgr. J. Svetlovská, členovia Mgr. I. 
Láng, Bc. E. Sinová, PhDr. D. Madarásová a Bc. Áron Derzsi – príprava 
občasníka ŽOS.  
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 

 Metodická pomoc pre pedagógov, žiakov škôl mesta Veľký Meder, Dunajská 
Streda a Šamorín k slávnostnému programu (20.1.2019) - Metodické usmernenie, 
konzultácia k scenáru podujatia a prerokovanie harmonogramu organizačných 
úloh zabezpečenia slávnostnej akadémie. (Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Erika 
Sinová) 

 Metodická pomoc pre koordinátorov environmentálnej výchovy a vzdelávania  
v okrese Dunajská Streda (19.2.2019) - Organizačné zabezpečenie  podujatia 
zameraného na zvyšovanie environmentálneho vedomia škôl, spolupráca a 
koordinácia výchovno-vzdelávacích inštitúcií v okrese Dunajská Streda v rámci 
organizačného zabezpečenia podujatia. (Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Erika Sinová) 

 Metodická pomoc pre preventistov v oblasti prevencie drogových závislostí 
a protispoločenských javov (6.2.2019) - Organizačné zabezpečenie  prednášok 
zameraných na primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti. Metodicko-poradenská spolupráca s koordinátormi 
prosociálnej výchovy škôl okresu Dunajská Streda.  (Mgr. Jana Svetlovská, Bc. 
Erika Sinová) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 LXV. Hviezdoslavov Kubín (20.3.2019, 21.3.2019), okresné kolo, Gallery Nova a 

Klubovňa ŽOS Dunajská Streda, súťaž podľa propozícií NOC 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 

 XIV. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (24.9.2019), okresné kolo, Klubovňa ŽOS 
Dunajská Streda, okresná súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky 
venovanej Pavlovi Emanuelovi  Dobšinskému. Víťazi postúpili na celoštátne kolo 
súťaže, kt. sa konalo v Drienčanoch. 

 
Dychová hudba 
- 
 

Folklór 
 Folklórny Žitný ostrov, (2.3.2019), okresné kolo, Mestské kultúrne stredisko Veľký 

Meder, okresná súťažná prehliadka dospelých ľudových hudieb speváckych 
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, cieľom podujatia je podpora 
folklóru, zvyšovanie umeleckej úrovne folklórnych súborov, popularizovanie 
výchovy ľudovým umením, dvojjazyčné podujatie SK, HU, víťazi postúpili na 
krajskú súťaž 

 X. Tancuj, tancuj, vykrúcaj 2019 (5.3.2019), okresné kolo, Mestské kultúrne 
stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede, prehliadka detských folklórnych 
súborov, cieľom ktorej je podpora a rozvíjanie folklóru, zvyšovanie umeleckej 
úrovne a popularizácia výchovy ľudovým umením, výberové kolo, dvojjazyčné 
podujatie SK, HU, víťazi postúpili na krajskú súťaž 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Fotografia, výtvarníctvo 
 XX. Žitnoostrovské pastelky 2019 (25.2.2019), okresná súťaž, ŽOS, okresná súťaž 

výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku - Žitnoostrovské pastelky, 
vyhlasovateľ ŽOS, sú zamerané na výtvarnú tvorivosť detí predškolského  veku, 
tradičné podujatie, ktoré podstatne ovplyvňuje kreativitu detí aj učiteľov. Víťazi 
postupujú  na  celoštátnu  súťaž.  Počet  ocenených  autorov  7. Dvojjazyčné 
podujatie SK, HU                         

 XX. Žitnoostrovské pastelky 2019 (25.2.2019) medzinárodná súťaž, ŽOS, 
medzinárodná súťaž, výber 60 prác od mladých autorov na ocenenie, výber prác 
do farebného katalógu v počte 60, na vyhodnotení bolo vybraných 215 prác, do 
súťaže sa zapojili deti zo  Slovenska, Poľska, Ruska, Srbska, Hongkongu, Česka, 
Bulharska, Maďarska, Bangladéša, Hongkongu, Kazachstanu, Lotyšska, 
Chorvátska, Francúzska, Estónska. Trojjazyčné podujatie SK, HU, EN, trojjazyčný  
celofarebný katalóg 

 Farebný svet Rómov (1.3.2019) okresná výtvarná súťaž, MSKS Mateja Korvína 
Veľký Meder, výtvarná súťaž detí a mládeže rómskej národnosti  podnecuje 



 

 

 

 

 

k výtvarnému prejavu a prezentácii tvorivosti na výstavách, ocenených bolo 10 
autorov, dvojjazyčné podujatie SK, HU, práce postúpili do krajskej súťaže 
v Galante 

 XXII. Výtvarné spektrum 2019 (1.3.2019) okresná súťaž, ŽOS, tvorivá súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať 
tvorbu vo všetkých výtvarných prejavoch, objavovať nové talenty. Prihlásených 
bolo 21 autorov a celkom 63 výtvarných prác. Odborná porota vybrala 6 prác 
autorov na postup do krajskej súťaže. Víťazi dostali diplom a vecné ceny.  
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. Materiálne zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS. 

 XXII. AMFO 2019 (1.4.2019 – 26.4.2019), okresná súťaž, ŽOS, súťaž 
amatérskych fotografov, cieľom tejto súťaže je prehlbovanie tvorby amatérskych 
fotografov v okrese, predstavovanie nových talentov do vyšších postupových 
súťaží, odborná porota ocenila 9 autorov a práce navrhla na postup do krajského 
kola súťaže, súťaž sa zabezpečovala na základe propozícií NOC v Bratislave, 
dvojjazyčné podujatie – SK, HU 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc XV. (1.4.2019), okresná výtvarná súťaž 
detí a mládeže, ŽOS, súťaž detí a mládeže na tému škodlivých závislostí. Súťaž 
vyhlasuje GOS, okrem umeleckej hodnoty má súťaž preventívno-výchovný 
charakter, podnecuje deti výtvarným prejavom zaujať aktívny postoj proti fajčeniu, 
užívaniu drog, alkoholu a proti iným závislostiam, dvojjazyčné podujatie – SK, HU, 
víťazné  práce boli zaslané do celoštátnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti 
škodlivým závislostiam bez hraníc do Galanty 

 Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami (30.4.2019), okresné kolo, Evanjelický kostol 
a. v. v Šamoríne, výtvarná súťaž pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana 
Rastislava Štefánika, do súťaže sa zapojili žiaci, študenti škôl mesta Šamorín s 
cieľom pestovať vzťah k histórii a spoznávanie dejín  vlastného mesta Šamorín, 
podporovať kreatívnu výtvarnú činnosť v žiakoch a študentoch, motivovať ich k 
výtvarným prejavom, prebúdzať fantáziu a predstavivosť. Dvojjazyčné podujatie – 
SK, HU 

 Rómska paleta (12.7.2019), okresná výtvarná súťaž detí a mládeže rómskej 
národnosti, ŽOS, poslaním okresnej výtvarnej súťaže (vyhlasovateľom je  
Podtatranské  osvetové stredisko)  je podnecovať deti a mládež rómskej 
národnosti k výtvarnému prejavu a prezentovať tvorivosť rómskych detí na 
výstavách, práce boli zaslané do celoštátnej výtvarnej súťaže v Poprade 

 Vianočná pohľadnica  (31.10.2019), okresná výtvarná súťaž, ŽOS, cieľom 
podujatia, ktoré vyhlasuje Osvetové stredisko v Dolnom Kubíne je konfrontovať 
detskú výtvarnú tvorbu, podporovať výtvarnú výpoveď, objavovať výtvarné talenty, 
podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u 
všetkých generácií 

 XXII. Výtvarné spektrum 2019 (15.5.2019), krajská súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ŽOS, súťaž  vytvára  hodnotné podmienky pre 
neprofesionálnych  umelcov z TTSK,  autori majú možnosť vzájomnej 
konfrontácie, ocenené a víťazné diela sú  vystavené ako expozícia 
Žitnoostrovského múzeu v Dunajskej Strede, vernisáž  a rozborový seminár je 
povzbudením pre autorov v ďalšej tvorbe.  Dvojjazyčné podujatie – SK, HU, 
dvojjazyčný celofarebný katalóg SK, HU, víťazné diela postupujú na celoštátnu 
súťaž, s príspevkom  FPU 
 

 



 

 

 

 

 

Film a video 
 Cineama 2019 (29.3.2019), okresná postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby, 

ŽOS, cieľom súťaže je prezentovať okresnú amatérsku filmovú tvorbu, poskytnúť 
možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a oboznámenie sa s 
tvorbou rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania, 
dvojjazyčné podujatie SK, HU 

Zborový spev  
 50. Mládež spieva (9.4.2019), krajská súťaž, MsKS Benedeka Csaplára v 

Dunajskej Strede, motivácia a podpora členov zborov k rozvíjaniu umeleckého 
talentu, DSZ pri ZŠ B. Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi, DSZ Amosko pri 
Základnej škole Jána Amosa Komenského vo Veľkom Mederi, DSZ pri ZUŠ J. 
Janigu vo Veľkom Mederi, Spevácky zbor pri Základnej škole Zoltána Kodály s 
VJM v Galante, Detský spevácky zbor Hlohovčatá, DSZ pri ZUŠ Dolný Štál, Detský 
spevácky zbor Hlohovčatá, dvojjazyčné podujatie SK, HU, s príspevkom FPU 

 IV. Viva il canto (22.6.2019), krajská súťaž, MSKS Benedeka Csaplára v Dunajskej 
Strede, súťaž dospelých speváckych zborov, ktorá motivuje zbory k zvýšenej 
príprave, podporuje a rozvíja lásku k hudbe a spevu, Vox Aurumque, Trnava,  Vox 
Camerata, Dunajská Streda,  Zbor sv. Juraja, Dunajská Streda, Four art singers, 
Dunajská Streda a SZ Zora Galanta, dvojjazyčné podujatie SK, HU, s príspevkom 
FPU 

 
Mimoregionálne postupové podujatia 
 Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov TTSK (9.5.2019), 

krajská súťaž, Dom kultúry v Senici, vystúpenie Folklórneho súboru  Apró 
Csallóközi z Dunajskej Stredy 

 Hollého pamätník 2019 (2.5.2019 - 3. 5.2019), krajská súťaž, Základná umelecká 
škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave, krajská súťaž v umeleckom 
prednese   poézie a prózy a divadelnej poézie, počet účastníkov za okres 9 

 Krajská súťažná prehliadka dospelých ľudových hudieb, speváckych skupín, 
sólistov spevákov a inštrumentalistov (18.5.2019), krajská súťaž, Dom kultúry 
v Zavare, na súťaži zastupovali okres Dunajská Streda  Margit Kiss sólistka 
speváčka, Spevácka skupina Kéknefelejcs vo Veľkom Mederi, Citarový súbor 
Sarló v Topoľníkoch 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc XV. (23.5.2019), medzinárodná súťaž, 
GOS,  Medzinárodná výtvarná súťaž detí a mládeže na tému škodlivých závislostí, 
z okresného kola postúpilo 107 detí a žiakov z 15 MŠ, ZŠ, SŠ ŠZŠ, ZUŠ  z nich 
bolo 6 ocenených v medzinárodnej súťaži 

 AMFO 2019 (7.6.2019), krajská súťaž, Záhorské múzeum Skalica, organizátor: 
Záhorské osvetové stredisko v Senici, XXII. ročník krajskej súťažnej výstavy   
neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja, účasť z okresu DS 12 
autorov 

 Mladá slovenská poviedka 2019 (30.6.2019), celoštátne kolo, Oravské kultúrne 
stredisko, Dolný Kubín, organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, 
do celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov z dunajskostredského okresu boli 
zaslané 4 literárne práce 4 autorov 

 LXV. Hviezdoslavov Kubín 2019 (18.6.2019 - 22.6.2019), celoštátna súťaž,  
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizátor: Národné osvetové 
centrum, Bratislava, celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého 



 

 

 

 

 

prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, 
mládeže a dospelých, počet účastníkov za okres 1  

 XIII. Župný festival kultúry Krakovany (29.6.2019), krajská prehliadka,  amfiteáter 
Krakovany, organizátor: Trnavské osvetové stredisko, okres Dunajská Streda 
reprezentoval Folklórny súbor Megyer, Veľký Meder, počet účastníkov: 35 

 Výtvarné spektrum 2019 (6.9.2019), celoštátna postupová súťaž, Dubnické 
múzeum v Dubnici nad Váhom,   organizátor: Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne, do celoštátnej súťaže z dunajskostredského okresu postúpili 4 autori 
a z Trnavského kraja 12  

 Slovenský deň kroja 2019 (7.9.2019), festival slovenských ľudových krojov 
a tradícií, Banská Bystrica, organizátor: Trnavské osvetové stredisko, stretnutie 
ľudí v slovenských ľudových krojoch z rôznych regiónov Slovenska, deň plný 
tradícií, umenia a krásy krojov, zvyklostí našich miest a obcí a slovenského 
folklóru, účasť za okres Dunajská Streda - Tanečný folklórny súbor Aranykert 
v Gabčíkove 

 Vianočná pohľadnica (16.12.2019), medzinárodná súťaž, Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne, organizátor: Oravské osvetové stredisko, do 
medzinárodnej výtvarnej súťaže postúpilo z okresného kola 28 detí z troch škôl z 
okresu Dunajská Streda,  dve deti boli ocenené v medzinárodnej súťaži 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Rozborový seminár rómskeho folklórneho súboru 
(24.1.2019, 22.2.2019, 7.3.2019, 30.4.2019, 30.5.2019,12.6.2019) 
miesto konania: Klubovňa ŽOS 
úsek hodnotenia: folklór 
počet účastníkov: 42 
Rozborový seminár viedol Štefan Banyák, primáš. Cieľom seminára je zvyšovať 
umeleckú úroveň rómskej folklórnej skupiny, podporovať rozvoj rómskeho folklóru, 
spracovanie podľa možností a schopností muzikantov, hudobná pripravenosť. 
 

 Rozborový seminár pre neprofesionálnych filmových tvorcov 
(1.2.2019, 5.3.2019) 
úsek hodnotenia: filmová tvorba a videotvorba  
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
účasť: 31 
Lektorom podujatia na rozborovom seminári bol Mgr. art. Stanislav Králik. Na 
seminári odzneli hodnotenia k jednotlivým filmovým dielam. Podujatie bolo 
dvojjazyčné HU, SK. Obsah metodicko-poradenskej činnosti: Usmernenie v 
intenciách propozícii NOC, konzultácie k požiadavkám súťaže ohľadom dĺžky 
filmov, tematiky, vekových skupín, kategórií súťaže, umelecko-tvorivých, 
technických a odborných kritérií. 
 

 Rozborový seminár pre recitátorov poézie, prózy a divadelnej poézie - LXV. 
Hviezdoslavov Kubín      
(20.3.2019, 20.3.2019, 21.3.2019, 21.3.2019) 
miesto konania: Klubovňa, Gallery Nova ŽOS  
úsek: hovorené slovo 
počet účastníkov: 80 
Rozborový seminár pre súťažiacich i učiteľov na podporu a rozvoj umeleckého 
prednesu poézie, prózy a divadelnej poézie, ktorého cieľom  je, hlbšie spoznávať 
literárne hodnoty, kultivovať svoj jazyk, reč, pestovať  vzťah k slovu ako kultúrnej 
a umeleckej hodnote. Seminár vytvára priestor na  vzájomnú konfrontáciu a 
inšpiráciu pre všetkých záujemcov – pre súťažiacich a ich pedagógov. Dôraz 
dôležitosti výberu textu prednesu a individuálny prístup  k súťažiacim.  Lektormi 
boli Mgr. Jaroslava Čajková z NOC,  Ján Kamenistý, Mgr. Erika Forgách.  
  

 Rozborový seminár pre neprofesionálnych fotografov v okrese Dunajská 
Streda  
(4.4.2019) 
miesto realizácie: Gallery Nova ŽOS  
úsek hodnotenia: fotografia  
počet účastníkov: 18 
Lektormi podujatia na rozborovom seminári boli predseda poroty Jozef Keppert a 
člen poroty Ervin Barczi. Na seminári odzneli hodnotenia k jednotlivým fotografiám, 
ako aj odborné rady a pripomienky. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.  



 

 

 

 

 

 Rozborový seminár pre dirigentov mládežníckych speváckych zborov TTSK 
(9.4.2019) 
úsek hodnotenia: zborový spev 
miesto realizácie: MsKS  Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 
účasť: 15  
Témou seminára bolo zvládnutie náročnej dramaturgie, hlasová kultúra, situácia v 
detskom a mládežníckom speve na Slovensku. Lektorom seminára bola prof. 
Blanka Juhaňáková a doc. Elena Šarayová - Kováčová a v HU jazyku Mgr. Katalin 
Kollár. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. 
 

 Rozborový seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov okresu Dunajská 
Streda  
(16.5.2019) 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
úsek hodnotenia: výtvarníctvo 
počet účastníkov: 8 
Lektorom podujatia na rozborovom seminári boli predseda poroty PhDr. Bohumír 
Bachratý, CSc. a člen poroty Mgr. art. Béla Ferdics. Na seminári odzneli 
hodnotenia k jednotlivým výtvarným prácam. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. 
 

 Odborný seminár pre literárnu tvorbu študentov a pedagógov 
(20.5.2019) 
miesto konania: Klubovňa ŽOS  
úsek hodnotenia: literárna tvorba 
počet účastníkov: 15 
Odborný seminár pre literárnu tvorbu našich mladých autorov viedla spisovateľka 
Danuša Dragulová-Faktorová. Cieľom seminára je aktivizovať a usmerniť žiakov, 
študentov a pedagógov v literárnej tvorbe. 
 

 Metodické vedenie postupujúcej recitátorky 
(28.5.2019, 3. 6.2019) 
miesto konania: ŽOS 
úsek hodnotenia: umelecký prednes 
počet účastníkov: 2 
Annamária Csóka, žiačka Obchodnej akadémie Veľký Meder, talentovaná 
recitátorka, ktorá tento rok postúpila do celoštátneho kola súťaže 65. 
Hviezdoslavov Kubín si s odbornou metodičkou ŽOS PhDr. Dagmar Madarásovou  
precvičovala správne dýchanie, prácu s hlasom (vznik, tvorbu, silu, moduláciu 
hlasu), artikuláciu, výrazové prostriedky prednesu, venovali sa reči tela a ťažiskom 
stretnutí bola  samozrejme analýza a interpretácia textu. 
 

 Rozborový seminár pre pedagógov materských škôl a ZUŠ 
(14.6.2019) 
úsek hodnotenia:  výtvarníctvo  
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
účasť: 34 
Charakteristika: Lektorom podujatia na rozborovom seminári bol predseda poroty 
PhDr. Bohumír Bachratý CSc. a výtvarná  pedagogička  G. Kováčiková. Na 



 

 

 

 

 

seminári odzneli hodnotenia k jednotlivým výtvarným prácam. Trojjazyčné 
podujatie SK, HU. 
 

 Rozborový seminár pre dirigentov dospelých speváckych zborov TTSK  
(22.6.2019) 
miesto realizácie:  MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 
úsek hodnotenia: zborový spev 
počet účastníkov: 15 
Témou seminára bolo zvládnutie náročnej dramaturgie, hlasová kultúra, situácia v 
zborovom speve dospelých na Slovensku. Lektorom seminára bola prof. Blanka 
Juhaňáková a doc. Elena Šarayová - Kováčová a v HU jazyku Mgr. Szilvia Szalay. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. 

 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Studňa Európy – zachráň živú vodu, XII. ročník ( 26.3.2019), prednášajúci: Ing. 
Ladislav Sebő, miesto realizácie: Klubovňa ŽOS, vyhodnotenie a slávnostné 
ocenenie XII. ročníka nadregionálneho environmentálneho cyklického projektu,  
do projektu Studňa Európy sa v roku 2018 zapojilo celkom 21 organizácií, spolu 
2.120 zúčastnených, účastníci obdržali diplom, počet účastníkov: 21 kolektívov 

 Studňa Európy – zachráň živú vodu, XIII. ročník (12.4. – 20.12.2020), cyklický 
celoročný  ekologický program ochrany pitnej vody, ŽOS, prednášajúci: RNDr. 
Ildikó Mitsová, do projektu sa zapojilo celkom 25 organizácií, 2.950 
spolupracujúcich dobrovoľníkov Žitného ostrova, snahou je v spolupráci so 
školami a obecnými úradmi zaangažovať mladú generáciu a širokú verejnosť do 
ochrany prírody, ochrany lužných lesov, vodných tokov, vodných nádrží a tým vo 
veľkej miere prispievať k ochrane pitnej vody na Žitnom ostrove, počet 
účastníkov: 25 kolektívov 

 Svetový deň vody (26.3.2020), metodický deň pre učiteľov zameraný na program 
environmentálnej výchovy a vzdelávania, ŽOS, prednášajúci: RNDr. Ildikó 
Mitsová, Ing. Ladislav Sebő, Západoslovenská   vodárenská spoločnosť, a. s., 
odštepný závod Dunajská Streda, cieľom bolo prispieť k zvyšovaniu 
environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a 
angažovanosti škôl v otázkach životného prostredia v škole, doma aj vo svojom 
regióne, dvojjazyčné podujatie, počet účastníkov:19 

 Deň Zeme – XI. okresná oslava Svetového dňa Zeme (25.4.2019), Spojená 
špeciálna škola v Okoči, prednášajúci: Mgr. Zsuzsanna Ilcsíková, Mgr. Gabriela 
Csibová,  hlavné motto: Dajme odpadu nový život, Vták roka 2019 – Strakoš 
obyčajný, prednáška, tvorivá dielňa, cieľom bolo poukázať na rozsiahle 
poškodzovanie životného prostredia, vzbudiť záujem o životné prostredie a 
svojim aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie, súčasťou podujatia bola 
aj tvorivá dielňa zameraná na rozvoj kreatívnych zručností, dvojjazyčné 
podujatie, počet účastníkov 94 

 Počítame bociany, zapojenie sa do Medzinárodnej kampane ochrany bocianov 
(1.4. – 28.6.2019), ŽOS, prednášajúci: Ing. Gabriel Izsák, cieľom prieskumu bola 
spoluúčasť v Medzinárodnej kampani – Počítame bociany, v rámci okresu 
Dunajská Streda ako súčasť projektu XIII. Studňa Európy – zachráň živú vodu, 
vybudovanie lepšieho a pozornejšieho vzťahu k bocianom a celému ekosystému, 



 

 

 

 

 

vyhodnotenie: spolu bocianích hniezd 34: 21 obsadených, 13 neobsadených 
hniezd, spolu bocianov: 73 dospelých bocianov - 39; mláďat – 34, počet 
účastníkov 67  

 Svetový deň životného prostredia, Zelená sieť – inšpirácie pre praktické aktivity 
v environmentálnej výchove (4.6.2019), ŽOS, prednášajúci: Ing. Katarína 
Vajliková, Mgr. Lilla Szabóová, metodický deň pre učiteľov a koordinátorov 
environmentálnej výchovy  zameraný na ochranu prírody Žitného ostrova, 
prednášajúci: Ing. Katarína Vajliková a Mgr. Lilla Szabóová, odborné lektorky 
SAV SAŽP Dropie, počet účastníkov 17 

 X. Medzinárodný  deň Dunaja (24.6.2019, 25.6.2019), ŽOS, prednášajúci: Bc. 
Erika Sinová, pozornosť bola zameraná na nebezpečenstvo platových odpadov 
vo vode, v Dunaji a moriach, cieľom podujatia bola motivácia žiakov k znižovaniu 
odpadu vo svojom živote a vedenie ku  kreativite, recyklácii odpadového 
materiálu.   Materiálne zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS, počet účastníkov: 
28 

 Klub zdravia - Motivačné stretnutia pre zdravotne ohrozené skupiny (8.1.2019, 
15.1.2019, 22.1.2019, 29.1.2019, 5.2.2019, 19.2.2019, 5.3.2019, 26.3.2019, 
2.4.2019), ŽOS, prednášajúci: Ing. Jana Srnová, prednášky a konzultácie  
spojené s cvičením pre účastníkov bez vekového vymedzenia so zdravotným 
ohrozením, počet účastníkov: 109 

 Póla radí deťom - sociálna prevencia (14.1.2019, 15.1.2019, 18.1.2019, 
22.1.2019, 23.1.2019, 5.2.2019, 7.3.2019, 2.4.2019, 2.4.2019, 2.4.2019, 
15.4.2019, 15.4.2019, 15.4.2019, 13.5.2019), ZŠ J. Aranya s VJM, Okoč, ZŠ M. 
Bela, Šamorín, ZŠ s MŠ M. Zsigmonda s VJM, Orechová Potôň, prednášajúci: 
mjr. Mgr. Sabina Baloghová, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, projekt 
zameraný na prosociálnu výchovu, prednášky o bezpečnosti v cestnej premávke, 
cieľom projektu je naučiť deti správne reagovať v nepredvídaných situáciách, 
vysvetliť im pravidlá cestnej premávky, adresátmi projektu sú deti predškolských 
zariadení a žiaci 1. stupňa základných škôl, dvojjazyčné metodické tlačoviny - 
SK, HU, PZ, počet účastníkov: 432 

 Bezpečne na cestách -  sociálna prevencia (14.1.2019, 4.2.2019, 13.5.2019, 
16.5.2019, 7.11.2019, 12.11.2019), ZŠ J. Aranya s VJM, Okoč, ZŠ s MŠ M. 
Zsigmonda s VJM, Orechová Potôň, ZŠ s MŠ s VJM., Kútniky, ZŠ, Gabčíkovo, 
prednášajúci: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, preventistka z OR PZ v Dunajskej 
Strede, prednáška pre oblasť bezpečnosti v cestnej premávke, po absolvovaní 
obdržali zúčastnení Preukaz absolventa policajného školenia, dvojjazyčné 
metodické tlačoviny – SK, HU, počet účastníkov: 276 

 Drogy a závislosti - sociálna prevencia (05.03.2019,19.3.2019, 9.5.2019, 
9.5.2019), ZŠ J. A. Komenského, Veľký Meder; ZŠ J. Aranya s VJM, Okoč; 
Obchodná akadémia, Veľký Meder, prednášajúci: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, 
preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, prednáška pre oblasť prevencie 
závislostí, cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti spáchanej v 
súvislosti s návykovými látkami a informovanie o škodlivosti ich užívania so 
zameraním na legálne a nelegálne drogy, adresátmi projektu sú žiaci 2. stupňa 
základných škôl a študenti stredných škôl, dvojjazyčné metodické tlačoviny SK, 
HU, počet účastníkov: 145 

 Šikana a kyberšikana -  sociálna prevencia (23.1.2019, 12.2.2019), ZŠ J. Aranya 
s VJM, Okoč, ZŠ M. Bela, Šamorín, prednášajúci: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, 
preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, prednáška pre oblasť prevencie 



 

 

 

 

 

kriminality, cieľom projektu je snaha o elimináciu násilia, agresivity a šikanovania 
na školách, poskytnúť informácie žiakom o možných dopadoch ich protiprávneho 
konania z trestnoprávneho hľadiska, dvojjazyčné metodické tlačoviny „Pre život 
bez závislosti – Povedz nie závislosti!“  a  „Zamotaný v sieti“, dvojjazyčné 
podujatie SK, HU, počet účastníkov: 106 

 Kriminalita mládeže – sociálna prevencia (16.5.2019), Základná škola s MŠ M. 
Zsigmonda s VJM, Orechová Potôň, prednášajúci: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, 
preventistka z OR PZ, preventistka OR PZ v Dunajskej  Strede, prosociálna 
výchova pre oblasť prevencie kriminality, cieľom projektu je snaha o elimináciu 
trestnej činnosti páchanej mládežou, poskytnúť žiakom informácie o možných 
dopadoch ich protiprávneho konania, adresátmi projektu sú žiaci 2. stupňa 
základnej školy a študenti stredných škôl, metodické tlačoviny „Pre život bez 
závislosti – Povedz nie závislosti!“, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet 
účastníkov: 26 

 Obchodovanie s ľuďmi - sociálna prevencia (13.3.2019, 20.3.2019), prednáška 
zameraná na elimináciu rizík a predchádzanie spáchania trestného činu, 
Obchodná akadémia, Veľký Meder, prednášajúca: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, 
preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, cieľom projektu je eliminácia rizík a 
predchádzanie spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi, poskytovanie 
základných informácií študentom pri hľadaní práce v zahraničí, užitočné rady 
pred vycestovaním, objasnenie rizík zneužívania (nútená práca, nútená 
prostitúcia, žobranie atď.), adresátmi sú študenti stredných škôl, dvojjazyčné 
podujatie SK, HU, počet účastníkov: 55  

 Bezpečne na internete -  sociálna prevencia (8.2.2019), Základná škola s MŠ M. 
Zsigmonda s VJM, Orechová Potôň, prednášajúci: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, 
preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, cieľom projektu je snaha o ochranu a a 
elimináciu násilia prostredníctvom internetu, agresivity a šikanovania na školách, 
poskytnúť informácie žiakom o možných dopadoch ich protiprávneho konania z 
trestnoprávneho hľadiska, dvojjazyčné metodické tlačoviny „Pre život bez 
závislosti – Povedz nie závislosti!“  a  „Zamotaný v sieti“, dvojjazyčné podujatie 
SK, HU, počet účastníkov: 65  

 Voľby do Európskeho parlamentu 2019 na Slovensku (3.5.2019), Parlamentný 
inštitút Kancelárie Národnej rady SR, prednáška pri príležitosti 15. výročia vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej Únie, prednášajúci: PhDr. Natália Petranská 
Rolková, PhD. a Mgr. Petra Ďurinová, prednáška pri príležitosti 15. výročia   
vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie a v súvislosti s nadchádzajúcimi 
eurovoľbami, počet účastníkov: 60  

 Klub divadelníkov (6.3.2019), ŽOS, organizačné a motivačné stretnutia literárno–
dramaticky činných záujemcov z okresu Dunajská Streda, cieľová skupina: žiaci 
a študenti ZŠ a SŠ v okrese Dunajská Streda, počet účastníkov: 6 

 Literárny klub (16.4.2019), ŽOS, organizačné a motivačné stretnutia literárne 
činných záujemcov s cieľom vydať literárnu publikáciu, cieľová skupina: žiaci a 
študenti ZŠ a SŠ v okrese Dunajská Streda, počet účastníkov: 14 

 Klub výtvarníkov (11.4.2019), ŽOS, organizačné a motivačné stretnutie výtvarne 
činných záujemcov z okresu Dunajská Streda, dvojjazyčné podujatie SK, HU, 
cieľová skupina:   amatérski  výtvarníci  z  okresu aktivovaní v okresných 
súťažiach, počet účastníkov: 27 

 Klub neprofesionálnych  fotografov (4.3.2019), ŽOS, organizačné a motivačné 
stretnutia záujemcov o fotografiu z okresu Dunajská Streda, dvojjazyčné 



 

 

 

 

 

podujatie  SK, HU, cieľová skupina: amatérski fotografi z okresu aktivovaní v 
okresných súťažiach, vzájomná konfrontácia diel, odborná pomoc, počet 
účastníkov: 13 

 Fotoklub Ister (24.1.2019, 21.2.2019, 28.3.2019, 17.10.2019, 29.10.2019, 
21.11.2019), ŽOS, stretnutie amatérskych fotografov s dlhoročnými 
skúsenosťami, cieľom fotoklubu je združovať aktívnych tvorivých fotografov 
a záujemcov v neprofesionálnej oblasti fotografickú tvorbu, dvojjazyčné podujatie 
SK, HU, cieľová skupina: amatérski fotografi z okresu Dunajská Streda, počet 
účastníkov: 54 

 Filmový klub (17.6.2019, 18.6.2019, 19.6.2019, 20.6.2019, 21.6.2019, 
21.6.2019,  24.6.2019, 25.6.2019, 06.12.2019, 9.12.2019, 10.12.2019, 
11.12.2019, 12.12.2019, 13.12.2019), ŽOS, premietanie environmentálnych 
a dokumentárnych filmov, pôvodných slovenských a maďarských rozprávok,  
dvojjazyčné podujatie SK, HU, premietanie environmentálnych filmov o ochrane 
prírodného zdroja Dunaj, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 327 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 Písmo našich predkov. Dni hlaholiky na Osvete – hlaholika, tvorivé dielne s 

nácvikom písania hlaholiky husím brkom (17.6.2019, 18.6.2019, 19.6.2019, 
20.6.2019, 21.6.2019), Kreativ klub ŽOS, ZPS Dunajská Streda, cieľom podujatia 
bolo priblížiť si hlaholiku ako prvé písmo Slovanov,  písmom rečou a to aj 
spoločným prečítaním si Staroslovanského otčenáša v pôvodnom znení, 
účastníci sa učia písať hlaholiku z predlohy tušom a husím či orlím perom, počet 
účastníkov: 111 

 Mašovanie a zdobenie hotových  objektov - Materiál  sadra, kameň,  ozdôb, plast, 
sklo a papier (25.4.2019, 6.12.2019), Spojená špeciálna škola v Okoči, Kreatív 
klub ŽOS, tvorivé dielne k Svetovému dňu Zeme, Dajme odpadu nový život, Vták 
roka 2019 – Strakoš obyčajný, cieľom workshopu bolo motivovať deti k ochrane 
životného prostredia, znižovaniu odpadu vo svojom živote a ku kreativite, na 
tvorivej dielni žiaci pracovali s príveskami, zhotovenými zo slaného cesta, 
dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 78 

 Tvorivé dielne k  Medzinárodnému dňu Dunaja  -    využitie prírodných materiálov 
(24.6.2019 , 25.6.2019), ŽOS, cieľom workshopu bolo motivovať deti k ochrane 
životného prostredia, znižovaniu odpadu vo svojom živote a ku kreativite, na 
tvorivej dielni žiaci pracovali s príveskami, zhotovenými zo slaného cesta, 
dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 28 

 Maľovanie na hodváb (27.03.2019,28.03.2019.,16.04.2019, 15.10.2019, 24.10. 
2019), Kreatív klub ŽOS, MsKS Veľký Meder, ZPMP Dunajská Streda, nová 
forma umeleckej tvorby, o ktorú narastá záujem, účastníci si vyrábali šatky a šále, 
ako aj dekoračné obrázky pod vedením Mgr. art. Anny Ozsvaldovej a Erzsébet 
Fábik. dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 118 

 Práca na hrnčiarskom kruhu (27.03.2019, 28.03.2019, 15.10.2019, 24.10.2019),  
Kreatív klub ŽOS,  MsKS Veľký Meder, ZPMP Dunajská Streda, úspešný 
keramikár Peter Cseh veľmi citlivo pracuje so záujemcami o túto techniku, 
spoločne vytvárajú predmety na kruhu, hrnčeky, misky , popolníky a dekorácie, 
ktoré majster glazuje a vypáli, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov 
100 

 Práca s hlinou (16.04.2019, 15.10.2019, 24.10.2019), Kreatív klub ŽOS, výtvarný 
pedagóg D. Krascenits už tradične vedie účastníkov tvorivých dielní a spoločne 



 

 

 

 

 

vytvárajú početné dielka s rôznou tematikou, dvojjazyčné podujatie SK, HU, 
počet účastníkov: 78 

 Maľba na textil (27.3.2019, 28.3.2019, 16.4.2019, 15.10.2019, 24.10.2019),  
Kreatív klub ŽOS, MsKS Veľký Meder, ZPMP Dunajská Strede, pod odborným 
vedením žiaci pracovali s farbami na textil, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet 
účastníkov: 118 

 Dekupážna technika (27.3.2019,28.3.2019,16.4.2019), Klubovňa ŽOS, účastníci 
servítkovou technikou zdobia predmety dennej potreby – kamienky, misky, 
kazety a vyrábajú originálne darčeky, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet 
účastníkov: 78 

 Navliekanie korálok (27.3.2019, 28.3.2019, 16.4.2019, 15.10.2019, 24.10.2019),  
Kreatív klub ŽOS, MsKS Veľký Meder, ZPMP Dunajská Streda, navliekanie  
korálok patrí ku kreatívnej činnosti, vedie autora k trpezlivosti, presnosti, rozvíja 
jemnú motoriku, koordináciu pohybu a fantáziu, s korálikmi vytvárajú rôzne 
dekoratívne predmety a  nádherné šperky, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet 
účastníkov: 128 

 Maľovanie enkaustickou technikou (15.10.2019), MsKS Veľký Meder, enkaustika 
je maliarska technika, pri ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený 
farebný vosk, nástrojom na maľovanie sú  enkaustické žehličky, maliarka Ema L. 
Máziková zasväla záujemcov do tejto magickej tvorby s veľkým úspechom, 
dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 30 

 Pletenie košíkov z novinového papiera (15.10.2019), MsKS Veľký Meder, 
originálne predmety úžitkového charakteru, aktivita podporuje umelecké 
schopnosti, ale aj zhodnocovanie materiálu z odpadu  – papier, bežné letáky 
firiem a pod, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 20 

 Plstenie (15.10.2019, 23.10.2019), MsKS Veľký Meder, Kreatív klub ŽOS, tvorivá 
dielňa kreatívnej techniky ručného plstenia, aktivita podporujúca k rozvoju 
tvorivosti, prehĺbeniu poznatkov, uspokojeniu záujmov, zlepšeniu sociálnych 
väzieb účastníkov,  2. tvorivá dielňa pre pedagógov škôl a vychovávateľov v DSS 
okresu DS, v rámci Týždňa celoživotného učenia dospelých, lektorka: Bc. Mária 
Varga, podujatie bolo realizované z finančnou podporou Asociácie kultúrno-
osvetových inštitúcií so sídlom v Bratislave, dvojjaz. podujatie SK, HU, počet 
účastníkov: 34 

 Maľovanie akrylom na plátno (15.10.2019), MsKS Veľký Meder, pod odborným 
vedením klienti pracujú akrilovými farbami, učia sa pozorovať okolitý svet a 
preniesť dvoje cítenie a videnie na papier či plátno, dvojjazyčné podujatie SK, 
HU, počet účastníkov: 30 

 Výroba figúrok z odpadového materiálu (15.10.2019), MsKS Veľký Meder, 
originálne predmety, zhodnocovanie materiálu z odpadu PET fľaše, umelá 
hmota, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 20 

 Maľovanie akrylom na výkres (15.10.2019), MsKS Veľký Meder, pod odborným 
vedením klienti pracujú akrilovými farbami, učia sa pozorovať okolitý svet a 
preniesť dvoje cítenie a videnie na papier či plátno, dvojjazyčné podujatie SK, 
HU, počet účastníkov: 20 

 Advent  -  vianočné oblátky (6.12.2019, 9.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019, 
12.12.2019, 13.12.2019), Kreatív klub ŽOS, pečenie oblátok patrí k vianočným 
tradíciám celého Slovenska, tvorivé dielne sa uskutočnili so žiakmi Súkromnej 
strednej školy Neratovické námestie a žiakmi škôl v Dunajskej Strede, 
dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 95 



 

 

 

 

 

 Advent  -  zdobenie medovníkov (6.12.2019, 09.12.2019, 10.12.2019, 
11.12.2019, 12.12.2019, 13.12.2019), kreatív klub ŽOS, žiaci Súkromnej strednej 
školy Neratovické námestie v Dunajskej Strede a žiaci škôl mesta Dunajská 
Streda ozdobili medovníky vianočnými motívmi, dvojjazyčné podujatie SK, HU, 
počet účastníkov: 95 

 Advent  -  tvorivé dielne (6.12.2019, 09.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019, 
12.12.2019, 13.12.2019), Kreatív klub ŽOS, žiaci škôl mesta Dunajská Streda si 
kombináciou umeleckých techník maľovania a dekupáže vyhotovili krásne 
vianočné výrobky – magnetky, vianočné ozdôbky na zavesenie, zhotovili 
vianočné pozdravy  a maľované obrázky a sadrové odliatky s vianočným 
motívom, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 95  

 VII. Umelecké tvorivé dielne (15.10.2019, 24.10.2019),  Mestské kultúrne 
stredisko Mateja Korvína, Veľký Meder, Klubovňa Združenia na pomoc ľuďom s 
mentálnym                                                postihnutím, Dunajská  Streda, stretnutie 
klientov DSS Medveďov, Veľký Meder, Okoč, Horný Bar, Lehnice, Jahodná a 
žiaci Spojenej školy v Okoči, členovia Združenia na pomoc  ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Dunajskej Strede boli rozdelení do tvorivých skupín pod dohľadom 
inštruktorov,  podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, dvojjazyčné podujatie SK, HU, počet účastníkov: 85 
 

Špecializované akcie 
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Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
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Ostatné 
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SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 

Partnerstvá 
 

Partnerstvá 

 Počet 
partner

stiev 

Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

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

62 Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky 

dotácie pre znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva 

Fond na podporu umenia dotácie 

Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín 

dotácie 

Národné osvetové centrum v 
Bratislave 

odborná spolupráca 

Západoslovenské elektrárne Nadácia ZSE – grant 

Mestský úrad Dunajská 
Streda 

grant, sponzorstvo, účasť na 
kultúrnych podujatiach 
organizovaných ŽOS    

Mestský úrad Veľký Meder sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach organizovaných 
ŽOS        

Mestský úrad Šamorín sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach organizovaných 
ŽOS       

Mestský úrad Győr sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach organizovaných 
ŽOS       

Obecný úrad Veľké Blahovo sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach organizovaných 
ŽOS       

Obecný úrad Lehnice   výstavníctvo, sponzorstvo, účasť 
na kultúrnych podujatiach 
organizovaných ŽOS       

Obecný úrad Okoč sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach organizovaných 
ŽOS       

Mestské kultúrne stredisko 
Benedeka Csaplára   
v Dunajskej Strede 

organizácia podujatí 

Kultúrne stredisko Mateja 
Korvína Veľký Meder   

organizácia podujatí 

Mestské kultúrne stredisko 
Šamorín 

organizácia podujatí 

Občianske združenie 
Dunajskostredských 
rómskych muzikantov  
 v Dunajskej Strede          

pietny akt, koncert, odborné 
semináre    

Inštitút pre romologický 
výskum, metodiku a praktickú 
aplikáciu v Dunajskej Strede 

pietny akt    

Fórum inštitútu pre výskum 
menšín v Šamoríne 

odborná spolupráca 

SOS Bird Life Slovakia  odborná spolupráca  



 

 

 

 

 

Žitnoostrovské múzeum 
Dunajská Streda 

výstavníctvo 

Dom Matice slovenskej v 
Dunajskej Strede 

organizácia podujatí 

Evanjelický farský úrad  a. v. 
v Dunajskej Strede                      

organizácia podujatí 

Evanjelický farský úrad  a. v. 
v Šamoríne 

slávnostná akadémia   

Chránená krajinná oblasť 
Dunajské luhy 

odborná prednáška   

(SEV) Slovenská agentúra 
životného prostredia Dropie 

odborná prednáška   

Asociácia inštitúcií 
vzdelávania dospelých v SR 

odborná prednáška   

Okresný úrad Dunajská 
Streda 

vojenská stráž k pietnemu aktu 

Okresné riaditeľstvo 
policajného zboru v Dunajskej 
Strede 

odborné prednášky 

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

spolupráca na pietnych aktoch 

Žitnoostrovská knižnica knižničná výpožička 

ZOC Max  v Dunajskej Strede koncert, výstavníctvo   

Spolok maďarských tvorivých 
umelcov na Slovensku 

 výstavníctvo 

Svetové združenie 
maďarských fotografov 

výstavníctvo 

Domovy sociálnych služieb v 
okrese Dunajská Streda 

výstavníctvo, tvorivé dielne, 
participácia na kultúrnych 
programoch 

Regionálne osvetové 
strediská na Slovensku 

odborná spolupráca 

Agrotop Topoľníky, a. s. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Stavoinvesta s.r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Agripent spol. s r. o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Silva Trade s.r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Castel pension restaurant sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Wertheim sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Metrans /Danubia/ a.s. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Minit s.r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

TERASBETON s.r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

MAMSZE spolok maďarských 
výtvarníkov na Slovensku 

metodické stretnutia, výstavy a 
účasť na kultúrnych podujatiach 

Fotoklub Galanta  fotografia - spolupráca 

Aqua Vita – Živá voda, 
www.vazky.sk 

odborná spolupráca 

www.bociany.sk odborná spolupráca 



 

 

 

 

 

ZPMP v Dunajskej Strede tvorivé dielne, účasť na 
kultúrnych podujatiach 

Pekáreň Egri, Jahodná sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

SALIX Trade spol. s r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Zariadenia pre seniorov účasť na kultúrnych podujatiach 

Občianske združenie 
Sikabony 

účasť na kultúrnych podujatiach, 
spolupráca výtvarníctvo 

Obecný úrad Rohovce  účasť na kultúrnych podujatiach, 
spolupráca Kukuričný festival  

Občianske združenie Dunaág  účasť na kultúrnych podujatiach 

Občianske združenie 
Csallóköz 

účasť na kultúrnych podujatiach 

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

5 Knižnica mesta Győr – Dr. 
Kovács Pál Könyvtár, 
Maďarsko 

výstavníctvo 

Kovács Margit Iskola Győr, 
Maďarsko 

výstavníctvo 

Kultúrne stredisko – 
Gyárvárosi Közösségi Ház,  
Győr, Maďarsko 

 
výstavníctvo 

Mestský úrad  župného 
mesta  Győr 

participácia na výstavníctve 

Svetové združenie 
maďarských fotografov 

fotografia, výstavníctvo  - 
spolupráca 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

405 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 
7 

Materské školy z celého 
Slovenska 
 
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 

účasť na kultúrnych podujatiach 

Základné školy v okrese 
Dunajská Streda  
( s vyučovacím jazykom 
slovenským a vyučovacím 
jazykom maďarským ) 

účasť na kultúrnych podujatiach, 
spolupráca prosociálna výchova, 
environmentálna výchova 

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 
výška členského: 70 € 
Predmetom činnosti združenia AKOI je združovať kultúrno-osvetové inštitúcie a 
aktívne obhajovať záujmy členov združenia v súlade s ich poslaním, podieľať sa 
na tvorbe a realizácii koncepcií v oblasti kultúry, legislatívy, strategických a 
rozvojových dokumentov. AKOI podporuje projekt ŽOS v rámci Týždňa 
celoživotného vzdelávania dospelých.  

 
 Rada vlády pre kultúru SR – Výbor pre kultúrnu a osvetovú činnosť MK SR 

       výška členského: bez finančných nákladov 
Radu zriadila vláda SR  s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu 
systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi 
rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, 
zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.osvetads.sk 
 Rok vznik webového sídla / 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.) – je v súlade s pravidlami  

 

Návštevnosť webovej stránky ŽOS za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

2.536         3.968 43,40 4,46 00:04:33 

 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/osvetaDS/ 
 
Instagram 
- 
 
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 
 Új Szó, denník 
 Sme, regionálny 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, rádio v Maďarsku 
 Webové stránky VÚC TTSK , Kraj zážitkov  
 Propagand, printové noviny  
 Osvetár,  Népművelő printový občasník 

 

https://www.facebook.com/osvetaDS/


 

 

 

 

 

 
 

Výročné správy organizácie  
- 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 474 

 Počet oslovených ZŠ / 51 

 Počet oslovených SŠ / 7 

 Počet oslovených ZUŠ / 81 

 Počas roka je neustála a pestrá komunikácia so školami v dunajskostredskom 

okrese v slovenskom i maďarskom jazyku, výzvy k spolupráci zasielané listom, 

plagátom, pozvánkou v tlačenej aj v  E forme, v prílohovej časti  e-mailu zasielané 

propozície, sprostredkovanie výsledkov súťaží e-mailom a Ďakovné listy  s 

poďakovaním za spoluprácu 

  

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovaného 
podujatia, aktivity  

jazyk pozvánky* plagáty* banner* tlačová 
správa* 

Dámy – kolektívna výstava žien 
MAMSZE 

SK, HU 50/E 20/E - E 

Farebný svet Rómov  SK, HU 

50/E 20/E 

- 

E 

AMFO SK, HU 

50/E 20/E 

- 

E 

Žitnoostrovské pastelky  

SK, HU, EN 

150/E 40/E 

1 
rollup 1 

 

katalóg/450 

E 

Výtvarné spektrum  SK, HU 

80/E 60/E 

1 

Katalóg/250 E 

Tematické výstavy kníh  SK, HU  

20/E 

 

20/E 

- 

E 

Stánok dobrej nádeje  SK, HU  

30/E 

 

20/E 

-  

E 

Putovné výstavy medzinárodnej 
súťaže výtvarnej tvorivosti detí  
Predškolských zariadení 
Žitnoostrovské pastelky 

SK, HU 
 

 

40/E 

 

30/E 

-  

E 

Naša republika má narodeniny SK, HU  

40/E 

 

30/E 

-  

E 

Deň víťazstva nad fašizmom SK, HU  

80/E 

- -  

E 



 

 

 

 

 

Oslavy 75. výročia Slovenského 
národného povstania 

SK, HU  

80/E 

- -  

E 

Medzinárodný deň Rómov XIV. - 
prehliadka rómských talentov k 
Medzinárodnému dňu Rómov 

SK, HU  

50/E 

 

30/E 

rollup/1 

. 

 

E 

VI. Festival detských speváckych 
zborov – deti a mládež spievajú 

SK, HU  

20/E 

 

30€/E 

-  

E 

LXV. Hviezdoslavov Kubín SK, HU 

40/E 40/E 

- 

E 

XIV. Zlatá podkova, zlaté pero, 
zlatý vlas - okresná súťaž v 
umeleckom prednese slovenskej 
rozprávky 

SK, HU  

40/E 

 

40/E 

-  

E 

XV. Farebný svet Rómov - 
okresná výtvarná súťaž detí a 
mládeže rómskej národnosti 

SK, HU  

30/E 

 

20/E 

-  

E 

50. Mládež spieva - krajská súťaž 
spev. zborov 

SK, HU 

70/E 

 

50/E 

-  

E 

XVI. spomienková slávnosť JÁNA 
BIHARIHO 

SK, HU E E - E 

IV. Viva il canto - krajská súťaž 
dospelých spev. zborov 

SK, HU 

70/E 50/E 

 

E 

Výstava s dobrou nádejou SK, HU 30/E 30/E - E 

Muž, ktorý sa rozprával 
s hviezdami 

SK, HU 

40/E 40/E 

- 

E 

Studňa Európy – zachráň živú 
vodu – XII. ročník - vyhodnotenie 
a slávnostné ocenenie 
jedenásteho ročníka 

SK, HU  

40/E 

 

40/E 

-  

E 

Studňa Európy – zachráň živú 
vodu -  XIII. ročník – cyklický 
celoroč.  ekol. program ochrany 
pitnej vody - nový ročník 
environmentálneho projektu 

SK, HU - - -  

E 

Deň Zeme – XI. okresná oslava 
Svetového dňa Zeme  

SK, HU  

40/E 

 

40/E 

-  

E 

Počítame bociany - zapojenie sa 
do Medzinárodnej kampane 
ochrany bocianov 

SK, HU - - - 

E 

Svetový  deň životného prostredia 
- metodický deň environmentálnej 
výchovy SAŽP 

SK, HU  

30/E 

 

30/E 

  

E 

X. Medzinárodný  deň Dunaja – 
prednáška, tvorivá dielňa 

SK, HU 

30/E 30/E 

- 

E 

Dni hlaholiky na Osvete. Písmo 
našich predkov –  tvorivé dielne s  
nácvikom písania hlaholiky husím 
brkom 

SK, HU 

30/E 

30/ E - 

E 

II. Sviatok slovenčiny - cyklus 
tvorivých dielní 

SK, HU 

90/E 60/E 

- E 



 

 

 

 

 

Maľovanie na hodváb SK, HU - - - 

E 

Práca na hrnčiarskom kruhu SK, HU - - - 

E 

Práca s hlinou SK, HU - - - 

E 

Dekupážna technika SK, HU - - - 

E 

Navliekanie korálok SK, HU - - - 

E 

Maľba akrylom na plátno SK, HU - - - 

E 

Klub výtvarníkov SK, HU - - - E 

Klub fotografov SK, HU - - - 

E 

Fotoklub Ister SK, HU - - - 

E 

Filmový klub  SK, HU - - - E 
 
 
 

Iné formy propagácie  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

Edičná činnosť  
 
Odbaľme Žitný ostrov! 
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy guru 
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 10.1.2019  
jazyk: SK 
náklad: 100 
formát: A3 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie:  4 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Informačný plagát environmentálnej výchovy vydávaný 
a zostavovaný ŽOS. 
 
 
Pakoljuk ki Csallóközt! 
autor: Svetlovská Jana, preklad Ingrid Láng 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy guru 
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 10.1.2019 
jazyk: HU 
náklad: 100 
formát: A3 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie:  4 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Informačný plagát environmentálnej výchovy zostavovaný 
a vydávaný ŽOS.  
 



 

 

 

 

 

Milan Rastislav Štefánik 
autor: Pogányová Mária 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS  
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 15.1.2019 
jazyk: SK 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie:  1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Osobnosť M. R. Štefánika je jedna z najvýznamnejších 
postáv novodobých slovenských dejín. Skladačka 
venované študentom a žiakom.  
 
 
 
 
Rukoväť recitátora  
autor: Grandtnerová Magdaléna 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS 
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 30.1.2019 
jazyk: SK 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie:  1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Náučná skladačka venované študentom SŠ a žiakom ZŠ.   
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Správaj sa bezpečne 
autor: Máťašová Maglaléna 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 7.2.2019 
jazyk: SK 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie:  2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Leták zostavený pre žiakov prvého stupňa ZŠ.   
 
 
Viselkedj biztonságosan  
autor: Máťašová Magdaléna 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR  
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 7.2.2019 
jazyk: HU 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie:  2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Leták zostavený pre žiakov prvého stupňa ZŠ v HU.   
 
 
XI. Studňa Európy – zachráň živú vodu!  
XI.  Európa kútja - mentsd meg az élő vizet! 
autor: Kolektív ŽOS 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS 
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 7.5.2019 
jazyk: SK, HU 
náklad: 40 
formát: A5 
väzba: - 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie:  6 farebných a 73 čiernobielych reprodukcií  
 
Dvojjazyčný zborník cyklického environmentálneho 
projektu ŽOS.    



 

 

 

 

 

 
 
XII. Výtvarné spektrum 2019 
autori: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISBN:  978 – 80 – 85151-71-8 
dátum/rok vydania: 10.5.2019 
jazyk: SK, HU 
náklad: 300 
formát: 210x210 
väzba:  V2 
rozsah: 38 strán 
reprodukcie: 40 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg víťazov krajskej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov, víťazné a porotou 
hodnotené  práce, príhovory, zoznamy víťazov a vystavujúcich a galéria prác 
a fotodokumentácie.  
 
XX. Žitnoostrovské pastelky 2019 
autori: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISBN:  978 – 80 – 85151 - 72- 5 
dátum/rok vydania: 7.6.2019 
jazyk: SK, HU, EN 
náklad: 500 
formát: 210x210 
väzba: V2 
rozsah: 110 strán 
reprodukcie: 102 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Katalóg s víťaznými výtvarnými prácami, zhodnotenie súťaže zo strany poroty, 
príhovory osobnosti z oblasti výtvarného umenia, galéria fotodokumentácie, zoznamy 
víťazov a vystavujúcich.  
 



 

 

 

 

 

Žitnoostrovské pastelky  
autori: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISBN:  - 
dátum/rok vydania: 7.6.2019 
jazyk: SK, HU 
náklad: 230 
formát: A4 
väzba: - 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie:  19 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Brožúra vydaná pri príležitosti 20. výročia medzinárodnej 
súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku.   
 
Osvetár – Népművelő  
autor: Svetlovská Jana, Láng Ingrid  
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISBN:  978 – 80 – 85151 – 70 – 1 
ISSN: 1338-26-57 
dátum/rok vydania: 3.8.2019 
jazyk: SK, HU 
náklad: 230 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 56 strán 
reprodukcie: 7 farebných a 113 čiernobielych reprodukcií 
 
Dvojjazyčný kultúrno- osvetový občasník v prihraničnom 
národnostne zmiešanom okrese Dunajská Streda, ktorý 
prináša verejnosti informácie z kultúrneho diania a zviditeľňuje aktivity ŽOS.  
 

 

Osvetár - Népművelő 
autor: Svetlovská Jana, Láng Ingrid 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR  
ISBN / ISSN:  978 – 80 – 85151 – 74 – 9 
ISSN: 1338-26-57 
dátum/rok vydania:12.11. 2019        
jazyk:  SK, HU 
náklad: 230 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 60 strán 
reprodukcie: 17 farebných a 123 čiernobielych 
reprodukcií 
 



 

 

 

 

 

Dvojjazyčný kultúrno - osvetový občasník v prihraničnom národnostne zmiešanom 
okrese Dunajská Streda, ktorý prináša verejnosti informácie z kultúrneho diania a 
zviditeľňuje aktivity ŽOS.  
 

 
Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 SVETLOVSKÁ, Jana: XXI. Naša republika má narodeniny – Slávnostná 

akadémia aj na počesť SNP,  (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, 
ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, 
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Dobrá správa z Medera – Okresná folklórna súťaž, 
Osvetár - (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, 
ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SINOVÁ, Erika: Hviezdoslavov Kubín – Na počesť 170. výročia narodenia 
barda slovenskej literatúry, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, 
ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, strán 60, 
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/ , https://www.trnava-
vuc.sk/aktuality/-hviezdoslavov-kubin-v-dunajskej-strede/ 2019-3-28 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Medzigeneračná arteterapia na osvete – Pre staré mamy 
i pre vnúčatá, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 
2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Kino na osvete - okresná súťaž neprofesionálnych 
umeleckých filmárov, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  
rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: XII. AMFO 2019 v Gallery Nova, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)   
Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, 
rozsah strán 60, www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XIV. Medzinárodný deň Rómov Žitného ostrova, (preklad:  
LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-
80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Jubilejná krajská prehliadka v Dunajskej Strede: Mládež 
spieva (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, 
číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XI. Svetový deň Zeme v Okoči:  Dajme odpadu nový život, 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, 
ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SINOVÁ, Erika: Písali sme písmom našich predkov, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)   
Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, 
strán 60, www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XX. Žitnoostrovské pastelky: Nezabúdajte žasnúť!, 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, 

http://www.osvetads.sk/
https://www.facebook.com/osvetaDS/
http://www.osvetads.sk/
https://www.facebook.com/osvetaDS/
http://www.osvetads.sk/
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ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: V piatok 14. júna 2019 to v Žitnoostrovskom múzeu 
bzučalo ako v úli (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 
2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Rozprávky sa zvončekom končia a tá naša  „pastelková“ 
sa len začína ... Zvonček zazvoní a začíname, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár 
– Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah 
strán 60, www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Novinky z jubilejnej vernisáže – A všetky mimoriadne!, 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, 
ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Pocta M.R. Štefánikovi: Muž - ktorý sa rozprával 
s hviezdami, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 
2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Deň víťazstva nad fašizmom, Osvetár – Népművelő, 
ročník XIX, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)   rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-
9, strán 60, www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: XXII. Výtvarné spektrum 2019: Zviditeľňovanie 
nevideteľného, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 
2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Okresný seminár: Svetový deň vody: Deň Žitného ostrova, 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, 
ISBN 978-80-85151-74-9, strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SINOVÁ, Erika: Zelená sieť – Okresný metodický deň enviromentálnej výchovy 
a vzdelávania, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 
2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Žiaci sa školili: prevencia závislosti, kriminality 
a kyberšikany, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 
2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SINOVÁ, Erika: Medzinárodný deň Dunaja, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – 
Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, strán 60, 
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Krajský festival speváckych zborov v Dunajskej Strede: 
VIVA IL CANTO, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  
rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, 2019-6-2, 
https://www.osvetads.sk/old/index.php/folklor-hudba-spev/item/810-viva-il-
canto-2019, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SINOVÁ, Erika: Bociany na Žitnom ostrove – Stále ich je menej !!!, (preklad:  
ÁNG,  Ingrid)  Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-
80-85151-74-9, strán 60, www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   
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 SVETLOVSKÁ, Jana: XIII. Stánok dobrej nádeje, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  
Osvetár – Népművelő, ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, 
rozsah strán 60, www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Studňa Európy – zachráň živú vodu! Chránené stromy 
v okrese Dunajská Streda (preklad:  LÁNG,  Ingrid)   Osvetár – Népművelő, 
ročník XIX,  rok 2019, číslo 1, ISBN 978-80-85151-74-9, rozsah strán 60, 
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Úcta k hrdinom Slovenského národného povstania – 
Tiszteletadás a szlovák nemzeti felkelés hősei előtt (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: JUBILEUM!!! Desať rokov GALLERY NOVA – 
JUBILEUM!!! A Gallery Nova tíz éve, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)   
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Autorská výstava Ladislava Kertésza: Futbal v Dunajsej 
Strede alebo Dunasjká Streda vo futbale – Kertész László önálló kiállítása: Foci 
Dunaszerdahelyen vagy Dunaszerdahely a fociban?, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)   
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: XX. Žitnoostrovské pastelky – putovná výstava – XX. 
Csallóközi Színes Ceruzák- vándorkiállítás, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)   
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/ 

  SVETLOVSKÁ, Jana: (preklad: XX. Žitnoostrovské pastelky – putovná výstava 
v Inštitúte Kovács Margit – XX. Csallóközi színes ceruzák – vándorkiállítás 
a Győri Kovács Margit Alapfokú művészeti intézményben (preklad :LÁNG,  
Ingrid) www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XX. Žitnoostrovské pastelky – putovná výstava v Šamoríne 
– XX. Csallóközi Színes Ceruzák – vándorkiállítás Somorján (preklad: LÁNG,  
Ingrid) www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XX. Žitnoostrovské pastelky v Mederi – Megyeren a XX. 
CSallóközi Színes Ceruzák (preklad: LÁNG,  Ingrid) www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Okresná súťaž v umeleckom prednese: Čítajte – čítajme 
rozprávky! – Mesemondók járási versenye: Olvassanak – olvassunk 
meséket!(preklad: LÁNG,  Ingrid) www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/ 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Medzinárodná fotografická výstava v Gallery Nova – 
Nemzetközi fotokiállítás a Gallery Novában  (preklad: LÁNG,  Ingrid) 
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XVI. slávnosti Jánosa Bihariho v Dunajskej Strede: Tento 
rok so vzácnymi hosťami na pódiu i v hľadisku – XVI. Bihari János Emlékest 
Dunaszerdahelyen: A színpadon és a nézőtéren az idén jeles vendégek 
jelenlétében (preklad: LÁNG,  Ingrid) www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/, https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: V Gallery Nova – radosť, láska a vďačnosť – VII. Ročník 
cyklických tvorivých dielní: S dobrou nádejou – A Gallery Nova kiállítótermeiben 
– öröm, szeretet, köszönet – VII. Ciklikus kreatív alkotóműhelyek. Jóreménység 
kiállítás (preklad: LÁNG,  Ingrid) www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Tvorivé dielne vo Veľkom Mederi. https://www.trnava-
vuc.sk/aktuality/tvorive-dielne-vo-velkom-mederi/  
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 SVETLOVSKÁ, Jana: Staré remeslá na Osvete – Ősi kézműves technikák 
bemutatója népművelési központunkban (preklad: LÁNG, Ingrid) 
www.osvetads.sk, https://www.facebook.com/osvetaDS/  

 SVETLOVSKÁ, Jana:  Dokument ´89, XXX. Výročie Nežnej revolúcie v Gallery 
Nova – Bizonyíték ´89 A bársonyos forradalom XXX. Évfordulójára emlékeztünk 
a GALLERY NOVÁBAN (preklad: LÁNG,  Ingrid) www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/,  
https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/30-vyrocie-neznej-revolucie-v-gallery-nova-
dokument-89/   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Stánok dobrej nádeje – už XIII. ročník! – Jóreménység 
kuckója – már XIII. éve! (preklad: LÁNG,  Ingrid) www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/ 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Veselý advent na osvete – Örömteli advent népművelési 
központunkban (preklad: LÁNG,  Ingrid) www.osvetads.sk, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/;  https://www.trnava-
vuc.sk/aktuality/vesely-advent-na-osvete/  

 
 
V zahraničí  

- 
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MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

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  
- 
 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej          
 GYŐRPLUSZ TV:   Apró kezek alkotta színes ceruzák  

https://www.youtube.com/watch?v=xT-Hbb9p2Ps (11.9.2019) 
 Dr.  KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR: Csallóközi Színes Ceruzák  

https://www.gyorikonyvtar.hu/news/1431/167/Csallóközi-színes-ceruzák 
(11.9.2019) 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 SOMOGYI, Katalin: Umelecká terapia pre všeky vekové kategórie – Művészeti 

terápia minden korosztálynak. In: Új Szó, (3.4.2019) 
 SOMOGYI, Katalin: Pútavá foto výstava v dunajskostredskej Galérii Nova   – 

Izgalmas fotókiállítás a dunaszerdahelyi Gallery Novában. In: Új Szó, (19.4.2019) 
 SOMOGYI, Katalin: Výtvarné spektrum - výstava   – Képzőművészeti Spektrum 

kiállítás. In: Új szó, (21.5.2019), 72. ročník, 116. číslo, 24 s. 
 BANIČ, Ľubo: Prehliadka tvorby neprofesionálnych umelcov. In: Propagand, XVII. 

ročník, 2019, 6, EV 3836/09, 16 s. 
 BANIČ, Ľubo: Na „Pastelky“ prišli z Honkongu, Bangladéša či Estónska. In: 

Propagand, XVII. ročník, 2019, 6, EV 3836/09, 16 s. 
 RÓZSÁR, Vince: Ďalšia obdivuhodná výstava fotografií. In: Dunajskostredský 

hlásnik, (9.10.2019) 
 SOMOGYI, Katalin: Umelecké tvorivé dielne – Csallóközi alkotóműhely. In: Új Szó 

Régió, (23.10.2019) 
 SOMOGYI, Katalin: Výstava s dobrou nádejou – Jóreménység kiállítás. In: Új Szó, 

(13.11.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=xT-Hbb9p2Ps
https://www.gyorikonyvtar.hu/news/1431/167/Csallóközi-színes-ceruzák


 

 

 

 

 

 BANIČ, Ľubo: Spomienky na november po tridsiatich rokoch. In: Propagand, XVII. 
ročník, 2019, 11, EV 3836/09, 18 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽOS v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby prostredníctvom on-line formulára áno 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ŽOS za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1. Győr HU 9.9.2019 Inštalovanie obrazov putovnej výstavy 
medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí  

predškolských zariadení Žitnoostrovské 
pastelky 

2. Győr  HU 11.9.2019 Otvorenie výstavy Žitnoostrovské pastelky 
2019 – Kultúrny dom Attilu Józsefa 

3. Győr HU 30.9.2019 Otvorenie výstavy Žitnoostrovské pastelky 
2019 – Umelecká škola Margit Kovácsa 

4. Győr HU 18.12.2019 Odinštalovanie výstavy Žitnoostrovské 
pastelky 2019  

* podľa ISO 3166-1 

 

 

 



 

 

 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE OSVETOVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2019 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v osvetových stredísk za rok 2019 
Názov 
organizácie 

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 

TOS 8 8 9 4 1 2 1 1.344,89 49,25 

ZOS 8,65 8,65 9 5,65 1 1 1 1.120,20 54 

GOS 7 7,1 7,25 4,1 1 1 1 1.127 51 

ŽOS 8 8 10,5 4,5 1 2 0,5 1.090 54 

 

Platové zaradenie zamestnancov osvetových stredísk podľa vzdelania k 31.12.2019 
 Platová trieda Počet zamestnancov Priemerný plat v platovej triede v € Priemerný plat v dosiahnutom stupni v € 

Organizácia TOS ZOS GOS ŽOS TOS ZOS GOS ŽOS TOS ZOS GOS ŽOS TOS ZOS GOS ŽOS 

VŠ II. stupňa 9 8 8  9 1 1 1 1 2.121,5 1.629,5 1.925,46 1.827  
 

1.602,9 

 
 

1.142,5 

 
 

1.264,18 

 

 

1.456 

7 6 7 7 3 3 1,38 2 1.430,05 980 1.178,20 1.086 

- - 6 - - - 0,25 - - -        221,14 - 

- - - - -  - - - - - - 

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

VŠ I. stupňa - 6 5 5 - 1 1,25 2 - 933 917 884  
- 

 
933 

 
917 

 

884 - - - - - - - - - - - - 

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

SŠ s maturitou 5 6 5 5 1 1 2,25 1 1.180,96 900 1.055 1.081  
1.086.9 

 
841,17 

 
1.055 

 

1.007 4 5 - 4 3 2 - 2 1.055,52 643 - 934 

- 4 - - - 1 - - - 820 - - 

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

SŠ bez 
maturity 

- - 1 - - - 1 - - - 743,21 -  
- 

 
- 

 
743,21 

 

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

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

Základné - - - -  - - - - - - - -  
- 

 
- 

 
- 

 

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

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

 



 

 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov osvetových stredísk podľa pohlavia za rok 2019 
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 1  - - - - 2 2 

Administratívni pracovníci - - - - - 1 - - - - - 1 

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 1,56 1 - - 2,09 - - - - 2 3,65 

Administratívni pracovníci - - - - - 1 - - - - - 1 

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 prac. pomeru za rok 2019 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov GOS - - - - 2 2 

TOS - - - 1 - 1 

ZOS 1 1 1 - - 3 

ŽOS 1 - 1 - - 2 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS - - - - 28,57 28,57 

TOS - - - 12,5 - 12,5 

ZOS 11,56 11,56 11,56 - - 34,68 

ŽOS 12,5 - 12,5 - - 25 

Počet žien GOS - - - 1 4 5 

TOS 3 1 - - 3 7 

ZOS 0,56 1 1 1 2,09 5,65 

ŽOS 4 - 1 - 1 6 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS - - - 14,28 57,15 71,43 

TOS 37,5 12,5 - - 37,5 87,5 

ZOS 6,48 11,56 11,56 11,56 24,16 65,32 

ŽOS 4 - 1 - 1 6 

Spolu GOS - - - 1 6 7 

TOS 3 1 - 1 3 8 

ZOS 1,56 2 2 1 2,09 8,65 

ŽOS 5 - 2 - 1 8 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS - - - 14,28 85,72 100 

TOS 37,5 12,5 - 12,5 37,5 100 

ZOS 18,04 23,12 23,12 11,56 24,16 100 

ŽOS 62,5 - 25 - 12,5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov osvetových stredísk za rok 2019 
Názov 
organizácie 

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

GOS 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - 0 - - 

Odborní pracovníci - - 1 1 2 - 

Administratívni 
pracovníci - - - 1 - - 

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 - 0,56 2 1 2 0,09 

Administratívni 
pracovníci - - - - 1 - 

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 31.12.2019 
 Názov 

organizácie 
VŠ II. stupňa VŠ I. 

stupňa 
SŠ s maturitou SŠ bez 

maturity 
Základné 

P
la

to
v
á

 

trie
d

a
 

GOS 8 7 6 - 5 5 - - - - - 1 - 

TOS 9 7 - - - 5 4 --  - - - - 

ZOS 8 6 - - 5,6 5 4 - - - - - - 

ŽOS 9 7  - 5 5 4 - - - - - - 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n
c

o
v
 GOS 1 1,38 0,25 - 1,25 

 
2,25 

 
- - - - - 1 - 

TOS 1 3 - - - 1 3 - - - - - - 

ZOS 1 4 - - 1+1 1 1 - - - - - - 

ŽOS 1 2 - - 2 1 2 - - - - - - 

P
rie

m
e

rn
ý
 

p
la

t 

v
 p

la
to

v
e

j 

trie
d

e
 

GOS 1.925,46 1.178,2 221,14 - 917 1.055 - - - - - 743,21 - 

TOS 2.121,5 1.430,05 - - 
- 1.180,9

6 
1.055,5

2 
- - - - - - 

ZOS 1.778,85 1.047,21 - - 2.168,85 910 918,96 - - - - - - 

ŽOS 1.827 1.086 - - 884 1.081 934 - - - - - - 

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 1.264,18 917 1.055 743,21 - 

TOS 1.602,9 - 1.086,9 - - 

ZOS 1.413,03 1.084,43 914,48 - - 

ŽOS 1.456 884 1.007 - - 

 

 

Počet zamestnancov osvetových stredísk na základe špecifických kritérií za rok 2019 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GOS 7 - - - 

TOS 8 2 - - 

ZOS 9 1 1 - 

ŽOS 8 2 - - 

 

 



 

 

 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov osvetových stredísk za roky 2017 - 2019 
 GOS TOS ZOS ŽOS 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2019 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

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

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

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

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v osvetových strediskách za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GOS - - 6 1 - 7 - - 7 

TOS - - 8 - - 8 - - 8 

ZOS - - 9 - - 9 1 1 9 

ŽOS 1 1 7 3 2 8 1 1 8 

 

Návštevnosť 
 

Návštevnosť škôl v osvetových strediskách za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Pedagógovia Študenti 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

TOS 115 120 120 3.150 3.200 3.200 

ZOS 285 304 322 4.210 4.612 4.528 

GOS 271 255 235 3.850 3.788 3.220 

ŽOS 135 200 250 2.600 2.500 3.100 

 

 

 



 

 

 

 

 

Postupové súťaže a iné podujatia 
 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v osvetových strediskách za roky 2017 – 2019* 
 TOS ZOS GOS ŽOS 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Hodnotiace 
a rozborové 
semináre 

32/1.370 30/1.098 30/1.170 18/520 17/476 
 

16/414 
 

18/473 13/342 13/307 22/297 29/286 14/245 

Výchovno-
vzdelávacie 
aktivity 

66/2.470 64/1.722 36/3.470 42/7.240 45/8.877 
 

17/1.151 
 

51/1.450 50/1.195 78/2.873 36/1.045 43/1.323 41/2.232 

Tvorivé dielne 
a animačné 
hodiny 

13/170 17/509 14/545 13/364 21/682 
 

54/1447 
 

43/192 45/205 44/180 41/760 54/926 65/1.522 

Koncerty a 
festivaly 

9/5.470 15/6.800 5/8.000 - 1/200 - 6/1.700 7/2.005 8/2.145 3/1.200 3/1.394 3/955 

Špecializované 
akcie 

- - 10/3.799 10/1.120 11/1.302 2/3.620 5/210 4/180 4/715 - - - 

Konferencie  3/215 5/265 - - 4/113 1/180 13/123 15/308 3/37 - - - 

Ostatné 7/1.245 8/1.322 9/1.790 3/16 3/30 11/3.234 3/48 7/68 7/179 5/1.148 6/6.382 30/2.201 

Podujatia 
spolu 

130/10.940 139/11.716 104/18.774 86/9.260 102/11.680 101/10.046 139/4.196 141/4.303 157/6.436 107/4.450 135/10.311 153/7.155 

* počet podujatí/počet návštevníkov 

 

 

 

Jednorazové a cyklické podujatia osvetových stredísk TTSK za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

 TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU 

Jednorazové 82 54 126 78 340 14 55 133 80 282 68 76 145 73 362 

Cyklické 75 28 2 9 114 42 39 3 11 95 49 23 4 18 94 

SPOLU 157 82 128 87 454 56 94 136 91 377 117 99 149 91 456 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Postupové súťaže vyhlásené MK SR a NOC za rok 2019* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / 
poézia, próza 

Hviezdoslavov Kubín/Čaro slova 
- okres 1/80 okres 1/56 - 

 Hollého pamätník obvod 2/149 
okres 3/180 
región 1/11  

kraj 1/72 

- - - 

 Hurbanov paätník 
- - - 

obvod  5/146 
okres  2/62 

Hovorené 
slovo / divadlo 

Malé divadelné dosky  okres 1/30   

Detská dramatická tvorivosť/Divadlo 
očami detí 

okres 1/60 - - - 

Malá krajská scénická žatva kraj 1/58 - - - 

 Súťažná prehliadka 
neprofesionálnych divadiel 

región 1/70 - - - 

 Senické zrkadielko Anky Gamanovej - - - región 1/67 

 Senická divadelná jar - - - kraj 1/67 

Folklór / deti Tancuj, tancuj, vykrúcaj... - okres 1/40 okres 1/35 - 

Folklórny Žitný ostrov - - okres 1/69 - 

 Putujeme za ľudovou piesňou  okres 3/194 - - - 

 Detský folklórny festival  región 1/198 - - - 

 Regionálna súťažná prehliadka 
detských folklórnych súborov, 
ľudových hudieb, speváckych 
skupín a sólistov okresov Senica 
a Skalica 

- - - región 1/156 

 Záhorie spieva a tancuje – súťažná 
prehliadka detských folklórnych 
súborov Trnavského kraja 

- - - kraj 1/143 

Folklór / 
dospelí 

Šaffova ostroha kraj 1/4 - - - 

Festival hudobného folklóru kraj 1/220 okres 1/25 - - 

 Vidiečanova Habovka - - - región 1/1 

Fotografia AMFO 2019 - okres 1/8 okres 1/22 kraj 1/48 

Náhliková Senica 2019 - - - región 1/23 



 

 

 

 

 

Trnavský objektív  región 1/39 - - - 

Výtvarníctvo Galantská paleta 2019 - okres 1/29 - - 

Výtvarné spektrum 2019 
- - 

okres 1/21 
kraj 1/39 

- 

Trnavská paleta 2019 región 1/44 - - - 

 Výtvarná Senica 2019/2020 - - - región 1/37 

Film a video CINEAMA región 1/10 
kraj 1/215 

- okres 1/4 - 

Audio - - - - - 

Zborový spev Viva Il Canto - okres 1/55 kraj 1/68 - 

Mládež spieva - - kraj 1/202 - 

Hudba Divertimento musicale - kraj 1/14 - - 

Strunobranie - kraj 1/16 - - 

SPOLU 

obvod 2/149 
okres 7/434 
región 6/372 
kraj 5/569  

obvod 0 
okres 7/267 
región 0 
kraj 2/30 

obvod 0 
okres 6/151 
región 0 
kraj 3/309 

obvod 5/146  
okres 2/62 
región 5/284 
kraj 3/258 

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola (obvod, okres, región, kraj, celoštátne) – počet kôl / počet účastníkov 
 
 

Postupové súťaže vyhlasované inými organizáciami za rok 2019* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / poézia 

– próza 

Čaro slova 2019 - kraj 1/16 - - 

Timravina studnička - okres 1/4 - región 1/24 

Štúrov Zvolen 2019 - okres 1/3 - - 

O cenu Dominika Tatarku - okres 1/3 - - 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - - okres 1/17 región 1/3 

 Hviezdoslavov Kubín celoštátna 1/28 - - - 

 Beniakove Chynorany - - - región 1/6 

Hovorené 
slovo / divadlo 

Belopotockého Mikuláš 
celoštátna 1/23 - - - 

Literárn.tvorba Mladá slovenská poviedka 2019 - - okres 1/4 - 

Folklór Záhorie spieva a tancuje  kraj 1/75 - - - 

 Šaffova ostroha celoštátna 1/ 4 - - - 

 Vidiečanova Habovka  celoštátna 1/30 - - - 

 Eniki beniki  celoštátna 1/15 - - - 



 

 

 

 

 

Fotografia Digitfoto Galanta 2019 - medzinárod. 1/47 - - 

AMFO 2019 kraj 1/26 
celoštátna 1/12 

- - - 

 Senica očami fotografov - - - región 1/23 

Výtvarníctvo Farebný svet Rómov 
- 

okres 1/50 
kraj 1/178 

- - 

XX. Žitnoostrovské pastelky 
- okres 1/40 

okres 1/72 
medzinárod. 1/1318 

- 

 Ja a naša história - okres 1/32 - - 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo 2019 - okres 1/16 - - 

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - medzinárod. 1/304 okres 1/107 - 

 Vianočná pohľadnica 2019 - okres 1/20 - - 

 Vesmír očami detí - okres 1/284 - - 

 Muž, ktorý rozprával s hviezdami - - okres 1/54 - 

 Rómska paleta - - okres 1/70 - 

 Vianočná pohľadnica - - okres 1/28 - 

 Výtvarné spektrum kraj 1/16 
celoštátna 1/6 

- - - 

Film a video CINEAMA celoštátna 1/23 - - - 

Audio - - - - - 

Zborový spev Mládež spieva  kraj 1/22 - - - 

Viva il canto  kraj 1/20 
celoštátna 1/20 

- - - 

SPOLU 

okres 0 
región 0 
kraj 5/159 
celoštátne 8/161 
medzinárod. 0 

okres 9/452 
región 0 
kraj 2/194 
celoštátne 0 
medzinárod. 2/351 

okres 7/352 
región 0 
kraj 0 
celoštátne 0 
medzinárod. 1/1318 

okres 0 
región 4/56 
kraj  0 
celoštátne 0 
medzinárod. 0 

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola (obvod, okres, región, kraj, celoštátne) – počet kôl / počet účastníko 
 
 

Iné podujatia za rok 2019* 
 Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Štátne sviatky Naša republika má narodeniny - - 1/380 - 

Deň víťazstva nad fašizmom 1/150 - 1/120 - 

Oslavy SNP 1/170 - 1/120 - 



 

 

 

 

 

30. výročie Nežnej revolúcie - - - 2/960 

Oslavy 75. výročia SNP - - - 1/190 

Významné dni a 
osobnosti 

Deň Zeme - 1/100 - - 

Pietna spomienka na obete 
holokaustu v Seredi       

- 1/250 - - 

Muž, ktorý sa rozprával 
s hviezdami (M.R.Štefánik) 

- - 1/380 1/180 

 Pamiatka obetiam rómskeho 
holokaustu 

- - 1/120 - 

 XVI. Bihariho slávnosti - - 1/640 - 

 170. výročie úmrtia Jána Hollého 1/150 - - - 

 Oslavy oslobodenia mesta Senica - - - 1/210 

 Regionálne oslavy SNP - - - 1/360 

 Deň červených makov - - - 1/220 

 Odhalenie pamätníka 
národovcom 1848 Vrbovce 

- - - 1/120 

Festivaly Staré nástroje ožívajú... - 1/500 - - 

Týždeň židovskej kultúry - 3/230 - - 

Kultúra bez bariér         - 1/95 - - 

Dožinkové slávnosti a Deň 
ľudových tradícií 

- 
1/550 - - 

Tancuj pre radosť   - 1/450 - - 

Muzika, hraj... - 1/320 - - 

Festival detských speváckych 
zborov 

- - 2/592 - 

XIII. Župný festival kultúry a 53. 
ročník folklórnych slávností 
Krakovany 
 

1/2.000 - - - 

54. ročník Slávností spevu, hudby 
a tanca Červeník 2019 

1/4.000 - - - 

Spievajte si s nami a Špačinský 
jarmok 2019 

1/600 - - - 

Festival malých dychových hudieb 1/200 - - - 

Výstavy 
Remeslá 

Galantská paleta 2019/MsKS 
Galanta 

- 1/550 
- - 



 

 

 

 

 

 
 
 

Výstava fotografií Prechádzky 
Petra Dužeka 

- 
1/250 - - 

Krehká krása kraslíc        - 1/300 - - 

Ja a naša história  - 4/340 - - 

Výstava fotografií R. Bazsalovicsa                         - 1/650 - - 

Proti škodlivým závislostiam bez 
hraníc 

- 1/700 
- - 

Stretnutie vo farbách - 1/400 - - 

Židovstvo v obrazoch - 1/250 - - 

Farebný svet Rómov - 1/550 - - 

November ´89 - 1/450 1/870 - 

Výstava diel P. Augustoviča                              - 1/400 - - 

Prezentácia aktivít zdravotne 
postihnutých                       

- 1/350 
- - 

Výstava diel členov Klubu 
výtvarníkov  

- 1/150 
- - 

Autorská výstava E. Králikovej                    - 1/150 - - 

Dámy/kolektívna výstava 
združenia MAMSZE 

- 1/350 - - 

Umenie ukryté v nás - - 1/200 - 

Tematické výstavy kníh - - 8/178 - 

XIII. Stánok dobrej nádeje - - 10/2400 - 

Výstava umeleckej fotografie 
maďarských umelcov 

- - 1/270 - 

VII. výstava s dobrou nádejou - - 1/90 - 

Futbal objektívom L. Kertésza - - 1/500 - 

Žitnoostrovské pastelky 
2019/Gallery Nova 

- - 1/150 - 

Žitnoostrovské pastelky 
2019/priestory Úradu TTSK 

- - 1/950 - 

Žitnoostrovské pastelky 
2019/MsKS M. Korvína V. Meder 

- - 1/340 - 

Žitnoostrovské pastelky 
2019/Inštitút A.Józsefa, Györ, 
Maďarsko 

- - 1/1090 - 

Žitnoostrovské pastelky 
2019/MsKS Šamorín 

- - 1/250 - 



 

 

 

 

 

Žitnoostrovské pastelky 
2019/Kovács Margit AMK, Györ, 
Maďarsko 

- - 1/980 - 

Žitnoostrovské pastelky 
2019/Gyárváros, Györ, Maďarsko 

- - 1/420 - 

Tvorivé dielne/Medzinárodný deň 
Dunaja 

- - 2/28 - 

Maľovanie a zdobenie - - 2/78 - 

Maľovanie enkaustickou 
technikou 

- - 1/30 - 

Pletenie košíkov z novinového 
papiera 

- - 1/20 - 

Plstenie - - 1/34 - 

Maľovanie akrylom na plátno - - 1/30 - 

Výroba figúrok z odpadového 
materiálu 

- - 1/20 - 

Maľovanie akrylom  - - 1/20 - 

Maľovanie na textil - - 5/118 - 

Navliekanie korálok - - 5/128 - 

Dekupáž - - 3/8 - 

Práca s hlinou - - 3/78 - 

Práca na hrnčiarskom kruhu - - 4/100 - 

Maľovanie na hodváb - - 5/118 - 

Reminiscencie Trnavskej palety 1/400 - - - 

Považie – výstava výtvarných diel 
A. Majerníka 

1/450 - - - 

KreaTiviTa – Vesmírne inšpirácie 
– výstava výtvarných diel Jozefa 
Minárika 

1/500 - - - 

Štefánikov kraj – výstava fotografií 
Milana Marôneka 

1/750 - - - 

Jaroslav Áč – autorská výstava 
výtvarných diel 

1/850 - - - 

Reminiscencie Trnavského 
objektívu 

1/450 - - - 

Michal Sivko – výber z tvorby 1/300 - - - 

Trnavská brána vo fotografii 1/1100 - - - 



 

 

 

 

 

Silvia Vargová – výber z tvorby 1/850 - - - 

Nežná revolúcia objektívom 
Milana Krupčíka 

1/350 - - - 

Trnavský objektív 2019 1/1200 - - - 

Trnavská paleta 2019 1/2400 - - - 

Jarmok ľudových výrobcov pri 
Zvonici 

1/500 - - - 

Malí majstri 1/50 - - - 

Malí remeselníci 1/252 - - - 

Výtvarná Senica 2018/2019 - - - 1/459 

Jaroslav Salay  - - - 2/274 

Ja, Milan Rastislav Štefánik - - - 1/560 

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 
1920) 

- - - 1/530 

Mníchovská dohoda - - - 1/320 

Slovenské národné povstanie - - - 1/220 

SNP v našom regióne - - - 1/380 

Náhlikova Senica 2019 - - - 1/420 

AMFO 2019 - - - 1/385 

OBJEKTIV 2018, VP ČR - - - 1/240 

OBJEKTIV 2018, Ratíškovice ČR - - - 1/310 

LIDÉ V POHYBU, VP ČR - - - 1/250 

KONTAKT HODONÍN - - - 1/280 

OBJEKTIV 2019 - - - 1/340 

VTEDY / TEHDY - - - 1/220 

Vianočné zvyky a kreatívne 
tvorenie 

- - - 8/163 

Iné Divad. predstav. DDS Za šecki 
drobné  

- 1/150 
- - 

Stretnutie neprofesionálnych 
výtvarníkov 

- 1/20 
- - 

Šopornanský fašanek 2019  - 1/650 - - 

Festival svetla a tieňa Trnava 
2019 

1/1200 - - - 

Slovenský deň kroja 1/70 - - - 

Verešvárske dedičstvo 1/300 - - - 

Vianočné trhy v Dolnom Dubovom 1/250 - - - 



 

 

 

 

 

Inaugurácia riaditeľov kultúry 
TTSK 

1/100 - - - 

Inaugurácia riaditeľov v sociálnej 
oblasti 

1/100 - - - 

XII. ročník Župnej paralympiády 
TTSK 

1/250 - - - 

Deň úcty k starším 1/200 - - - 

 Medzinárodný deň dobrovoľníkov  - - 1/34 

SPOLU* 30/20.142 30/8.805 73/11.850 33/7.625 

 *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 zamestnancov 
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 30 - - 

GOS - - - - - - 

ŽOS 1 50 1 25 - - 

 

Evidencia súborov ZUČ za rok 2019 
Okres Osveta Počet súborov Počet členov Počet jednotlivcov 

Trnava TOS 65 1.265 298 



 

 

 

 

 

Hlohovec TOS 14 311 109 

Piešťany TOS 24 550 144 

Senica ZOS 17 215 442 

Skalica ZOS 9 130 330 

Galanta GOS 46 854 78 

Dunajská Streda ŽOS 43 720 130 

Spolu 218 4.045 1.531 

 

Ostatné činnosti osvetových  stredísk za roky 2017 - 2019 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

TOS 6 6 6 
42/autorských 

článkov 
36/autorských 

článkov 
26/autorských 

článkov 

ZOS 10 12 
12 54/autorských 

článkov SK 
58/autorských 

článkov SK 
64/autorských 

článkov SK 

GOS 9 8 5 
35 /autorských 

článkov 
a prekladov HU 

41 /autorských 
článkov 

a prekladov HU 

45 /autorských 
článkov 

a prekladov HU 

ŽOS 4 6 

 
 
 
 
5 

51/ prekladov HU 
51/autorských 

článkov SK 
 

40/autorských 
článkov SK 

40/prekladov HU 

55/autorských 
článkov 

55/prekladov 
12/prekladov 

webstránka TTSK 
30/prekladov 

webstránka MsÚ 
Dunajská Streda 

 

 

Metodicko - poradenská činnosť za rok 2019* 
Žáner Názov a zameranie TOS GOS ŽOS ZOS 

Hodnotiace 
a rozborové 
semináre 

Hodnotiace a rozborové semináre ZUČ - 13/307 - - 

Hodnotiace a rozborové semináre ZUČ - - 14/245 - 

Hodnotiace a rozborové semináre 
k okresným súťažiam Putujeme za ľudovou 
piesňou 

3/194 - - - 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej súťaži Detský folklórny festival  

1/40 - 
- 

- 

Hodnotiaci a rozborový seminár ku krajskej 
súťaži Šaffova ostroha 

1/4 - - - 

Hodnotiace a rozborové semináre 
k obvodným, okresným, regionálnym 
a krajskému kolu súťaže Hollého pamätník 

19/429 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár ku krajskej 
súťaži Malá krajská scénická žatva 

1/58 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej a krajskej súťaži Cineama 
2019 

2/110 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej súťaži Trnavský objektív 

1/130 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej súťaži Trnavská paleta 

1/140 - - - 

Hodnotiaci a rozborový seminár regionálnej 
súť.prehliadky neprof. Divadiel trnavského 
regiónu 

1/65 - - - 

Hodnotiace odborné semináre pri 
obvodných súťažiach Hurbanov pamätník, 
umelecký prednes 

- - - 5/186 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej 
súťaži Senické zrkadielko Anky 
Gamanovej, detská dramatická tvorivosť 

- - - 1/6 

Hodnotiace odborné semináre pri 
okresných súťažiach Hurbanov pamätník, 
umelecký prednes, divadlá poézie 

- - - 2/87 

Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej 
súťaži Senická divadelná jar, detská 
dramatická tvorivosť 

- - - 1/7 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej 
súťaži Timravina studnička, umelecký 
prednes 

- - - 1/34 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej 
výstave Výtvarná Senica 2019, výtvarná 
tvorba 

- - - 1/26 



 

 

 

 

 

Hodnotiaci odborný seminár pri Regionálnej 
súťažnej prehliadke detských folklórnych 
súborov, ľudových hudieb, speváckych 
skupín a sólistov okresov Senica a Skalica, 
folklór 

- - - 1/22 

Hodnotiaci odborný seminár pri Súťažnej 
prehliadke detských folklórnych súborov 
Trnavského kraja – Záhorie spieva 
a tancuje, folklór 

- - - 1/10 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej 
výstave Náhlikova Senica 2019, 
fotografická tvorba 

- - - 1/15 

Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej 
výstave AMFO 2019, fotografická tvorba 

- - - 1/20 

Tvorivé 
dielne 

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti - 34/12 - - 

Workshop pre neprofesionálnych 
výtvarníkov a fotografov - seniorov 

- 2/26 - - 

Aktívne starnutie - umel. tvorivé stretnutia - 4/72 - - 

Jar prichádza - 1/45 - - 

Kronika 2019 - workshopy pre kronikárov                - 2/25 - - 

Odborný seminár v oblasti umeleckého 
prednesu  

- 1/12 - - 

Písmo našich predkov/Dni hlaholiky  - - 5/111 - 

Advent – zdobenie medovníkov, vianočné 
oblátky 

- - 6/95 - 

Stretnutie sociálne znevýhodnených 
s tvorivými lektormi 

- - 2/85 - 

Tvorivé stretnutia neprofesionálnych 
výtvarníkov 

4/27 - - - 

Krajinomaľba – výtvarný workshop v plenéri 1/7 - - - 

Malí majstri – detská tvorivá dielňa 1/50 - - - 

Malí remeselníci 1/252 - - - 

Tvorivý filmový workshop na tému 
„Počítačová animácia“ 

1/23 - - - 

Tvorivý filmový workshop spojený 
s besedou s tvorcom Mgr. art.Martinom 
Snopekom 

1/25 - - - 



 

 

 

 

 

Tvorivý filmový workshop s Mgr. Art 
Tomášom Danayom 

1/45 - - - 

Beseda s filmovým tvorcom Mgr. Lukášom 
Šafářom 

1/26 - - - 

Beseda s filmovým tvorcom Mgr. Dušanom 
Blahútom 

1/43 - - - 

Beseda s filmovým tvorcom Michalom 
Knitlom 

1/27 - - - 

Tvorivé stretnutie „Od textu k inscenácii“ 1/20 - - - 

Vánoce po starém - - - 1/22 

Ja, Milan Rastislav Štefánik - - - 17/400 

SNP v našom regióne - - - 25/650 

Fotografický workshop LIDÉ V POHYBU - - - 2/24 

Ostatné 
metodicko-
poradenské 
služby 

Koordinácia, usmerňovanie a metodické 
poradenstvo   

- 86/215 - - 

Práca v odborných komisiách a redakčných 
radách 

- 7/44 - - 

Ostatné metodicko-poradenské služby - 8/8 - - 

Koordinácia, usmerňovanie a metodické 
poradenstvo 

- - 24/441 - 

Exkurzie do vybraných audio-vizuálnych 
médií + (Pezinský alternatívny festival, 
„Créme de la créme“, Festival Áčko 
Bratislava) 

4/104 - - - 

Folklór – tradičný ľudový odev, tanec 
a hudba 

- - - 1/20 

Metodická pomoc pri písaní projektov pre 
OZ a súbory 

- - - 12/18 

Poradenstvo a pomoc študentom pri písaní 
bakalársky a diplomových prác – osobne  

- - - 4/4 

SPOLU 48/1.819 158/766 51/977 77/1.551 

 *uvádzať počet seminárov / počet účastníkov 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Kultúrno – výchovná činnosť za rok 2019* 
Oblasť Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Zdravotná 
výchova 

Zdravotná osveta pre širokú verejnosť     - 2/90 - - 

Kto čo vie? - 1/60 - - 

Deň narcisov   - 1/20 - - 

Motivačné stretnutia pre zdravotne 
ohrozené skupiny 

- - 9/109 - 

Viem čo zjem – Zdravý životný štýl 8/153 - - - 

Zdravý životný štýl 3/104 - - - 

Deň zdravia Dolné Dubové 1/84 - - - 

Prosociálna 
výchova 

Výchovno-vzdelávacie podujatie - 1/43 - - 

Prevencia nelátkov. závislostí 
- 

8/248 
 

- - 

Prečo som na sveta rád/rada - 1/500 - - 

Drogy a závislosti - - 4/145 - 

Šikana a kyberšikana - - 2/106 - 

Bezpečne na cestách - - 6/276 - 

Póla radí deťom - - 14/432 - 

Bezpečne na internete - - 1/65 - 

Kriminalita mládeže - - 1/26 - 

Obchodovanie s ľuďmi - - 2/55 - 

Prevencia fajčenia 2/51 - - - 

Prevencia alkoholu 4/133 - - - 

Fetálny alkoholový syndróm 2/46 - - - 

Drogová prevencia 4/149 - - - 

Nelátkové závislosti 2/40 - - - 

Týždeň drogovej prevencie a sociálno – 
patologických javov 

5/131 - - - 

Rómska 
tématika 

Seminár rómskeho folklóru - - 10/62 - 

Medzinárodný deň Rómov/prehliadka 
rómskych talentov 

- - 1/363 - 

Environmentálna 
výchova 

XII. Studňa Európy – zachráň živú vodu 
– vyhodnotenie, slávnostné ocenenie 

- - 1/21 - 

XIII. Studňa Európy – zachráň živú vodu - - 1/25 - 

Svetový deň životného prostredia - - 1/17 - 

Svetový deň vody - - 1/19 - 



 

 

 

 

 

Svetový deň Zeme - - 1/94 - 

Medzinárodný deň Dunaja - - 1/28 - 

Počítame bociany - - 1/67 - 

Workshop Ekocentra Šardice - - - 1/52 

EKOTP Park  - - - 1/1.320 

Vitaj leto  - - - 1/2.300 

Odpadáčik výchova k triedeniu 
a minimalizácii odpadu 

- - - 1/ 432 

Iné Čo vieš o hviezdach? - 1/9 - - 

Bezpečne na prázdniny - 1/43 - - 

Holokaust v Seredi - 23/565 - - 

Učme sa tolerancii - 35/780 - - 

November ´89 - 2/200 - - 

Začnime s vysťahovaním - 1/300 - - 

História na dlani  - 1/15 - - 

Voľby do EU parlamentu 2019 na 
Slovensku 

- - 1/60 - 

Strollering – Preteky kočíkov 1/250 - - - 

Deň narcisov 1/2.000 - - - 

Prednáškové popoludnie  3/329 - - - 

Československá mena a sústava 
platidiel 1918 – 1939 

- - - 1/48 

Mobilizácia československej armády 
v roku 1938 na Záhorí 

- - - 1/28 

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 
1920) 

- - - 1/44 

Lásky Milana Rastislava Štefánika - - - 1/32 

Kolónkari Kolónkarom - - - 1/180 

Oslavy 100. výročia založenia 
organizovaného včelárstva v Senici 

- - - 1/180 

Lesk a mat hodvábu v Senici - - - 1/400 

Stretnutie s históriou - - - 1/58 

Exkurzia po stopách M.R.Štefánika  - - - 1/32 

SPOLU 36/3.470 78/2.873 58/1.970 13/5.106 

 *uvádzať počet aktivít  / počet účastníkov 
 



 

 

 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov osvetových stredísk z dotačných schém za roky 2017 - 2019 

Organizácia 
Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

GOS 23 18 13 65.210 49.530 36.700 21 13 11 30.020 24.600 19.900 

TOS 12 12 12 32.890 62.670 81.290 10 11 8 19.200 34.950 19.800 

ZOS 6 7 9 14.216 17.370 18.790 6 7 7 10.750 10.830 8.450 

ŽOS 9 14 11 22.710 34.269 42.082 7 9 8 13.200 14.450 16.772 

SPOLU 50 51 45 135.026 163.839 178.862 44 40 34 73.170 84.830 64.922 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVEZDÁREŇ 

• HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
V HLOHOVCI 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 23.504  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 840  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: 10,5  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 970,89 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  192.126 € 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  -  
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  -  
 
Tržby a vlastné výnosy:  33.092,68 €   
  
Príspevok zriaďovateľa KV:   93.028 € 
  
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  70.000 € 
 70.000 € projekt Interreg SK/CZ 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  3.500 € 



 

 

 

 

 

 

   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:  
riaditeľ:  do 30.4.2018 Mgr. Jozef Krištofovič 
 od 1.5.2020 Mgr. Karol Petrík 

           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 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 100 .24 100.024 84.196,51 84,18% 

620 Odvody 34.621 34.621 30.651,10 88,53% 

630 Tovary a služby 36.600 44.505 61.219,83 137,55% 

640 Bežný transfer 1.036 1.036 4.118,56 397,54% 

SPOLU 172.281 180.186 180.186 100% 

 

Príspevok zriaďovateľa  - kapitálové výdavky 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov HaP za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 24.000 23.028 95,95% 

HIM - 70.000 70.000 100% 

SPOLU - 94.000 93.028 98,97% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov HaP za rok 2019 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Rekonštrukcia 
strechy a stropu 
administratívnej 
budovy 

23.028 - - - - 

SPOLU 23.028 - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 
Tržby a vlastné výnosy    33 092,68 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov HaP z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

 Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR 

Zvyšovanie 
exaktných, 
prírodovedných 
a technických 
kompetencií 
študentov 
stredných 
a vysokých škôl 
na slovensko-
českom 
pomedzí 

70.000 70.000 3.500 KV 

SPOLU BV - -  

SPOLU KV 70.000 3.500  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe hvezdárne a planetária 
 

Objekty v správe HaP za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

4 

Planetárium - - 

Hvezdáreň - - 

Kupola - - 

Pozorovací 
domček 

- - 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 

Objekty v nájme HaP za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky HaP v m2 za rok 2019 
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 2019 sa uskutočnilo celkovo 
416 exkurzií s počtom návštevníkov 23.304.  
Exkurzie pre verejnosť sú určené pre individuálnych záujemcov, organizujú sa 2-3 krát 
mesačne. V roku 2019 ich bolo 21 s počtom účastníkov 1 192.  
 

Exkurzie v HaP za rok 2019 
Mesiac Školy Verejnosť Spolu 

Exkurzie 
pre školy 

Počet 
účastníkov 

Exkurzie 
pre 

verejnosť 

Počet 
účastníkov 

Počet  
exkurzií 
spolu 

Počet 
účastníkov 

spolu 

Január 15 398 2 112 17 510 

Február 19 629 2 100 21 729 

Marec 30 1.110 1 50 31 1.160 

Apríl 38 1.103 0 0 38 1.103 

Máj 37 1.020 0 0 37 1.020 

Jún 40 879 0 0 40 879 

Júl 7 453 2 120 9 573 

August 6 179 1 70 7 249 

September 32 566 2 120 34 686 

Október 82 2.277 4 230 86 2.507 

November 59 1.894 4 226 63 2.120 

December 30 1.144 3 164 33 1.308 

SPOLU 395 11.652 21 1.192 416 12.844 

 

Súťaže 
 

Vesmír očami detí – regionálne kolo súťaže 
organizátor: HaP 
miesto realizácie: Hlohovec 
výstup: výstava  
počet zúčastníkov: 44  
 
Súťaž je organizovaná pre žiakov z okresov 
Trnava, Hlohovec a Piešťany. Po vyhodnotení 
súťaže bola vo Vlastivednom múzeu 
v Hlohovci nainštalovaná výstava z najlepších 
prác.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Čo vieš o hviezdach –  regionálne a krajské 
kolo 
organizátor: HaP 
miesto realizácie: Hlohovec 
výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
 
Je to vedomostná súťaž z oblasti astronómie, 
astrofyziky a kozmonautiky organizovaná 
Slovesnkou ústrednou hvezdárňou 
v Hurbanove. Okresné kolá a krajské kolo TTSK zabezpečuje HaP v Hlohovci. Súťaží 
sa v troch kategóriách. Výhercovia krajského kola postupujúci do celoštátneho kola. 
Súťaž je organizovaná už vyše 40 rokov.  
 
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 2019 bolo z nášho územia možné pozorovať úplné zatmenie 
Mesiaca 21.1.2019, a čiastočné zatmenie 16.7.2019. Dňa 11.11.2019 nastal prechod 
Merkúra popred slnečný disk.  
 

Popularizačné pozorovania v HaP za rok 2019 
Mesiac Počet pozorovaní Počet účastníkov 

Január 17 398 

Február 21 629 

Marec 31 1.001 

Apríl 38 860 

Máj 37 780 

Jún 40 779 

Júl 9 353 

August 7 179 

September 34 520 

Október 86 1.977 

November 63 1.794 

December 33 1.190 

SPOLU 416 10.460 

 

Semináre 
 

V roku 2019 boli zorganizované  3 astronomické semináre - Csereho astronomické 

dni, Hlohovská astrofotografia, Stelárna astronómia. Zúčastnilo sa ich 90 účastníkov 

a prednášali také osobnosti ako napr. Dr. J. Grygar, prof. Z. Mikulášek, Ing. Martin 
Myslivec a ďalší.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Czereho astronomické dni (22.2.2019) 
miesto konania: Hlohovec 
organizátor: HaP Hlohovec 
počet účastníkov: 20 
 
Podujatie má charakter krátkeho semináru 
pre odbornú a laickú verejnosť. 
Návštevníci sa dozvedia najnovšie 
informácie z oblasti 
astronómie, astrofyziky a kozonautiky, so 
zameraní na kozmológiu a relativitu. Seminár je organizovaný už viac ako 12 
rokov.  
 

 Hlohovská astrofotografia (5. – 
7.4.2019) 
miesto konania: Bezovec 
organizátor: HaP Hlohovec 
počet účastníkov: 35 
 
Podujatie organizuje HaP ako 
medzinárodné stretnutie a workshop pre 
záujemcov o získavanie kvalitných 
fotografií hviezdnej oblohy a hlbokého 
vesmíru. Za obdobie svojej existencie 
získal reputáciu najlepšej astrofotografickej vzdelávacej akcie na Slovensku. 
Workshop sa organizuje za účelom vzdelávania v oblasti optiky a astrofotografie 
už 11 rokov, posledné 2 razy v prírodnej lokalite Bezovec pri Piešťanoch. 
 

 Stelárna astronómia (31.5. – 2.6.2019) 
miesto konania: Bezovec 
organizátori: HaP, Slovenská 
astronomická spoločnosť 
počet účastníkov:35 
 
Stelárny seminár je stretnutie odbornej 
a laickej verejnosti, kde sa formou 
prednášok a diskusií navzájom informujú 
odborníci o svojich výsledkoch v oblasti 
výskumu premenných hviezd, vzniku 
a vývoja vesmíru, relativity a príbuzných oblastí. Záíroveň informujú laickú 
verejnosť o najnovších svetových poznatkoch z daných oblastí. Seminár sa 
organizuje v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou už 54 rokov 
v prírodnej lokalite Bezovec pri Piešťanoch. 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Dni otvorených dverí 
 
 Deň astronómie (23.3.2019) 

miesto konania: Hlohovec 
organizátori: HaP 
počet účastníkov: 110  

 
Účastníci absolvovali program v planetáriu 
v trvaní 2 hodín a pozorovania Slnka, vo 
večerných hodinách na oblohe sa 
pozorovali hviezdy, galaxie a hmloviny. 

 
 

 

Prednášky 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
V roku 2019 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 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre pedagógov 
 

- 
 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých a žiakov stredných škôl 

 
 SŠ okres Galanta - príprava súťažiacich na súťaž ČO VIEŠ O HVIEZDACH – 

dejiny astronómie, slnečná sústava, vesmír, hviezdy (Mgr. V. Karlovský)) 
 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 
- 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 

 
Partnerstvá 

 
Partnerstvá HaP 

 Počet 
partnerstiev 

Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

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

4 

SUH Vedecko – výskumná 
a publikačná činnosť v oblasti 
pozorovania Slnka. 

Gymnázium puchov Projektová a vzdelávacía 
činnosť v rámci projektu 
Interreg VA-SK 

Hvezdáreň Humenné Spoločná astrofyzikálna, 
publikačná a pozorovacia 
činnosť v oblasti premenných 
hviezd 

Vlastivedné múzeum v HC Výstavné priestory pre súťaž 
Vesmír očami detí 

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 3 

Námorná národná 
univerzita v Odese -
Ukrajina 

Spoločná pozorovateľská 
a publikačná činnosť v oblasti 
premenných hviezd 

Slezská univerzita 
v Opave  

Projektová a vzdelávacia 
činnosť v rámci projektu 
Interreg VA - SK 

Gymnázium Valašské 
Klobouky 

Projektová a vzdelávacia 
činnosť v rámci projektu 
Interreg VA - SK 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

3 

SOŠ regionálneho rozvoja 
Rakovice 

Spolupráca pri materiálnom 
zabezpečení významnejších 
spoločenských výročí v roku 

Slezská Univerzita v 
Opave 

Projektová a vzdelávacia 
činnosť v rámci projektu 
Interreg VA - SK 

Gymnázium Valašské 
Klobouky 

Projektová a vzdelávacia 
činnosť v rámci projektu 
Interreg VA - SK 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 

Členstvo v odborných organizáciách 
 

 Slovenská astronomické spoločnosť pri SAV v Tatranskej Lomnici 
výška členského: 15 € 
Slovenská astronomická spoločnosť je prestížna stavovská organizácia 
združujúca odborných a vedeckých pracovníkov, ako aj záujemcov, v oblasti 
astronómie, astrofyziky a príbuzných vied. Členstvo v tejto organizácii nám dáva 
možnosť podieľať sa na tvorbe a príprave spoločných akcií, ako aj uchádzať sa 
o dotácie na organizáciu vlastných odborných a popularizačných aktivít. Vďaka 
tejto spolupráci sme získali podporné finančné prostriedky na organizáciu 
seminárov Czereho astronomické dni a Stelárny seminár, ako aj možnosť 
zúčastniť sa na celoslovenskej konferencii Astronomické Slovensko, konajúcej sa 
25.-28.09.2019 v Danišovciach. 



 

 

 

 

 

ODBORNO-POZOROVAŤEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Pozorovanie premenných hviezd 
Pozorovalo sa 42 nocí 8 hviezd V2069 Cyg, FO Aqr, 
AO Psc, V1084 Her, V 406 Aur, V2306 Cyg, DO Dra, 
V1432Alg 

 

Servisné pozorovania 
Pozorovania Slnka - vizuálne 137 dní digitálna 
fotografia 6 expozícií, kresby – 137 protuberancie 
vizuálne 122 dní 
 
Relatívne číslo slnečnej aktivity za rok 2019 je 3,6, čo 
znamená, že Slnko je v minime svojej aktivity. 

 

Rádioastronomické pozorovania Slnka 
V roku 2019 sa celkovo registrovalo 365 dní a bolo 
zaregistrovaných 8 erupcií importancie  C1.0 až C8.1 
 

Registrácia zemetrasení vertikálnym seizmografom 
V roku 2019 bolo celkovo zaznamenaných 62 väčších zemetrasení v Európe a vo 
svete. 

 

Rádiové pozorovania meteorov 
V roku 2019 boli pozorované 365 dní meteory metódou dopredneho radaru, roje 
Kvadrantidy, Perseidy, Geminidy a Drakonidy. 

 

Patrolné pozorovania 
Je to pozorovanie protuberancií – bolo 122 pozorovacích dní  

 

Pozorovanie zatmení a vzácnych úkazov na oblohe 
V roku 2019 bolo z nášho územia možné pozorovať úplné zatmenie Mesiaca 
21.1.2019, a čiastočné zatmenie 16.7.2019. Pre zlé počasie bolo možné sledovať len 
júlové zatmenie. 11.11.2019 nastal prechod Merkúra popred slnečný disk. Počasie 
bolo nepriaznivé, podarilo sa získať iba jednu fotografiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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  
 Bakala, Pavel; De Falco, Vittorio; Battista, Emmanuele; Goluchová, Kateřina; 

Lančová, Debora; Falanga, Maurizio; Stella, Luigi: Three-dimensional general 
relativistic Poynting-Robertson effect II: Radiation field from a rigidly rotating 
spherical source, Physical Review D, 2019, Vol. 100, Issue 10. 

 DE ROSA, Alessandra et al: Accretion in strong field gravity with eXTP, Science 
China Physics, Mechanics & Astronomy, 2019, SCIENCE CHINA-PHYSICS 
MECHANICS & ASTRONOMY   Volume: 62   Issue: 2   Special Issue: SI     Article 
Number: 029504    

 WATTS Anna L. et al: Dense matter with eXTP, Science China Physics, Mechanics 
& Astronomy, 2019, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY   
Volume: 62   Issue: 2   Special Issue: SI     Article Number: 029503   

 De Falco, Vittorio; Bakala, Pavel; Battista, Emmanuele; Lančová, Debora; 
Falanga, Maurizio; Stella, Luigi: Three-dimensional general relativistic Poynting-
Robertson effect: Radial radiation field, 2019, Physical Review D, Volume 99, 
Issue 2, id.023014 

 BREUS, V.; PETRIK, K.; ZOLA, S. 2019: Detection of white dwarf spin period 
variability in the intermediate polar V2306 Cygni. Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, Volume 488, Issue 4, p.4526-4529 

 BREUS, V. V.; ANDRONOV, I. L.; DUBOVSKY, P.; PETRIK, K.; ZOLA, S.: 
Variability of the Spin Periods of Intermediate Polars: Recent Results, Open 
European Journal on Variable Stars, vol. 197, p. 8-9, 2019 

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
 La Placa, Riccardo; Bakala, Pavel; Stella, Luigi; Falanga, Maurizio: A New 

Approximation of Photon Geodesics in Schwarzschild Spacetime, Research Notes 
of the American Astronomical Society, 2019, Volume 3, Issue 7, article id. 99  

 KARAS, Vladimir; GOLUCHOVA, Katerina; TOROK, Gabriel; HOFER, Adam; 
SRAMKOVA, Eva; BAKALA, Pavel; PETRIK, Karol: Signatures of orbital motion in 
strongly curved space-time of accreting black holes via the upcoming X-ray 
missions, American Astronomical Society, HEAD meeting #17, id.109.18, 2019 



 

 

 

 

 

 
 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.hvezdaren.org  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2009 /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 

 

Návštevnosť webovej stránky HaP za rok 2019 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

148 161.559 45,3 3,22 00:02:37 

 
Sociálne siete  
 
Facebook  
https://www.facebook.com/hvezdaren-a-planetarium-Hlohovec  
 
Instagram - nie 
- 
Iné  
- 
Využívanie médií  

 
 Fraštacké noviny – kalendár podujatí na každý mesiac v roku 
  

Výročné správy organizácie  
Nie  je uverejnená. 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/25 

 Počet oslovených ZŠ/34 

 Počet oslovených SŠ/15 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  Školy boli oslovené za účelom 

pozvania na účasť v súťažiach Vesmír očami detí a Čo vieš o hviezdach.  

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl – školy reagovali 

na oslovenie pozitívne o čom svedčí aj vysoká účasť v obidvoch súťažiach. 

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

správa 

Csereho astronomické dni SLK E - - - 

Hlohovská astrofotografia SLK E - - - 

http://www.hvezdaren.org/
https://www.facebook.com/hvezdaren-a-planetarium-Hlohovec


 

 

 

 

 

Stelárna astronómia SLK E - - - 

Súťaž – Vesmír očami detí SLK E - - - 

Súťaž – Čo vieš o hviezdach SLK E - - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(okrem vedecko-výskumnej činnosti) 

 

 
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  
- 
 

V zahraničí  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej a edičnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v HaP v roku 2019 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného prostredníctvom on-line formulára nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný výklad atď.) 
prostredníctvom on-line formulára 

nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov HaP za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Brno CZE 5.6-7.6.2019 Festival Full Dome, konferencie a prednášky 

2 Brno CZE 21.11.2019 Seminár a školenie k plošnému ozvučeniu 
budov a exteriérov 

3 Opava CZE 27.11-
29.11.2019 

Workshop s prednáškami k programu Interreg 

4 Brno CZE 6.12.2019 Pracovné stretnutie s riaditeľom hvezdárne 
Brno.  

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA ZA ROK 2018 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov HaP za rok 2019 
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 

12 10,5 12 8 1 2 1 970,89 57 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov HaP podľa pohlavia za rok 2019 

 

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 4 1 - - 2 1 - - - - 6 2 

Administratívny pracovníci - 1 - - - 1 - - - - - 2 

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

 

Štruktúra zamestnanosti HaP podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2019 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 3 25 3 25 6 50 

do 10 rokov 1 8,34 - - 1 8,34 

do 15 rokov - - - - - - 

do 20 rokov - - - - - - 

nad 20 rokov 3 25 2 16,66 5 41,66 

SPOLU 7 58,34 5 41,66 12 100 

 
 
 
 
 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov HaP za rok 2019 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - 1 - 1 4 3 

Administratívni pracovníci - 1 1 - - - 

Obslužní pracovníci - - - - - - 

 

Platové zaradenie zamestnancov HaP podľa vzdelania za rok 2019 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 

v platovej triede 
Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 6 5 858 

1.123,33 7 1 1.007 

8 1 1.158 

VŠ I. stupňa - - - - 

SŠ s maturitou 5 2 743 770,5 

6 2 798  

SŠ bez maturity 1 1 307 307 

Základné - - - - 

 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2019 
Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 

rodičovskej dovolenke 

12 1 - - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov HaP za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

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 1 

 
Pohyb pracovných síl 



 

 

 

 

Pohyb pracovných síl v HaP za roky 2017 - 2019 
2017 2018 2019 

prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

- - 8 - - 8 6 2 12 

 
Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Popularizačno-vzdelávacia činnosť HaP za roky 2017 - 2019 
 2017 2018 2019 

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Exkurzie pre školy 302 12.880 283  12.400 416 12.844 

Exkurzie pre individuálnych návštevníkov 24 1.450 22 1.180 2 2 

Súťaže 3 37 3 25 2 60 

Semináre 4 215 4 245 3 90 

Dni otvorených dverí 2 185 3 450 1 110 

Popularizačné pozorovania 165 6.019 220 8.485 416 10.460 

Prednášky 2 96 2 85 - - 

Besedy - - - - - - 

Špecializované akcie - vlastné - - - - - - 

Špecializované akcie - cudzie - - - - - - 

Konferencie - - - - - - 

Tvorivé dielne - - - - - - 

Ostatné - - - - - - 

SPOLU 502 20.882 538 22.870 840 23.504 

 

Edičná a publikačná činnosť HaP za roky 2017 - 2019 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2 2 - - - - 

 

Počet platiacich a neplatiacich návštevníkov HaP za roky 2017 - 2019 

2017 2018 2019 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

12.880 8.002 13.255 9.615 13.823 9.681 



 

 

 

 

Návštevnosť škôl v HaP za roky 2017 - 2019 
Pedagógovia Študenti 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

880 885 885 14.550 15.240 15.835 

 

Odborno-pozorovateľská činnosť HaP za roky 2017 – 2019 
Rok Vizuálne pozorovania slnka Vizuálne pozorovania protuberácií na slnku 

2017 150 141 

2018 148 132 

2019 137 122 

 
Vedecko-výskumné úlohy HaP za roky 2017 - 2019 

Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2 2 2  3 3 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov HaP z dotačných schém za roky 2017 - 2019 

Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 1 3 3.060 105.000 606.093,94 1 1 1 3.060 105.000 70.000 

 
 


