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• 18 ORGANIZÁCIÍ 
 
 

• 23.071  PODUJATÍ 
 
 

• 332.688  NÁVŠTEVNÍKOV 
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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. 
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FINANCOVANIE ORGANIZÁCIÍ 
KULTÚRY V ROKU 2020 

 
      

Bežné výdavky v roku 2020 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2020 7.466.113 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2020 7.854.541 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2020 

307.390 + 

 

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 2020 navýšené 
o sumu 388.428 €. 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 2020 – 318  zamestnancov,  
priemerná mzda bola 984,85€. 
 

Porovnanie výšky pridelených príspevkov – bežných výdavkov na činnosť 
organizácií v rokoch 2002 - 2020 

2002 2 480 946,7 2012 4 290 602 

2003 2 646 916,3 2013 4 092 080 

2004 2 832 083,6 2014 4 278 164 

2005 2 971 320,5 2015 4 533 598 

2006 3 292 637,6 2016 5 429 646 

2007 3 950 308,7 2017 5 628 734* 

2008 4 187 811,2 2018 5.900.909,9* 

2009 4 911 681 2019 7.083.470* 

2010 4 012 234 2020 7.854.541 

2011 3 973 900   

* údaj je aj s kofinancovaním BV 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020 bol pre kultúrne organizácie 
schválený  vo výške 1.195.200 €. Počas roka 2020 boli kapitálové príspevky kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK navýšené o sumu 76.230 €.  

Tieto zdroje pokryli: rekonštrukciu fasády a vzduchotechniku Divadla Jána 
Palárika v Trnave, rekonštrukciu detskej herne v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, 
kúpu Biblioboxu Galantskej knižnice, dobudovanie EZS a EPS Balneologického 
múzeua Imricha Wintera v Piešťanoch, rekonštrukciu mlyna v Dolných Salibách – 
Vlastivedné múzeum v Galante, III. etapu rekonštrukcie Robotníckeho domu 
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Vlastivedného múzea v Hlohovci, rekonštrukciu fasády Záhorského múzea v Skalici, 
Projektovú dokumentáciu na revitalizáciu vstupných priestorov Západoslovenské 
múzeum v Trnave, rekonštrukciu Vlastivedného domu v Šamoríne – Žitnoostrovského 
múzea v Dunajskej Strede, nákup zbierok a rekonštrukciu strechy prístavby 
Koppelovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave, nákup zbierok, projektovú 
dokumentáciu na adaptáciu podrovia Kaštieľa Machatka a rekonštrukciu 
elektroinštalácie Záhorskej galérie v Senici, statické zabezpečenie základov pod 
ďalekohľadom Hvezdárne a plantária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. 
 

Kapitálové výdavky v roku 2020 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2020 945.200 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2020 1.271.430 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2020 

24.200 +  

 

Porovnanie výšky pridelených kapitálových výdavkov pre odvetvie kultúry 
v r. 2002-2020 

2002 1 030 272,9 2012 39 006 

2003 623 647,35 2013 126 937 

2004 409 612,96 2014 37 227,37 

2005 179 512,71 2015 68 825 

2006 324 868,88 2016 354 941 

2007 325 698,73 2017 1 383 461* 

2008 650 268,87 2018 726.029,35* 

2009 145 958,24 2019 523.63568* 

2010 23 809 2020 1.271.430 

2011 139 019   

* 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.  
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DIVADLÁ 

• DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V 
TRNAVE 
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• 3 PREMIÉR 
 
 

• 97  PREDSTAVENÍ 
 
 

• 11.855  NÁVŠTEVNÍKOV 
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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 68 pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 881 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  1.666.986 € 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:       8.770 € 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:               0 € 
 
Tržby a vlastné výnosy:   135 317 €   
  
Príspevok zriaďovateľa KV:   293 810 € 
  77.851 € rekonštrukcia vzduchotechniky, inštalácia chladiaceho zariadenia 
 215.959 € rekonštrukcia fasády divadla z Divadelnej ulice   
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV:         0.00 € 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:              0 € 
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   DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE 
 

      Hlavná budova 
 



12 

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave 

 
adresa sídla: Trojičné námestie 2 
tel.: 033/5511 353 
e-mail: divadlotrnava@zupa-tt.sk  
web: www.djp.sk  
https://www.facebook.com/djptrnava/  
https://www.instagram.com/djptrnava/  
zriaďovacia listina č. 1345. zo dňa 01.04.2002 
rok založenia organizácie: 1974 
riaditeľ:  do 20.7.2020 Mgr. art. Zuzana HEKEL (toho času MD) 
 od 21.7.2020 Mgr. art. Juraj BIELIK, Art.D., poverený riadením 

 

Divadlo svoju činnosť zabezpečuje v súlade so zákonom č. 103/2014 Z. z. o divadelnej 
činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Divadelnú budovu dalo v roku 1831 postaviť mesto. Na jej priečelí je dodnes latinský 
nápis Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis (Tento dom Tálie 
postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). Budova Trnavského mestského divadla, ktorá 
je najstaršou zachovanou budovou tohto druhu na Slovensku, prešla viacerými 
vonkajšími a vnútornými prestavbami. Ako prvé profesionálne divadlo v Trnave 
pôsobilo v rokoch 1960 – 1965 Krajové divadlo Trnava. Po jeho zániku žilo divadlo 
v meste najmä zásluhou ochotníkov. V roku 1974 sa konštituovalo v meste 
profesionálne činoherné zájazdové Divadlo pre deti a mládež a špecializovalo sa na 
tvorbu pre detského a mládežníckeho diváka. V roku 1990  bolo premenované na 
Trnavské divadlo.  
Divadlo, ktoré sa na základe rozhodnutia svojho zriaďovateľa Krajského úradu 
v Trnave premenovalo od 1. 1. 2002 na Divadlo Jána Palárika v Trnave, má 
v súčasnosti vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých aj pre deti. Mnohé 
inscenované predlohy vznikajú priamo v divadle ako pôvodné scenáre, dramatizácie 
prozaických textov alebo podstatné úpravy hier. V roku 2003 bol otvorený nový hrací 
priestor - Divadelné štúdium a v starých klembových pivniciach pod divadlom boli 
vybudované nové priestory centrálnej šatne pre divákov. 
Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). 
 
Územná pôsobnosť: Divadlo Jána Palárika v Trnave prezentuje svoju činnosť v sídle 
divadla a na území  celej Slovenskej republiky formou zájazdov. Poskytuje priestor na                                     
prezentáciu aj iným profesionálnym divadelným súborom.  
 
Špecializácia: Divadlo Jána Palárika v Trnave je kultúrna a umelecká ustanovizeň, 
právnická osoba – príspevková organizácia, ktorej hlavným predmetom činnosti je 
utváranie podmienok na vznik a šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre 
deti a mládež, ako aj dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:divadlotrnava@zupa-tt.sk
http://www.djp.sk/
https://www.facebook.com/djptrnava/
https://www.instagram.com/djptrnava/
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov DJP za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 952.547 975.860 904.325 92,67 

620 Odvody 336.030 336.030 296.314 88,18 

630 Tovary a služby 100.167 344.324 460.189 133,65 

640 Bežný transfer 0 10.772 6.158 57,17 

SPOLU 1.388.744 1.666.986 1.666.986 100,00 

  
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov DJP za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 422.200 363.400 215.959 47,26 

HIM 0 88.800 77.851 99,97 

SPOLU  452.200 293.810 64,97 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov DJP za rok 2020 
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 € 

Rekonštrucia fasády 
divadla, II.etapa z 
Divadelnej ulice, 
umelecko-remeselné 
práce 

215.959 - 

Rekonštrukcia 
vzduchotechniky v 
divadle, nákup a 
montáž 
chladiacich 
jednotiek, 
projektová 
dokumentácia 

77.851 - 

SPOLU 215.959 -  77.851 - 

 
Tržby a vlastné výnosy    135.317  € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov DJP z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPÚ Futbal 29.750 7.000 5.950 BV 

2 MKSR Kultúrne poukazy  1.770 0 BV 
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SPOLU BV 8.770 5.950  

SPOLU KV 0 0  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe divadla 
 

Objekty v správe DJP za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

  nemá nemá 

Budova divadla 1  - - 

Dielne 1  - - 

 

Objekty v nájme DJP za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

 Nemá v nájme 0 0 

 

Priestorové podmienky DJP v m2 za rok 2020 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ČINNOSŤ DJP 
 

 

Premiéry 
 

Les 
autor:  Alexander Nikolajevič Ostrovskij 
réžia: Vladimír Strnisko 
dátum premiéry: 7.2.2020 
 
Znamenitá komédia z pera ruského klasika A. 
N. Ostrovského patrí ku klenotom svetovej 
dramatickej tvorby. Dej nás zavedie na 
veľkostatok v cárskom Rusku, kde žije bohatá 
vdova Gurmyžská. Navonok pôsobí ako 
nonšalantná dáma, no v skutočnosti je ochotná obetovať čokoľvek, len aby získala 
srdce mladučkého šľachtica Bulanova. 
 

Veľryba Gréta 
autor:  Andrea Gregušová, Lucia Mihálová 
réžia: Jan Janča 
dátum premiéry: 25.9.2020 
 
Rozprávka o veľrybe Gréte je v regáloch 
kníhkupectiev len dva roky, no už si získala 
srdcia mnoho malých čitateľov. A keďže jej 
príbeh je nesmierne hravý, citlivý, zábavný, 
napínavý i poučný, rozhodli sme sa ho preniesť 
na naše javisko. Veľryba Gréta je speváčka, ktorá jedného dňa stratí hlas. Ako sa to 
mohlo stať? To je záhada, ktorú sa Gréta spolu s kamarátmi rozhodne rozlúčtiť. 

 
Futbal alebo Bílý andel v pekle 
autor:  Daniel Majling, Michal Jánoš 
réžia: Ján Luterán 
dátum premiéry: 4.12.2020 
 
Na divadelné dosky sme priniesli po prvýkrát 
kultúrno-športový fenomén nášho mesta – 
FUTBAL. Inšpiráciou k vzniku hry Futbal alebo 
Bílý andel v pekle je futbalový zápas medzi 
Trnavou a Rimavskou Sobotou, ktorý sa 
uskutočnil v sezóne 1996/1997. Trnavskí futbalisti nevysvetliteľne prehrali a stratili 
nárok na majstrovský titul. Doteraz zostal tento zápas visieť v dejinách trnavského 
futbalu ako veľká krivda. Prehrala Trnava oprávnene alebo sa do boja o titul primiešali 
úplatky? Mali v tom prsty Košice, ktoré vďaka prehre Spartaku získali majstrovský titul? 
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Rekapitulácia výkonov 
 

Vlastné predstavenia DJP v roku 2020 
Názov predstavenia Reprízy celkom Návštevnosť Tržby v € 

Tri letušky v Paríži 4 385 5.163 

Ach tie ženy, ach tí... 3 373 3.623 

Mlynárkin pytač 4 829 4.944 

Na gut, začíname 4 478 2.094 

Malý princ 1 228 1.533 

Sluha dvoch pánov 4 657 8.303 

Ťapákovci 2 442 3.804 

Veľký Gastby 2 418 6.014 

Modrý vták 1 252 1.458 

Rodinný parlament 2 323 3.718 

Neprebudený 1 248 1.920 

Kopanec 3 187 1.110 

Drahý špás 4 550 6.873 

Kompletný Shakespeare 6 581 3.861 

Protokol 1 78 886 

Matky 2 227 2.022 

Nemá trieda 7 220 400 

Tanec smrti 3 265 2.280 

Traja tučniaci 3 536 2.204 

Temperamenty 5 528 1.436 

Les 8 1.260 12.030 

Čítam, či tu 1 26 52 

Rozprávkové dobrodružstvá 2 43 172 

Tvorivé dieľne 1 21 63 

Pred oponou 1 50 - 

Veľryba Gréta 5 423 2.000 

Stagestream 1 30 - 

Futbala alebo bílý andel ... 5 499 4.397 

Divadelný ples 1 84 4.896 

SPOLU 87 10.241 87.256 

 
 

Cudzie predstavenia v roku 2020 
Hosťujúci súbor Počet 

predstavení 
Návštevnosť Tržby  

Art Music Orchestra Červeník /Trojkráľový 
koncert/ 

1 231 2.748 

Havran a Heriban /talkshow/ 2 149 795 

Div. Aréna Bratislava /Írska kliatba/ 1 245 4.883 

MSD Žilina /Vedľajšie účinky/ 1 115 980 

WAXWING THEATRE /ČR/ 
/Smysl kura/ 

1 60 294 

Staré divadlo Nitra /Dlhý, Široký 
a Bystrozraký/ 

1 155 1.079 

Teáter Komika Levice /Prasiatko Pigi 
a jeho dobrodružstvá/ 

1 27 135 

Teáter Komika Levice /Oškvarok 
a Omrvinka/ 

1 34 170 

Herci z Hrnca Hrnčiarovce nad Parnou 
/Zase tí najmúdrejší/ 

1 98 490 

SPOLU 10 1.114 11.574 
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Zájazdové miesta za rok 2020 

 
Názov predstavenia  

 
Miesto 

 
Termín 

 
Návštevnosť  

Nemá trieda          /10.00 h/ Gymnázium Malacky 29.01.2020  35 

Nemá trieda          /11.30 h/ Gymnázium Malacky 29.01.2020  35 

Nemá trieda          /9.00 h/ Gymnázium Šamorín 09.03.2020 30 

Nemá trieda          /11.00 h/  Gymnázium Šamorín 09.03.2020 30 

Kompletný Shakespeare MsD Žilina 03.03.2020 320 

Traja Tučniaci Dom umenia Piešťany 30.09.2020 250 

 

 

Podujatia realizované formou prenájmov za rok 2020 
Názov podujatia Počet Termín  Organizátor  

Oceňovanie športovcov školy 
1 29.01 

Stredná športová škola J. Herdu 
Trnava 

Pocta Dušanovi Nebylovi 1 13.02 STK Dušana Nebylu 

Predstavenie ochotníckeho divadla 1 18.02. Divadlo Na trakoch Trakovice 

Detská dramatická tvorivosť 
-súťažná prehliadka 

1 27.02 TOS 

Otvárací koncert Trnavskej hudobnej 
jari /bez divákov/ 

1 16.05. Bachova spoločnosť Trnava 

Herecké legendy 1 30.11. RTVS 

SPOLU 6   

 

Spoločenské podujatia v roku 2020* 
Názov podujatie Počet Termín spoluorganizátor  

Týždeň slovenských knižníc 1 2.03. TTSK, Knižnica J.Fándlyho 

Valné zhromaždenie zoskupenia EZUS 1 23.06. TTSK 

Mladý záchranár Trnavskej župy 1 22.09. TTSK  

Oceňovanie TTSK 1 29.09. TTSK 

Slávnostný galavečer k vyhláseniu výsledkov 
ankety ROMA SPIRIT /bez divákov/ 

1 28.11. TTSK, RTVS 

SPOLU 5 
  

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

združeniami 

 

Rekapitulácia realizovaných podujatí za rok 2020  
Vlastné 

predstaveni
a 

Cudzie 
predstaveni

a 

Zájazdové 
predstavenia 

Spoločensk
é podujatia 

Podujatia 
realizované 

formou 
prenájmu 

 
   SPOLU 

Počet 81 10 6 5 6 108 

Návštevnosť 9.541 1.114 700 210 670 12.235 

Tržby v € 
/vstupné/ 

84.556 11.574 2.700 - - 98.830 

 

Rekapitulácia podujatí za roky 2015 – 2020 
 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 

2020 81 10 6 5 6 108 
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Štruktúra návštevnosti divadla 2020 
 Počet predstavení Počet vstupeniek Počet divákov Návštevnosť v % 

Veľká sála 75 11.980 9.948 83 

Zrkadlová sála 1 90 84 93,3 

Štúdio 6 408 320 78,4 

Vstupná hala 
(foyer) 

 
2 

 
50 

 
43 

 
86 

Nádvorie (DOD, 
Noc divadiel) 

 
7 

 
295 

 
260 

 
88,1 

SPOLU 91 12.823 10.655 83,1 
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VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 

 

Výstavy 
 

Divadelný ústav: Víťaz Bienále 2018 - Kotlár 
vs. Amsler, 1.0 
autor: Ľuboš Kotlár 
(2.3.2020 – 20.4.2020)  
kurátor: Jana Hojstričová 
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 300 
 
Výstava fotografií laureáta ocenenia Grand 
prix Bienále divadelnej fotografie 2018, Ľuboša Kotlára, mapuje jeho niekoľkoročnú 
spoluprácu s divadelným režisérom Mariánom Amslerom. Cieľom kurátorskej selekcie 
je čiastočne nabúrať zaužívaný stereotyp, v ktorom hrá divadelná fotografia úlohu 
faktografického zaznamenávania divadelných inscenácií. 
 
Divadelný ústav: Generál na javisku 
autor grafického riešenia: Ondrej Gavalda 
(01.10.2020 – 21.12.2020) 
kurátor: Marek Godovič 
miesto realizácie: Predsálie Zrkadlovej sály 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 300 
 
Výstava Generál na javisku, organizovaná v spolupráci 
Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v 
Myjave, vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti 
Milana Rastislava Štefánika. Reflektuje divadelné inscenácie 
slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo 
Štefánikovho života a diela. 
 
 
 

Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

II. Divadelný ples (15.2.2020) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: Zrkadlová sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 112 
 

Štýlový večierok na štýlovom mieste, to bol 
II. Divadelný ples. Zrkadlová sála ožila opäť 
tradíciou plesov. Bohatý program ponúkol 
zábavu na celý večer. Hostia sa zabavila 
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divadelná kapela a herecké hviezdy DJP, veselý fotokútik, DJ, tombola a párty do 
ranných hodín. 
 

Talkshow   Havran&Heriban  
(22.1.,26.2.2020) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: veľká sála 
výstup:  
počet návštevníkov: 210 
 
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: Juraj Loj + Lucia Gažová (január), Ján 
Jackuliak + Adriana Tomeková (február). 
 
 
Deň otvorených dverí (5.9.2020)  
organizátor: DJP 
miesto realizácie: celé divadlo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 500 
 
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. 
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KULTÚRNO – VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 

 

 

Prednášky a besedy 
 

     V roku 2020 úspešne pokračoval 
nadstavbový program určený pre žiakov 
a študentov základných a stredných škôl Škola 
(nie) je dráma. Ponúkané aktivity, ktoré 
návštevu predstavení obohacujú o možnosť 
vzdelávania sa v oblasti literatúry, dejepisu, 
náuky o spoločnosti, dejín umenia, estetiky a i.  
si našli svoj jasný rámec i miesto v divadelnom 
živote i jeho koncipovaní. 
     Vďaka diskusiám s tvorcami i odborníkmi 
majú študenti, pedagógovia i bežní diváci  možnosť dozvedieť sa viac nielen 
o konkrétnych témach, ale v neposlednom rade i o divadle, spoznať jeho prostredie a 
jednotlivé divadelné remeslá.  
Edukačná funkcia divadla je nespochybniteľná a vďaka nej je možné vytvoriť priestor, 
ktorý bude slúžiť ako nadstavba či rozšírenie vyučovacieho procesu.  
 
(NA GUT) Začíname, Kopanec, Matky, Temperamenty (alebo ako sa očesať vo vetre 
a nezahodiť srdce) 
prednášajúci: herci činohry DJP 
miesto realizácie: štúdio DJP 
výstup: besedy po predstaveniach s tvorcami a odborníkmi  
 
Highschool drama Nemá trieda  
prednášajúci: herci činohry DJP 
miesto realizácie: stredné školy  
výstup: besedy s tvorcami a odborníkmi   

 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
Divadelné predstavenia odohrané v dopoludňajších hodinách sú určené pre 
žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl 
dátum realizácie: 2020 
miesto realizácie: veľká sála a štúdio divadla 
výstup: predstavenia 
počet návštevníkov: 240 
 
Študentom sú ponúkané 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.  
Ide o premyslený koncept práce so študentami stredných škôl, ale i základných 
a vysokých škôl, kde zaraďujeme viacero inscenácií:  
(NA GUT) Začíname; Kopanec; Kompletný Shakespeare; Matky; Temperamenty 
(alebo ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce) a i.  
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Svistáková, Ariel: Matky nás rozcítili, ale 
i poučili 
dátum realizácie: 14.1.2020 
miesto realizácie: školské triedy stredných 
škôl 
výstup: predstavenia 
 
Príkladom dobrej praxe je aj inscenácia 
Nemá trieda, ktorá sa odohráva priamo v 
triedach stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK každý mesiac min. 
jedenkrát. Študenti i všetci, ktorí sa 
predstavenia zúčastnia „kódujú“ informácie 
hneď na trikrát: 

- sú súčasťou interaktívneho predstavenia, ktorého javiskom je „ich“ trieda a 
aktérmi sa stávajú aj oni sami;   

- majú možnosť o zažitom premýšľať a diskutovať okamžite po predstavení 
v diskusii s odborníkom z organizácie Living Memory v spolupráci s ktorou 
inscenácia vznikla; 

- odnášajú si so sebou aj rukolapný materiál v podobne pracovného listu. 
 

Detská divadelná akadémia (Staň sa 
súčasťou sveta divadla) 
dátum realizácie: 2020 
miesto realizácie: Zrkadlová sála a štúdio 
výstup: 1 – 2 x do týždňa 2 vyučovacie hodiny 
v rozsahu 90 min. (2 x 45 min.) 
počet návštevníkov: 35 
lektori: dielňa tvorivého písania – Lucia 
Mihálová, dramatická dielňa – Barbora 
Bazsová, Miro Beňuš, Ingrida Baginová, Tomáš Mosný, Michal Jánoš, Tomáš Vravník   
 
Detská divadelná akadémia s podtitulom „Staň sa súčasťou sveta divadla“ ponúka 
zážitkový typ divadelnej výchovy prebiehajúci priamo v našom divadle. Skladá sa z 
dvoch typov umeleckých dielní: Dramatickej a Dielne tvorivého písania. Jednotlivé 
dielne sú rozdelené podľa zamerania, aj podľa vekových kategórií. Dielne sú vedené 
profesionálnymi umelcami z nášho divadla, otvárajú sa v septembri a trvajú celoročne 
ako záujmová aktivita. Počas pandémie dielne pribiehajú dištančnou formou na 
platforme MS teams v upravenom časovom harmonograme. 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Rozprávkové dobrodružstvá (12.1., 
2.2.2020) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: divadlo 
počet návštevníkov: 45 
 
Divadlo sa premení na jedno veľké ihrisko! 
Spolu s našimi animátormi sme vymysleli 
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mnoho zábavných hier, ktoré potešia malých i veľkých. Každé z podujatí je ladené 
podľa témy niektorej z našich divadelných rozprávok. Pre deti je prichystaná 
dobrodružná cesta po divadle, pričom v každej miestnosti ich čaká iné prekvapenie, 
iná úloha, ktorú musia splniť, aby sa dostali až do cieľa. 
 
Čítam, či tu 26.1.2020 (28.6.2020) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: divadlo 
počet návštevníkov: 32 
 
Čí tam či tu je 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. Prečítali sme knihy: Včelár Jožko 
(Simona Čechová), O Zlatej rybke/ Rybke Beličke (Mária Števková/ Jozef Kroner). 
 
Čítam, či tu s tvorivou dielňou (1.3.2020) 
organizátor: DJP a Mestská knižnica Piešťany, 
TTSK, RTVS 
miesto realizácie: divadlo 
počet návštevníkov: 34 
 
Marec je mesiac kníh, preto sme pripravili v 
spolupráci s Mestskou knižnicou mesta 
Piešťany špeciálne čítanie aj s tvorivou 
dielňou. Podujatie sa uskutoční pod hlavičkou 
Festivalu rozhlasových rozprávok ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK (Kniha v rozhlase – rozhlas 
v knihe v Divadle Jána Palárika). 
 
Denný divadelný tábor – Zaži svet divadla 
(20.7. – 7.8.2020) 
organizátor: DJP  
miesto realizácie: divadlo 
výstup: tri divadelné predstavenia 
počet návštevníkov: 121 
 
Aj tento rok sme zorganizovali tri turnusy 
denného tábora – dva čisto divadelné obohatil 
jeden pohybovo-dramatický týždeň. Pod 
vedením profesionálnych umelcov Divadla 
Jána Palárika – hercov, výtvarníčky, scénografky, režiséra a skúsených animátorov 
deti zažili a vytvorili svoje vlastné divadelné predstavenie. Naskúšali sme s nimi ich 
vlastné verzie príbehov z kníh Hansa Christiana Andersena. Na javisku, v ateliéri, v 
zrkadlovej sále aj v štúdiu zistili ako divadlo vzniká, ako sa tvorí a čo všetko je jeho 
súčasťou. 
• 20.7. – 24.7. 2020 – dramatický 
• 27.7. – 31.7. 2020 – pohybovo-dramatický 
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• 3.8. – 7.8. 2020 - dramatický 
 
 

Koncerty a festivaly  
 

Trojkráľový koncert (7.1.2020) 
organizátor: Art Music Orchestra 
miesto realizácie: Veľká sála DJP 
výstup: koncert 
počet návštevníkov: 250 
 
Art Music Orchestra je umelecký kolektív 
mladých ľudí, ktorých spája nadšenie z 
muzicírovania v rozmanitých žánroch. Už 
tradične v Divadle Jána Palárika odohrajú 
svoj Trojkráľový koncert. Tentokrát si ako 
hosťa pozvali folklórnu skupinu Hájiček z Chrenovca-Brusna. 
 
Zázračný oriešok 29.9.2020 
organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany  
miesto realizácie: Dom umenia Piešťany 
výstup: rozprávkové predstavenie z  
repertoáru DJP v TT Traja Tučniaci 
počet návštevníkov: 250 
 
V septembri 2020 hosťovalo  
Divadlo Jána Palárika s rozprávkou Traja 
Tučniaci  na 11. ročníku festivalu  rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok. Bolo to po 
prvý krát v histórii divadla  aj festivalu. Predstavenie bolo súčasťou organizovaného 
programu pre deti základných škôl z mesta Piešťany a blízkeho okolia. Napriek 
pandemickym opatreniam sa ho zúčastnilo presne toľko detí a ich pedagógov, koľko 
sa za dodržania podmienok, mohlo zmestiť do veľkej sály Domu umenia v Piešťanoch. 
 

 

Online program  
 
Sme s Vami!  
organizátor: DJP 
miesto realizácie: sociálne siete DJP 
 
Počas marca, apríla a mája sme sa pod heslom SME 
S VAMI snažili našich divákov potešiť i odreagovať v 
náročnej situácii domácej izolácie prostredníctvom 
nášho online programu a povzbudzujúcich citátov 
zavesených na balkóne divadla. V rámci online 
programu sme uverejňovali záznamy z našich 
predstavení, prednesy slovenskej i svetovej poézie s 
Vladimírom Jedľovským a Tatianou Kulíškovou, 
kreatívne výtvarné návody pre deti, zábavné hlavolamy 
a aktivity z pracovných listov. Obľúbené sa stali aj projekty Doma je prča – paródie 
rozprávok s Braňom Mosným a Silviou Soldanovou, DraMatúra – vybrané kapitoly z 
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dejín drámy a divadla pre maturantov vtipne prezentoval Michal Jánoš, Divadlo je 
pohyb – tanečná pedagogička a inštruktorka jogy Ivica Franeková prinášala z 
prázdneho javiska návody na meditáciu a pohybové rozcvičky. V spolupráci s MTT a 
kníhkupectvom Martinus sme uviedli inscenované čítania rozprávok Čítam, či tu, ktoré 
sú naďalej dostupné na You Tube kanály Divadlo Trnava. 
Zapojili sme sa opäť aj do celoslovenských podujatí Noc literatúry (22.5.2020), ktorú 
sme podporili na našich sociálnych sieťach a priniesli tak našim divákom kvalitnú 
súčasnú literatúru a Noc divadiel (21.11.2020), kedy sme priniesli rozhlasovú 
adaptáciu hry Naše osvietené storočie, ktorú si diváci mohli vypočiť na našom 
facebooku a na vlnách Trnavského rádia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 

 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá DJP v roku 2020 
 Počet 

partnerstiev 
Menný 
zoznam 
partnerov 

Forma spolupráce* 

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

3 

Mestská 
knižnica 
mesta 
Piešťany 
 

Realizácia konkrétnych programových výstupov 12. 
ročníka festivalu Zázračný oriešok včítane účasti vo 
festivalovej odbornej porote. Participácia na 
sprievodnom programe festivalu. 

Malý Berlín – 
kultúrne 
centrum 
Trnava 

Realizácia spolupráce pri koncipovaní, príprave 
a napĺňaní dlhodobej programovej a vzdelávacej 
iniciatívy Tanečný plán pre Trnavu 

RTVS 
 
 

Spolupráca na príprave a realizácii alternatívnej 
podoby galavečera 12.ročníka ocenení Roma spirit 

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

 

 

 
 

Počet 
partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

1 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Trnava 

Spolupráca pri príprave novovznikajúcich innscenácií 
a výchovnovzdelávacích aktivitách divadla  
(...poskytnutie priestorov „divadelnej“ skúšobne). 

 
 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 názov: OOCR Trnava Tourism 
výška členského: 300 EUR 
Oblastná organizácia cestovného ruchu má za cieľ zvyšovať potenciál Trnavy 
v oblasti turizmu. 

 Životnými cestami Jána Palárika, o. z.,  
výška členského: 300 EUR 
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. 

 Európska divadelná organizácia ETC (European Theatre Convention) 
výška členského: 5 500 EUR 
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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 2020 

Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

24 258 125 540 44,94 % 3,03 00:01:57 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/djptrnava/ 
 
Istagram 
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, týždenník Týždeň, denník N, recenzie alebo 
pozvánky na premiéry 

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

• Počet oslovených MŠ - oslovených 5 
• Počet oslovených ZŠ  - oslovených 15 
• Počet oslovených SŠ  - oslovených 20 

https://www.facebook.com/djptrnava/
https://www.instagram.com/djptrnava/
https://www.youtube.com/channel/UC9zEoi7sc61W93wDALaozug
https://djp.sk/vyrocne-spravy
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• 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 (3x) SK 4 185 

EUR 

50 

EUR 

240 

EUR 

- E 
  

 

Mesačné divadelné 

predstavenia 

SK - E 360 

EUR  

- - 
  

 

Talkshow Pred oponou SK - E 72 EUR - -    

II.divadelný ples SK - E 159 

EUR  

- E 
  

 

Divadelný detský tábor SK - - 200 

EUR 

- E 
  

 

Talkshow H&H SK - E  72 EUR - E    

Deň otvorených dverí SK - E  280 

EUR 

- E 
  

 

Noc divadiel SK - E 0 EUR  - -    
                
                
* 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  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Edičná činnosť 
 

DIVADLO – magazín DJP 
autor: kolektív autorov 
vydavateľ: Divadlo Jána Palárika v Trnave 
tlač: ŠOPA print 
ISSN: 2644-4801 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 1000 – 1500 ks 
formát: 20x26,5 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: 64 a viac strán 
reprodukcie:  
 
Divadlo Jána Palárika 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 dizajnu : designbar, s.r.o.  
vydavateľ: DJP 
tlač: ŠOPA print 
ISBN / ISSN - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
formát: bulletiny 
rozsah: 80 a viac strán podľa rozsahu hry/ 
náklad cca 250 ks 
 
 
Bulletiny vydávame ku každej inscenácii, ktorá má premiéru v danej sezóne. V roku 
2020 sme vydali bulletin k pripravovaných inscenáciám: Les, Futbal alebo Bílý andel 
v pekle. Súčasťou bulletinu je kompletný scenár k inscenácii.  
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Bulletiny k rozprávkovým inscenáciám pre deti 
autor dizajnu : Simona Čechová  
vydavateľ: DJP 
tlač: ŠOPA print 
ISBN / ISSN - 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
formát: pracovný list/ skladačka A3 
rozsah: 2 A3 strany/ 12 políčok/náklad cca 250 ks 
 
 
Bulletiny - pracovné listy vydávame ku každej divadelnej  rozprávke, ktorú máme v 
repertoári. Je súčasne stručným informačným materiálom  i hravou  a zábavnou 
vzdelávacou pomôckou pre deti a ich rodičov. V roku 2020 sme vydali tri pracovné listy 
– k novej inscenácii Veľryba Gréta a k inscenáciám Modrý vták a Traja Tučniaci. 
 
 

Publikačná činnosť 
 
Na Slovensku  
 MIHÁLOVÁ, Lucia: Trnavské profesionálne divadlo v diverzite režijných poetík, In: 

Divadlo v umení / Umenie v divadle (Zborník z konferencie Kultúrne dedičstvo  
 2019: Divadlo v umení/umenie v divadle), 2020, s. 51-62 
 MIHÁLOVÁ, Lucia: Vzdelávanie divadlom – občianska náuka, In: 

https://dobraskola.sk/vzdelavanie-divadlom-obcianska-nauka/, Január 23, 2020. 
 MIHÁLOVÁ, Lucia: Keď umelci pomáhajú učiť o umení, In: 

https://dobraskola.sk/ked-umelci-pomahaju-ucit-o-umeni/, February 20, 2020 
 MIHÁLOVÁ, Lucia: Dejiny sú dráma alebo dejepis v divadle, In: 

https://dobraskola.sk/dejiny-su-drama-alebo-dejepis-v-divadle/, April 16, 2020 
 MIHÁLOVÁ, Lucia: Sme s vami – vzdelávanie s divadlom. In: 

https://dobraskola.sk/sme-s-vami-vzdelavanie-s-divadlom/, May 11, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dobraskola.sk/vzdelavanie-divadlom-obcianska-nauka/
https://dobraskola.sk/ked-umelci-pomahaju-ucit-o-umeni/
https://dobraskola.sk/dejiny-su-drama-alebo-dejepis-v-divadle/
https://dobraskola.sk/sme-s-vami-vzdelavanie-s-divadlom/
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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  
 
 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/ (2019-12-13) + printová verzia denníka  

 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/ (2020-2-20) 

 Pavlačková, Diana: Rozdielnosť, ktorá vedie k súhre. Temperamenty (ako sa 
očesať vo vetre a nezahodiť srdce). In: KOD konkrétne o divadle,č.2, ročník 14, 
2020 s.15-19 

 PODMAKOVÁ, Dagmar: Guržymská a tí druhí v obraze provinčnej divadelnej 
spoločnosti. https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/gurmyzska-a-ti-
druhi-v-obraze-provincnej-divadelnej-
spolocnosti/?fbclid=IwAR0sUYrA67m1Ue_ezFC0qytZpLnuw3KeTWPDLWSc0H8
85Y63SiR1ZctS1rs 

 FAJTA, Zuzana: Zuzana Hekel – divadlo je závislosť z ktorej sa tak ľahko 
nevyliečite (ROZHOVORY -Rozhovory na zaujímavé témy s ľuďmi, ktorí majú čo 
povedať), In: Magazín Nádvorie, č.1,jar 2020, roč.2, s. 18-29 

 ŽIGO, Martin: Divadlo Ján Palárika uvedie komédiu ruského dramatika, In: MY 
Trnavské noviny, č.4, 2020, Roč. 30 

 KURACINOVÁ VALOVÁ, Miroslava: Strniskov Les v Trnave po päťdesiatich 
rokoch, In: Novinky z radnice, marec 2020, ISSN 1339-8989, s. 27 

 JURČO, Martin: Viera Pavlíková: V trnavskom divadle sme vtedy boli ako jedna 
veľká, súdržná rodina, In: Novinky z radnice, marec 2020, ISSN 1339-8989, s. 28 
- 30 

https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/gurmyzska-a-ti-druhi-v-obraze-provincnej-divadelnej-spolocnosti/?fbclid=IwAR0sUYrA67m1Ue_ezFC0qytZpLnuw3KeTWPDLWSc0H885Y63SiR1ZctS1rs
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/gurmyzska-a-ti-druhi-v-obraze-provincnej-divadelnej-spolocnosti/?fbclid=IwAR0sUYrA67m1Ue_ezFC0qytZpLnuw3KeTWPDLWSc0H885Y63SiR1ZctS1rs
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/gurmyzska-a-ti-druhi-v-obraze-provincnej-divadelnej-spolocnosti/?fbclid=IwAR0sUYrA67m1Ue_ezFC0qytZpLnuw3KeTWPDLWSc0H885Y63SiR1ZctS1rs
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/gurmyzska-a-ti-druhi-v-obraze-provincnej-divadelnej-spolocnosti/?fbclid=IwAR0sUYrA67m1Ue_ezFC0qytZpLnuw3KeTWPDLWSc0H885Y63SiR1ZctS1rs
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 MAŠLÁROVÁ, Martina: Úradovanie je tvorivá činnosť, In: KOD konkrétne 
o divadle, 05–06/2020, s. 4-13 

 STAŠKO, Mojmír: Keď bílí andeli zažili svoje peklo. In: Šport, december 2020 
 BŐD, Titanilla: Išlo nám o emócie, nie o obsah kufríku. ( rozhovor o inscenácii 

Futbal s Danom Majlingom), In: denník SME Šport, 15.12.2020, s.VI 
 BŐD, Titanilla: V divadelnom predstavení o futbale nechýba ani erotika, In: denník 

SME Šport, 15.12.2020, s.IV 
 KOPÁČOVÁ, Renáta: Futbal v trnavskom divadle, In: č. 48, 27. november 2020, 

24. ROČNÍK, s. 10 
 KOČAN, Miki ml.: Predali titul Košiciam? Rezešovci jazdili sledovať Trnavu na 

ferrari, ale mohla to byť náhoda, ukazuje nová divadelná hra, In: dennikn.sk, 
https://dennikn.sk/2169060/predali-titul-kosiciam-rezesovci-jazdili-sledovat-
trnavu-na-ferrari-ale-mohla-to-byt-nahoda-ukazuje-nova-divadelna-hra/?ref=list, 
3. decembra 2020 15:02. 

 KUDLÁČ, Martin: Futbal alebo Bílý andel v pekle - Medzi dokudrámou 
a popkultúrou, In: KOD konkrétne o divadle, č.2, 2021,ročník 15 

 HAČUNDOVÁ, Henrieta: Divadlo Jána Palárika sa pýši novinkou. Poteší najmä 
fanúšikov futbalu, In: https://regiony.zoznam.sk/divadlo-jana-palarika-sa-pysi-
novinkou-potesi-najma-fanusikov-futbalu/, 4.12.2020 16:30 

 FOTO: V Trnave má premiéru hra Futbal alebo Bílý andel v pekle, 
https://mytrnava.sme.sk/c/22548389/foto-v-trnave-ma-premieru-hra-futbal-alebo-
bily-andel-v-pekle.html, 4. dec 2020 o 16:28 TASR 

 GRINAJ, Lukáš: Z trnavského divadla aréna? Ultras to po predstavení rozbalili, In: 
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/570810-z-trnavskeho-divadla-futbalova-
arena-ultras-to-po-predstaveni-rozbalili/, 04.12.2020 13:28 

 TASR: V Trnave má premiéru hra Futbal alebo Bílý andel v pekle, In: 
https://www.teraz.sk/kultura/v-trnave-ma-premieru-hra-futbal-alebo/512123-

clanok.html, 4. decembra 2020 13:30 
 https://www.fcspartaktrnava.com/clanek.asp?id=8450  4.12.2020 

 V trnavskom divadle uvedú hru Futbal alebo Bílý andel v pekle, pripomenie rok 
1997 a smolu miestneho Spartaka, In: https://sport.aktuality.sk/c/471685/v-
trnavskom-divadle-uvedu-hru-futbal-alebo-bily-andel-v-pekle-pripomenie-rok-
1997-a-smolu-miestneho-spartaka/, 28.11.2020 16:20 

 
 
 
 
 
 
 

https://dennikn.sk/2169060/predali-titul-kosiciam-rezesovci-jazdili-sledovat-trnavu-na-ferrari-ale-mohla-to-byt-nahoda-ukazuje-nova-divadelna-hra/?ref=list
https://dennikn.sk/2169060/predali-titul-kosiciam-rezesovci-jazdili-sledovat-trnavu-na-ferrari-ale-mohla-to-byt-nahoda-ukazuje-nova-divadelna-hra/?ref=list
https://regiony.zoznam.sk/divadlo-jana-palarika-sa-pysi-novinkou-potesi-najma-fanusikov-futbalu/
https://regiony.zoznam.sk/divadlo-jana-palarika-sa-pysi-novinkou-potesi-najma-fanusikov-futbalu/
https://mytrnava.sme.sk/c/22548389/foto-v-trnave-ma-premieru-hra-futbal-alebo-bily-andel-v-pekle.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22548389/foto-v-trnave-ma-premieru-hra-futbal-alebo-bily-andel-v-pekle.html
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/570810-z-trnavskeho-divadla-futbalova-arena-ultras-to-po-predstaveni-rozbalili/
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/570810-z-trnavskeho-divadla-futbalova-arena-ultras-to-po-predstaveni-rozbalili/
https://www.teraz.sk/author/11
https://www.teraz.sk/kultura/v-trnave-ma-premieru-hra-futbal-alebo/512123-clanok.html
https://www.teraz.sk/kultura/v-trnave-ma-premieru-hra-futbal-alebo/512123-clanok.html
https://www.fcspartaktrnava.com/clanek.asp?id=8450
https://sport.aktuality.sk/c/471685/v-trnavskom-divadle-uvedu-hru-futbal-alebo-bily-andel-v-pekle-pripomenie-rok-1997-a-smolu-miestneho-spartaka/
https://sport.aktuality.sk/c/471685/v-trnavskom-divadle-uvedu-hru-futbal-alebo-bily-andel-v-pekle-pripomenie-rok-1997-a-smolu-miestneho-spartaka/
https://sport.aktuality.sk/c/471685/v-trnavskom-divadle-uvedu-hru-futbal-alebo-bily-andel-v-pekle-pripomenie-rok-1997-a-smolu-miestneho-spartaka/
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v DJP v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného 

prostredníctvom on-line formulára 
x  

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný 

výklad atď.) prostredníctvom on-line formulára 
 x 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby x  
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ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničné cesty zamestnancov DJP za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

1. Budapešť Maďarsko 23.1.2020 rokovanie s režisérkou Vigszinhas 

2. Budapešť Maďarsko 25.1.2020 rokovanie s režisérkou Vigszinhas+herec 
Kerekeš 

3. Viedeň Rakúsko 28.1.2020 prevzatie materiálu vo firme Tüchler  
4. Csenger Maďarsko 9.-

16.8.2020 
herecký workshop 

* podľa ISO 3166-1 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE DIVADLA ZA ROK 2020 
 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

 

Personálna štruktúra zamestnancov DJP za rok 2020 
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 

68 65,5 65 33 6 10 19 881 46 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov DJP podľa pohlavia za rok 2020 

 

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 3 1        2 3 

Odborní pracovníci 10 8   3 5 3 4   16 17 

Administratívny pracovníci  2   1 7     1 9 

Obslužní pracovníci  1   8 1 5 4 1  14 5 

 

Štruktúra zamestnanosti DJP podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2020 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 12 17,65 15 22,06 27 39,71 

do 10 rokov 7 10,29 9 13,24 16 23,53 

do 15 rokov 6 8,82 1 1,47 7 10,29 

do 20 rokov 2 2,94 3 4,41 5 7,35 

nad 20 rokov 6 8,82 7 10,30 13 19,12 

SPOLU 33 48,52 35 51,48 68 100 

 

 

 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov DJP za rok 2020 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár   1    

Ostatní riadiaci pracovníci   4  1  

Odborní pracovníci  6 11 2 8 6 

Administratívny pracovníci   1 4 4 1 

Obslužní pracovníci  3 2 3 8 3 

 

Platové zaradenie zamestnancov DJP podľa vzdelania za rok 2020 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 

v platovej triede 
Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 2 1 760,50 

1 263,57 

4 1 880,00 

7 2 1.315,75 

8 21 1.205,00 

9 2 2.269,75 

     

SŠ s maturitou 2 4 868,38 

1 033,54 

3 7 980,50 

4 6 995,42 

5 6 1.082,92 

8 2 1.140,75 

   

SŠ bez maturity 1 4 628,02 

861,70 

2 3 867,50 

3 4 927,50 

4 4 1.025,25 

   

Základné 2 1 791,50 791,50 

 

Počet zamestnancov DJP na základe špecifických kritérií za rok 2020 
Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 

rodičovskej dovolenke 

68 11 0 3 

 

 



 

 

 

 
 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov DJP za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

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

5 - 8 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) - - 3 

 
 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v DJP za roky 2018 - 2020 
2018 2019 2020 

prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

9 6 66 6 8 65 8 5 65 

 
 

Hlavné ukazovatele činnosť 
 

Rekapitulácia podujatí DJP za roky 2018 – 2020  
2018 2019 2020  

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Premiéry 5 920 7 1.192 3 399 

Vlastné predstavenia 189 33.320 206 30.790 80 9.457 

Cudzie predstavenia 33 6.294 47 6.832 10 1.114 

Zájazdy 6 1.790 15 3.895 6 700 

Spoločenské podujatia 13 13.540 18 3.550 5 210 

Podujatia formou prenájmu 12 2.220 19 1.950 6 670 

Spolu: 258 58.084 312 48.209 110 12.550 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kultúrno – výchovná činnosť DJP za roky 2018 - 2020  
2018 2019 2020  

počet návštevníci* počet návštevníci počet návštevníci 

Prednášky a besedy 4 - 17 1.540 9 728 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 196 - 18 942 10 770 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 5 - 9 195 4 90 

Koncerty a festivaly 8 - 11 1.047 1 231 

SPOLU 213 12.000 55 3.724 24  1.843 

  * v uvedenom období DJP nesledovalo návštevnosť podľa jednotlivých typov podujatí 
 

Edičná a publikačná činnosť DJP za roky 2018 - 2020 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

17 15 - - - 5 

 

 

Návštevnosť 
 

Počet návštevníkov DJP za roky 2018- 2020 

2018 2019 2020 

Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci 

52.305 12.000 41.517 6.550 9.742 915 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIŽNICE 

• GALANTSKÁ KNIŽNICA 
 
 

• KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO 
V TRNAVE 

 
 

• ZÁHORSKÁ KNIŽNICA V SENICI 
 
 

• ŽITNOOSTROVSKÁ KNIŽNICA 
V DUNAJSKEJ STREDE 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 477.840  KNIŽNÝCH  
 JEDNOTIEK 

 
 

• 504.762  VÝPOŽIČIEK 
 
 

• 17.263  POUŽÍVATEĽOV 
 
 

• 1.946  PODUJATÍ 
 
 

• 198.987  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  89 pracovníkov 
 

Priemerná mzda: 1.085,92 € 
 

Príspevok zriaďovateľa BV:  1.943.181 € 
 370.106 €  GK 
 834.523 € KJF 
 437.654 €  ZK 
 300.898 €  ŽK 
 

Finančné prostriedky získané z grantov BV:       84.124 € 
   16.000 €    GK 
   32.474 €  KJF 
   18.750 €         ZK 
   16.900 €           ŽK 
 

Kofinancovanie zriaďovateľom BV:    6.644,12 € 
              204,37 €  GK 
    6.6116,5 €  KJF 
  184,25 €  ZK 
       139 €  ŽK 
 

Tržby a vlastné výnosy:    33.789,83 € 
 3.897 €               GK 
          24.948 €  KJF 
 4.944,83 €  ZK 
 - €  ŽK 
 

Príspevok zriaďovateľa KV:       8.504,4 € 
 4.124,4 €  KJF  
 4.380 € GK  



 

 

 

Finančné prostriedky získané z grantov KV:       16.800 € 
 - €    GK 
 16.800 €  KJF 
 - €         ZK 
 - €           ŽK 
 

Kofinancovanie zriaďovateľom BV:    4.124,4 € 
           - €  GK 
 4.124,4 €  KJF 
 - €  ZK 
 - €  ŽK 
 



 

 

 

 

    
    GALANTSKÁ KNIŽNICA 
 

       

 



 

 

 

Galantská knižnica 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

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


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GK za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 206.689 206.689 191.736,25 92,77 % 

620 Odvody 75.837 75.837 71.199,45 93,88 % 

630 Tovary a služby 80.550 83.250 102.844,06 123,54 % 

640 Bežný transfer 4.330 4.330 4.326,24 99,91 % 

SPOLU 367.406 370.106 370.106 100 % 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GK za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM 4.380 4.380 4.380 100 % 

SPOLU 4.380 4.380 4.380 100.% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov GK za rok 2020 
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 € 

- - - bibliobox 4.380 - 

SPOLU - -  4.380 - 

 

Tržby a vlastné výnosy    3 897 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov GK z dotačných schém za rok 2020 
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 
16.000 12.000 0 BV 

2.  Fond na 
podporu 
umenia 

Ochrana 
knižničného 

fondu 
5.030 0 0 BV 



 

 

 

3.  Fond na 
podporu 
umenia 

Poznanie ukryté 
v knihe 11.340 3.500 200  BV 

4. Fond na 
podporu 
kultúry 

národnostných 
menšín 

Doplnenie 
knižničného 

fondu 3.000 0 0 BV 

5.  Mesto Galanta Doplnenie 
knižničného 

fondu 
500  500 4,37 BV 

SPOLU BV 16.000 204,37  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe GK za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 / garáž - - - - 

 

Objekty v nájme GK za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

                               Priestorové podmienky GK za rok 2020 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 
 

Výstava ilustrácií Matúša Maťátka   
(5.12.2019 - 15.2.2020) 
autor: Matúš Maťátko 
organizátor: GK  
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: 50 ilustrácií 
počet návštevníkov: 50 
 
Výstava pre deti z tvorby slovenského 
ilustrátora Matúša Maťátka. 
Exponáty zapožičala Mestská knižnica 
mesta Piešťany.  
 
Výstava Emílie Jesenskej  
Žubrienky inštalatérky 
(17.2.2020 – 7.8.2020) 
autor: Emília Jesenská 
organizátor: GK  
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: 30 ilustrácie 
počet návštevníkov: 100 
 
Výstava bola tvorená z výberu ilustrácií 
Emílie Jesenskej. Nádherné farebné 
ilustrácie boli pripravené pre knihu 
Žubrienky inštalatérky od Branislava Jobusa. Exponáty zapožičala Mestská knižnica 
mesta Piesťany. 
 
Výstava ilustrácií k tvorbe Daniela Heviera   
(2.9.2020 – 30.1.2021) 
organizátor: Galantská knižnica  
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: 35 ilustrácií  
počet návštevníkov: 50 
 
Výber ilustrácií k tvorbe básnika 
a spisovateľa Daniela Heviera. Exponáty 
zapožičal Daniel Hevier.  



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 
 
Ako vzniká kniha  
(22.1., 23.1., 24.1. 2020) 
prednášajúci: Mgr. Lívia Koleková  
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: 3 prezentácie 
počet návštevníkov: 57 účastníkov 
 
Prezentácia a prednáška pre prvákov – 
budúcich čitateľov knižnice, zameraná na knihy 
a čítanie 
 
Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom  
(20.02.2020) 
hosť: Miroslav Regitko 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 55 detí 
 
Beseda pre deti s výtvarníkom a ilustrátorom 
detských kníh Miroslavom Regitkomi. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
Beseda so spisovateľom  
Tiborom Szomolaim  
(4.3.2020)  
hosť: Tibor Szomolai  
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK čitáreň  
výstup: beseda a prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 31 účastníkov 
 
Beseda a prezentácia knihy Klan so 
spisovateľom Tiborom Szomolaim sa uskutočnila 
v rámci Týždňa slovenských knižníc. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.    



 

 

 

Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki  
(06.03.2020) 
hosť: Margit Garajszki 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 30 účastníkov 
 
Beseda so spisovateľkou a umeleckou 
prekladateľkou súčasnej slovenskej prózy a 
drámy do maďarčiny Margit Garajszki. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Beseda so spisovateľom Branislavom   
Jobusom    
(10.07.2020) 
hosť: Branislav Jobus 
organizátor: GK 
miesto realizácie: nádvorie Neogotického kaštieľa 
v Galante  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 100 detí 
 
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. 
 

 
História známa a neznáma         
(15.07.2020) 
prednášajúci: Juraj Pekarovič 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Patria Domov dôchodcov 
Galanta  
výstup: odborná prednáška 
počet návštevníkov: 32 účastníkov 
 
Odborná prednáška v slovenskom i maďarskom 
jazyku s prezentáciou historických pohľadníc 
Galanty. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Beseda s ilustrátorom Miroslavom    
Regitkom   
(19.08.2020) 
hosť: Miroslav Regitko 
organizátor: Galantská knižnica 
miesto realizácie: nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: beseda a tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 30 detí 



 

 

 

 
Beseda a tvorivá dielňa s výtvarníkom a ilustrátorom detských kníh Miroslavom 
Regitkom. Stretnutie bolo netradičné aj v tom, že na tomto podujatí pre deti nekreslil 
iba ilustrátor ale deti v tvorivej dielni kreslili spolu s ním. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
Besedy so spisovateľkou Margit Garajszki   
(22.8.2020, 26.8.2020) 
hosť: Margit Garajszki 
organizátor: GK, Centrum voľného času Spektrum 
miesto realizácie: Nádvorie neogotického kaštieľa v 
Galante 
výstup: 2 besedy 
počet návštevníkov: 60 účastníkov 
 
Besedy so spisovateľkou a umeleckou prekladateľkou 
súčasnej slovenskej prózy a drámy do maďarčiny 
Margit Garajszki s účastníkmi letného tábora 
a čitateľmi Galantskej knižnice. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Galanta na starých pohľadniciach 
(11.09.2020) 
prednášajúci: Juraj Pekarovič 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Patria Domov dôchodcov 
Galanta  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 33 účastníkov 
 
Prednáška o publikácii Galanta na starých 
pohľadniciach. Historická prechádzka starou 
Galantou v 1. polovici 20. storočia pre klientov 
Domova sociálnej starostlivosti Patria v Galante. Kniha Galanta na starých 
pohľadniciach vyšla v roku 2018 v slovenskom a maďarskom jazyku. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Hudobné podujatia 
 

Ringató - Kolísanka  
(január – marec 2020, okrem prázdnin a 
sviatkov)  
organizátor: GK 
Prednášajúci: Ivett Cséfalvay 
miesto realizácie: GK herňa  
výstup: 8 podujatí 
počet návštevníkov: 172 účastníkov  
 
Hudobno-hravé podujatie pre deti vo veku 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.  
 
Čítania 
 

Hlasné čítanie pre škôlkárov  
(27.01.2020, 13.02.2020) 
prednášajúci: Angelika Biróová, Lívia 
Lanczová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Galantská knižnica – herňa 
výstup: 2 podujatia 
počet návštevníkov: 49 účastníkov 
 
Hlasné čítanie z vybranej knihy pre deti 
z materských škôl 
 
Z rozprávky do rozprávky, 
hlasné čítanie pre detičky s mamičkami  
 
Január - marec 2020  
prednášajúci: Eva Horváthová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK detská klubovňa  
výstup: 5 podujatí 
počet návštevníkov: 78 účastníkov (deti + 
rodičia) 
 
Hlasné čítanie z rozprávkových knižiek pre detičky a mamičky (oteckov, starých 
rodičov) prebieha každý štvrtok v mesiaci v dopoludňajších hodinách. 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Exkurzie  
dátum realizácie: marec, apríl, jún 2020 
miesto realizácie: Galantská knižnica – všetky oddelenia 
výstup: 6 podujatí 
počet návštevníkov: 171 účastníkov 
 
Exkurzie pre žiakov základných škôl (II. 
stupeň) mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
Informačné prípravy pre študentov  
dátum realizácie: marec 2020 
miesto realizácie: Galantská knižnica  
výstup:1 podujatie 



 

 

 

počet návštevníkov: 60 účastníkov 
 
Informačné prípravy sú určené pre študentov stredných škôl. 
 
 

Odborné 
 

Porada mestských a obecných knižníc 
okresu Galanta  
(16.01.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 15 
 
Porada knihovníkov mestských a obecných 
knižníc okresu Galanta, ktorej témou bolo 
vyhodnotenie činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2019, ochrana 
osobných údajov spojená s prezentáciou. 
 
 

Ostatné 

 
Zoknis színház (divadelné predstavenie pre 
deti)  
(24.02.2020)  
organizátor: GK, Ivett Cséfalvay 
miesto realizácie: GK - herňa 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 41 
 
Divadelné predstavenie Zoknis színház  pre 
deti. 
 
Pipi dlhá pančucha 
(divadelné predstavenie pre deti)   
(31.07.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Nádvorie neogotického kaštieľa v Galante  
počet návštevníkov: 100 detí 
 
Divadelné predstavenie s interaktívnymi prvkami pre malé ale i väčšie deti Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Burza kníh  
(01.-18.12.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK vestibul 
výstup: 1 podujatie 



 

 

 

počet návštevníkov: 400 
 

Spoznávajte náš okres 
(01.01.2020. – 03.09.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 36 
 
Online prezentácia kníh a dokumentov z fondu oddelenia regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice tematicky zameraná na obce /36/ okresu Galanta.. 
 
Typy na krátke výlety v okrese Galanta 
(08.07.2020. –02.09.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 9 
 
Online prezentácia kníh a dokumentov z fondu oddelenia regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice tematicky zameraná na propagáciu turistického ruchu v regióne. 
 
Čítajme podľa MDT 
(09.09.2020 – 25.11.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 11 
 
Online vzdelávací cyklus pre používateľov knižnice zameraný na zvýšenie ich 
schopností pri vyhľadávaní literatúry podľa medzinárodného desatinného triedenia 
 
Knižné noviny z regionálneho prostredia 
(02.12 – 16.12.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: 3 
 
Výstavka nových kníh a dokumentov z fondu oddelenia regionálnej literatúry GK  
 
Svetový deň rodičov 
(27.07.2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Facebook GK  
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu  
 
Online prezentácia kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola realizovaná 
k Svetovému dňu rodičov. 



 

 

 

 
Svetový deň stromov 
(20. 10. 2020) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Facebook, webová stránka G  
výstup: knihy a dokumenty z fondov GK 
počet návštevníkov: bez počtu  
 
On line prezentácia kníh a dokumentov z fondov Galantskej knižnice bola realizovaná 
k Svetovému dňu stromov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 V roku 2020 sa z dôvodu pandémie metodicko-inštruktážne návštevy v obecných 

a mestských knižniciach realizovali z dôvodu pandémie minimálne /7/. Metodická 
pomoc knižniciam bola poskytovaná najmä formou osobných, telefonických 
a elektronických konzultácií. Od septembra 2020 pracuje na metodickom oddelení 
nová metodička, Mgr. Darina Kráľová, ktorá vykonala jednu metodickú návštevu 
do Krajskej knižnice KJF v Trnave za účelom zosúladeniu práce metodických 
oddelení. Konzultácie boli zamerané na pomoc pri štatistickom vykazovaní činnosti 
knižníc za rok 2019 KULT, tvorbe a vyhodnotení - projektov na rok 2020 a 2021 
v rámci Fondu na podporu umenia (FPU) Fondu na  podporu kultúry 
národnostných menšín (KULTMINOR).  

 V roku 2020 vykonala riaditeľka GK Mgr. Lívia Koleková 6 metodických návštev: 
v Mestskej knižnici v Seredi (2x), v Mestskej knižnici v Sládkovičove a v Šali, 
v Obecnej knižnici Veľké Úľany a v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.  

 Porada knihovníkov mestských a obecných knižníc okresu Galanta sa konala 
16.1.2020. Zameraná bola na vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresu 
Galanta za rok 2019 a ochranu osobných údajov v knižnici. 

 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 
 Konzultácie - 124 (telefonické, mailové, osobné) boli poskytnuté v priebehu celého 

roka 2020 pracovníkom obecných knižníc. Zamerané boli na overovanie 
správnosti vyplňovania štatistickej tabuľky „Prehľad o činnosti knižnice za rok 
2019“, 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 2019 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). 

 K 31. decembru 2019 ukončili svoju činnosť dve knižnice – Obecná knižnica 
v Zemianskych Sadoch a Obecná knižnica v Topoľnici. Z tohto dôvodu v roku 
2020 v okrese Galanta poskytovalo knižničné služby 25 verejných knižníc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evidencia verejných knižníc v okrese Galanta za roky 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 2 2 

Obecné  24 24 22 

Špeciálne     

Iné     

Spolu 27 27 25 

 

 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 25 spravodajských jednotiek v rámci okresu 

Galanta – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2019 KULT (MK SR) 10-

01 
 Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín za r. 2019 NM (ÚV SR) 01-01 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2019 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2019 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2020 
 Vypracovanie prehľadu štandardov pre 25 verejných knižníc (1 regionálna, 2 

mestské a 22 obecných knižníc) 
 

Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2018 2019 2020 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,15 0,10 0,09 0,12 

Počet titulov periodík 50 – 100 89 90 87 

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

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

Počet študijných miest  35 – 45 19 49 49 

Počet prevádzkových hodín 40 –45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 13.443 11 370 11 250 

Počet výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 9,09 
8,03 9,09 6,71 

Vyššia úroveň 12 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 18,18 
18,69 18,18 18,23 

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,90 
1,61 1,90 1,33 

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 projektov 

           * Mesto Galanta – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2020) 
           * Fond na podporu umenia – Doplnenie knižničného fondu (na rok 2020) 
           * 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) 
           * Fond na podporu umenia – Otvorená knižnica pre všetkých (na rok 2021) 
           * Fond  na podporu kultúry národnostných menšín – Doplnenie knižničného  
             fondu (na rok 2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

15 955,88  2 658,29 € 4 347,38 € . 22 961,55 € 2 483 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska zamerania za rok 2020 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

302 1 098 941 142 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska jazyka za rok 2020 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

1 672 859 89 --- 8 --- 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu GK za rok 2020 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

788 2 814,98 € 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
 

Počet obyvateľov okresu Galanta za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet obyvateľov 15 081 14 991 15 091 
 
 

Registrovaní čitatelia GK za roky 2018 - 2020 
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2018 2 743 1 194 109 1 297 95 33 15   

2019 2 803 1 237 104 1 318 99 29 16 *  

2020 2 751 1 193 112 1 292 101 38 15 *  

* seniori sa neevidujú samostatne, sú zarátaní v dospelých čitateľoch 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov GK za roky 2018 - 2020 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2018 160 215 9 384 136 241 31 408 

2019 165 198 25 388 122 177 29 328 

2020 149 156 23 328 166 203 11 380 



 

 

 

 

Vývoj návštevnosti GK za roky 2018 - 2020 
 Fyzická Virtuálna* 

2018 37 063 2 956 

2019 34 376 2 956 

2020 30 056 4 828 

*len návštevník online katalógov 

**virtuálna návštevnosť spolu (web stránka + on-line katalóg + facebook, Instagram) – 52 143  

 

Výpožičky GK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Absenčné 84 098 69 658 59 129 

Prezenčné  53 016 50 883 42 125 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 51  83 157 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 433 160 321 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

--- --- --- 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 

--- --- --- 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2020 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2020 
Skutočnosť  

2020 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 73 200 76 180 104,07 % 

Počet kn. j. Na 1 obyvateľa kn. j. *4,87 5,05 103,7% 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 90 87 96,7 % 

Prírastok kn. j. 2 200 2 483  112,86 % 

Úbytok kn. j. 1 000 788 78,8 % 

 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 120 500 101 254 84,03 % 

na 1. obyvateľa kn. j. 8,02 6,71 83,67 % 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčne 

kn. j. 50 000 42125 84,25 % 

 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2 800 2 751 98,25 % 

z toho do 15 rokov osoba 1 200 1 193 99,42 % 

Návštevníci návšteva 72 000 82 140 114,08 % 

- z toho  fyzickí návšteva 32 000 30 056 93,93 % 

- z toho virtuálni návšteva 40 000 52 143 130,36 % 

 

Kolektívne podujatia podujatie 110 47 42,73 % 

v tom:  informačná príprava hodina 30 7 23,33 % 
Odborné podujatia, porady podujatie 14 7 50 % 

Metodické návštevy návšteva 22 7 31,8 % 

Edičná činnosť titul 18 13 72,22 % 

Rešerše titul 35 35 100 %  

 
 
 
 
 



 

 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby GK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

536 551 628  

Bibliografické informácie 3.203 4.264 4.746 

Faktografické údaje 1.808 1.963 2.115 

Rešerše 51 54 35 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  1.170 1.328 896 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby GK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 1.713 2.808 2.176 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 761 637 832 

Regionálne informácie 33 44 16 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 6 6 5 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 4 2 1 

Bibliografické letáky 3 7 4 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  28 26 23 

Publikácie 142 21 16 

Napĺňanie štandardov GK v rokoch 2018 - 2020 
Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2018 2019 2020 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

0,15 0,10 0,09 0,12 

Počet titulov periodík 50 – 100 89 90 87 

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

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

Počet študijných miest  35 – 45 19 49 49 

Počet prevádzkových hodín 40 –45 50 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 13.443 11 370 11 250 

Počet výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 9,09 
8,03 9,09 6,71 

Vyššia úroveň 12 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 18,18 
18,69 18,18 18,23 

Vyššia úroveň 25 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,90 
1,61 1,90 1,33 

Vyššia úroveň 2 

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

 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

6 

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 

Mesto Galanta Predkladanie finančných 
grantov 

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

 

- - 

 
 
Členstvo v odborných organizáciách  
 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

Členské 50,- € 
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc profesijne združujú slovenských 
knihovníkov a knižnice. Poskytujú výmenu odborných informácií z oblasti 
knihovníctva, vypracúvajú podklady k všeobecným i odborným knižničným 
dokumentom (stratégia rozvoja knihovníctva) a zákonom (autorský zákon, 
knižničný zákon), usporadúvajú odborné školenia, semináre.  
 

 Slovenská asociácia knižníc 
členské 120,- € 
Slovenská asociácia knižníc profesijne združujú slovenských knihovníkov 
a knižnice. Poskytujú výmenu odborných informácií z oblasti knihovníctva, 
vypracúvajú podklady k všeobecným i odborným knižničným dokumentom 
(stratégia rozvoja knihovníctva) a zákonom (autorský zákon, knižničný zákon), 
usporadúvajú odborné školenia, semináre.   



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.galantskakniznica.sk 
 Rok vzniku webového sídla: 2006 / posledná aktualizácia: 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 GK za rok 2020 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

16 746 37 278 do 30 s. 76,4 113 150 114 s. 

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

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

 
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 

 

 Komunikácia prebieha formou osobného alebo telefonického rozhovoru so 

zástupcami daných škôl s ponukou možných podujatí, resp. zaslaním pozvánok 

na konkrétne podujatia  

 Komunikácia so 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. V roku 2020 sa 

mnohé plánované podujatia museli z dôvodu pandémie zrušiť, resp. presunuli sa 

na obdobie počas letných prázdnin. 

http://www.galantskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/galantskakniznicagalanta/
https://www.instagram.com/galantacita_galantska_kniznica/
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. / /  / 

Ako vzniká kniha slov. / /  / 

Z rozprávky do rozprávky slov.. / /  / 

Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom  slov. / /  / 

Beseda so spisovateľom Tiborom Szomolaim slov. / /  / 

Beseda so spisovateľkou Margit Garajszkou, 3 x slov.  / /  / 

Divadelné predstavenie pre deti Pipi dlhá 
Pančucha 

slov. / /  / 

Prednáška Galanta na starých pohľadniciach slov. 
maď. 

/ /  / 

Z rozprávky do rozprávky – hlasné čítanie pre 
detičky s mamičkami 

slov. / /  / 

Zoknis színház – divadielko pre deti  maď. / /  / 

Prednáška História známa a neznáma  slov. 
maď. 

/ /  / 

Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom slov. / / / / 

Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, 2 x slov. / /  / 

Výstava ilustrácií Emílie Jesenskej – Žubrienky 
inštalatérky  

slov. / /  / 

Výber z ilustrácií ilustrácií k tvorbe Daniela 
Heviera 

slov. / /  / 

Výstava ilustrácií ilustrátora Matúša Maťátka slov. / /   

 
* Materiál na všetky podujatia bol distribuovaný elektronicky - E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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.) 
 
Fotoklub pri Mestskom kultúrnom stredisku v 
Galante 
(regionálna bibliografia) 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
ISBN: 978- 80- 89097-39-5 

dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 150 ks 
formát: A5 
väzba:  
rozsah: 18 strán 
fotografie: 2 čiernobiele 
 
 
Zoznam periodickej tlače v Galantskej  
knižnici 
(výberová bibliografia) 
autor: Mgr. Zita Perleczká  
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 5 ks 
formát: A5 
väzba:  
rozsah: 24 strán 
fotografie: 0  
 
 
Kalendár výročí osobností okresu Galanta 
(regionálna bibliografia) 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
dátum/rok vydania: 2020 
online:  https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-
2020 
 
 

https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2020
https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2020


 

 

 

Szomolai Tibor 
autor: Judita Kontárová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 5 farebných  
 
Bibliografický leták vydaný k besede so spisovateľom. 
 
 
 
Karol Duchoň                                              
(bibliografický leták)  
autor: Mgr. Zita Perleczká 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad:205 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 2 farebné 
 
Bibliografický leták vydaný pri príležitosti 70. 
narodenín Karola Duchoňa.  
 
 
 
 
Andrej Sládkovič 
(bibliografický leták)  
autor: Mgr. Zita Perleczká 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad:205 ks 
formát: A5 
rozsah: 4 s. 
fotografie: 1farebná  

Bibliografický leták vydaný k 200. výročiu narodenia 
básnika.  

 
 



 

 

 

 
Knihovnícky obzor 
(metodicko-inštruktážny časopis)  
vydavateľ: G 
tlač: G 
rok vydania: 2020 
číslo: 1 
jazyk: slovenský 
náklad: 25 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
fotografie: 18 farebných  
 
Prvé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta. 
 
 
Knihovnícky obzor 
(metodicko-inštruktážny časopis)  
vydavateľ: GK 
tlač: G 
rok vydania: 2020 
číslo: 2 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 ks 
formát: A5 
rozsah: 24 strán 
fotografie: 22 farebných 
 
Druhé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta. 
 
 
Pod lupou / Nagyító alatt 
(literárny časopis)  
vydavateľ: Galantská knižnica, Galanta 
tlač: Galantská knižnica, Galanta 
rok vydania: 2020 
číslo: 1 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 50 ks 
formát: A5 
rozsah: 32 strán 
obrázky: 11 farebných 8 čiernobielych 
 
Prvé číslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
 
 
 



 

 

 

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  
 KONTÁROVÁ, Judita: Regionálne osobnosti: Ján Navrátil. - In: Knižničný 

spravodajca . - Roč. 47, č. 1 (2020), ISSN 1339-4991, s. 25 - 26 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 4 
 BIRÓOVÁ, Angelika: Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 4 
 KRÁĽOVÁ, Darina: Aktuálne informácie z Galantskej knižnice. Modernizujeme sa. 

- In: Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 17-18 
 LANCZ, Katarína: Galantská knižnica v čase korony. - In: Knižničný spravodajca . 

- Roč. 47, č. 1 (2020), ISSN 1339-4991, s. 16-17 
 PERLECZKÁ, Zita: Beseda a prezentácia knihy Szomolai Tibor: Klan. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 1 (2020), ISSN 1339-4991, s. 11 
 PERLECZKÁ, Zita, KONTÁROVÁ, Judita: Knihy pre knižnicu v Zatíne. - In: 

Knižničný spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 18-20 
 MLATECOVÁ, Zuzana: Prednáška – História známa i neznáma. - In: Knižničný 

spravodajca. - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 7-8 
 MLATECOVÁ, Zuzana:. Pipi dlhá pančucha. - In: Knižničný spravodajca .- Roč. 

47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 8 
 MLATECOVÁ, Zuzana: Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki. - In: Knižničný 

spravodajca . - Roč. 47, č. 2 (2020), ISSN 1339-4991, s. 9 
 FAJNOROVÁ, Zuzana: Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 

okresu Galanta za rok 2019. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 4-
7 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Personálne zmeny v Galantskej knižnici. - In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 8 

 FAJNOROVÁ, Zuzana: Týždeň slovenských knižníc 2020. – In: Knihovnícky obzor 
. - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 11-13 

 PERLECZKÁ, Zita: Beseda a prezentácia knihy Szomolai Tibor: Klan. – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 14-15 

 KONTÁROVÁ, Judita: Regionálne osobnosti: Ján Navrátil. – In: Knihovnícky obzor 
. - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 19-20 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Miroslav Regitko v Galantskej knižnici. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 10 

 LANCZ, Katarína: Galantská knižnica v čase korony. - In Knihovnícky obzor . - 
Roč. 37, č. 1 (2020), s. 17-18 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 16-17 

 KONTÁROVÁ, Judita: Edičná činnosť knižnice za rok 2019. - In: Knihovnícky obzor 
. - Roč. 37, č. 1 (2020), s. 21-23 

 -dk- (autor): Bibliobox v Galantskej knižnici. - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 
2 (2020), s. 7 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2020. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 5 



 

 

 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Nová webová stránka Galantskej knižnice. - In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 8 

 PERLECZKÁ, Zita, KONTÁROVÁ, Judita: pomáhame ... Knihy pre knižnicu 
v Zatíne. - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 8 -10 

 -dk- (autor): Modernizujeme sa... - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), 
s. 6 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Galantská knižnica v čase korony II. - In: Knihovnícky obzor . 
- Roč. 37, č. 2 (2020), s. 10-11 

 -dk- (autor): Personálne zmeny v Galantskej knižnici. - In: Knihovnícky obzor . - 
Roč. 37, č. 2 (2020), s. 6 

 KRÁĽOVÁ, Darina: Rozhovor s bibliografkou Mgr. Juditou Kontárovou. In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2, (2020), s. 12-13 

 MLATECOVÁ, Zuzana: Prednáška – História známa i neznáma. - In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 14 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 15 

 MLATECOVÁ, Zuzana: Besedy so spisovateľkou Margit Garajszki. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 15 -16 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom. - In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 16 

 MLATECOVÁ, Zuzana: Divadielko pre deti: Pipi dlhá pančucha .- In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 37, č. 2 (2020), s. 17 

 BIRÓOVÁ, Angelika: Galanta na starých pohľadniciach. - In: Knihovnícky obzor . 
- Roč. 37, č. 2 (2020), s. 17 
 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 
 MAROSI, Bianka: Bibliobox a galántai könyvtár előtt. In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 247 

(2020.10.24), o. 6 , ISSN:1335-7050 
 MAROSI, Bianka: Fejlesztések a galántai könyvtárban. In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 

232 (2020.10.7), o. 4 , ISSN:1335-7050 
  (SV) (autor): Galantská knižnica otvorila po dvoch mesiacoch= : Két hónap 

elteltével újból megnyithattak a könyvtárak. In: Galantské novinky=Galántai Újság 
. - Roč. IV, č. 5 (2020), s. 4, 13 , ISSN:2585-7517 

 LANCZ, Katarína: Galantská knižnica v čase korony=: Mivel foglalatoskodtak a 
Galántai Könyvtár dolgozói a járvány ideje alatt? In:Galantské novinky=Galántai 
Újság . - Roč. IV, č. 6 (2020), s. 5, 15 , ISSN:2585-7517 

 MAROSI, Bianka: Kinyitották a könyvtárat. In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 112 
(2020.5.16), o. 4 , ISSN:1335-7050 

 MAROSI, Bianka: Olvasás helyett hangoskönyv a vakoknak és gyengénlátóknak. 
In: Új Szó . - Évf. 73, sz. 152 (2020.7.2), o. 5 , ISSN:1335-7050 

 DANKOVÁ, Miriam: Regionálne knižnice trnavského samosprávneho kraja v roku 
2019. Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave , 
2020. 24 strán: grafy, tabuľky ;  

 
 
 
 
 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GK v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom on-line 

formulára 

Elektronická rezervácia kníh áno  

Elektronická prolongácia 

výpožičiek 
áno  

   

Iné* On-line katalóg áno  

Elektronické referenčné služby áno  

Elektronická žiadosť o rešerš áno  

Možnosť elektronickej platby za objednané služby  nie 
* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov GK za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1. 0 0 0 0 

     

     

     

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
   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 v znení 
neskorších dodatkov 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ: 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 NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach plní úlohy  regionálnej knižnice 
s krajskou pôsobnosťou, zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy 
v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre 79 obecných knižníc, 4 mestské knižnice 
a 4 regionálne knižnice. Utvára a  sprístupňuje regionálne bibliografické 
a faktografické databázy, spracúva súbežnú regionálnu bibliografiu dokumentov, 
zúčastňuje sa na tvorbe a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc a je 
pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby.  

Okrem uvedených funkcií plní aj úlohy mestskej knižnice pre mesto Trnava. Je 
najväčšou verejnou knižnicou v celom Trnavskom samosprávnom kraji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:kniznica@kniznicatrnava.sk
http://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/kniznicatrnava/


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov KJF za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 522.000 522.000 488.276 93,54 

620 Odvody 191.000 191.000 158.370 82,92 

630 Tovary a služby 106100 109.715 184.719 168,36 

640 Bežný transfer    4.000 4.000 3.158 78,95 

SPOLU 823.100 826.715 834.523 99,06 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov KJF za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 0 14.100 0 0 

HIM 0 4.200 4,124,40 98,27 

SPOLU 0 18.300 4.124,40 22,48 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov KJF za rok 2020 
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 € 

- - - 
Redizajn detskej 
herne 

4.124,40 - 

SPOLU - -  4.124,0 - 

 

Tržby a vlastné výnosy :    24.948 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov KJF z dotačných schém za rok 2020 
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 27.000 19.900* 0 
BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Knižnica pre 
každého 

10.750 9.000** 537,50 
BV 



 

 

 

3 Fond na 
podporu 
umenia 

Redizajn herne 27.900 16.800 KV 
3.200 BV 

4.124,40 KV 
5.579 BV 

BV 
KV 

4 MK SR Kultúrne poukazy - 374 - BV 

5 Mesto Trnava Prázdninový 
superklub 2020 

500 - - 
- 

6 Mesto Trnava Učenie bez 
školských lavíc 

300 - - 
- 

SPOLU BV 32.474 6.116,50  

SPOLU KV 16.800 4.124,40  

*Vyúčtovanie posunuté do roku 2021 

** Vyúčtovanie posunuté do roku 2021 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 

Objekty v správe KJF za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 - - - - 

 

Objekty v nájme KJF za rok 2020 
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 114 352,91 

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

 

                               Priestorové podmienky KJF za rok 2020 v m2 
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

2.020 1.044,5 1.752 232,60 35,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 
Výstava prác žiakov 
(02. – 09.03.2020) 
autor: Špeciálna základná škola,  
Beethovenova ul. v Trnave 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 44 
 
Výstava žiakov Špeciálnej základnej školy 
počas Týždňa slovenských knižníc. 
 
Fotografie Blažeja Vitteka 
(15. 05. – 29. 09. 2020) 
autor: KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: schodisko 
výstup: - 
počet návštevníkov:  
 
Kniha verzus film 
(05. 06. – 22. 06. 2020) 
autor: oddelenie pre deti 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 78 
 
Výstava z fondu oddelenia pre deti. 



 

 

 

Kniha verzus film 
(11.06. –30.06.2020) 
autor: A. Beňová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 53 
 
Výstava z fondu oddelenia beletrie.  
 
 
 
 
 
Čítame z kníh Petra Holku 
(14. – 31.08.2020) 
autor: KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 24 
 
Výstava kníh a fotografií z fondu knižnice pri 
príležitosti 70. narodenín autora. 
 
100 rokov SND 
(september –december 2020) 
autor: KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie odbornej literatúry 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava k storočnici SND v Bratislave. 
 

Pavel Bunčák 
(30.09.–31. 12.2020)  
autor: Záhorské múzeum Skalica 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: schodisko 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 

 

 
 
 
 

Ostatné 
- 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Zobúdzanie popola 
(16.01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
počet návštevníkov: 50 
 
Večer poézie pri príležitosti narodenia 
básnika 
Jána Motulka. Recitovanie: Bohumil 
Chmelík,  
Hudba: Alžbeta Ševečková. 
Moderovanie: Alena Beňová. Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Smrť v prvý deň mieru 
(30.01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň  
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 60 
 
Prezentácia knižnej novinky spisovateľky 
Margity Kánikovej. Umelecký prednes: 
Daniela Gudabová. Moderovanie: 
Pavol Tomašovič. Podujatie v rámci cyklu 
Trnavské kontexty z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Na dne duše 
(06. 02. 2020) 
prednášajúci: Juraj Ďúran 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 40 
 
Autor v rámci cyklu Byť sám sebou predstavil 
svoju knihu poviedok. 
Spoluúčinkovali: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, 
PhD., prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.  
Moderovanie: Pavol Tomašovič. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Návšteva Antona Baláža 
(13. 02. 2020) 
prednášajúci: Anton Baláž 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Stretnutie so spisovateľom moderoval 
Martin Jurčo. Podujatiev rámci cyklu Súčasná 
slovenská literatúra z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
Erby brehov 
(20.02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: prezentácia zbierky básní 
počet návštevníkov: 35 
 
Prezentácia básnickej zbierky Gabriely 
Izakovičovej-Spustovej.  
Moderovanie: Pavol Tomašovič. 
Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. 
 
Od Proglasu k René mládencovi...  
(26. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
počet návštevníkov: 9 
Vzdelávacia prednáška pre seniorov.  
 
 
 
 
 
Zima A.D. 1500 - 2010 
(27. 02. 2020)  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
počet návštevníkov: 26 
Prednáška klimatológa a literárneho 
vedca Pavla Matejoviča o klíme počas 
zím v Európe a na Slovensku.  
 
 



 

 

 

Týždeň slovenských knižníc   
(02. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: DJP 
výstup:  
počet návštevníkov: 87 
 
Slávnostné otvorenie 21. ročníka Týždňa  
slovenských knižníc v Trnavskom kraji sa 
uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla Jána 
Palárika za prítomnosti riaditeľa odboru kultúry. K prítomným hosťom a študentom sa 
prihovoril riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. Vyhlásený bol aj 6. ročník celoslovenskej 
literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska a pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí Literárny salón Trnava 2020. Hudobný hosť: Family Friend.  
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Literatúra o totalite a totalita proti literatúre 
(02. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: DJP 
počet návštevníkov: 87 
Stretnutie so spisovateľom Pavlom Rankovom 
v rámci cyklu Knižnica mladým.  
Moderovanie: Jozef Dado Nagy.  
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fondna podporu umenia. 
 
O Štefánikovi a Jánošíkovi  
(05. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
počet návštevníkov: 37 
Stretnutie so scenáristkou, spisovateľkou 
a režisérkou Mariannou Čengel Solčanskou.  
Moderovanie: Jozef Dado Nagy.  
Podujatie v rámci cyklu Súčasná 
slovenská literatúra z verejných zdrojov podporil 
Fondna podporu umenia. 
 
Nad románom Mesto slepých 
(04. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény uvažujenad posolstvom románu.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 421 zhliadnutí 
 
 
 



 

 

 

Sviatočné slovo proti vírusom 
(10. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény uvažuje nad 
súčasnou situáciou. V rámci cyklu Slovo proti 
vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 307 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom 
(17. 04. 2020) 
Alena Beňová číta z knihy Veverica Oľgy 
Feldekovej. V rámci cyklu Slovo proti vírusom. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 73 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom – Pavol Tomašovič na víkend 
(18. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény uvažuje nad posolstvom románu. V rámci cyklu 
Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 267 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom 
(24. 04. 2020) 
Alena Beňová číta Danu Hlavatú. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 48 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom  
(25. 04. 2020) 
Pavol Tomašovič nad knihami Michala Želiara Lošonského. V rámci cyklu Slovo proti 
vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 169 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom 
(02. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 



 

 

 

výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 222 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom – Druhý májový víkend s Pavlom Tomašovičom 
(08. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 152 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom – Tretí májový víkend s Pavlom Tomašovičom 
(16. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 124 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom – Štvrtý májový víkend s Pavlom Tomašovičom 
(23. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič v čase karantény. V rámci cyklu Slovo proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 117 zhliadnutí 
 
Slovo proti vírusom 
(29. 05. 2020) 
Pavol Tomašovič uvažuje nad knihou Stefana Zweiga Opojení. V rámci cyklu Slovo 
proti vírusom.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 144 zhliadnutí 
 
Slovo na víkend 
(05. 06. 2020) 
Pavol Tomašovič s knihou Etely Farkašovej S predtuchou svetliny. V rámci cyklu 
Literárne inšpirácie.  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 158 zhliadnutí 
 
Trnavská poetika 
(25. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 30 



 

 

 

Literárno-hudobné podujatie. 
Hosť: Milan Richter, hudba: Family Friend, moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan 
Kuzma. 
Podujatie v rámci cyklu Trnavská poetika z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 
Letná trnavská poetika 
(02. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 40 
Letné stretnutie. Hosť: Igor Válek, 
hudba: Pavol Opatovský Jozef 
Laci Pagáč. Podujatie v rámci cyklu 
Trnavská poetika moderovali Štefan Kuzma 
a Pavol Tomašovič, z verejných zdrojov 
ho podporil Fond na podporu umenia.  
 
...a nezabudni na labute! 
(09. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 16 
Hosť: Peter Juščák.  
Podujatie moderoval Jozef Dado Nagy. 
Podujatie v rámci cyklu Súčasná slovenská 
literatúra z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu 
umenia. 
 
Trnavská knižnica na Østrove 
(30. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 15 
Beseda s Petrom Balkom.  
Podujatie moderoval Jozef Dado Nagy, 
v rámci 
cyklu Súčasná slovenská literatúra 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Trnava 1238 - 2018 
(02.09. 2020) 
organizátor: KJF, Štátny archív Trnava, Rehoľa menších bratov - františkánov  
miesto realizácie: Refektár Františkánskeho kláštora v Trnave 
počet návštevníkov: 55 
Podujatie moderoval Pavol Tomašovič. 



 

 

 

Podujatie venované predstaveniu zborníka z konferencie, ktorá sa konala na 
pôde Trnavskej univerzity k výročiu udelenia slobodných kráľovských výsad 
mestu Trnava  v roku 2018. 
Dúverná zmluva s Fándlym 
(03.09. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
Počet účastníkov: 39 
 
Vedecká konferencia  na počesť velebného 
pána Juraja Fándlyho v rámci cyklu  
Fórum humoristov. Účinkovali: Benjamín 
Škreko, Eva Jarábková, Mikuláš Jarábek, 
Beáta Kuracinová-Vargová, Benjamína 
Jakubáčová, Pavol Tomašovič. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
Literárny večer – Jarmočné chute  
(09. 09. 2020) 
prednášajúci: Marián Milčák 
organizátor: KJF, Štátny archív Trnava 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 37 
 
Stretnutie s básnikom Mariánom Milčákom 
spojené s diskusiou a prednesom jeho tvorby. 
Hudba. Trnavské trio. Moderovanie: Ivan 
Matušek.  
 
Počúvala som intuíciu  
(10. 09. 2020) 
prednášajúci: Jana Chynoradská 
organizátor: KJF, Harmony Academy 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 38 
 
Stretnutie s autorkou Janou Chynoradskou,  
zakladateľkou jazykovej školy Harmony 
Akademy a jej publikáciou „9 princípov“.   
Hudba: Pavel Opatovský a Jozef Laci Pagáč. Moderovanie: Pavol Tomašovič.  
 



 

 

 

Trnavčania na návšteve v Trnave  
(17. 09. 2020) 
prednášajúci: Jana Pifflová – Španková a  
Patrik Herman. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
počet návštevníkov: 29 
 
Stretnutie s trnavskými rodákmi Janou 
Pifflovou- Špankovou a Patrikom Hermanom 
o ich vzťahu k Trnave, knižnici a ich pomoci onkologickým pacientom.  Moderovanie: 
Martin Jurčo. Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
Literárne inšpirácie na víkend 
(16. 10. 2020) 
V čase zatvorenia knižnice kvôli pandémii Pavol Tomašovič uvažuje v rámci cyklu 
Literárne inšpirácie nad knihou Louise Glückovej Vidiecky život. 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 290 zhliadnutí 
 
Literárny salón Trnava 
(28. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 122 
 
Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe pre 
začínajúcich autorov zo Slovenska a Slovákov žijúcich v zahraničí. Mimoriadna cena: 
Moje stretnutie s Fándlym pri príležitosti 270. výročia narodenia autora. Prihlásených 
bolo 220 prác, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: Z. Matláková, A. Halvoník, R. 
Matejov. Vydaný zborník prác.  
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 
Moderovanie: A. Beňová. 
 
Literárne inšpirácie na víkend II 
(30. 10. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Bruna Schultza Škoricové sklepy v rámci 
cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 307 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie na víkend III 
(12. 11. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Milana Kunderu Sviatok bezvýznamnosti 
v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 



 

 

 

miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 232 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie na víkend IV 
(26. 11. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Haruki Murakamiho Útok na pekáreň 
v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 195 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie na víkend V 
(04. 12. 2020) 
Online stretnutie s Danielom Kollárom 
z vydavateľstva Dajama Rekordy Trnavy 
a okolia v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 108 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie na víkend VI 
(11. 12. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Jeana-Paula Didierlaurenta Čitateľ z vlaku 
6:27 v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 192 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie na víkend VII 
(18. 12. 2020) 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Gunnara Gunnarsona Advent v rámci cyklu 
Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 189 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie na víkend VIII 
(22. 12. 2020) 
Stretnutie Pavla Tomašoviča s Erikom Ondrejičkom a jeho knihou Za jedinou vetou  
v rámci cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 61 zhliadnutí 
 
Literárne inšpirácie na víkend IX 
(29. 12. 2020) 
Stretnutie Pavla Tomašoviča s Erikom Ondrejičkom a jeho knihou Volanie v rámci 
cyklu Literárne inšpirácie. 
miesto realizácie: KJF 



 

 

 

výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 35 zhliadnutí 
 
Novoročné prázdniny 
(02. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Komu patrí slniečko 
(29. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 31 
 
Podujatie pre deti so spisovateľkou Danušou 
Dragulovou-Faktorovou. 
.  
Knižnica a Paulína Feriancová 
(07. 02. 2020) 
organizátor: Mesto Trnava, KJF 
miesto realizácie: Mestská športová hala 
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Podujatie pre deti so spisovateľkou Paulínou 
Feriancovou na Festivale hier, hračiek a 
zábavy. 
.  
Aj kone sa hrajú 
(12. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 43 
 
Podujatie pre deti so spisovateľom Romanom 
Bratom.  
 
Druhé podanie 
(12. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 36 
 
Podujatie pre deti so spisovateľom Romanom 



 

 

 

Bratom v rámci cyklu Klub N. Podporil Fond na podporu umenia.  
 
To, čo nás spája 
(14. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
 
Podujatie pre deti so spisovateľkou Miroslavou 
Varáčkovou v rámci cyklu Klub N.  
Podporil Fond na podporu umenia.  
 
 Princezné a princovia 
(02. 03.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 41 
 
Podujatie pre deti so spisovateľom Pavlom 
Rankovom. 
 
Fčely, fčely, fčeličky 
(06. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 65 

Stretnutie so včelárom Martinom Michalíkom. 

 
Deň ľudovej rozprávky 
(16. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 97 
 
 
Zábavkoviny 
(23. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 31 
 
Zábavkoviny 
(27. 03. 2020) 



 

 

 

organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 11 
 
Slogan „tých“ dní 
(31. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 253 
 
Dedkove včielky 
(31. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 267 

Číta spisovateľka Gabriela Spustová – Izakovičová. 

Lúčne veršovačky O slimákovi Gustovi 
(31. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 421 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

Môj macík 
(16. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 348 

Číta knihovníčka Terezka. 

Natálkine rozprávky 
(16. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 323 

Hudobný vstup so spisovateľom Stanislavom Repaským. 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
(20. 04. 2020) 
organizátor: KJF 



 

 

 

miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 82 

Číta knihovníčka Mirka. 

Deň Zeme 
(22. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 428 

Lesný pedagóg Michal Slávik a jeho aktivity. 

Kráľovná 
(25. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 239 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

Čierno-biela rozprávka 
(29. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 61 

Číta knihovníčka Ľubica Malá. 

Kto by nemal rád komiksy 
(04. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 15 
 
So spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou.  

 

Zajačia rodinka 
(08. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 48 

Číta knihovníčka Henrietka. 



 

 

 

Záhrada v oblakoch 
(14. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 49 

Číta knihovníčka Lucka. 

 
 
Zlatý kľúčik 
(21. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 161 

Číta knihovníčka Terezka. 

Lúčne veršovačky–Svrčok Filip 
(28. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 162 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

Päť pondelkov s Bobuľou 
(01., 08., 15., 22., 29. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 163 

Číta spisovateľka Margit Garajszki. 

 
O rybke Beličke 
(03. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 119 

Číta knihovníčka Terezka. 



 

 

 

Drevený zámoček 
(10. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 71 

Číta knihovníčka Terezka. 

Lúčne veršovačky – Svrčok Filip 
(12. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 93 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

Spolu to zvládneme 
(12. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 30 

Číta spisovateľka Miroslava Varáčková. 

Divadlo 
(17. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 39 

Číta knihovníčka Terezka. 

Kohútik červený hrebienok 
(24. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 32 
 
Snívadielko 
(24. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 100 
Stretnutie detí s divadlom ZáBaVKa. S podporou Fondu na podporu umenia v rámci 
cyklu Maličkí a mamičky. 



 

 

 

 

Prázdninový superklub – 28. ročník 

Téma: „..a bolo i slovo, kniha i knižnica...“ 
(každá streda počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: 9 stretnutí 
počet návštevníkov: 902 
 
Prečítané leto 
(každý štvrtok počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF, Martinus 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: 9 stretnutí 
počet návštevníkov: 275 
 
Denný letný KNIHoKRAJ 
(03. – 07. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada, tanečné štúdio 
Crazy Family, GJK, ZsM, kaštieľ Dolná Krupá,  
SSV, KinderClub 
výstup:- 
počet návštevníkov: 15 
 
Havko a Mňauka 
(22. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 142 
 
Stretnutie detí s Divadlom pod balkónom. S podporou Fondu na podporu umenia 
v rámci cyklu Maličkí a mamičky.  
 
O ochrane prírody 
(23. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 46 
 
Podujatie pre deti s lesným pedagógom 
Michalom Slávikom. S podporou Fondu 
na podporu umenia v rámci cyklu Klub. 
. 
Fčely, fčely, fčeličky 
(30. 07. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 



 

 

 

výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Stretnutie so včelárom Martinom Michalíkom.S podporou Fonduna podporu umenia 
v rámci cyklu Klub N.  
 
Trnavský piknik 
(02. 08. 2020) 
organizátor: Zaži v Trnave!, KJF 
miesto realizácie: Kalvária 
výstup: - 
počet návštevníkov: 200 
 
Popoludnie pre deti, knižnica poskytla pre čitateľský „brloh“ knihy, časopisy, sedenie. 
 
 
Tajomstvo oceánu 
(04. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: - 
počet návštevníkov: 111 
Stretnutie detí na rovnomennom divadelnom predstavení Divadla Spoza 
Voza.S podporou Fondu na podporu umenia v rámci cyklu Klub N. 
 
Kniha z neba nepadá, píše sa i prekladá 
(19. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 58 
 
Stretnutie detí so  spisovateľkou Danušou  
Dragulovou - Faktorovou. S podporou Fondu 
na podporu umenia z cyklu Kniha a ešte 
trochu 
viac. 
 
Zrada, česť a tajomstvo 
(24. 08. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Stretnutie detí so spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou. S podporou Fondu na 
podporuumenia v rámci cyklu Klub N.  
 
Rozlet 
(22. 09. 2020) 



 

 

 

organizátor: Literárne umenie, o.z., KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
 
Slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet 
pre žiakov základných a stredných škôl.  
 
Bienále animácie Bratislava BIB 
(05. - 10. 10. 2020) 
organizátor: Bibiana, KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti, hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Medzinárodný festival animovaných filmov. 
Koralový svet 
(05. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pred deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
Stretnutie detí s Divadlom Fí. S podporou Fondu na podporu umenia v rámci cyklu 
Maličkí a mamičky. 
 
Ako písmená zachránili Zuzanku 
(01. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 91 
 
Číta spisovateľka Gabriela Spustová–Izakovičová. 
 
Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
(06. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 65 
 
Čítajú knihovníci Terezka, Lucka, Henrietka 

a Ľubko. 



 

 

 

 

Veľká vianočná záhada 
(08. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 266 

Číta spisovateľka Svetlana Majchráková. 

 
 
Nedokonalí 
(15. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 19 

Číta spisovateľka Miroslava Varáčková. 

 
 
Moje najkrajšie Vianoce 
(23. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 16 
 

Čítajú knihovníci Terezka, Lucka, Henrietka a 

Ľubko. 

 
 
Súťaže 
 

Čo všetko vieme o rozprávkach a rozprávkároch 
(apríl 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Zábava na dlhé chvíle pre celú rodinu  
(marec - jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie:webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 008 
 



 

 

 

Pravidelné uverejňovanie vedomostných kvízov a osemsmeroviek. 
 
Poznáš dobre detské knihy? 
(apríl 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie:webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 22 
 
Deň detskej knihy 
(02. 04. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: - 
počet návštevníkov: 215 
 
Zvieratá Slovenska 
(13. 04. – 26. 05. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 34 
 
Ako dobre poznáš knižné postavičky a ich príbehy? 
(máj 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
 
Útrapy ..násťročných 
(máj 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
 
Ja sa doma nenudím 
(15. 05. – 30. 06.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo  
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 
 
O púšťach 
(jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 23 



 

 

 

 
Nezabudli ste na nás? 
(jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3 
 
Hľadaj v texte názvy Dobšinského rozprávok 
(jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4 
 
Čarovný chlapec 
(september - december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 43 
 
Písomná súťaž venovaná tvorbe Jána Uličianskeho. 
 
Poznáš prázdninové filmy a rozprávky? 
(december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Niečo pre chytré hlavičky 
(december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4 
 

Hudobné podujatia 
 

Kandráčovci a ľudová hudba 
(14.01.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Krajina Hudba 
(16., 17., 21., 23., 28. 01. 2020) 
organizátor: KJF 



 

 

 

miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 93 
 
Mikuláš Schneider-Trnavský 
(21., 23. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 13 
 
Jean-Michel Jarre a Vangelis 
(24. 01.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 15 
 
Novoročný koncert klavírnej triedy Františky Bašovskej 
(24.01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 76 
 
Ľudské telo a zdravie 
(29.01.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 
 
Krajina Hudba 
(02., 07., 24. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 56 
Hudobno-slovné pásmo o hudobnej náuke. 

 
Mikuláš Schneider-Trnavský 
(06., 13. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 13 
 
Prieniky rôznych žánrov hudby 
(21., 24. 02. 2020) 
organizátor: KJF 



 

 

 

miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Hudba k filmom, hudba na internete, vážna verzus populárna hudba, kabaret, muzikál. 
 
Fašiangy 
(25. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Folk na Slovensku 
(28. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 12 
 
Ľudské telo a zdravie  
(04. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 22 
 
Hudobno-slovné pásmo pre deti z MŠ. 
 
Mikuláš Schneider-Trnavský 
(05., 03. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 
 
Hudobno-slovné pásmo o významnom skladateľovi. 
 
Mikuláš Schneider-Trnavský 
(16. 06. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 6 
 
Hudobno-slovné pásmo o významnom skladateľovi. 
 
Fragile 
(25. 06. 2020) 
organizátor: KJF 



 

 

 

miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Hudobno-slovné pásmo o slovenskej vokálnej skupine. 
 
David Garrett 
(10. 09. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Hudobno-slovné pásmo o nemeckom virtuózovi. 
 
O čistote 
(16. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 16 
 
Hudobno-slovné pásmo pre deti z MŠ.  
 
 
Čítania 
 

Čítanie pre seniorov 
(20.04. – 16. 06.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Zariadenie pre seniorov na Vansovej ulici v Trnave 
výstup: 10 autorských textov 
počet návštevníkov: 45 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Nová maturita z angličtiny  
(13.02.2020) 
miesto realizácie: KJF 
počet návštevníkov: 89 
 
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 v dvoch prednáškach 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.  
 

 
 
 



 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Novoročné prázdniny 
(03. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 28 
 
Zimná tvorivá dielňa. 
 
 
 
 
Polročné prázdniny 
(03. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 35 
 
Prázdninová dielnička. 
 
 
 
 
Jarné prázdniny v knižnici 
(17. 02. – 21. 02. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 133 
 
Tvorivé dielne a hry. 
 
Jesenné prázdniny v knižnici – 
Mravčekovia 
(30. 10. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 237 
 
Jesenné prázdniny v knižnici – 
Dinosaurus 
(02. 11. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube a na FB 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 297 



 

 

 

 
Tvorivá dielnička 3. Ľadový medveď 
(01. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na FB 
výstup: - 
počet návštevníkov: 263 
 
Tvorivá dielnička 4. Čo tento rok na stromček? 
(18. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube 
výstup: - 
počet návštevníkov: 26 
 
Vianočná pošta seniorom 
(07. - 10. 12. 2020) 
organizátor: KJF, o. z. Pohodovo 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 15 
Tvorivé dielne pre deti i rodičov, výsledkom ktorých sú vianočné pohľadnice. 
 
Odborné 
 

Porada riaditeľov regionálnych knižníc TTSK 
(15. 01. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 4 
 
Porady regionálnych metodikov TTSK  
(15. 01., 01. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Školenie členov redakčnej rady 
(máj - jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet účastníkov: 12 
 
Školenie KIS Virtua  
(08., 09., 11., 17., 24. 09. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF  



 

 

 

výstup: - 
počet návštevníkov: 9 
 
Porady knihovníkov obecných knižníc v rámci regiónu pôsobnosti 
(03. 12. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF - online 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Semináre 
- 
 
Ostatné 
 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Pomsta 
(20. 02. 2020) 
organizátor: KJF, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 
 
Ako na  tablet a mobilné telefóny 
(február - marec 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: študovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 

 
Mozgový jogging 
(február - jún 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 79 
 
Prezentácia 3D tlačiarne  
(3. 03. 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: študovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 



 

 

 

Trénujme si pamäť  
(marec – december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: 12 cvičení 
počet návštevníkov: 150 
 
Pravidelne v stredu sme na webovom sídle knižnice 
uverejňovali pracovné listy pre seniorov. 
 
Rozhovory z knižnice 
(jún - december 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup:  
počet návštevníkov:  

 
Uverejňovanie textov regionálnych a slovenských autorov.  
 
Žijú medzi nami 
(január – marec 2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán, ZŠ Špačince 
výstup: - 
počet návštevníkov: 276 
 
Cieľom podujatí v tomto cykle je oboznamovať deti so životom postihnutých ľudí, učiť 
ich empatii. 
 
Letná burza kníh 
(29. 06. – 02.07.2020) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 350 
 
Tradičná burza kníh v spolupráci so SSKK. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

 Obecná knižnica Chtelnica - 16.01.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 
služieb a činností, pomoc pri vypracovaní ročného výkazu za rok 2019. 

 Obecná knižnica Bašovce - 22.01.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 
služieb a činností. 

 Obecná knižnica Krakovany - 22.01.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 
služieb a činností. 

 Obecná knižnica Veľké Orvište - 22.01.2020: optimalizovanieknižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom - 05.02.2020: 
optimalizovanieknižnično-informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Majcichov - 05.02.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 
služieb a činností. 

 Obecná knižnica Šúrovce - 05.02.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 
služieb a činností. 

 Obecná knižnica  Zavar - 05.02.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 
služieb a činností. 

 Obecná knižnica Zeleneč - 05.02.2020:konzultovanie možností obnovy knižnice  
 Obecná knižnica Hrnčiarovce nad Parnou - 12.02.2020: optimalizovanieknižnično-

informačných služieb a činností. 
 Obecná knižnica Pavlice - 12.02.2020: konzultovanie možností obnovy knižnice 
 Obecná knižnica Slovenská Nová Ves - 12.02.202: konzultovanie možností 

obnovy knižnice. 
 Obecná knižnica Cífer – 12.02.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 

služieb a činností. 
 Obecná knižnica Zvončín - 21.07. 2020: optimalizovanieknižnično-informačných 

služieb a činností. 
 Obecná knižnica Šelpice - 21.07. 2020: optimalizovanieknižnično-informačných 

služieb a činností. 
 Obecná knižnica Dlhá - 21.07. 2020: optimalizovanieknižnično-informačných 

služieb a činností.  
 Obecná knižnica Bórová - 21.07. 2020: optimalizovanieknižnično-informačných 

služieb a činností. 
 Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou - 21.07. 2020: 

optimalizovanieknižnično-informačných služieb a činností.  
 Obecná knižnica Cífer - 22.09.2020: optimalizovanieknižnično-informačných 

služieb a činností po výmene knihovníka.  
 Mestská knižnica Hlohovec – 10. 11. 2020: Návšteva vykonaná na základe 

žiadosti so strany MsK Hlohovec. Preberali sa možnosti mimorozpočtového 
získavania financií, efektivita služieb a možnosti pomoci zo strany KJF v TT.  

 
 
 

 

 



 

 

 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec za 
roky 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  78 79 78 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  0 0 0 

Spolu 83 84 83 

 
    

Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec, 

Piešťany a Trnava 
 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2019 KULT MK SR  (10-01) za 

KJF v Trnave  
 Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc (ďalej len „RK“) a regionálnej     

knižnice s krajskou pôsobnosťou (ďalej len RKK) pre zriaďovateľa  
 Spracovanie prehľadu činnosti RKK a RK v TTSK „Regionálne knižnice TTSK 

v roku 2019“ 
 Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov v spolupráci   

s metodickými oddeleniami regionálnych knižníc  
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov   

„Verejné knižnice TTSK v roku 2019“ 
 Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2019 
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc  TTSK podľa okresov 

„Verejné knižnice TTSK v roku 2019“ 
 Spracovanie štandardov RKK a RK pre TTSK 
 

Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za KJF v r. 2019 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2019 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok  2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Napĺňanie štandardov KJF v rokoch 2018 - 2020 
Štandardy 60.001 – 100.000 obyv. ukazovateľ 2018 2019 2020 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

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

Počet titulov periodík 200 – 300 215 225 213 

Priemerná suma na 1 KJ 10 10,9 11,34 12,26 

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

Počet študijných miest  80 – 120 149 155 155 

Počet prevádzkových hodín 54 – 58 54 54 54 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15.000 9840,7 9847,1 7104 

Počet 
výpožičiek na 
1 obyvateľa 

Základná úroveň 5 4,1 4,2 3,1 

Vyššia úroveň 8 

%používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 13 16,3 16,49 14,71 

Vyššia úroveň 18 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 0,94 1 0,80 

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 metodiku v SR – Ing. P. Tomašovič, Mgr. M. Danková 

 Pracovná skupina pre informačné technológie pri SNK – Bc. J. Brliťová 

 Pracovná skupina pre prácu v KIS VIRTUA  - Mgr. I. Gálusová, Bc. J. Brliťová, 

Mgr. Dolníková 

 Redakčná rada Knižničného spravodajcu – Mgr. E. Dolníková, Mgr. M. Danková, 

Ing. P. Tomašovič 

 Redakčná rada Čarušky – Mgr. E. Dolníková, Mgr. V. Chorvatovičová, Mgr. T. 

Kozmálová, L. Karabová  

 Redakčná rada webovej stránky: Mgr. E. Dolníková, PhDr. Ľ. Malá, Bc. J. Brliťová, 

Mgr. M. Danková, Mgr. T. Kozmálová, Mgr. I. Šimčíková 

 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 

 
 Záhorská knižnica v Senici: 22.01.2020-  zaškolenie regionálnej metodičky, počas 

ktorého sme sa venovali metodickým návštevám v praxi 

 
 
 
 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
 

Akvizícia knižných jednotiek KJF za rok 2020 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

38 409,50 7 131,59  1 470/10 938  50 282,50  5 309 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska zamerania za rok 
2020 

Náučná literatúra pre 
dospelých 

Beletria pre dospelých Beletria pre deti 
Náučná literatúra pre 

deti 

1.717 1.993 1.188 344 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska jazyka za rok 2020 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

4.215 - 986 29 57 22 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu KJF za rok 2020 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

9.914 22.537,17 € 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Trnava 131.644 132.130  

Piešťany 62.871 62. 879  

Hlohovec 45.229 45.082  

SPOLU 239.744 240.091  

 
 

Registrovaní čitatelia KJF za roky 2018 - 2020 
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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 

2020 9..540 2.676 2.849 3.890 54 27 42 - 2 

 
 
 
 



 

 

 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov KJF za roky 2018 - 
2020 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2018 207 321 - 528 - - 174 174 

2019 268 182 - 450 - - 105 105 

2020     281 207 716 1 204 

 

Vývoj návštevnosti KJF za roky 2018 - 2020 
 Fyzická Virtuálna* 

2018 125.018 51.875 

2019 132..97 87.324 

2020 107.711 139.826 

*len návštevník online katalógov 

Výpožičky KJF za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Absenčné 208.449 222.372 173.027 

Prezenčné  55..568 53.344 25.886 

Medziknižničná výpožičná služba iným 
knižniciam 

174 418 140 

Medziknižničná výpožičná služba z iných 
knižníc 

395 186 291 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba z iných knižníc 

45 19 17 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti KJF za rok 2020 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2020 
Skutočnosť  

2020 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 211.000 209.799 99,4 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,23 92,3 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 210 213 101,4 

Prírastok kn. j. 6.000 5.309 88,5 

Úbytok kn. j. 5.500 9.914 99,1 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 260.000 198.913 76,5 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.  2.581  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j.  25.886  

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 10.000 9.540 95,4 

z toho do 15 rokov osoba 2.500 2.676 107,04 

Návštevníci návšteva 200.000 397.858 198,92 

- z toho fyzickí návšteva  107.711  

- z toho virtuálni návšteva  290.147  

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 600 343 57,6 

v tom:  informačná príprava hodina 150 23 15,3 



 

 

 

Odborné podujatia, porady podujatie 5 15  

Metodické návštevy návšteva 35 20 54,2 

Edičná činnosť titul 12 9 75 

Rešerše titul 190 158 79 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby KJF za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

166 131 145 

Bibliografické informácie 10.429 9.242 9.388 

Faktografické údaje 209 236 151 

Rešerše 246 192 158 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  10.697 10.845 8.009 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby KJF za roky 2018 – 2020 
Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 6.259 6.615 5.868 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

3.075 3.074 1.352 

Regionálne informácie - - - 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 4 4 4 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 13 11 1 

Bibliografické letáky - - - 

Regionálne prírastky do fondu  37 titulov 37 titulov 32 

 76 120 183 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

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 audiokomentárom 

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 Bienale 

animácie Bratislava 

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 

Osmijankon.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 Městskáknihovna 

Břeclav 

spolupráca na podujatí 

Svaz knihovniků 

a informačních 

pracovníků ČR 

 Noc s Andersenom 

Počet partnerstiev so 

školskými 

zariadeniami 

3 Gymnázium Jána 

Hollého v Trnave 

výtvarná súťaž na určitú hudobnú 

tému – Kreslíme hudobné obrázky 

ZUŠ M. Sch.-

Trnavského 

koncerty žiakov  

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 príspevok 120 € ročne 
Organizácia združuje knižnice na Slovensku. Jej 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 príspevok 83 € ročne  
Občianske združenie združujúce knihovníkov, bibliografov a informačných 
pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné pracoviská v Slovenskej 
republike a iných záujemcov. Jehoposlaním 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: 2004/2019 
 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 2020 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

26.335 69.614 52,63 2,48  00:02:04 

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

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

Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Svoju činnosť knižnica propagovala v celoštátnych a regionálnych printových 
a elektronických médiách – RTVS, MTT, VEGA, SME Trnava, Trnavský hlas, Trnava 
live, Trnava dnes, Trnava24, Novinky z radnice, Bulletin SAK, www.infolib.sk, 
www.trnava.sk, www.kamdomesta.sk. 
Informácie o činnosti knižnice sa objavujú na webových stránkach partnerov knižnice. 
Na webovej stránke sa pravidelne uverejňujú informácie o pripravovaných 
podujatiach, fotogaléria z podujatí, výročia regionálnych osobností. Rovnako i 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 

 Počet oslovených ZUŠ/1 

https://www.kniznicatrnava.sk/
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/


 

 

 

Zo strany knižnice je ponuka podujatí najčastejšie formou telefonickou, elektronickou, 

osobnej návštevy, prostredníctvom webovej stránky, facebooku, plagátmi a ponukové 

listy podujatí sú zasielané do škôl aj poštou.  

Spätná väzba zo strany škôl je na dobrej úrovni. Uskutočňuje sa zväčša telefonicky, 

prípadne osobne návštevou v knižnici a následne dohodnutie termínu a konkrétneho 

podujatia, o ktoré má škola záujem. Vzhľadom na epidemickú situáciu v roku 2020 

však spolupráca so školami /forma dištančného vyučovania/ bola značne obmedzená.  

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

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

Týždeň slovenských knižníc 2020  250 30 - E 

Trnavské kontexty  80/E 16 1 - 

Trnavská poetika  40/E 40 1 - 

Fórum humoristov  40/E 48 1 - 

Súčasná slovenská literatúra  120/E 32 1 - 

Ako na tablet a mobilné telefóny  
 

1 
  

Mozgový jogging  - 3 1 - 

Kniha a ešte trochu viac  - 4 1 - 

Prázdninový superklub 2020  200 10 1 - 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých  - 4 - - 

Všetky ostatné podujatia  - 450 - - 

 
* 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 
(okrem vedecko-výskumnej činnosti) 

 

 
Edičná činnosť  
 

Knižničný spravodajca č. 1/2020 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-4991 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad:15 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie:- 
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. 2/2020 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
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 Kotlebovci na mítingu v Trnave hádžu po demonštrantoch hlinu či plechovky. 
Niektorých polícia spacifikovala obuškami. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://refresher.sk/80093-Kotlebovci-na-mitingu-v-Trnave-hadzu-po-
demonstrantoch-hlinu-ci-plechovky-Niektorych-policia-spacifikovala-obuskami 

 

https://www.webnoviny.sk/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-nesuhlas-s-extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi/
https://www.webnoviny.sk/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-nesuhlas-s-extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi/
http://www.kamdomesta.sk/trnava/na-dne-duse
http://www.kamdomesta.sk/trnava/prazdninove-tvorive-dielne1
http://www.kamdomesta.sk/trnava/stretnutie-so-spisovatelkou-paulinou-feriancovou
http://www.kamdomesta.sk/trnava/stretnutie-so-spisovatelkou-paulinou-feriancovou
https://mytrnava.sme.sk/c/22315455/v-trnave-sa-zacali-mitingy-lsns-a-iniciativy-proti-fasizmu.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22315455/v-trnave-sa-zacali-mitingy-lsns-a-iniciativy-proti-fasizmu.html
https://dennikn.sk/minuta/1739273/
https://www.zpiestan.sk/spravy/proti-extremizmu-sa-postavia-ludia-v-trnave-aj-v-piestanoch/
https://www.zpiestan.sk/spravy/proti-extremizmu-sa-postavia-ludia-v-trnave-aj-v-piestanoch/
https://www.24hod.sk/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-nesuhlas-s-extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi-cl732109.html
https://www.24hod.sk/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-nesuhlas-s-extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi-cl732109.html
https://trnava.dnes24.sk/trnava-sa-spojila-proti-lsns-policia-riesila-konflikt-na-zhromazdeni-video-352530
https://trnava.dnes24.sk/trnava-sa-spojila-proti-lsns-policia-riesila-konflikt-na-zhromazdeni-video-352530
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27883-foto-v-trnave-vreli-emocie-miting-kotlebovcov-sprevadzal-protest-odporcov-fasizmu.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27883-foto-v-trnave-vreli-emocie-miting-kotlebovcov-sprevadzal-protest-odporcov-fasizmu.htm
https://refresher.sk/80093-Kotlebovci-na-mitingu-v-Trnave-hadzu-po-demonstrantoch-hlinu-ci-plechovky-Niektorych-policia-spacifikovala-obuskami
https://refresher.sk/80093-Kotlebovci-na-mitingu-v-Trnave-hadzu-po-demonstrantoch-hlinu-ci-plechovky-Niektorych-policia-spacifikovala-obuskami


 

 

 

 Agresívny protest v Trnave: Prívrženci strany ĽSNS mali zbiť ľudí z PS/Spolu, 
VIDEO. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://trnava.dnes24.sk/trnava-sa-spojila-proti-lsns-policia-riesila-konflikt-na-
zhromazdeni-video-352530 

 Trnava sa chystá na míting kotlebovcov, nesúhlas s extrémizmom chcú vyjadriť 
stovky ľudí. 
[online]. [citované 2020-02-01]. Dostupné na internete:  
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-
nesuhlas-s-extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi/ 

 V centre na seba narazili dva rozdielne tábory. Prívržencov Kotlebu a odporcov 
fašizmu oddeľovali policajné hliadky. 
[online]. [citované 2020-01-31]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/01/31/v-centre-na-seba-narazili-dva-rozdielne-
tabory-privrzencov-kotlebu-a-odporcov-fasizmu-oddelovali-policajne-hliadky/ 

 Šípková, Ružena  
Prezentácia knihy Smrť v prvý deň mieru (Trnava si zaslúži byť zvečnená) / 
Ružena Šípková. 
[online]. [citované 2020-02-04]. Dostupné na internete: 
https://www.seredonline.sk/2020/02/03/prezentacia-knihy-smrt-v-prvy-den-mieru-
trnava-si-zasluzi-byt-zvecnena/ 

 Prezentácia knihy poviedok Juraja Ďúrana. 
[online]. [citované 2020-02-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/prezentacia-knihy-poviedok-juraja-durana 

 Beseda so spisovateľkou Paulínou Feriancovou. 
[online]. [citované 2020-02-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/beseda-so-spisovatelkou-paulinou-feriancovou 

 Stretnutie s prozaikom Antonom Balážom. 
[online]. [citované 2020-02-04]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/strenutie-s-prozaikom-antonom-balazom 

 Trnavský kraj a Trnava sú proti extrémizmu / [autor] (JV). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 5 (2020), s. 10. 

 Aj kone sa hrajú. 
[online]. [citované 2020-02-06]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/aj-kone-sa-hraju 

 Druhé podanie. 
[online]. [citované 2020-02-06]. Dostupné na internete: 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/druhe-podanie 

 Stretnutie s prozaikom, scenáristom, dramatikom a publicistom Antonom Balážom. 
13. 2. 2020 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 
[online]. [citované 2020-02-11]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-prozaikom-
scenaristom-dramatikom-a-publicistom-antonom-balazom-13-2-2020-o-17-00-v-
kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/ 

 Šípková, Ružena 
Na dne duše – prezentácia knihy Juraja Ďúrana / Ružena Šípková.  
[online]. [citované 2020-02-12]. Dostupné na internete: 
https://www.dusevnezdravie.sk/na-dne-duse-prezentacia-knihy-juraja-durana/ 
 

https://trnava.dnes24.sk/trnava-sa-spojila-proti-lsns-policia-riesila-konflikt-na-zhromazdeni-video-352530
https://trnava.dnes24.sk/trnava-sa-spojila-proti-lsns-policia-riesila-konflikt-na-zhromazdeni-video-352530
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-nesuhlas-s-extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi/
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/trnava-sa-chysta-na-miting-kotlebovcov-nesuhlas-s-extremizmom-chcu-vyjadrit-stovky-ludi/
https://www.trnava-live.sk/2020/01/31/v-centre-na-seba-narazili-dva-rozdielne-tabory-privrzencov-kotlebu-a-odporcov-fasizmu-oddelovali-policajne-hliadky/
https://www.trnava-live.sk/2020/01/31/v-centre-na-seba-narazili-dva-rozdielne-tabory-privrzencov-kotlebu-a-odporcov-fasizmu-oddelovali-policajne-hliadky/
https://www.seredonline.sk/2020/02/03/prezentacia-knihy-smrt-v-prvy-den-mieru-trnava-si-zasluzi-byt-zvecnena/
https://www.seredonline.sk/2020/02/03/prezentacia-knihy-smrt-v-prvy-den-mieru-trnava-si-zasluzi-byt-zvecnena/
https://www.litcentrum.sk/podujatie/prezentacia-knihy-poviedok-juraja-durana
https://www.litcentrum.sk/podujatie/beseda-so-spisovatelkou-paulinou-feriancovou
https://www.litcentrum.sk/podujatie/strenutie-s-prozaikom-antonom-balazom
https://www.litcentrum.sk/podujatie/aj-kone-sa-hraju
https://www.litcentrum.sk/podujatie/druhe-podanie
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-prozaikom-scenaristom-dramatikom-a-publicistom-antonom-balazom-13-2-2020-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-prozaikom-scenaristom-dramatikom-a-publicistom-antonom-balazom-13-2-2020-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-prozaikom-scenaristom-dramatikom-a-publicistom-antonom-balazom-13-2-2020-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave/
https://www.dusevnezdravie.sk/na-dne-duse-prezentacia-knihy-juraja-durana/


 

 

 

 Matláková, Zlata 
Trnavské literárne súvislosti / Zlata Matláková. 
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIII, č. 5 – 6 (12. februára 2020), s. 2. 

 Erby brehov. Prezentácia knihy Gabriely Spustovej-Izakovičovej v Knižnici Juraja 
Fándlyho v Trnave 20. 2. 2020 o 17:00. 
[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/erby-brehov-prezentacia-knihy-
gabriely-spustovej-izakovicovej-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave-20-2-2020-o-
17-00/ 

 Návšteva Antona Baláža. 
[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/navsteva-antona-balaza 

 Erby brehov. 
[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/erby-brehov 

 Jarné prázdniny v knižnici. 
[online]. [citované 2020-02-13]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/jarne-prazdniny-v-kniznici 

 Anton Baláž v trnavskej knižnici / [autor] (kjf). 
[online]. [citované 2020-02-18]. Dostupné na internete: 
http://www.kns.sk/balaz_trnava.html 

 V Knižnici Juraja Fándlyho so žiakmi z Ružindola. 
In: Zvonček. – Roč. XV, č. 7 (marec 2020), s. 20. 

 ZIMA A. D. 1500 – 2010. HISTÓRIA A PODOBY ZÍM V EURÓPE A NA 
SLOVENSKU. 
[online]. [citované 2020-02-24]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/zima-a.-d.-1500---2010.-historia-a-podoby-zim-
v-europe-a-na-slovensku 

 Stretnutie s literárnym vedcom a klimatológom Pavlom Matejovičom v Knižnici 
Juraja Fándlyho 27. 2. 2020. 
[online]. [citované 2020-02-24]. Dostupne ne internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-literarnym-vedcom-
a-klimatologom-pavlom-matejovicom-v-kniznici-juraja-fandlyho-27-2-2020/ 

 Počas Týždňa slovenských knižníc príde  do Trnavy režisérka filmov Sviňa či 
Únos / [autor] TASR. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22333277/pocas-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-do-
trnavy-reziserka-filmov-svina-ci-unos.html 

 Knižnica J. Fándlyho sa zapojí do tradičného podujatia, celý týždeň venuje 
stretnutiam s hosťami, exkurziám a podujatiam pre verejnosť. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/02/24/kniznica-j-fandlyho-sa-zapoji-do-tradicneho-
podujatia-cely-tyzden-venuje-stretnutiam-s-hostami-exkurziam-a-podujatiam-pre-
verejnost/ 

 Beseda s Miroslavou Varáčkovou. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
https://zssucha.edupage.org/news/#336 

 Beseda so spisovateľom Romanom Bratom. 
[online]. [citované 2020-02-25]. Dostupné na internete: 
https://zssucha.edupage.org/news/#336 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/erby-brehov-prezentacia-knihy-gabriely-spustovej-izakovicovej-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave-20-2-2020-o-17-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/erby-brehov-prezentacia-knihy-gabriely-spustovej-izakovicovej-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave-20-2-2020-o-17-00/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/erby-brehov-prezentacia-knihy-gabriely-spustovej-izakovicovej-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave-20-2-2020-o-17-00/
http://www.kamdomesta.sk/trnava/navsteva-antona-balaza
http://www.kamdomesta.sk/trnava/erby-brehov
http://www.kamdomesta.sk/trnava/jarne-prazdniny-v-kniznici
http://www.kns.sk/balaz_trnava.html
http://www.kamdomesta.sk/trnava/zima-a.-d.-1500---2010.-historia-a-podoby-zim-v-europe-a-na-slovensku
http://www.kamdomesta.sk/trnava/zima-a.-d.-1500---2010.-historia-a-podoby-zim-v-europe-a-na-slovensku
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-literarnym-vedcom-a-klimatologom-pavlom-matejovicom-v-kniznici-juraja-fandlyho-27-2-2020/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-s-literarnym-vedcom-a-klimatologom-pavlom-matejovicom-v-kniznici-juraja-fandlyho-27-2-2020/
https://mytrnava.sme.sk/c/22333277/pocas-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-do-trnavy-reziserka-filmov-svina-ci-unos.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22333277/pocas-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-do-trnavy-reziserka-filmov-svina-ci-unos.html
https://www.trnava-live.sk/2020/02/24/kniznica-j-fandlyho-sa-zapoji-do-tradicneho-podujatia-cely-tyzden-venuje-stretnutiam-s-hostami-exkurziam-a-podujatiam-pre-verejnost/
https://www.trnava-live.sk/2020/02/24/kniznica-j-fandlyho-sa-zapoji-do-tradicneho-podujatia-cely-tyzden-venuje-stretnutiam-s-hostami-exkurziam-a-podujatiam-pre-verejnost/
https://www.trnava-live.sk/2020/02/24/kniznica-j-fandlyho-sa-zapoji-do-tradicneho-podujatia-cely-tyzden-venuje-stretnutiam-s-hostami-exkurziam-a-podujatiam-pre-verejnost/
https://zssucha.edupage.org/news/#336
https://zssucha.edupage.org/news/#336


 

 

 

 Uvedenie básnickej zbierky Gabriely Izakovičovej Spustovej. 
[online]. [citované 2020-02-26]. Dostupné na internete: 
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marca-2020/  

 Stretnutie so spisovateľkou, scenáristkou a režisérkou Marianou 
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[online]. [citované 2020-02-29]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-so-spisovatelkou-
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individualnych-navstevnikov-zostava-zachovany/ 

 

https://www.litcentrum.sk/podujatie/uvedenie-basnickej-zbierky-gabriely-izakovicovej-spustovej
https://www.litcentrum.sk/podujatie/uvedenie-basnickej-zbierky-gabriely-izakovicovej-spustovej
http://www.kamdomesta.sk/trnava/prezentacia-3d-tlaciarne
http://www.kamdomesta.sk/trnava/o-stefanikovi-a-janosikovi
http://www.kamdomesta.sk/trnava/princezne-a-princovia
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/tyzden-slovenskych-kniznic-2-7-marca-2020/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/tyzden-slovenskych-kniznic-2-7-marca-2020/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-so-spisovatelkou-scenaristkou-a-reziserkou-marianou-cengel-solcanskou-5-3-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-so-spisovatelkou-scenaristkou-a-reziserkou-marianou-cengel-solcanskou-5-3-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/stretnutie-so-spisovatelkou-scenaristkou-a-reziserkou-marianou-cengel-solcanskou-5-3-o-17-00-v-kniznici-juraja-fandlyho/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28070-v-ramci-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-do-trnavskej-svina.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28070-v-ramci-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-do-trnavskej-svina.htm
http://www.infolib.sk/files/tsk_2020/plagat-tsk-2020-trnava.pdf
http://www.infolib.sk/sk/informacie/tsk-tyzden-slovenskych-kniznic/tsk-2020/
https://www.litcentrum.sk/podujatie/stretnutie-s-marianou-cengel-solcanskou
https://www.litcentrum.sk/clanok/sutaz-literarny-salon-trnava-2020
https://www.trnava-live.sk/2020/03/09/bezny-chod-a-fungovanie-kniznice-pre-individualnych-navstevnikov-zostava-zachovany/
https://www.trnava-live.sk/2020/03/09/bezny-chod-a-fungovanie-kniznice-pre-individualnych-navstevnikov-zostava-zachovany/


 

 

 

 Oznam o zrušení kultúrnych podujatí. 
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 Hlinčíková, Miroslava 
Krajská Knižnica Juraja Fándlyho / Miroslava Hlinčíková. 
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 Briška, Peter 
Nerezignovali na slovo, na webe knižnice spustili projekt / Peter Briška. 
[online]. [citované 2020-04-16]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22367631/nerezignovali-na-slovo-na-webe-kniznice-
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 Briška, Peter 
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https://mytrnava.sme.sk/c/22353368/stredoskolaci-su-od-zajtra-doma-trnavske-
divadlo-rusi-predstavenia.html 

 Slovom proti vírusom. V čase uzatvorenej knižnice sa verejnosti prihovárajú autori 
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https://www.trnava-live.sk/2020/03/26/slovom-proti-virusom-v-case-uzatvorenej-
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https://trnava.dnes24.sk/trnava-kniznica-ide-humornym-i-vaznym-slovom-proti-
virusom-
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 Príhovory riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla Tomašoviča 
klientom zariadenia. 
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[online]. [citované 2020-05-06]. Dostupné na internete:  
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https://mytrnava.sme.sk/c/22399726/divadla-galerie-a-muzea-prisli-o-trzby-zupy-
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[online]. [citované 2020-05-11]. Dostupné na internete: 
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 Talajková, Karin 
Západoslovenské múzeum v Trnave otvára svoje brány / Karin Talajková.  
[online]. [citované 2020-05-11]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22400929/zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-
svoje-brany.html 

 Múzeum, galériu a knižnicu otvoria ako prvé. Divadlo musí počkať. 
[online]. [citované 2020-05-11]. Dostupné na internete: 
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 Príhovor riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla Tomašoviča 
klientom zariadenia. 
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 Dúverná zmlúva s Fándlym, alebo zemiakové placky z ktorých nepriberiete. 
[online]. [citované 2020-05-25]. Dostupné na internete: 
https://jarabkova.blog.sme.sk/c/536701/duverna-zmluva-s-fandlym-alebo-
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https://www.aktuality.sk/clanok/793707/umenie-a-kultura-online/ 
 Oznam – Príhovory riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla 

Tomašoviča klientom zariadenia, 26. 5. 2020. 
[online]. [citované 2020-06-09]. Dostupné na internete: 
http://zps.trnava.sk/wp/ 

 Knižnica v Trnave je konečne v plnej prevádzke a otvorená verejnosti. 
[online]. [citované 2020-06-17]. Dostupné na internete: 
https://trnava.dnes24.sk/kniznica-v-trnave-je-konecne-v-plnej-prevadzke-a-
otvorena-verejnosti-364089 

 Slávnostné otvorenie herne v detskom oddelení knižnice. 
[online]. [citované 2020-06-17]. Dostupné na internete: 
http://www.kamdomesta.sk/trnava/slavnostne-otvorenie-herne-v-detskom-
oddeleni-kniznice 

 Oznam – Príhovory riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Ing. Pavla 
Tomašoviča klientom zariadenia, 10. 06. 2020. 
[online]. [citované 2020-06-18]. Dostupné na internete: 
http://zps.trnava.sk/wp/ 
Otvorenie zmodernizovaného interiéru herne pre deti Knižnice Juraja Fándlyho 24. 
6. 2020 o 10:30. 
[online]. [citované 2020-06-19]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/otvorenie-zmodernizovaneho-
interieru-herne-pre-deti-kniznice-juraja-fandlyho-24-6-2020-o-10-30/ 

 Letná trnavská poetika s Milanom Richterom, Štefanom Kuzmom, Pavlom 
Tomašovičom. 
[online]. [citované 2020-06-19]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/letna-trnavska-poetika-s-
milanom-richterom-stefanom-kuzmom-pavlom-tomasovicom/ 

 Knižnica pokračuje v modernizácii interiérov. Po takmer troch desaťročiach 
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[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/06/24/kniznica-pokracuje-v-modernizacii-
interierov-po-takmer-troch-desatrociach-dostala-novu-tvar-herna-v-detskom-
oddeleni/ 
Detská herňa v trnavskej krajskej knižnici má novú podobu / [autor] TASR. 
[online]. [citované 2020-06-25]. Dostupné na internete: 
https://www.teraz.sk/spravy/trnava-detska-herna-v-krajskej-knizn/476114-
clanok.html 
Claudinka 
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 Snívadielko. 
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 Trnavská poetika. 
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https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/nova-publikacia-o-dejinach-trnavy/
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/nova-publikacia-o-dejinach-trnavy/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29419-video-spustame-novu-literarnu-rubriku-slovom-proti-virusom.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29419-video-spustame-novu-literarnu-rubriku-slovom-proti-virusom.htm
https://www.litcentrum.sk/podujatie/literarny-vecer-s-pavlom-tomasovicom
https://www.trnava-live.sk/2020/10/16/literarne-inspiracie-na-vikend/
https://www.trnava-live.sk/2020/10/17/projekcie-festivalu-animovanch-filmov-bienale-animacie-bratislava-2020-sa-podarilo-uskutocnit-aj-v-trnavskom-regione/
https://www.trnava-live.sk/2020/10/17/projekcie-festivalu-animovanch-filmov-bienale-animacie-bratislava-2020-sa-podarilo-uskutocnit-aj-v-trnavskom-regione/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29464-online-z-maleho-berlina-knizne-tipy-na-dlhe-vecery-ponukne-pavol-tomasovic.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29464-online-z-maleho-berlina-knizne-tipy-na-dlhe-vecery-ponukne-pavol-tomasovic.htm


 

 

 

https://myzahorie.sme.sk/c/22518398/kulturne-institucie-v-kraji-presuvaju-cast-
svojich-aktivit-do-online-priestoru.html 

 TTSK: Kultúra sa presúva do online priestoru. 
[online]. [citované 2020-10-26]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/10/26/ttsk-kultura-sa-presuva-do-online-priestoru/ 

 Kultúra ide na internet: Krajské inštitúcie budú fungovať online / [autor] SITA. 
[online]. [citované 2020-10-26]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29473-kultura-ide-na-internet-krajske-institucie-
budu-fungovat-online.htm 

 Knižné tipy na dlhé večery ponúkne riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. 
[online]. [citované 2020-10-27]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/10/26/knizne-tipy-na-dlhe-vecery-ponukne-riaditel-
kniznice-pavol-tomasovic/ 

 Kultúra sa presúva do online priestoru. 
[online]. [citované 2020-10-27]. Dostupné na internete: 
https://www.seredonline.sk/2020/10/26/kultura-sa-presuva-do-online-priestoru/ 

 Kultúrne inštitúcie presúvajú aktivity do online priestoru / [autor] TASR. 
[online]. [citované 2020-10-29]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22518859/kulturne-institucie-presuvaju-aktivity-do-
online-priestoru.html 

 Literárny salón 2020 vyhodnotili online, ceny prídu víťazom poštou / [autor] TASR. 
[online]. [citované 2020-10-29]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22520018/literarny-salon-2020-vyhodnotili-online-ceny-
pridu-vitazom-postou.html 

 Slovom proti vírusom: Poviedky Škoricové sklepy sú dobrý tip na dlhé večery. 
[online]. [citované 2020-10-30]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29505-slovom-proti-virusom-poviedky-skoricove-
sklepy-su-dobry-tip-na-dlhe-vecery.htm 
Bienále animácie Bratislava 2020 v Trnavskom kraji. 
[online]. [citované 2020-10-20]. Dostupné na internete: 
https://www.osvetatt.sk/trnavsky-samospravny-kraj-a-trnavske-osvetove-stredisko-
su-partnermi-medzinarodneho-festivalu-bienale-animacie-bratislava-2020/ 

 Milan Michal Harminc a Trnava. 
[online]. [citované 2020-11-06]. Dostupné na internete: 
https://facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/ 

 Slovom proti vírusom: Pavol Tomašovič o inšpiráciách Sviatka bezvýznamnosti. 
[online].[citované 2020-11-13]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29579-slovom-proti-virusom-pavol-tomasovic-o-
inspiraciach-sviatka-bezvyznamnosti.htm 

 Zomrel archivár Jozef Šimončič, najlepší znalec dejín Trnavy / [autor] SITA. 
[online]. [citované 2020-11-23]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29631-zomrel-archivar-jozef-simoncic-najlepsi-
znalec-dejin-trnavy.htm 

 Zomrel dlhoročný archivár a znalec dejín Trnavy Jozef Šimončič / [autor] SITA. 
[online]. [citované 2020-11-23]. Dostupné na internete: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22539614/zomrel-dlhorocny-archivar-a-znalec-dejin-
trnavy-jozef-simoncic.html 

 Opustila nás veľká osobnosť. Vo veku 92 rokov zomrel čestný občan Trnavy, 
historik a archivár Jozef Šimončič. 
[online]. [citované 2020-11-23]. Dostupné na internete: 

https://myzahorie.sme.sk/c/22518398/kulturne-institucie-v-kraji-presuvaju-cast-svojich-aktivit-do-online-priestoru.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22518398/kulturne-institucie-v-kraji-presuvaju-cast-svojich-aktivit-do-online-priestoru.html
https://www.trnava-live.sk/2020/10/26/ttsk-kultura-sa-presuva-do-online-priestoru/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29473-kultura-ide-na-internet-krajske-institucie-budu-fungovat-online.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29473-kultura-ide-na-internet-krajske-institucie-budu-fungovat-online.htm
https://www.trnava-live.sk/2020/10/26/knizne-tipy-na-dlhe-vecery-ponukne-riaditel-kniznice-pavol-tomasovic/
https://www.trnava-live.sk/2020/10/26/knizne-tipy-na-dlhe-vecery-ponukne-riaditel-kniznice-pavol-tomasovic/
https://www.seredonline.sk/2020/10/26/kultura-sa-presuva-do-online-priestoru/
https://mytrnava.sme.sk/c/22518859/kulturne-institucie-presuvaju-aktivity-do-online-priestoru.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22518859/kulturne-institucie-presuvaju-aktivity-do-online-priestoru.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22520018/literarny-salon-2020-vyhodnotili-online-ceny-pridu-vitazom-postou.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22520018/literarny-salon-2020-vyhodnotili-online-ceny-pridu-vitazom-postou.html
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29505-slovom-proti-virusom-poviedky-skoricove-sklepy-su-dobry-tip-na-dlhe-vecery.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29505-slovom-proti-virusom-poviedky-skoricove-sklepy-su-dobry-tip-na-dlhe-vecery.htm
https://www.osvetatt.sk/wp-content/uploads/2020/10/BAB-plagat-2020-scaled.jpg
https://www.osvetatt.sk/wp-content/uploads/2020/10/BAB-plagat-2020-scaled.jpg
https://www.osvetatt.sk/trnavsky-samospravny-kraj-a-trnavske-osvetove-stredisko-su-partnermi-medzinarodneho-festivalu-bienale-animacie-bratislava-2020/
https://www.osvetatt.sk/trnavsky-samospravny-kraj-a-trnavske-osvetove-stredisko-su-partnermi-medzinarodneho-festivalu-bienale-animacie-bratislava-2020/
https://facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29579-slovom-proti-virusom-pavol-tomasovic-o-inspiraciach-sviatka-bezvyznamnosti.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29579-slovom-proti-virusom-pavol-tomasovic-o-inspiraciach-sviatka-bezvyznamnosti.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29631-zomrel-archivar-jozef-simoncic-najlepsi-znalec-dejin-trnavy.htm
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29631-zomrel-archivar-jozef-simoncic-najlepsi-znalec-dejin-trnavy.htm
https://mytrnava.sme.sk/c/22539614/zomrel-dlhorocny-archivar-a-znalec-dejin-trnavy-jozef-simoncic.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22539614/zomrel-dlhorocny-archivar-a-znalec-dejin-trnavy-jozef-simoncic.html


 

 

 

https://www.trnava-live.sk/2020/11/22/opustila-nas-velka-osobnost-vo-veku-92-
rokov-zomrel-cestny-obcan-trnavy-historik-a-archivar-jozef-simoncic/ 

 Slovom proti vírusom: Útok na pekáreň ako tip na víkendové čítanie. 
[online]. [citované 2020-11-30]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29670-slovom-proti-virusom-utok-na-pekaren-ako-
tip-na-vikendove-citanie.htm 

 Kultúra sa presúva do online priestoru / [autor] (Red). 
In: My Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 44 (2020), s. 9. 

 Z dotácie podporili kultúru, ušetrené peniaze pôjdu aj seniorom / [autor] (PB). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 44 (2020), s. 24. 

 Zomrel dlhoročný znalec dejín Trnavy a archivár / [autor] (SITA). 
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 30, č. 48 (2020), s. 6. 

 Knižnica sa dočká Letnej čitárne a revitalizácie záhrady, v divadle zrekonštruujú 
zrkadlovú sálu. 
[online]. [citované 2020-12-15]. Dostupné na internete: 
https://www.trnava-live.sk/2020/12/15/kniznica-sa-docka-letnej-citarne-a-
revitalizacie-zahrady-v-divadle-zrekonstruuju-zrkadlovu-salu/ 
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https://www.trnava-live.sk/2020/12/15/kniznica-sa-docka-letnej-citarne-a-revitalizacie-zahrady-v-divadle-zrekonstruuju-zrkadlovu-salu/


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v KJF v roku 2020 

 Áno Nie 
Možnosť elektronickej rezervácie 
služby*  prostredníctvom on-line 
formulára 

Vstup do konta áno  

Rezervovanie dokumentov áno  

Predĺženie výpožičnej doby áno  

Objednávka rešerše áno  

Objednávka MVS áno  

Napíšte nám áno  

Návrh na nákup kníh áno  

Iné* - - - 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - - 
 

Možnosť elektronickej platby za objednané 

služby 
  

* špecifikovať elektronickú službu 
  

    

   

   

    

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničnécesty zamestnancov KJF za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1. Břeclav Česko 04.02.2020 Rokovanie o spolupráci s riaditeľom 
Mestskej knižnice Břeclav 

2.  České 
Budějovice 

Česko 14. – 15.02. 
2020 

Rokovanie o spolupráci s riaditeľom 
knižnice v Českých Budějoviciach  

     

     
* 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 
https://www.instagram.com/zahorskakniznica/ 
https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA 
zriaďovacia listina č. 1353 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ:  Ing. Silvia Sameková 
 
 
 
 
 

pobočka Čáčov 

     Záhorská knižnica v Senici 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov ZK za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 260.424,00 260.424,00 237.042,41 91,02 

620 Odvody 95.55,00 95.255,00 82.524,85 86,64 

630 Tovary a služby 79.065,00 81.565,00 117.634,42 144,22 

640 Bežný transfer 410,00 410,00 452,32 110,32 

SPOLU 435.154,00 437.654,00 437.654,00 100,00 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZK za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZK za rok 2020 
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 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy :   4 944,83 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZK z dotačných schém za rok 2020 
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 

14.250,00 14.250,00 0,00 BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Záhorské túry do 
literatúry 4.892,00 3.500,00 184,25 BV 



 

 

 

3. Tatra banka 
a.s. 
Bratislava, 
Raiffeisen 
banka  

Poďme sa spolu 
hrať do Záhorskej 
knižnice 1.000,00 1.000,00 0,00 BV 

SPOLU BV 18.750,00 184,25  

SPOLU KV - -  

 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe ZK za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 - - - - 

 

Objekty v nájme ZK za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

3 

nebytové priestory ZUŠ Senica – 
výpožičné priestory 

90,91 909,10 

Garáž v ZOS, Vajanského 19, Senica 15,5 výpožička bez 
nájmu 

Pobočka Čáčov 70,00 výpožička bez 
nájmu 

 

                               Priestorové podmienky ZK za rok 2020 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 
 

Ján Hollý  
dátum: 10. 2. – 30. 5. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 50 
 
Výstava pri príležitosti 235. výročia narodenia 
Jána Hollého, spisovateľa a prekladateľa.  
 
 
 
 
Výstava vydavateľstva Portál  
dátum: 3. 3. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 45 
 
Výstava publikácií z odborného vydavateľstva 
Portál  
 
 
 
 
 
Ján Bežo – kníhtlačiar, učiteľ, vydavateľ  
dátum: 10. 8. – 30. 9. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 70 
 
Výstava pri príležitosti 115. výročia úmrtia Jána 
Beža, významného učiteľa, kníhtlačiara a autora 
pedagogickej literatúry 
 
 
 
 



 

 

 

Korona v karikatúre  
dátum: od 20. 8. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 450 
 
Výstava diel českých a slovenských 
karikaturistov z Galérie kresleného humoru pri 
Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste 
nad Váhom 
 
 
 

Jozef Repko  
dátum: od 1. 10. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 250 
 
Výstava o živote a diele Jozefa Repka, 
slovenského prozaika a dramatika, 
významného autora literatúry pre deti 
a mládež. Výstava sa uskutočnila pri príležitosti nedožitého 80. výročia jeho narodenia.  
 
 

Ostatné 
 

 

Súznenie matky a dieťaťa  
dátum realizácie: 21. 1. 2020   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 6 
 
Stretnutie s Veronikou Zíškovou, autorkou knihy 
Súznenie matky a dieťaťa 
 

 

 

Pletieme z pedigu  
dátum realizácie: 6. 2. 2020   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 12 
 
Stretnutie s lektorkami pletenia z rôznych 
materiálov – pedigu i papiera 
 

 

 



 

 

 

 

Potraviny naše každodenné  
dátum realizácie: 18. 2. 2020   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: kaviareň Coffee shop 
počet návštevníkov: 35 
 
Diskusia o regionálnych potravinách a ich 
význame so zástupcami výrobcov 
a predstaviteľov zodpovedných organizácií 
 

 

 

 

O ľudáckom režime s Marínou Zavackou  
dátum realizácie: 3. 3. 2020   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 13 
 
Stretnutie s historičkou Marínou Zavackou a jej 
knihou Ľudácka prevýchova 
 

 

 

 

Čierna hodinka Milana Zacha Kučeru  
dátum realizácie: 5. 3. 2020   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 8 
 
Stretnutie s autorom literatúry faktu o záhadách 
a pokladoch Milanom Zachom Kučerom (CZ) 
 

 

 

 

 

Nielen o Tvojej izbe   
dátum realizácie: 10. 9. 2020   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie s mladou autorkou Michaelou 
Rosovou, viacnásobnou finalistkou Anasoft Litera  
 

 

 



 

 

 

 

 

Šialená jazda s Petrom Jelínkom 
dátum realizácie: 9. 10. 2020   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 18 
 
Stretnutie s Petrom Jelínkom, autorom literatúry, 
ktorá spadá do subžánru steampunk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Ježko Pichliačik   
dátum: 4. 3. 2020 
prednášajúci: Ivan Sedlák  
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 26 
 
Stretnutie s autorom detských kníh Ivanom 
Sedlákom s deťmi z materských škôl 
 
 
Prechádzka históriou so Svetlanou 
Majchrákovou   
dátum: 5. 3. 2020 
prednášajúci: Svetlana Majchráková 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 55 
 
Stretnutie so Svetlanou Majchrákovou, autorkou 
kníh s historickou tematikou so žiakmi II. stupňa 
ZŠ 
 
 
Súťaže 
 
XXXIV. ročník celoslovenskej autorskej súťaže začínajúcich autorov 
25. 11. 2020  
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet účastníkov súťaže: zapojilo sa 118 
autorov 
 
Celoslovenská súťaž v autorskej tvorbe v 3 
kategóriách v poézii a próze. Zapojilo sa 118 
autorov s 273 súťažnými prácami. Odborná 
porota pod záštitou Literárneho informačného centra: Miroslava Vallová, Eva 
Tomkuliaková, Soňa Uriková, Dana Podracká, Marek Vadas. Rozborové semináre 
a slávnostné vyhodnotenie sa realizovalo online. Spoluorganizátori: Mesto Senica, 
Spoločnosť Ladislava Novomeského, LIC. Súťaž finančne podporil Fond na podporu 
umenia a Mesto Senica.  
 
 
 



 

 

 

 
Čítania 
 

Domček, domček, kto v tebe býva 
dátum: 22. 1. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
výstup: dramatizované čítanie 
počet návštevníkov: 16 
 
Tvorivé dramatizované čítanie pre deti z MŠ 
Hlboké 
 
 
Rozprávkové čítania  
dátum: 26. 2. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 20 
 
Rozprávkové čítania pre malých družinárov zo ZŠ 
 
 
 
 
Čítanie rozprávok pre škôlkarov  
dátum: 6. 3. 2020 
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 20 
 
Rozprávkové čítania pre deti z MŠ 
 
 
 
 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

CoolSchool v knižnici  
dátum realizácie: 10. 1. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 10 
 
Otvorená hodina AJ jazykovej školy CoolSchool v 
knižnici 
 
 

 



 

 

 

 
 
Slovenské ľudové rozprávky 
dátum realizácie: 30. 1., 5. 2. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 30 
 
Stretnutie detí I. stupňa ZŠ s ľudovou slovesnosťou 
v slovenských ľudových rozprávkach 
 
 
 
 
 
 
Bájne bájky  
dátum realizácie: 10. 2. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 37 
 
Stretnutie detí II. stupňa ZŠ so známymi i menej 
známymi bájkami 
 

 
 

Informačná výchova 
dátum realizácie: 9. 3. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 55 
 
Úvodné stretnutie detí s knižnicou a informačnou 
výchovou pre I. stupeň ZŠ 
 

 
 
 
 

Prázdniny s CVČ Trocha lesa v knižnici 
dátum realizácie: 6. a 13. 7. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 40 
 
Prázdninový program pre deti z CVČ – stretnutie 
s lesníkom z Lesy SR, š. p. 
 

 
 



 

 

 

 
Prázdniny s CVČ Prečítané leto 
dátum realizácie: 3. a 10. 8. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 46 
 
Prázdninový program pre deti z CVČ – aktivity 
celoslovenského podujatia Prečítané leto.  
 

 
 

Cesta okolo sveta s CoolSchool:  
Prečítané leto 
dátum realizácie: 21.. a 23. 7. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 40 
 
Prázdninový program pre deti z jazykovej školy 
CoolSchool – aktivity celoslovenského podujatia 
Prečítané leto.  
 
 
 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Valentínske dielničky 
dátum realizácie: 10. 2. 2020 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 25 
 
Tvorivé dielničky s valentínskou tematikou pre 
malých družinárov zo ZŠ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 Krakovany, Bašovce, Veľké Orvište (22.1.2020), Úsek metodiky a koordinácie 

knižničných činností KJF v Trnave, Spoločné metodické návštevy s krajskou 
metodičkou Mgr. Miriam Dankovou  

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 

 knižnice senického a skalického okresu (január 2020) zber štatistických údajov 
za rok 2019, telefonické a mailové konzultácie pri problémoch s vypĺňaním  

 knižnice senického a skalického okresu (17. - 18. 2. 2020) informácie 
k štatistickému zisťovaniu o knižniciach, podporná činnosť knižníc – výzva FPU, 
stagnujúce knižnice okresov SE a SI, Týždeň slovenských knižníc 

 knižnice senického a skalického okresu (9.3.2020) spustenie online 
štatistického výkazu KULT 10-01, konzultácie ohľadom vyplňovania 

 knižnice senického a skalického okresu (13.3.2020) zatvorenie knižníc kvôli 
epidemiologickej situácii  

 knižnice senického a skalického okresu (29.4.2020) výzva FPU na akvizíciu  
 knižnice senického a skalického okresu (9.6.2020) uvoľnenie preventívnych  

opatrení voči pandémii  
 knižnice senického a skalického okresu (júl 2020) nové Štandardy pre verejné 

knižnice s účinnosťou od 1.septembra 2020 
 Mestská knižnica Skalica (9.7.2020)  konzultácia ohľadom schválených 

finančných prostriedkov z FPU na nákup kníh 
 knižnice senického a skalického okresu (august 2020) evidencia 

a dokumentácia stavu knižníc okresov SE a SI, základné legislatívne  
 dokumenty, zámer metodicko – inštruktážnych návštev, podklady k MIN 

(november 2020), knižnice senického a skalického okresu: výzva FPU č. 1/ 
2021 na komplexnú infraštruktúru knižníc, vybavenie knižníc a menšiu 
knižničnú infraštruktúru 

 priebežne sa riešili situácie v stagnujúcich knižniciach, informácie o ponuke 
vzdelávacích materiálov pre  knihovníkov,  podujatiach iných knižníc, 
opatreniach a usmerneniach súvisiacich s pandémiou Covid-19, odporúčania 
na nákup kníh, aktuálne potreby knižníc  

 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica za roky 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  42 42 41 

Špeciálne     

Iné     

Spolu 47 47 46 

 
 
 



 

 

 

 
Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 46 spravodajských jednotiek v rámci okresov 

Senica a Skalica – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2019 KULT (MK SR) 10-01 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2019 
 Výpočet plnenia štandardov knižníc okresov Senica a Skalica 
 Spolupráca pri  vypracovaní Vyhodnotenia  činnosti knižnice za rok 2019 
 Spolupráca pri vypracovaní Plánu činnosti knižnice na rok 2020 

 

 

Napĺňanie štandardov ZK v roku 2020 
 
Štandardy 10 001 – 20 000 obyv. 

 
ukazovateľ 

 
2020 

Umiestnenie knižnice v obci ľahko dostupná, 
zreteľné označená 

ľahko dostupná, 
zreteľné označená 

Priestory knižnice určené pre používateľov (m2/1000 
obyv.) 

60 51,35 

Prevádzkový čas pre verejnosť (h) 40 – 45 50 

Budovanie knižničného fondu (€/obyv.) 1 1,7 

Študijné miesta a miesta na oddych (počet) 50 74 

Prístup k internetu a informačným technológiám 3 3 

Webové sídlo knižnice a prezentácia na sociálnych 
sieťach (informácií na webe a soc. sieťach 
dostupné/nedostupné) 

dostupné dostupné 

Elektronický katalóg OPAC (poskytuje/neposkytuje) poskytuje poskytuje 

Personálne zabezpečenie (počet zamestnancov pre 
knižnično-informačné služby) 

 11,83 

Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov (počet 
pracovných hodín/zamestnanca) 

40 16 

Meranie spokojnosti používateľov   

- používatelia nad 15 r Viac ako 90 % hodnotí 
ako veľmi dobré alebo 

dobré 
91 % 

- používatelia do 15 r Viac ako 75 % hodnotí 
ako dobré 

- * 

Vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia 300 49 

Percento používateľov z počtu obyvateľov 15 13,81 

Vyhodnocovanie plnenia štandardu knižničných 
služieb 

dostupné dostupné 

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

 

 

 
 
 
 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Akvizícia knižných jednotiek ZK za rok 2020 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na nákup 
periodickej tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

28 368,16 5 397,77       226 ks 33 765,93 2 762 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska zamerania za rok 2020 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

838 1 309 490 125 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska jazyka za rok 2020 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

2 338 0 409 3 8 4 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu ZK za rok 2020 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

3 220 5 565,65 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresov Senica a Skalica za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Senica 60 509 60 433 * 

Skalica 47 079 47 146 * 

SPOLU            107 588            107 579 * 

* Údaje nie sú dostupné 

 

Registrovaní čitatelia ZK za roky 2018 - 2020 
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2018   3 005    784    463   1 172    120     55     18    382     11 

2019   3 007    775    444   1 292    122     66     20    280       8 

2020   2 736    718    425   1 160    117     64     22    225       5 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov ZK za roky 2018 - 2020 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2018    38      31 69      81      81 

2019     120      120      9    109    118 

2020     57 132 82 271 



 

 

 

 

Vývoj návštevnosti ZK za roky 2018 - 2020 
 Fyzická Virtuálna* 

2018 44 733 80 400/15 000* 

2019 45 960 89 500/15 000* 

2020 34 500 95 517/14 000* 

*len návštevník online katalógov 

 

Výpožičky ZK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Absenčné 83 857 80 641 66 791 

Prezenčné  92 864 99 804 74 437 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 88 68 69 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 276 371 248 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

0 0 0 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba                    
z iných knižníc 

0 0 0 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti ZK za rok 2020 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Plán na rok 

2020 
Skutočnosť  

2020 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 85 972 85 672 99,65 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,34 4,32 99,64 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 131 132 100 

Prírastok kn. j. 3 000 2 762 92,06 

Úbytok kn. j. 2 400 3 220 134 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 180 000 141 228 78,46 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.    

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 95 000 74 437 78,35 

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 3 000 2 736 91,2 

z toho do 15 rokov osoba 750 718 95,73 

Návštevníci návšteva    

- z toho  fyzickí návšteva 50 000 33 942 67,88 

- z toho virtuálni návšteva 90 000 95 517 106 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 230 49 21 

v tom:  informačná príprava hodina 40 5 12,5 
Odborné podujatia, porady podujatie 7 0 0 

Metodické návštevy návšteva 15 3 20 

Edičná činnosť titul 6 6 100 

Rešerše titul 200 140 70 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby ZK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

5 000 5 000 3 800 

Bibliografické informácie a faktografické údaje 5 011 5 020 3 500 

Rešerše 212 210 140 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  6 360 6 300 4 500 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby ZK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 850 677 651 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 537 540 405 

Regionálne informácie 540 640 420 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 5 5 5 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 1 3 1 

Bibliografické letáky 0 1 0 

Regionálne prírastky do fondu 0 1 2 2 

29 48 28 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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: 50,00 € 



 

 

 

členstvo v odbornej organizácii, účasť na podujatiach, školeniach a seminároch 
organizovaných spolkom 

 názov: Slovenská asociácia knižníc 
výška členského: 120,00 € (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 (link) –  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.) – je / nie je v súlade s pravidlami 

 

Návštevnosť webovej stránky ZK za rok 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

* * * * * 

* údaje nie sú dostupné 
 
 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Z%C3%A1horsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-
136483726421942/  
Istagram 
https://www.instagram.com/zahorskakniznica/  
Iné 
https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA  

 
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 príležitostne 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 

 Záhorská knižnica aktívne komunikuje so všetkými školskými zariadeniami 

v meste (MŠ s elokovanými pracoviskami, základnými a strednými školami).   

http://www.zahorskakniznica.eu/
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/
https://www.instagram.com/zahorskakniznica/
https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA


 

 

 

 Komunikácia je bezproblémová: školy využívajú ponuku podujatí, ktoré Záhorská 

knižnica organizuje, a na druhej strane ZK pripravuje podujatia na základe 

požiadaviek zo strany škôl. Rok 2020 však významne poznačila situácia s COVID-

19 a zatvorenie školských zariadení. V období, kedy školy fungovali aspoň 

v obmedzenom režime (1. stupeň ZŠ), sa školy nezúčastňovali žiadnych aktivít 

mimo priestory 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 slovenský E 20/E E E 

Literárna Senica Ladislava Novomeského slovenský E 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 (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 

 
Metodický list č. 1 
autor: Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: Záhorská knižnica   
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: máj 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
formát: A4 
väzba:  
rozsah: 46 strán 
 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti Záhorskej 
knižnice. Obsahuje komentáre k ročnému výkazu o knižniciach okresov Senica a 
Skalica za rok 2019. Súčasťou je aj Kalendárium jubilujúcich osobností 2020 – 
II.časť, článok o Týždni slovenských knižníc a Návrh opatrení Slovenskej národnej 
knižnice v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19 pri manipulácii s knihami 
a dokumentmi.  
  
Metodický list č. 2 
autor: Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: Záhorská knižnica   
ISBN / ISSN:  
dátum/rok vydania: december 2020      
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
formát: A4 
väzba:  
rozsah: 37  strán 

 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti Záhorskej 
knižnice. Prináša článok o činnosti knižníc v období pandémie, predstavuje 
regionálne oddelenie Záhorskej knižnice. Uverejňujeme v ňom nové Metodické 
usmernenie na určenie štandardov pre verejné knižnice a Kalendárium regionálnych 
osobností – Jubilanti 2021, I. časť. 

 
 
 



 

 

 

 
Súbežná regionálna článková bibliografia 
autor: Alena Švecová                                          
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
formát:  
väzba:  
rozsah: 651 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 
2021 
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: Záhorská knižnica 
ISBN / ISSN:  
dátum/rok vydania: 2020                    
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
väzba:  
rozsah: 34 strán, 212 záznamov 
 
Bibliografická databáza obsahuje heslá regionálnych osobností, ktoré majú výročia 
v roku 2021. Kalendárium pripomína životné jubileá významných osobností regiónu 
Senica a Skalica. 
 
Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2021  
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
formát: A4 
väzba:  
rozsah: 36 záznamov 
 
Elektronická bibliografická databáza obsahuje výber z hesiel regionálnych 
osobností, významných udalostí a inštitúcií, ktoré majú výročia v roku 2021. 
 
 



 

 

 

 
 
NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE 
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 
Bulletin víťazných prác XXXIV. ročníka autorskej 
súťaže 
zostavila: Andrea Sadloňová, Matúš Nižňanský 
zodp. redaktorka: Silvia Sameková 
vydavateľ: Záhorská knižnica 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN / ISSN:9788085145274 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský                                       
náklad: 140 ks 
formát: A5 
väzba: brož. 
rozsah: 80 strán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  
 
 [autor] (rz): Korona v karikatúre. In: Záhorák. – Roč. LXI, č. 33 (2020), s. 7 \x 1338-

1814 

 [autor] (TS): Trochu steampunku v knižnici. In: Záhorák. – Roč. LXI, č. 43 (2020), 

s. 7 \x 1338-1814 

 [autor] (TS): Vyhodnotenie len virtuálne. In: Záhorák. - Roč. LXI, č. 45 (2020), s.7 

\x 1338-1814 

 [autor] (TS): O ľudáckom režime s Máriou Zavackou. In:  Záhorák. - Roč. LXI, č. 

11 (2020), s. 7 \x 1338-1814 

 Marec patrí aj na Záhorí knižniciam. In: Záhorák. - Roč. LXI, č. 8 (2020), s. 6 \x 

1338-1814 

 Sameková, Silvia: O našich potravinách. In: Naša Senica. – Roč. XLIII, č. 2 (2020), 

s. 9\x 1339-0074 

 Sameková, Silvia: Zatvorená knižnica? Nevadí!. In: Naša Senica. – Roč. XLIII, č. 

3 (2020), s. 14\x 1339-0074 

 Sameková, Silvia: Záhorská knižnica už opäť víta svojich čitateľov. In: Naša 

Senica. - Roč. XLIII, č. 4-5 (2020), s. 8 \x 1339-0074  

 Sameková, Silvia: Záhorská knižnica úspešná v projektoch. In: Naša Senica. -  

Roč. XLIII, č. 6-7 (2020), s. 12 \x 1339-0074 

 [autor] (TS): Literárna Senica posúva termín uzávierky na 15. septembra. In: Naša 

Senica. -  Roč. XLIII, č. 6-7 (2020), s. 8 \x 1339-0074 

 Sameková, Silvia: September v knižnici: beseda s Michaelou Rosovou, výstava 

karikatúr i prieskum spokojnosti. In: Naša Senica. - Roč. XLIII, č. 8-9 (2020), s. 15 

\x 1339-0074 

 Sameková, Silvia: Modernizácia interiéru Záhorskej knižnice beží na plné obrátky 

. In: Naša Senica. - Roč. XLIII, č. 10-11 (2020), s. 16 \x 1339-0074  

 Sameková, Silvia:  Prieskum spokojnosti používateľov Záhorskej knižnice. In: 

Záhorák. - Roč. LXI, č. 44 (2020), s. 7 \x 1338-1814 



 

 

 

  

 Uzávierka Literárnej Senice. In: Záhorák. - Roč. LXI, č. 32 (2020), s. 7 \x 1338-

1814 

 [autor] (rz): Poučné kvízy Záhorskej knižnice. In: Záhorák. - Roč. LXI, č. 14 (2020), 

s. 7 \x 1338-1814  

 [autor] (TS): V hlavnej úlohe Traja pátrači. In: Záhorák. - Roč. LXI, č. 30 (2020), s. 

8 \x 1338-1814 

 [autor] (TS): Výstava venovaná Jánovi Bežovi. In:  Záhorák. - Roč. LXI, č. 31 

(2020), s. 6 \x 1338-1814 

 INFOLIB: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020,  

http://www.infolib.sk/sk/aktuality/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020.html, 2020-06-15  

 LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM: : Literárna Senica Ladislava 

Novomeského 2020, https://www.litcentrum.sk/podujatie/literarna-senica-

ladislava-novomeskeho-2020, 2020-09-15  

 LITERÁRNE NOVINY: Správy a aktuality, https://literarnenoviny.sk/servis/sutaz-

literarna-senica-ladislava-novomeskeho-vstupila-do-svojho-34-rocnika/, 2020-06-

15 

 NOVÉ SLOVO: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020 – XXXIV. ročník, 

https://noveslovo.sk/node/98632, 2020-06-30 

 MOJE UMENIE: Pošlite svoje texty do súťaže Literárna Senica Ladislava 

Novomeského,  http://mojeumenie.sk/literatura/poslite-svoje-texty-do-sutaze-

literarna-senica-ladislava-novomeskeho/, 2020-09-04 

 ANTAL, Milan: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020 – XXXIV. ročník, 

https://forumsk.wordpress.com/2020/07/06/xxxiv-rocnik-literarnej-senice-

ladislava-novomeskeho/, 2020-07-06 

 LITERAMA: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020, 

https://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/489/literarna-senica-ladislava-

novomeskeho-2020, 2020-11-25 

 MESTO SENICA: Slávnostné vyhodnotenie Literárnej Senice Ladislava 

Novomeského, https://senica.sk/clanok/slavnostne-vyhodnotenie-literarnej-

senice-ladislava-novomeskeho-2020?show_css=0, 2020-11-23 

 TASR: Do 34.ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského sa zapojilo 118 

autorov, https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20201123TBB00124, 2020-11-23 

 TERAZ.sk: Do 34.ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského sa zapojilo 

118 autorov, https://www.teraz.sk/kultura/do-literarnej-senice-ladislava-

novomesk/509523-clanok.html, 2020-11-23 

 ZÁHORÍ.sk: Do 34.ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského sa zapojilo 

118 autorov, https://zahori.sk/56595/do-34-rocnika-literarna-senica-ladislava-

novomeskeho-sa-zapojilo-118-autorov/, 2020-11-24 

 

 
 
 

http://www.infolib.sk/sk/aktuality/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020.html
https://www.litcentrum.sk/podujatie/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020
https://www.litcentrum.sk/podujatie/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020
https://literarnenoviny.sk/servis/sutaz-literarna-senica-ladislava-novomeskeho-vstupila-do-svojho-34-rocnika/
https://literarnenoviny.sk/servis/sutaz-literarna-senica-ladislava-novomeskeho-vstupila-do-svojho-34-rocnika/
https://noveslovo.sk/node/98632
http://mojeumenie.sk/literatura/poslite-svoje-texty-do-sutaze-literarna-senica-ladislava-novomeskeho/
http://mojeumenie.sk/literatura/poslite-svoje-texty-do-sutaze-literarna-senica-ladislava-novomeskeho/
https://forumsk.wordpress.com/2020/07/06/xxxiv-rocnik-literarnej-senice-ladislava-novomeskeho/
https://forumsk.wordpress.com/2020/07/06/xxxiv-rocnik-literarnej-senice-ladislava-novomeskeho/
https://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/489/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020
https://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/489/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020
https://senica.sk/clanok/slavnostne-vyhodnotenie-literarnej-senice-ladislava-novomeskeho-2020?show_css=0
https://senica.sk/clanok/slavnostne-vyhodnotenie-literarnej-senice-ladislava-novomeskeho-2020?show_css=0
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20201123TBB00124
https://www.teraz.sk/kultura/do-literarnej-senice-ladislava-novomesk/509523-clanok.html
https://www.teraz.sk/kultura/do-literarnej-senice-ladislava-novomesk/509523-clanok.html
https://zahori.sk/56595/do-34-rocnika-literarna-senica-ladislava-novomeskeho-sa-zapojilo-118-autorov/
https://zahori.sk/56595/do-34-rocnika-literarna-senica-ladislava-novomeskeho-sa-zapojilo-118-autorov/


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZK v roku 2020 

 Áno Nie 
Možnosť elektronickej rezervácie 
služby*  prostredníctvom on-line 
formulára 

Prostredníctvom KIS Virtua 

Áno - 

Iné*  - Nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - Nie 

* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZK za rok 2020 
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:   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 2020 

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 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ŽK za rok 2020 
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 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy   - € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽK z dotačných schém za rok 2020 
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 2020 
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 2020 
Celkový počet objektov Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

1 Garáž 18 (bezplatne) 

 

          Priestorové podmienky ŽK za rok 2020 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 
 

Tvár ženy 
(05.02.-05.03.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 511 
 
Výstava prác autorky Márie Kráľovej 
 

 

Moja obľúbená kniha 
(06.03.-04.09.2020) 
organizátor:  ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 734  
 
Výstava ocenených prác vyhlásenej súťaže 

 
Erotológia - Keresztény Értelmező Szótár, zost. 
Sándor Puss SJ   
(22.6.-31.7.2020) 
autor: Sándor Puss SJ 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: VO ŽK  
výstup: výstava kníh 
počet návštevníkov: 526 
 
Výstava kníh zostavená Sándorom Pussom 
 

 

Sme doma a čítame  
(10.07.-04.09.2020) 
autor: 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: výstava fotografií 
počet návštevníkov: 325 
 
Fotosúťaž o zvieracích miláčikoch  



 

 

 

Novinky v KF od vydavateľstva Osiris  
(24.08.-26.09.2020) 
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: výstava kníh 
počet návštevníkov: 494 
 
Prehliadka knižných noviniek vydavateľstva Osiris 

 
 
Výstavka pri príležitosti Dňa maďarskej ľudovej 
rozprávky 
(30.09.-09.10.2020) 
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MO ŽK 
výstup: výstava kníh 
počet návštevníkov: 76 
 
Výstava vybraných prác 
 

 

Výstava fotografií Istvána Íróa 
(07.09.-09.10.2020) 
autor: István Író 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: 25 fotografií 
počet návštevníkov: 483 
 
Výstava autorských prác Istvána Íróa 
  

Výstava výtvarných prác Joliky Borbély  
(12.10.-31.12.2020) 
autor: Jolika Borbély 
organizátor: 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: 31 obrazov 
počet návštevníkov: 712 
 
Výstava výtvarníčky Joliky Borbély 

 



 

 

 

Knihovníčky odporúčajú na mesiac október  
(01.-23.10.2020) 
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: odd. výpožičiek ŽK 
výstup: 10 titulov 
počet návštevníkov: 363 
 
Výstava kníh 

 
Novinky vo fonde  
(01.10. - 20.11.2020) 
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: odd. výpožičiek ŽK 
výstup: 99 titulov 
počet návštevníkov: 401 
 
Prehliadka knižných noviniek získaných z Fondu na 
podporu umenia  
 

 

Ponuka časopisov Mediaprint  
(18.11.-15.12.2020) 
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: 50 ks časopisov 
počet návštevníkov: 469 
 
Prehliadka vybraných časopisov 
 

 

Knihovníčky odporúčajú: Od Adventu do Vianoc 
(23.11.-23.12.2020)  
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: 22 titulov 
počet návštevníkov: 327 
 
Prehľad odporúčanej literatúry 
 

 

Novinky vo fonde nadobudnuté zo 16 menších 
vydavateľstiev  
(23.11.-23.12.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: 60 titulov 
počet návštevníkov: 469 
 
Ponuka kníh z finančnej podpory TTSK 

 



 

 

 

Výstavka vianočných kníh na MO 
(07.12.-23.12.2020) 
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MO ŽK 
výstup: 30 titulov 
počet návštevníkov: 210 
 
Vianočná knižná ponuka 
 

 

Výstava nových kníh MO 
(07.12.-23.12.2020) 
autor: ŽK 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MO ŽK 
výstup: 20 titulov 
počet návštevníkov: 210 
 
Prehliadka knižnej ponuky 

 
 
Ostatné 
 
Literárny klub slovensky čítajúcich záujemcov 
(21.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 7 
 
Pravidelné stretnutie Literárneho klubu 
 
  

 

Literárny klub slovensky čítajúcich záujemcov 
(25.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 15 
 
Pravidelné stretnutie Literárneho klubu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 
História kresťanstva a kresťanskej kultúry  
(28.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 78 
 
Podujatie z cyklu odborných prednášok 
 

 

Pál Csáky: Volt egyszer egy forradalom 
(spolubesedník Tihamér Lacza)  
(03.03.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 16 
 
Prezentácia knihy autora Pála Csákyho  

 
Vernisáž výstavy fotografií Istvána Íróa 
(07.09.2020) 
autor: István Író 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 25 
 
Vernisáž výstavy 

 

 
Beseda o projekte pomoci telesne postihnutým 
(05.08.2020) 
organizátor: Združenie za spoločné ciele, ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 12 
 
Beseda z pravidelných stretnutí záujemcov o nové 
projekty 

 

 
 
Súťaže 

 
Recitačná súťaž  
(16.01.2020) 
organizátor: 
miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj 
počet návštevníkov: 26 
 

 



 

 

 

Recitačná súťaž - školské kolo 
(23.01.2020) 
organizátor: 
miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj 
počet návštevníkov: 27 
 

 

Moja obľúbená kniha  
(06.03.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: elektronicky 
počet návštevníkov: 48 
 
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti a študentov 
 

 

Sme doma a čítame a Fotosúťaž o zvieracích 
miláčikoch 
(10.07.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: výstava 
počet návštevníkov: 12 
 
Vyhodnotenie vyhlásenej súťaže 

 

 
Hudobné podujatia 
- 
 
Čítania 
 
Zimné rozprávky a básničky 
(14.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa, 1. roč. 
počet návštevníkov: 16 
 
Tradičné rozprávkové dopoludnie 
 

 

Rozprávkové dopoludnie - Zimné rozprávky 
a básničky  
(14.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa, 1. roč. 
počet návštevníkov: 19 
 
Tradičné rozprávkové dopoludnie 

 



 

 

 

Zimné rozprávky a básničky 
(14.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa, 2. roč. 
počet návštevníkov: 22 
 
Tradičné rozprávkové dopoludnie pre najmenších 

 
Zimné rozprávky a básničky 
(14.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa, 2. roč. 
počet návštevníkov: 19 
 
Tradičné rozprávkové dopoludnie pre najmenších 
 

 

Cyklické čítanie  
(16.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Z. Kodálya, 2. roč. 
počet návštevníkov: 23 
 
Tradičné rozprávkové dopoludnie pre najmenších 
  

Zimné rozprávky a básničky 
(16.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Z. Kodálya,  I.A 
počet návštevníkov: 10 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky 
(16.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Z. Kodálya,  I.B 
počet návštevníkov: 19 
 
Rozprávkové dopoludnie pre najmenších 
 

 

Stali sme sa trpezlivými 
(21.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: CMŠ sv. Jána apoštola 
počet návštevníkov: 12 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Stali sme sa trpezlivými   



 

 

 

(22.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ E. Benedeka, 2 a 3 roční 
počet návštevníkov: 22 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 
Zimné rozprávky a básničky 
(22.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ E. Benedeka, 4 a 5 roční 
počet návštevníkov: 15 
 
Rozprávkové dopoludnie 
  

Cyklické čítanie - Rozprávky o psíčkovi 
a mačičke (22.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Špeciálna ZŠ 
počet návštevníkov: 25 
 
Podujatie z cyklu čítaní pre najmenších 
 

 

Zimné rozprávky a básničky 
(23.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: CZŠ sv. Jána apoštola 
počet návštevníkov: 14 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky 
(29.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Októbrová, 4 a 5 roční 
počet návštevníkov: 32 
 
Rozprávkové dopoludnie 
  

Stali sme sa trpezlivými  
(29.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Októbrová, 2 a 3 roční 
počet návštevníkov: 11 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky  
(30.01.2020) 
organizátor: ŽK 

 



 

 

 

miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 1. ročník 
počet návštevníkov: 10 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 
Zimné rozprávky a básničky  
(30.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Malé Dvorníky, 2. ročník 
počet návštevníkov: 12 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky  
(31.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa, 1. a 2. roč. 
počet návštevníkov: 16  
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Rozprávky kráľa Mateja 
(04.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Spojená ZŠ Gyulu Szabóa 
počet návštevníkov: 17 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky 
(05.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Komenského 
počet návštevníkov: 14 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky 
(05.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Komenského 
počet návštevníkov: 22 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 

 
Zimné rozprávky a básničky 
(05.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ Komenského 
počet návštevníkov: 21 

 



 

 

 

 
Rozprávkové dopoludnie 
 
Zimné rozprávky a básničky 
(06.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Á. Vámbéryho. I.A 
počet návštevníkov: 19 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky 
(06.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Á. Vámbéryho. I.B 
počet návštevníkov: 17 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky  
(06.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Á. Vámbéryho. I.C 
počet návštevníkov: 21 
 
Rozprávkové dopoludnie 
 

 

Zimné rozprávky a básničky  
(11.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Spojená ZŠ Gyulu Szabóa 
počet návštevníkov: 6 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 

 
Fašiangové zvyky a rozprávky 
(12.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa I.A 
počet návštevníkov: 17 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 
Fašiangové zvyky a rozprávky  
(12.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa II.A 
počet návštevníkov: 14 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 



 

 

 

Fašiangové zvyky a rozprávky 
(12.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa II.B 
počet návštevníkov: 23 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 

Papierové divadlo, rozprávky o chrobáčikoch 
(24.02.2020)  
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ E. Benedeka, 4 a 5 roční 
počet návštevníkov: 34 
 
Rozprávkové dopoludnie  

 

Papierové divadlo, rozprávky o chrobáčikoch 
(26.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MŠ sv. Jána apoštola 
počet návštevníkov: 11 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 
Papierové divadlo, rozprávky o chrobáčikoch 
(27.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ sv. Jána apoštola, I. roč. 
počet návštevníkov: 6 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 
Papierové divadlo, rozprávky o chrobáčikoch 
(27.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ sv. Jána apoštola, II. roč. 
počet návštevníkov: 7 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 



 

 

 

Rozprávky o chrobáčikoch 
(02.07.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ŽK 
počet návštevníkov: 15 
 
Rozprávkové dopoludnie pre žiakov zo ZŠ vo 
Veľkých Dvorníkoch 
 

 

Rozprávky pre Letný tábor Nyitnikék 
(16.07.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MO ŽK 
počet návštevníkov: 10 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 
Rozprávky pre Letný tábor KOBUKRAV 
(20.08.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MO ŽK 
počet návštevníkov: 11 
 
Rozprávkové dopoludnie 

 
Knihovníčky čítajú rozprávky pre deti v  
slovenskom jazyku 
2x týždenne, 35 
8620 pozretí 
 
Knihovníčky  čítajú rozprávky pre deti  v 
maďarskom jazyku  
2x týždenne, 35 
9810 pozretí 
 
Virtuálna výstava kresieb z výtvarnej súťaže 
"Moja obľúbená kniha" 
430 pozretí 
 
Deťom o epidémii spôsobenej koronavírusom 
(animovaný film) 
237 pozretí 
 
Zábava pre deti - ako si urobiť záložku do knihy 
155 pozretí 
 



 

 

 

"Dni zatvorených dverí" - virtuálna prechádzka po 
knižnici - informácie o práci knihovníkov, ktorá je 
pre verejnosť menej známa 
6 príspevkov 
4003 pozretí 
 
Zábavno-vzdelávacia súťaž o tajomstvách 
slovenských hradov - spojená s publikáciou vyd. 
Class 
Z babičkinej truhlice 
34 pozretí 
 
ostatné: 
Odporúčané čítanie od knihovníkov 
10 príspevkov 
848 pozretí 
 
Sme doma a čítame - čitateľské zážitky našich 
čitateľov 
189 pozretí 
 
Fotosúťaž pre deti - fotky zvieracích miláčikov 
166 pozretí 
 
Postuj báseň! - z príležitosti Dňa maďarskej 
poézie 
648 pozretí 
 
Rady knihovníkov 
89 pozretí 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
(30.01.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Jilemnického, 2. ročník 
počet návštevníkov: 25 
 
Literárna beseda 
 

 

Protidrogová prevencia  
(24.02.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ sv. Jána apoštola 
počet návštevníkov: 27 
 
Vzdelávacia prednáška  



 

 

 

Stretnutie so spisovateľom Károlyom 
Fellingerom 
(28.02.2020)  
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ZŠ Z. Kodálya 
počet návštevníkov: 23 
 
Beseda  
 

 

Stretnutie so spisovateľkou Máriou 
Vrkoslavovou – Ševčíkovou  
(02.03.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: Špeciálna ZŠ 
počet návštevníkov: 40 
 
Beseda 
 

 

Stretnutie detí z MŠ a ZŠ Ohrady so 
spisovateľom Péterom Rajkovicsom 
(05.03.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 63 
 
Beseda  
 
Trojruža  
(25.6.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: MO ŽK 
počet návštevníkov: 15 
 
Literárna beseda so žiakmi 2. ročníka ZŠ 
Jilemnického v Dunajskej Strede 
 

 

Beseda o ochrane prírody 
(20.08.2020) 
organizátor: Letný tábor Kobukrav, ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 10 
 
Beseda 
 

 

Ja som Inna  
(02.10.2020) 
organizátor: Teatro Neline, ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 27 
 

 



 

 

 

Beseda so žiakmi 2.ročníka ZŠ Jilemnického 
v Dunajskej Strede 
 
Noc s Andersenom 
(12.10.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: 2 predstavenia 
počet návštevníkov: 22 
 
Stretnutie so žiakmi základných škôl 
 

 
 

Zsuzsa Szunyog  
I.-II. (23.11.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: facebook 
výstup: 2 videá 
počet návštevníkov: 835 
 
Online literárny večer 

 

 
Informačná príprava pre ZŠ Jilemnického,  
2. ročník 
(07.02.2020) 
miesto realizácie: ŽK 
počet návštevníkov: 25 
 
Pre informovanosť žiakov a študentov o poslaní 
a úlohách knižníc sa usporadúvajú informačné 
hodiny a exkurzie 
 

 

Informačná príprava pre MŠ Ohrady 
(05.03.2020) 
miesto realizácie: ŽK 
počet návštevníkov:25 
 
Pre informovanosť žiakov a študentov o poslaní 
a úlohách knižníc sa usporadúvajú informačné 
hodiny a exkurzie 
  

Informačná príprava pre ZŠ Ohrady  (05.03.2020) 
miesto realizácie: ŽK 
počet návštevníkov: 32 
 
Pre informovanosť žiakov a študentov o poslaní 
a úlohách knižníc sa usporadúvajú informačné 
hodiny a exkurzie 
  



 

 

 

Informačná príprava pre ZŠ Veľké Dvorníky 
(02.07.2020) 
miesto realizácie: ŽK 
počet návštevníkov: 15 
 
Pre informovanosť žiakov a študentov o poslaní 
a úlohách knižníc sa usporadúvajú informačné 
hodiny a exkurzie 
 

 

Informačná príprava Letný tábor KOBUKRAV 
(20.08.2020) 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 15 
 
Pre informovanosť žiakov a študentov o poslaní 
a úlohách knižníc sa usporadúvajú informačné 
hodiny a exkurzie 

 
Dni TTSK  
(08.10.2020) 
miesto realizácie: ŽK 
počet návštevníkov: 8 
 
Exkurzia v knižnici pri príležitosti TTSK spojená 
s informačnou výchovou študentov stredných 
zdravotníckych škôl  

 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
- 
 
Odborné 
n 
Irodalom-terápia Liliana Bolemant 
(2.3.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
počet návštevníkov: 18 
 
Prednáška o biblioterapii pre knihovníkov ŽK a 
okresu Dunajská Streda 
 

 

Gremiálna porada pre profesionálnych 
knihovníkov okresu Dunajská Streda 
(02.03.2020) 
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: čitáreň ZK 
počet účastníkov: 5 
 

 

Semináre 
- 



 

 

 

 
Ostatné 
 
Zbierka kníh pre obnovu knižnice v obci Zatín 
(jún 2020) 
organizátor: SZMKE 
miesto realizácie: ŽK 
počet účastníkov: 22 
  

Vianočný knižný darček pre obyvateľov 
Zariadenia pre seniorov a Centra pre deti a 
rodiny v  Dunajskej Strede  
organizátor: ŽK 
miesto realizácie: ŽK 
počet účastníkov: 58 
 
V rámci knižného daru bolo odovzdaných spolu 
140 zväzkov kníh  
 

 

 
 
 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 
Metodicko-inštruktážne návštevy 
 

 Obecná knižnica Čiližská Radvaň, 24.01.2020 

 OK Dolný Štál, 24.01.2020 

 MsKS - Mestská knižnica, Veľký Meder, 05.02.2020 

 OK Okoč, 05.02.2020 

 OK Trhová Hradská, 05.02.2020 

 Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho Šamorín, 19.02.2020 

 OK Lehnice, 31.08.2020 

 OK Orechová Potôň, 31.08.2020 

 OK Blatná na Ostrove, 02.09.2020 

 OK Holice, 02.09.2020 

 MK Gabčíkovo, 10.09.2020 

 OK Lúč na Ostrove, 10.09.2020 

 OK Čenkovce, 17.09.2020 

 OK Janíky, 17.09.2020 

 OK Nový Život, 17.09.2020 

 OK Horná Potôň, 22.09.2020 

 OK Michal na Ostrove, 22.09.2020 

 OK Orechová Potôň, 22.09.2020 

 OK Dolný Bar, 28.09.2020 

 OK Kostolné Kračany, 28.09.2020 

 OK Pataš, 06.10.2020 

 OK Vrakúň, 06.10.2020 

 OK Topoľníky, 15.10.2020 

 OK Ohrady, 15.10.2020 

 OK Ňárad, 20.10.2020 

 OK Sap, 20.10.2020 

 OK Medveďov, 20.10.2020 

 OK Vydrany, 21.10.2020 

 OK Horný Bar, 12.11.2020 

 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 
 metodické konzultácie a poradenská činnosť sa poskytovala najmä v období 

štatistického spracovania, najčastejšie telefonicky, prípadne mailom cca v 30 
prípadoch 

 v priebehu roka sa poskytovala poradenská činnosť súvisiaca s činnosťou knižníc, 
GDPR, podávania žiadostí o finančnú podporu FPU  



 

 

 

 posielali sa informácie ohľadom opatrení pri znovuotvorení knižníc po prvej vlne 
koronavírusu, 

 knižnice spolu so zriaďovateľmi boli upozornené na nové štandardy pre verejné 
knižnice, schválené MK SR, platné od septembra 2020, pre lepšiu zrozumiteľnosť 
bolo  
z Metodického usmernenie MK vyhotovené zhrnutie v maďarskom jazyku 

 knižnice spolu so zriaďovateľmi boli tiež v zhrnutej forme v maďarskom jazyku 
oboznámené s publikáciu SNK Štandard pre dobrý knižničný fond. 

 

Evidencia verejných knižníc v okres Dunajská Streda za roky 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 3 3 

Obecné  62 61 61 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  3 3 0 

Spolu 68 68 65 

 
 

Prieskumná a rozborová činnosť 
 
Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za rok 2020 z 33 spravodajských jednotiek 

(ostatné knižnice stagnujú) v rámci okresu Dunajská Streda– vypracovanie 
sumárov, prehľadov, komentárov. Uskutočnila sa analýza stavu obecných 
knižníc.  

 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za rok 2020 KULT (MK SR) 10-
01. 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 

 ŽK sa v roku 2020 zapojila do spracovania údajov pomocou Benchmarkingu. 
V tomto spracovaní sa plánuje pokračovať aj  v roku 2021 

 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2021 je každoročnou úlohou 
knižnice. 

  

Napĺňanie štandardov ŽK v rokoch 2018 - 2020 
Štandardy 20.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2018 2019 2020 

Počet prírastkov KJ kúpou na 1 
obyvateľa 

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

Počet titulov periodík 100-150 62 65 65 

Priemerná suma na 1 KJ 10 8,9 7,9 8,6 

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 14 861 11 273 9 052 

Počet výpožičiek 
na 1 obyvateľa 

Základná úroveň 7 
5,2 5,0 2,8 

Vyššia úroveň 9 

% používateľov 
z počtu 
obyvateľov 

Základná úroveň 15 
11,3 9,4 10,1 

Vyššia úroveň 22 



 

 

 

Obrat 
knižničných 
fondov 

Základná úroveň 1,5 0,98 0,99 0,61 

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

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Ladislav Dombi člen redakčnej rady Knižničného spravodajcu – Časopisu pre 

verejné knižnice TTSK 
 Helena Laczová členka Výboru 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. Bola vypracovaná anketa pre 
verejnosť o službách knižnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
 

Akvizícia knižných jednotiek ŽK za rok 2020 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

19.869,41 4.301,86 7.708,68 27.578,09 2.017 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ŽK z hľadiska zamerania za rok 2020 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

678 859 401 79 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ŽK z hľadiska jazyka za rok 2020 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

698 1 268 30 5 16 0 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu ŽK za rok 2020 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

1.606 5.179,53 € 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okres Dunajská Streda za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Dunajská Streda 22.827 22.768 22.733 

Šamorín 13.416 13.452 13.324 

Veľký Meder 8.437 8.431 8.378 

SPOLU okres 121.891 122.716 44.435 

 

Registrovaní čitatelia ŽK za roky 2018 - 2020 
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2018 2.561 786 114 1.533 74 34 20 602 0 

2019 2.625 846 114 1.030 75 34 24 592 0 

2020 2.236 700 74 1.325 77 33 27 398 0 
 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov ŽK za roky 2018 - 2020 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2018 24  176 200  5  5 



 

 

 

2019 60 4  64   5 5 

2020  295  295 146  36 182 

 

Vývoj návštevnosti ŽK za roky 2018 - 2020 
 Fyzická Virtuálna* 

2018 33.157 18.930 

2019 33.654 19.066 

2020 27.287 fyzických a 23.289 online 
návštevníkov / 50.576 

14.225 

*len návštevník online katalógov 

 

Výpožičky ŽK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Absenčné 64.187 60.090 38.958 

Prezenčné  54.700 52.644 24.409 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 101 94 107 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 93 102 78 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

0 0 0 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 

0 0 0 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti ŽK za rok 2020 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2020 
Skutočnosť  

2020 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn.j. 105.972 106.189 100,2 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn.j. 4.6 4,67 101,5 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 65 65 100,0 

Prírastok kn.j. 1.800 2.017 112,1 

Úbytok kn.j. 1.600 1.606 100,3 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn.j. 110.000 63.367 57,6 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

0 0 0  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn.j. 40.000 24.409 61,0 
 

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2.200 2.236 101,6 

z toho do 15 rokov osoba  700 700 100,0 

Návštevníci     

- z toho  fyzickí osoba 35.000 27.287 78,0 

- z toho virtuálni osoba 19.000 14.225 74,9  %              
23 289 online 
návštevníkov  

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 99 151 76 (+ online 75)   152,5 

v tom:  informačná príprava hodina 20 6 30,0 
Odborné podujatia, porady podujatie 1 2 200,0 

Metodické návštevy návštevy 40 29 72,5 

Edičná činnosť titul 3 4 133,3 

Rešerše titul 10 7 70,0 

 

 

 



 

 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby ŽK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

88 93 45 

Bibliografické informácie 4.300 2.110 1.789 

Faktografické údaje 4.200 2.135 1.512 

Rešerše 19 11 7 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  945 697 224 

 

   
Regionálne služby  
 

Regionálne služby ŽK za roky 2018 - 2020 
Počet spracovaných článkov s regionálnou 
tematikou 

2018 2019 2020 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

 247 227 292 

Regionálne informácie 56 49 41 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 2 
poč.zázn.206 

3 
poč.zázn.215 

2 
počet zázn. 
2021 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 6 p.zázn.110 4 p.zázn.184 2 p. zázn. 
38 

Bibliografické letáky 2 p.zázn.49 0 2 p. zázn. 
38 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  19 20 30 

Publikácie 14 41 54 

Bibliografia Hungarica z 5 titulov   398 zázn. 

 

 



 

 

 

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) 

21 

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 Vyhodnotenie súťaže v kreslení 
pedagógmi ZUŠ 

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  

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  

SZMKE-Slovenský spolok 
maďarských knihovníkov 
na Slovensku 

Spoluúčasť na rôznych 
podujatiach 

VŠ zdravotníctva 
a soc.práce sv. Alžbety 

Spoločne organizované 
prednášky 

DSTV propagovanie podujatí 

Spolok slovenských 
knížníc a knihovníkov 

Noc s Andersenom, TSK 

SAK Noc s Andersenom, TSK 

portál dunasjkostredsko.sk propagácia činnosti 

krúžok MsKS Totyogó Ponuka zľavneného členstva, 
účasť na podujatiach ŽK, 
možnosť využitia priestorov ŽK 

krúžok MsKS Ringató Ponuka zľavneného členstva 
účasť na podujatiach ŽK, 
možnosť využitia priestorov ŽK 

kníhkupectvo Knihy 
Molnár 

Ponuka zľavneného členstva 
pri nákupe kníh vo vianočnom 
období 

kníhkupectvo Családi 
Könyvklub 

Ponuka zľavneného členstva 
pri nákupe kníh vo vianočnom 
období 



 

 

 

Thermalpark s.r.o. DS Zdieľaná knižnica 

Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 

rokovania o možnosti 
spolupráce 

Knižnica pre nevidiacich v 
Levoči 

rokovania o možnosti 
spolupráce 

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 

7 
 

CZŠ 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 

SpojenáZŠ Podujatia pre deti  
s handicapom 

 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Slovenská asociácia knižníc 

výška členského: 120,00 € 
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 

výška členského: 50,00 € 
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (ďalej len Spolok) je občianske 
združenie združujúce knihovníkov, bibliografova 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  
 Rok vzniku webového sídla 2006, webová stránka sa aktualizuje týždenne, 

uverejňujú sa podujatia a informácie o činnosti knižnice. Koncom roka 2020 sa 
začalo s jej obnovou. 

 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 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

 14 442    

 
Sociálne siete  
 
Facebook 

 https://www.facebook.com/%C5%BDitnoostrovsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-

Dunajskej-Strede-1795139507405748 
 
 https://www.facebook.com/Dunaszerdahelyi-Csall%C3%B3k%C3%B6zi-

K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1849730451963258  
 

Instagram 
- 

 
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 KlikkOut.  

 
V 

Výročné správy organizácie 
 
http://www.kniznicads.sk/sk/rozbor-cinnosti/  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/%C5%BDitnoostrovsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Dunajskej-Strede-1795139507405748
https://www.facebook.com/%C5%BDitnoostrovsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Dunajskej-Strede-1795139507405748
https://www.facebook.com/Dunaszerdahelyi-Csall%C3%B3k%C3%B6zi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1849730451963258
https://www.facebook.com/Dunaszerdahelyi-Csall%C3%B3k%C3%B6zi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1849730451963258
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
https://dunajskostredsky.sk/
https://parameter.sk/
http://www.felvidek.ma/
http://www.ma7.sk/
http://www.kniznicads.sk/sk/rozbor-cinnosti/


 

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ / 7  

 Počet oslovených ZŠ / 11  
 Počet oslovených SŠ / 4  

 Počet oslovených ZUŠ / 1  

 

 Komunikácia so školami prebieha tak, že sú oslovené s ponukou o spoluprácu pri 

organizovaní podujatí. Pre malé deti MŠ sú to najmä 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, stretnutia 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. 

 Komunikácia a spätná väzba zo strany škôl. Komunikácia so školami je dobrá. 

Knihovníčky si vybudujú vzťah s pedagógmi, s 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 uplynulom 

roku sa vzhľadom na pandemickú situáciu podarilo zorganizovať toto podujatie 

len pre žiakov jednej slovenskej ZŠ. V rámci propagačnej činnosti na MŠ a ZŠ 

popularizujeme prostredníctvom plagátov Detský čitateľský klub - Mačičky.  

 

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

správa 

Výstava obrazov Joliky Borbélyovej dvojjaz. áno 10/E  áno 

Výstava kníh a vernisáž zo zbierky Puss Sándora - 
Erotológia 

dvojjaz.  E  áno 

Výstava ručných fotografií Író Istvána dvojjaz. áno 10/E  áno 

Pozvánka na prezentáciu knihy a stretnutie sa jej 
autorom Pálom Csákym 

dvojjaz. áno 10/E  áno 

Výstava kníh - podp. FPU dvojjaz.  E  áno 

Výstava kníh - podp. FPU dvojjaz.  E  áno 

Pozvánka na stretnutie členov Literárneho klubu 
slovensky čítajúcich záujemcov 

slov. áno 10/E  áno 

Pozvánka na divadelné predstavenie divadla 
Teatro Nelline – Ja Inna 

slov. áno 10/E  áno 

Pozvánka na Noc s Andersenom slov.. áno 10/E  áno 

Pozvánka na online prezentáciu knihy Zsuzsa 
Szunyog 

dvojjaz.  E  áno 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

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.) 
 

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu 2021 
zostavila Marta Vargová 
Dunajská Streda : Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede  
2020 
v slovenčine 
6 kusov 
hrebeňová väzba 
31 s. 
 
Personálna bibliografia – Szunyog Zsuzsa 
zostavila Marta Vargová 
Dunajská Streda : Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
2020 
5 kusov 
4 s. 
 
Personálna bibliografia – Strieženec Alex 
zostavila Marta Vargová 
Dunajská Streda : Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
2020 
5 kusov 
4 s. 
 
Propagačná skladačka Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
zostavili: Helena Laczová a Ladislav Dombi 
Dunajská Streda : Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 
2020 
dvojjazyčne 
200 kusov 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 

 DOMBI, Ladislav. Výtvarná súťaž Moja obľúbená kniha. In Knižničný 
spravodajca, 2020, roč. 47, č. 1, s. 13-14. ISSN 1339-4991 

 DOMBI, Ladislav. Zamerané na najmenších. In Knižničný spravodajca, 2020, 
roč. 47, č. 2, s. 5-7. ISSN 1339-4991 

 LACZOVÁ, Helena. Dni zatvorených dverí. In Knižničný spravodajca, 2020, 
roč. 47, č. 1, s. 18-19. ISSN 1339-4991 

 LACZOVÁ, Helena. Noc s Andersenom trochu inak... In Knižničný 
spravodajca, 2020, roč. 47, č. 2, s. 20-21. ISSN 1339-4991 

  



 

 

 

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  

 SOMOGYI, Katalin. Az olvasócsalogató könyvtár. In Új Szó, 2020, roč. 73, č. 
56 (07.03.2020). ISSN 1335-7050 

 RECZAI, Lilla: Márciusban az olvasásé a főszerep. In Magyar7, 2020, roč. 3, 
10.03.2020, s. 46-47. ISSN 2585-9129 

 RECZAI, Lilla.  Keresztény Értelmező Szótár. In Magyar7, 2020, roč. 3, 
07.07.2020, s. 32-33. ISSN 2585-9129 

 RECZAI, Lilla. Negyvenhárom éve könyvek között. In Magyar7, 2020, roč. 3, 
04.08.2020, s. 40-41. ISSN 2585-9129 

 RÓZSÁR, Vince. A nő arcai Kráľ Mária képein (Tváre ženy na obrazoch Márie 
Kráľovej). In https://dunaszerdahelyi.sk(13.02.2020),https://dunaszerdahelyi.sk/no-

arcai-kral-maria-kepein [cit. 21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/tvare-zeny-
na-obrazoch-marie-kralovej [cit. 21.02.2020] 

 Március elején Könyvtárak és Könyvtárosok Hete lesz. In 
https://dunaszerdahelyi.sk (27.02.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/marcius-
elejen-konyvtarak-es-konyvtarosok-hete-lesz [cit. 21.02.2020]  

 RÓZSÁR, Vince. Olvasásra fel! (Hor sa do čítania!) In 
https://dunaszerdahelyi.sk (04.03.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/olvasasra-
fel [cit. 21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/hor-sa-do-citania [cit. 
21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vince. Rajzokon megelevenedő olvasmányok (Čítanie ožilo v 
kresbách).  
In https://dunaszerdahelyi.sk (07.03.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/rajzokon-megelevenedo-olvasmanyok [cit. 
21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/citanie-ozilo-v-kresbach [cit. 
21.02.2020] 

 Brumiarccal ismerkedtek a könyvtárban. In https://dunaszerdahelyi.sk  
(7.3.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/brumiarccal-ismerkedtek-konyvtarban 
[cit. 21.02.2020] 
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 RÓZSÁR, Vince. Hiszek a könyvek és az olvasás reneszánszában (Verím 
v renesanciu kníh a čítania). In https://dunaszerdahelyi.sk (27.03..2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/hiszek-konyvek-es-az-olvasas-reneszanszaban [cit. 
21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/verim-v-renesanciu-knih-citania [cit. 
21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vince. Könyvtár az online térben. In https://dunaszerdahelyi.sk  
(01.04.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/konyvtar-az-online-terben [cit. 
21.02.2020], Oznámenie návštevníkom Žitnoostrovskej knižnice (A 
Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár közleménye). In 
https://dunaszerdahelyi.sk (06.04.2020) 

 Könyvtár az online térben. In https://www.facebook.com/Klikkout/ 
(07.04.2020), https://m.facebook.com/Klikkout/posts/2417258411707691 [cit. 
21.02.2020]  

 A múzeum és a könyvtár virtuális térben népszerűsíti tevékenységét. In 
DSTV, https://dunaszerahelyi.sk  (24.04.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/muzeum-es-konyvtar-virtualis-terben-nepszerusiti-
tevekenyseget [cit. 21.02.2020], 
https://www.facebook.com/szmke/posts/2594533794102936, (5.5.2020), [cit. 
21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vince. Hamarosan a könyvek birodalmának határa is megnyílhat 
(Čoskoro sa otvoria aj hranice ríše kníh). In. https://dunaszerahelyi.sk  - 
(06.05.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/hamarosan-konyvek-birodalmanak-
hatara-megnyilhat [cit. 21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/coskoro-sa-
otvoria-aj-hranice-rise-knih [cit. 21.02.2020] 

 Konferencia Čítanie v kríze: Prezentácie knižníc, 07.05.2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=C4e_r1xkw_c, [28:48], [cit. 21.02.2020], 
RÓZSÁR, Vince. Újra nyit a Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár 
(Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede sa znovu otvára). In 
https://dunaszerahelyi.sk (16.05.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/ujra-nyit-
dunaszerdahelyi-csallokozi-konyvtar [cit. 21.02.2020], 
https://dunajskostredsky.sk/zitnoostrovska-kniznica-v-dunajskej-strede-znovu-
otvara [cit. 21.02.2020] 

 RECZAI, Lilla. Újra látogatható a Csallóközi Könyvtár. In https://ma7.sk 
(18.05.2020), https://ma7.sk/tajaink/ujra-elerheto-a-latogatok-szamara-a-
dunaszerdahelyi-csallokozi-kozkonyvtar [cit. 21.02.2020] 

 Knižnice otvorili svoje brány, pracujú aj osvetári (Kinyitott a könyvtár, 
a Népművelődési központban pedigzajlik a munka). In DSTV 
https://dunajskostredsky.sk (22.05.2020), https://dunajskostredsky.sk/kniznice-
otvorili-svoje-brany-pracuju-aj-osvetari [cit. 21.02.2020], 
https://dunaszerdahelyi.sk/kinyitott-konyvtar-nepmuvelesi-kozpontban-pedig-
zajlik-munka [cit. 21.02.2020] 

 SZLÁVIK, Cyntia. Hat napig tartó karantén vár a könyvtárba visszavitt 
könyvekre – Lacza Ilona könyvtárigazgatóval beszélgettünk. In 
https://parameter.sk (25.05.2020), https://parameter.sk/hat-napig-tarto-
karanten-var-konyvtarba-visszavitt-konyvekre-lacza-ilona-konyvtarigazgatoval 
[cit. 21.02.2020] 

 Kiállítás a könyvtárban: Erotológia – Keresztény Értelmezési Szótár.  
In https://dunaszerahelyi.sk  (20.06.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/kiallitas-
konyvtarban-erotologia-kereszteny-ertelmezo-szotar [cit. 21.02.2020] 
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 RÓZSÁR, Vince. Július közepéig tekinthető meg Puss Sándor könyvkiállítása.  
In https://dunaszerahelyi.sk  (02.07.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/julius-
kozepeig-tekintheto-meg-puss-sandor-konyvkiallitasa [cit. 21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vince. Minikiállítás a könyvtárban (Minivýstava v knižnici).  
In https://dunaszerahelyi.sk  (11.07.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/minikiallitas-konyvtarban 
[cit.21.02.2020]https://dunajskostredsky.sk/minivystava-v-kniznici [cit. 
21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vincze. Aki fénnyel írja a pillanatot (Kto jasom zaznamenáva 
okamih), In https://dunaszerahelyi.sk  (08.09.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/aki-fennyel-irja-pillanatot [cit. 21.02.2020], 
https://dunajskostredsky.sk/kto-jasom-zaznamenava-okamih [cit. 21.02.2020] 

 Ingyen olvasójegyet és tagságot kínálnak. In https://dunaszerahelyi.sk  
(25.09.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/ingyen-olvasojegyet-es-tagsagot-
kinalnak 

 RÓZSÁR, Vincze. Segítene a könyvtárnak? Töltse ki az elégedettségi 
kérdőívüket!, In https://dunaszerahelyi.sk  (11.07.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/segitene-konyvtarnak-toltse-ki-az-elegedettsegi-
kerdoivuket [cit. 21.02.2020] 

 Divadelné predstavenie Ja Inna v Žitnoostrovskej knižnici.  
In https://dunajakostredsky.sk  (02.10.2020), 
https://dunajskostredsky.sk/divadelne-predstavenie-ja-inna-v-zitnoostrovskej-
kniznici [cit. 21.02.2020] 

 Ja som Inna. In https://dunajskostredsky.sk  (02.10.2020), 
https://dunajskostredsky.sk/ja-som-inna [cit. 21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vincze. Színek, formák, anyagok (Farby, formy, materiály).  
In https://dunaszerahelyi.sk  (16.10.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/szinek-
formak-anyagok [cit. 21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/farby-formy-
materialy [cit. 21.02.2020] 

 Noc s Andersenom. In https://dunaszerahelyi.sk  (16.10.2020), 
https://dunajskostredsky.sk/noc-s-andersenom [cit. 21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vincze. A könyvtár is elcsendesedik szombattól (Aj v knižnici bude 
od soboty ticho). In https://dunaszerahelyi.sk  (23.10.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/konyvtar-elcsendesedik-szombattol [cit. 
21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/aj-v-kniznici-bude-od-soboty-ticho 
[cit. 21.02.2020] 

 RECZAI, Lilla. A téma az utcán hever.  In https://ma7.sk (03.11.2020), 
https://ma7.sk/muveszet/a-tema-az-utcan-hever [cit. 21.02.2020] 

 Újdonságok a könyvtár polcain (Nové knihy v knižnici vďaka podpore 
Trnavského samosprávneho kraja). In https://dunaszerahelyi.sk  (09.11.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/ujdonsagok-konyvtar-polcain [cit. 21.02.2020], 
https://dunajskostredsky.sk/nove-knihy-v-kniznici-vdaka-podpore-trnavskeho-
samospravneho-kraja [cit. 21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vincze. Szunyog Zsuzsa távelőadása a könyvtárban.  
In https://dunaszerahelyi.sk  (16.11.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/szunyog-zsuzsa-taveloadasa-konyvtarban [cit. 
21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vincze. Enyhülés a könyvtárban (Znovuotvorenie knižnice dňa 18. 
novembra 2020). In https://dunaszerahelyi.sk  (18.11.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/enyhules-konyvtarban [cit. 21.02.2020], 
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https://dunajskostredsky.sk/nove-knihy-v-kniznici-vdaka-podpore-trnavskeho-samospravneho-kraja
https://dunajskostredsky.sk/nove-knihy-v-kniznici-vdaka-podpore-trnavskeho-samospravneho-kraja
https://dunaszerahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/szunyog-zsuzsa-taveloadasa-konyvtarban
https://dunaszerahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/enyhules-konyvtarban


 

 

 

https://dunajskostredsky.sk/znovuotvorenie-kniznice-dna-18novembra-2020 
[cit. 21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vincze. Keddtől nem látogatható a könyvtár (Od utorka knižnica nie 
je prístupná). In https://dunaszerahelyi.sk  (23.11.2020), 
https://dunaszerdahelyi.sk/keddtol-nem-latogathato-konyvtar [cit. 21.02.2020], 
https://dunajskostredsky.sk/od-utorka-kniznica-nie-je-pristupna [cit. 
21.02.2020] 

 Pre koronavírus knižnicu museli opäť zatvoriť (A koronavírus miatt újra be 
kellett zárni a könyvtárat). In DSTV, https://dunaszerahelyi.sk  (27.11.2020), 
https://dunajskostredsky.sk/pre-koronavirus-kniznicu-museli-opat-zatvorit [cit. 
21.02.2020], https://dunaszerdahelyi.sk/koronavirus-miatt-ujra-be-kellett-zarni-
konyvtarat [cit. 21.02.2020] 

 Bezártság kizárva (Zatvorenie vymknuté). In https://dunaszerahelyi.sk  
(04.12.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/bezartsag-kizarva [cit. 21.02.2020], 
https://dunajskostredsky.sk/zatvorenie-vymknute [cit. 21.02.2020] 

 RÓZSÁR, Vincze. Újabb könyvtárzár (Knižnice sa opäť zatvoria).  
In https://dunaszerahelyi.sk  (19.12.2020), https://dunaszerdahelyi.sk/ujabb-
konyvtarzar [cit. 21.02.2020], https://dunajskostredsky.sk/kniznice-sa-opat-
zatvoria [cit. 21.02.2020] 

 RECZAI, Lilla. Több mint ezer új könyv várja a dunaszerdahelyi könyvtár 
olvasóit., In https://ma7.sk (29.12.2020), https://ma7.sk/kultura/tobb-mint-ezer-
uj-konyv-varja-a-dunaszerdahelyi-konyvtar-olvasoit [cit. 21.02.2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dunajskostredsky.sk/znovuotvorenie-kniznice-dna-18novembra-2020
https://dunaszerahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/keddtol-nem-latogathato-konyvtar
https://dunajskostredsky.sk/od-utorka-kniznica-nie-je-pristupna
https://dunaszerahelyi.sk/
https://dunajskostredsky.sk/pre-koronavirus-kniznicu-museli-opat-zatvorit
https://dunaszerdahelyi.sk/koronavirus-miatt-ujra-be-kellett-zarni-konyvtarat
https://dunaszerdahelyi.sk/koronavirus-miatt-ujra-be-kellett-zarni-konyvtarat
https://dunaszerahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/bezartsag-kizarva
https://dunajskostredsky.sk/zatvorenie-vymknute
https://dunaszerahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/ujabb-konyvtarzar
https://dunaszerdahelyi.sk/ujabb-konyvtarzar
https://dunajskostredsky.sk/kniznice-sa-opat-zatvoria
https://dunajskostredsky.sk/kniznice-sa-opat-zatvoria
https://ma7.sk/
https://ma7.sk/kultura/tobb-mint-ezer-uj-konyv-varja-a-dunaszerdahelyi-konyvtar-olvasoit
https://ma7.sk/kultura/tobb-mint-ezer-uj-konyv-varja-a-dunaszerdahelyi-konyvtar-olvasoit


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽK v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom on-line 

formulára 

prostredníctvom on-line 

katalógu na portáli 

www.kis3g.sk je možná 

rezervácia kníh 

Áno  

tiež je možné predĺženie 

vypožičaných zväzkov 
Áno  

možnosť listovania, hľadania 

v knižnom fonde 
Áno  

Iné* upozorňovanie mailom na 

uplynutie výpožičnej doby Áno  

Možnosť elektronickej platby za objednané služby  Nie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kis3g.sk/


 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ŽK za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

 0 0 0 0 

* podľa ISO 3166-1 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2020 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižniciach za rok 2020 
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 15 14,58 15 12 1 1 1 1 197,61€ 50,93 

KJF 37 36,8 38,5 26 5 4 2 1 099,72 51 

ZK 19,83 17,35 19,59 11,83 3,00 1,00 4,00 1138,53 53,25 

ŽK 18 17,1 17,5 12 4 3 3 903,82 51,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2020 
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  3    9      12 

Administratívni 

pracovníci 
     1      1 

Obslužní pracovníci        1    1 

KJF 

Štatutár 1          1  

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
 5    2      7 

Odborní pracovníci 2 4 1 1 1 15      24 

Administratívni 

pracovníci 
     3      3 

Obslužní pracovníci     1   1    2 

ZK 

Štatutár  1          1 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
 1    1      2 

Odborní pracovníci  2,83    9      11,83 

Administratívni 

pracovníci 
     1      1 

Obslužní pracovníci       1 3   1 3 

ŽK 

Štatutár  1          1 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
     2      2 

Odborní pracovníci 2 3  1  3     2 7 

Administratívni 

pracovníci 
 1    2      3 

Obslužní pracovníci      1 1 1   1 2 

 

 



 

 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov knižníc podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2020 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov Spolu 

Počet mužov GK       

KJF 3 1   2 6 

ZK 1,33     1,33 

ŽK 2   1  3 

% mužov 

z celkového 

počtu 

zamestnancov 

GK       

KJF 8,11 2,70   5,40 16,21 

ZK 6,71     6,71 

ŽK 11,1   5,7  16,8 

Počet žien GK 7 1 3 0 4 15 

KJF 4 5 3 2 17 31 

ZK 4,50 1,00 4,00  9,00 18,50 

ŽK 8  2  5 15 

% žien 

z celkového 

počtu 

zamestnancov 

GK 46,66  6,67 20  0 26,67  100 

KJF 10,81 13,51 8,11 5,41 45,95 83,79 

ZK 22,69 5,04 20,17  45,39 93,29 

ŽK 44,4  11,1  27,7 85,2 

Spolu GK 46,66  6,67 20   26,67  100 

KJF       

ZK 5,83 1,00 4,00  9,00 19,83 

ŽK 10  2 1 5 18 

% z celkového 

počtu 

zamestnancov 

GK 46,66  6,67 20   26,67  100 

KJF 18,92 16,22 8,11 5,41 51,35 100 

ZK 29,40 5,04 20,17  45,39 100 

ŽK 55,5  11,1 5,7 27,7 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2020 
Názov 

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

GK 

Štatutár     1  

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
      

Odborní pracovníci   2 3 6 1 

Administratívni 

pracovníci 
   1   

Obslužní pracovníci    1   

KJF 

Štatutár     1  

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
    3 1 

Odborní pracovníci  3 2 6 14 2 

Administratívni 

pracovníci 
  1  2  

Obslužní pracovníci      2 

ZK 

Štatutár    1   

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
    2  

Odborní pracovníci    5 4 2 

Administratívni 

pracovníci 
    1  

Obslužní pracovníci    1 3  

ŽK 

Štatutár      1 

Ostatní riadiaci 

pracovníci 
  1  1 1 

Odborní pracovníci   4 2 2 4 

Administratívni 

pracovníci 
  1  1 1 

Obslužní pracovníci     2 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov knižníc podľa vzdelania za rok 2020 
 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 7 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 - 6 5 1 - - 2 1 - - 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n

c
o
v
 

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

KJF 1 4 3 3 1 1 1 19 1 2 - 1 - - - 

ZK 0,83 - 3 1 - - 1 6 4 - - 3 1 - - 

ŽK 1 1 4 1 1 - 1 5 1 - - 1 1 - - 

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v

e
j trie

d
e
 

GK 704,87 898,75 1.047 - - - 741,72 - - - - 586,6 - - - 

KJF 1.814 1.426 1.242 1.124 1.219 892 1.389 1.012 899 945 - 856 - - - 

ZK 919,40 - 1231,23 1.706,17 - - 358,81 1.000,13 1.275,65 - - 344,58 875,25 - - 

ŽK 1.668,0 948,00 914,00 789,00 827,00 - 843,00 987,16 407,58 - - 812,0 395,20 - - 

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 883,54 - 741,72 586,6 - 

KJF 1.401,50 1.053 1.012,10 856 - 

ZK 1.351,65  1.108,53 531,95 - 

ŽK 1.008,71 827,00 896,70 603,60 - 

 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2020 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GK 15 1 2 0 

KJF 37 2 2 1 

ZK 19,83 1 1 2,50 

ŽK 18 4 1 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2018 - 2020 
 GK KJF ZK ŽK 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2020 absolvovali, 

resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 

atď.) 

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

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú 

vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 
0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 0 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v knižniciach za roky 2018- 2020 
 2018 2019 2020 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GK 0 0 14 3 3 14 5 4 15 

KJF 0 0 35 2 0 37 1 1 37 

ZK 2 2 20 3 3 20 1 1 20 

ŽK 2 2 14 3 1 16 3 4 7 

 

Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Podujatia knižníc za roky 2018 – 2020 
 GK KJF ZK ŽK 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Kultúrno-spoločenské 

podujatia  
153 180 46 656 755 328 143 86  1.480 104 108 74 

Odborné podujatia 14 1 1 8 15 15 4 32 - 1 1 2 

SPOLU 167 181 47 664 770 343 147 118  1.480 105 109 76 

 

 



 

 

 

 

Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2018 - 2020 
 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GK 137.114 120.521 101.254 2.743 2.803 2.751 37.063 34.376 30.047 

KJF 264.017 275.716 198.913 10.399 10.744 9.540 125.018 132.797 107.711 

ZK 176.721 180.445 141.228 3.005 3.007 2.736 44.733 45.960 33.942 

ŽK 118.887 112.734 63.367 2.561 2.625 2.236 33.157 52.720 27.287 

SPOLU 696.739 689.416 504.762 18.708 19.179 17.263 239.971 265.844 198.987 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2018 - 2020 
 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov a periodík v € 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GK 71.857 74.485 76.180 1.895 2.628 2.483 17.278,03 16.500 18.614,17 

KJF 217.731 214.404 209.799 6.046 6.046 5.309 51.286,98 61.674,71 45.541,36 

ZK 85.041 86.130 85.672 2.626 3.483 2.762 28.868,94 40.305,52 33.765,93 

ŽK 103.604 104 172 106 189 2.040 2 142 2 017 16 446,73 16 917,77 24 171,27 

SPOLU 478.233 479.191 477.840 12.604 14.299 12.571 115.203,33 135.398 122.092,73 

 

 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2018 - 2020 
 GK KJF ZK ŽK 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Metodické návštevy 5 25 7 35 46 20 4 2 3 36 35 29 

Metodické konzultácie 52 74 124 102 164 225 111 75 69 35 36 126 

Bibliografické a faktografické 

informácie 
5.011 6.227 6.861 10.638 9.242 9.388 5.015 3.203 3.500 8.500 8 490 3 301 

Vypracované rešerše 51 54 35 227 192 158 237 212 140 19 11 7 

Edičná činnosť 13 15 15 17 15 9 6 5 6 3 2 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov knižníc z dotačných schém za roky 2018 - 2020 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GK 4 5 5 16.357 25.570 33.870 4 5 3 12.160 15.700 16.000 

KJF 6 4 6 93.693 50.293 66.450 6 4 4 90.372 40.347 49.274 

ZK 5 5 3 16.736 14.400 20.142 4 5 3 13.900 4.450 18.750 

ŽK 2 3 2 10.300 11.160 10.300 2 2 2 4.800 4.800 9.300 

SPOLU 17 17 16 137.086 101.423 130.762 16 16 12 121.232 105.644 93.324 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 472.398  ZBIERKOVÝCH  
 PREDMETOV 

 
 

• 59.929  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 243  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  96,1  pracovníkov 
 
Priemerná mzda: 968,05 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  2.389.924 € 
 274.280 €  BalM 
 415.881 €  VMG 
 388.093 € VMH  
 394.675 € ZMS 
 636.110 € ZSM 
 280.885 € ŽM 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  35.801 € 
 14.400 €  BalM 
 3.960 €  VMG 
 2.610 € VMH  
 4.000 € ZMS 
 8.131 € ZSM 
 2.700 € ŽM 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  7.548,62 € 
 2.200 €  BalM 
 416,2 €  VMG 
 873 € VMH  
 475 € ZMS 
 2.231,42 € ZSM 
 253 € ŽM 
 
Tržby a vlastné výnosy:    55.645,87 € 
 27.057,98 €  BalM 
 4.205 €  VMG 
 1.156 € VMH  



 

 

 

 7.791 € ZMS 
 12.199,19 € ZSM 
 3.236,7 € ŽM 
 
Príspevok zriaďovateľa KV:   387.900 € 
 
BalM  2.500 €  
 2.500 €  dobudovanie EZS a EPS 
VMG  117.000 €  
 117.000 €  rekonštrukcia mlynu v Dolných Salibách 
VMH  180.700 €  
 176.000 €  rekonštrukcia Robotníckeho domu III. etapa 
 4.700 € závesný systém na obrazy 
ZMS  135.000 €  
 135.000 €  rekonštrukcia fasády II. etapa 
ZSM  6.000 €  
 6.000 €  PD - revitalizácia priestorov 
ŽM  52.000 €  
 52.000 €  rekonštrukcia Vlastivedného domu v Šamoríne 
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  7.400 € 
 3.000 € BalM 
 - VMG 
 -  VMH  
 -  ZMS 
 4.400 € ZSM 
 -  ŽM 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  2.150 € 
 2.100 € BalM 
 -  VMG 
 -  VMH  
 -  ZMS 
 1.150 € ZSM 
 - 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 

mailto:krupa.vladimir@zupa-tt.sk
http://www.balneomuzeum.sk/
https://www.facebook.com/balneomuzeum/


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov BalM za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 152.204,00    153.404,00 149.205,61 97,26 

620 Odvody 53.313,00 52.113,00 50.265,20 96,45 

630 Tovary a služby 62.273,00 67.703,00 73.913,67 109,17 

640 Bežný transfer 1.060,00 1.060,00 895,52 84,48 

SPOLU 268.850,00 274.280,00 274.280,00 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov BalM za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 4.600,00 4.579,12 99,56 

HIM - - - - 

SPOLU - 4.600,00 4.579,12 99,56 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov BalM za rok 2020 
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 BalM za rok 2020 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 EPS 2.500 AT Servis 2.479,20 - 

2 EZS 2.100 Jambor 2.099,92 - 

 

Tržby a vlastné výnosy    27.057,98,- € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov BalM z dotačných schém za rok 2020 
P. č. Vyhlasovateľ 

výzvy 
Názov projektu Požadovaná 

výška 
dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FpU Vydanie k nihy 
Archeologická 
topografia... 

2.600 2.600 360 BV 

2 FpU Reštaurovanie 
plastiky sv. 
Nepomuckého 

5.200 4.000 600 BV 

3 FpU Odborné 
ošetrenie 
a konzervovanie 
preparátov 

2.020 2.000 340 BV 

4 FpU Vybavenie 
depozit. 
priestorov 

            
6.148 

6.000 2.100 BV/KV 

5 Respect 
Slovakia 

Realizácia exp. 
Sakrál. umenie 

             
1.600 

1.600 500 BV 

6. Mesto 
Piešťany 

Publikácia 
o hist. Piešťan 

             
1.200 

1200 400 BV 

7. FpU Vydanie knihy 
Letka 13 

             
4.750 

0 0 BV 

8. FpU Vydanie knihy 
Stavitelia 
Piešťan 

             
4.100 

0 0 BV 

9 FpU Reštaurovanie 
kniž. tlačí 

             
2.240 

0 0 BV 

10 FpU Reštaurovanie 
zbierkových 
predmetov z 
textilu 

             
2.020 

0 0 BV 

11 FpU Akvizícia 
zbierokových 
predmetov 

             
6.600 

0 0 BV 

SPOLU BV 14.400 3.300  

SPOLU KV 3.000 1.000  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe BalM za rok 2020 

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 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

2 
Kúpeľná dvorana – časť budovy 583,6 1 

Vila dr. Lisku 906 3,31 

 
 



 

 

 

Priestorové podmienky BalM v m2 za rok 2020 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

1.692 157 698 94 311 133 299 

 
V hlavnej budove múzea – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5, sme v roku 2020 začali 
rekonštruovať časť kúpeľmi novoposkytnutých priestorov. Bolo potrebné ich začať 
opravovať a vybaviť tak aby ich múzeum mohlo využívať. Časť týchto priestorov (aj 
vzhľadom na ich charakter a dispozície) sme mienili využiť ako priestory na uloženie 
historických knižných tlačí, zbierok numizmatiky, živej prírody (preparátov zvierat, 
vtákov a entomologickej zbierky múzea) a tiež zbierky výtvarného umenia.  
Z grantového systému Fondu na podporu umenia na rok 2020 sme získali grant vo 
výške vo výške 6000,- € pričom nám schválili to, že financie môžeme použiť na 
vybavenie mobiliárom  - trezorom na uloženie mimoriadne cennej numizmatickej 
zbierky múzea, kovovými skriňami na uloženie zbierky historických knižných tlačí, 
kovovými regálmi na uloženie preparátov prírodovednej zbierky, kovovou skriňou na 
uloženie entomologickej zbierky. Časť týchto zbierok je novozreštaurovaná. Taktiež sú 
tu náklady na vlhkomery, nevyhnutné vybavenie pracovným kancelárskym nábytkom 
(stôl, stolička, rebrík) a na zakúpenie špeciálneho materiálu na uloženie zbierok (ph 
neutrálnych papierových obalov, škatúľ, hárkov papiera a pod.) a pod. Priestory bolo 
potrebné upraviť, teda vymaľovať, vyriešiť podlahové krytiny a pod. Z novozískaných 
priestorov sme svojpomocne vypratali a do zberného dvora svojpomocne do 
separovaného odpadu vyviezli rôzne nepotrebné veci, ktoré tu zanechali kúpele (staré 
podlahové krytiny a i.). 
V novozískaných priestoroch bola potrebná komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie 
a výmena osvetľovacích telies vrátane dodania elektroinštalačného materiálu. Tieto 
práce v cene 1.928,49,- € (vrátane 20% DPH) sme dokázali uhradiť z vlastných 
prostriedkov a tržieb.  
Taktiež bolo potrebné zabezpečiť menšie stavebné práce, opravy omietok v 
miestnostiach vrátane opráv omietok po rekonštrukcii elektrorozvodov, rozdelenie 
jednej z miestností postavením priečky na samostatnú miestnosť a technickú 
miestnosť (s kotlom ústredného kúrenia) a tiež odvoz stavebnej sute, vymaľovanie 
priestorov. Tieto práce v cene 943,84,- € (vrátane 20% DPH) sme dokázali uhradiť z 
vlastných prostriedkov a tržieb.  
V priestoroch sme svojpomocne ošetrili drevené podlahy a ponatierali ich 
dezinfekčnými nátermi ošetrujúcimi a dezinfikujúcimi drevo.  
Do priestorov bolo potrebné ešte položiť podlahovú krytinu. Dohodli sme sa s 
dodávateľom krytiny na 30% zľave.  
Nové priestory bolo potrebné vybaviť aj EZS a EPS, ktoré sme pripojili na už  jestvujúce 
systémy EZS a EPS. Na tieto nám poskytol financie Trnavský samosprávny kraj. Do 
nových depozitárnych priestorov sme po ukončení týchto prác z grantu Fondu na 
podporu umenia kupovali vybavenie a zariadenie na uloženie zbierkových predmetov 
(podľa podmienok a rozpočtu grantu). Postupne sme do nových depozitárnych 
priestorov sťahovali a sťahujeme zbierkové predmety. 
V roku 2020 sme uskutočnili rekonštrukciu podlahy depozitára etnológie v objekte Vila 
dr. Lisku. Bola tu položená nová plávajúca podlaha. Depozitár sme si svojpomocne 
vymaľovali a následne upratali, nasťahovali a uložili sme do depozitára zbierky.  
Fungovanie a činnosť Balneologického múzea Imricha Wintera v roku 2020 poznačila 
epidémia (či pandémia) ochorenia sposobovaného koronavírusom. Mnohé podujatia 
v dôsledku hygienických, zdravotných a iných opatrení, zatvorenia expozícií či 



 

 

 

výstavných priestorov nebolo možné uskutočniť tak ako sme mali naplánované a aké 
sme mali zámery. Je nám to veľmi ľúto. Aj tak sme však pracovali a sústredili sa na 
rôzne činnosti múzea, Veľký dôraz sme položili (okrem iného) aj na prácu so 
zbierkovými predmetmi, propagáciu múzea v elektronickom i printovom priestore, jeho 
činnosti, na edičnú činnosť a podobne. Pridelením a opravami novozískaných 
priestorov sme zlepšili činnosť a pracovné podmienky múzea.  
Podarilo sa nám uzavrieť novú dlhodobú zmluvu so Slovenskými liečebnými kúpeľmi 
Piešťany na užívanie priestorov v historickej budove Kúpeľnej dvorany za symbolické 
nájomné / 1,- € ročne a podarilo sa nám tu získať ďalšie priestory.  
Okrem iného sa nám podarilo darom získať dva mimoriadne hodnotné súbory do 
etnografickej (etnologickej) zbierky múzea – súbor drevených polychromovaných 
plastík (127 kusov) a súbor kútnych plachiet (74 kusov), ktoré vytvoril piešťanský 
zberateľ pán Kornel Duffek. Predmety nám darovala jeho pani manželka p. Sylvia 
Duffeková s dcérami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
Expozície  
 
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch má 4 stále expozície. V roku 
2020 prešli čiastočnou reinštaláciou Hlavná expozícia v Kúpeľnej dvorane – 
Kursalóne, konkrétne etnologická časť expozície venujúca sa ľudovému umeniu 
(ľudovej sakrálnej plastike) a bola dokončená nová expozícia Sakrálne umenie zo 
zbierky Kornela Duffeka a Balneologického múzea Imricha Wintera vo Vile dr. Lisku. 
 
Hlavná expozícia Balneologického 
múzea I. Wintera 
rok sprístupnenia: 2020 
kurátor: PhDr. V. Krupa, Mgr. V. Pribišová 
Miesto realizácie: Hlavná expozícia múzea 
výstup: reinštalácia etnologickej expozície 
múzea  
počet návštevníkov: 2.248 
 
Reinštalácia časti etnologickej expozície 
konkrétne časi venovanej ľudovej sakrálnej 
plastike. Pod názvom Balada v dreve bola v roku 2020 inštalovaná nová časť 
etnologickej expozície – zbierka ľudových sakrálnych plastík – zbierka piešťanského 
zbierateľa Kornela Duffeka. Slávnostné otvorenie sa konalo 8. 9. 2020 o 17.30 hod. v 
rámci dňa Európskeho kultúrneho dedičstva. 
Stručná charakteristika: Kolekcia pozostáva z niekoľkých typov prevažne sakrálnych  
plastík vyrobených ľudovými rezbármi. Plastiky sú vystavené v šiestich vitrínach v 
národopisnej časti expozície. Najčastejšie predstavujú P. Máriu, Ježiša Krista, Jána  
Nepomuckého, v dvoch vitrínach sú plastiky z betlehemov. 
V roku 2020 bola sprístupnená aj  reinštalovaná expozícia M. R. Štefánika 
(reinštalovaná z finančných prostriedkov grantu od Fondu na podporu umenia). 
Plánovaná (na máj 2020)  slávnostná prezentácia za účasti verejnosti sa z dôvodu 
opatrení proti šíreniu Covid-19 neuskutočnila. Internetová prezentácia novootvorenej 
Štefánikovej expozície na internete (nakrúcal Martin Valo, publikované 1.2.2020): 
https://www.youtube.com/watch?v=3kRmCyv6de8 

 
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: 2.756 
 
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: 277 
 
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 oficiálneho sprístupnenia:  
8. september 2020 
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
výstup: expozícia 
počet návštevníkov: 287 
 
Expozícia bola definitívne slávnostne 
sprístupnená v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vernisážou dňa 8.  9. 2020 
o 15.30 hod. Expozícia 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 

 
Stratené pralesy II                                                                       
kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
Miesto konania: výstavné priestory BMIW – 
Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
odbor: prírodné vedy 
výstup: výstava a prednáška 
počet návštevníkov: 526 
Trvanie výstavy: od 1. do 19. januára 2020 
 
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. 
 
Ľudový odev v okolí Piešťan a Trnavy 
Vernisáž: 13.2.2020 o 17.30 hod. 
Kurátorka: Mgr. Vladimíra Príbišová, Bc. 
Miesto konania: výstavné priestory BMIW – 
Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
Odbor: etnológia 
Výstup: výstava 
Počet návštevníkov: 1425 
Trvanie výstavy: od 13. 2. do  21.6.2020 
 
Stručná charakteristika výstavy: Výstava 
prezentovala jednu z najvyspelejších oblastí výšivkárstva na Slovensku - okolie 
Piešťan a Trnavy. Najväčší priestor bol venovaný tradičnému ľudovému odevu, 
textíliam  a bábikám v ľudových odevoch. Okrem tradičnej výšivky  bola prezentovaná 
aj  výšivka  použitá na modernom odeve a na bytových textíliach. Výstavu dopĺňali 
výkresy zo Sbierky ľudového vyšívania  Piešťany z roku 1930 manželov Markových. 
 
„Slávne stíhacie lietadlá 2. svetovej 
vojny“. Výstava leteckých modelov k 
príležitosti 75. výročia ukončenia 2. 
svetovej vojny. Autor modelov Ladislav 
Gažo z Piešťan.  
vernisáž: 9.7.2020 
kurátor: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto konania: výstavné priestory BMIW – 
Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
odbor: história 



 

 

 

výstup: výstava, prednáška s prezentáciou, krátky propagačný film  
počet návštevníkov: 1058 
trvanie výstavy: do 30.11.2020 
 
Stručná charakteristika výstavy: Autorská výstava plastikových modelov stíhacích 
lietadiel dlhoročného modelára Ladislava Gaža z Piešťan. Výber modelov a koncepcia 
výstavy boli robené s dôrazom na zameranie k príležitosti 75. výročia ukončenia 2. 
svetovej vojny. Vybratých bolo 80 modelov najslávnejších stíhacích lietadiel 2. svetovej 
vojny oboch bojujúcich strán. Lietadlá boli rozdelené do jednotlivých sekcií podľa 
bojísk, kde boli nasadené (Východný front, severná Afrika, Západný front, Pacifik). Ku 
každému lietadlu boli vypracované a priložené podrobné popisky o jeho vzniku, 
takticko-technických údajoch a prípadne o pilotoch, ktorí na danom type lietali. Výstava 
bola doplnená autorskými obrazmi L. Gaža s tematikou stíhacích lietadiel.  O výstave 
bol svojpomocne nakrútený aj krátky propagačný film Slávne stíhacie lietadlá 
2.svetovej vojny-výstava (autor videa Andrej Bolerázsky jr., publikované 6.8.2020): 
https://www.youtube.com/watch?v=Jl3_QPx0m08 
 
Stratené kúpele Slovenska 
vernisáž: nekonala sa kvôli protipandemickým opatreniam COVID-19 
kurátor: Mgr. Martin Kostelník, PhD., Ing. Tomáš Mlynský  
miesto konania: výstavné priestory BM IW – Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
odbor: balneohistória, geológia, prírodné vedy 
Trvanie výstavy: 15. december 2020 – 31. marec 2021 
 
Stručná charakteristika výstavy: výstava bola realizovaná ako jeden z výstupov 
projektu Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na 
území Slovenska (projekt finančne podporený Fondom pre podporu umenia), riešitelia: 
Mgr. Martin Kostelník, PhD., Ing. Tomáš Mlynský, realizovaný: júl – november 2018. 
Výstava približuje vybrané zaniknuté kúpeľné lokality na Slovensku, ich históriu, vývoj, 
dôvody zániku kúpeľnej prevádzky. Na výstave boli použité zbierkové predmety 
Balneologického múzea IW, zozbierané vzorky prírodovedného charakteru z 
jednotlivých lokalít a materiály z publikovaných prác a archívu múzea. 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Stratené pralesy 
sprístupnenie výstavy: 7. 2. 2020 
kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto konania: Záhorské múzeum v Skalici 
odbor: paleontológia 
výstup: výstava a prednáška 
počet návštevníkov: 98 
Trvanie výstavy: do 29. 5. 2020 
 
Stručná charakteristika: Výstava približuje 
návštevníkom svet dávno vyhynutých  rastlín. 
Rozdelená je na tri časti. Prvá časť prezentuje skamenelú živicu dávnych stromov - 
jantár. Druhá časť predstavuje drevný opál. Posledná  časť opisuje vznik a vývoj 
rastlín, od prvých suchozemských rastlín z obdobia silúru až po súčasnosť. 
Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese 



 

 

 

evolúcie. Pochádzajú zo Slovenska, ale aj zahraničia. Je vhodnou metodickou 
pomôckou pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. 
 
Umenie v parku 2020 – obrazy, sochy, plastiky – 9. ročník 
MMS 1967 – 2007 / Slovenskí a českí autoria výstava sôch a plastík  
Kurátor: PhDr. V. Krupa a M. Valo 
Sprístupnenie výstavy: 3. 7. – 24. 8. 2020 
Miesto: Dom umenia Piešťany 
Výstup: výstava 
počet návštevníkov: 524 
 
Amonity z nálezísk v katastri Chtelnice  
Kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
Sprístupnenie výstavy: január 2020 
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.  
 
Vernisáže 
 
Ľudový odev v okolí Piešťan a Trnavy 
Vernisáž: 13. 2. 2020 o 17.30 h. 
miesto konania: výstavné priestory BMIW – Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
počet návštevníkov: 42 
Výstava prezentovala jednu z najvyspelejších oblastí výšivkárstva na Slovensku - 
okolie Piešťan a Trnavy.    
 
„Slávne stíhacie lietadlá 2. svetovej vojny“. Výstava leteckých modelov k 
príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Autor modelov Ladislav 
Gažo z Piešťan. 
vernisáž: 9. 7. 2020 o 16.30 h. 
miesto konania: výstavné priestory BMIW – Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
počet návštevníkov: 37 
Autorská výstava plastikových modelov stíhacích lietadiel dlhoročného modelára 
Ladislava Gaža z Piešťan. Výber modelov a koncepcia výstavy boli robené s dôrazom 
na zameranie k príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. 
 
Sakrálne umenie zo zbierky K. Duffeka a Balneologického múzea Imricha 
Wintera 
vernisáž: 8. 9. 2020 o 15.30 hod. v rámci dňa Európskeho kultúrneho dedičstva 
miesto konania: stála expozícia, Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
počet návštevníkov: 78 
V roku 2020 inštalovaná a slávnostne otvorená nová časť etnologickej expozície – 
Expozícia 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. 



 

 

 

 
Balada v dreve  
vernisáž: 8. 9. 2020 o 17.30 hod. v rámci dňa Európskeho kultúrneho dedičstva 
miesto konania: hlavná expozícia Balneologického múzea Imricha Wintera  
počet návštevníkov: 64 
V roku 2020 inštalovaná a slávnostne otvorená nová časť etnologickej expozície – 
zbierka ľudových sakrálnych plastík – zbierka piešťanského zbierateľa Kornela 
Duffeka.  
 
Koncerty a festivaly 
 
- 
 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Metodické poradenstvo pre STM – Múzeum dopravy v Bratislave. Poskytnutie 

podkladov (informácie a fotografie) k dejinám bicyklovania a cyklistiky 
v Piešťanoch ako známeho mesta bicyklov.  Informácie boli poskytnuté za účelom 
pripravovanej výstavy STM-Múzea dopravy v Bratislave v spolupráci so študentmi 
muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského s pracovným názvom 
"Tretie storočie bicykla“. Informácie poskytnuté pre Doc. Mgr. Ľuboša Kačírka, 
PhD.  – riaditeľ STM – Múzeum dopravy v Bratislave, ktorý pripravovaný projekt 
zastrešuje. Spolupráca ešte priebežne pokračuje. Realizácia výstavy STM-Múzea 
dopravy v Bratislave by mala byť v roku 2021.  

 Metodické poradenstvo a pomoc pri realizácii podujatia pre Hvezdáreň 
a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci k osobnosti gen. M. R. Štefánika. 
Vyhľadávanie informácii v odbornej a dobovej literatúre z knižničného fondu BMIW 
a poskytnutie výstupu v podobe informácii a skenov z kníh na tému:  Citáty M. R. 
Śtefánika s astronomickou tematikou.  

 Metodické poradenstvo pre SNM – Historické múzeum, odborný pracovník  Mgr. 
Martina Vyskupová, kurátorka a kustódka z Oddelenia dejín umenia a kultúry 
SNM-Historické múzeum Bratislavský hrad. Vyhľadanie a poskytnutie podkladov 
a informácii za účelom výskumu ohľadom zbierkových predmetov vo fonde BMIW, 
na tému „Portréty Márie Terézie a jej rodiny“. Predmety s danou tematikou boli 
vyhľadané a boli poskytnuté podrobné informácie o charaktere zbierkových 
predmetov ako aj fotografie, resp. skeny.   

 Mgr. Katarína Mičicová, študentka Katedry manažmentu kultúry a turizmu 
Filozofickej fakulty UKF v Nitre, spracovala tému Analýza využitia tradičného 
odevu a ľudových motívov v propagácii kúpeľného mesta Piešťany. Školiteľ: Mgr. 
Silvia Letavajová, PhD. Konzultácie, poskytnutie informácií a literatúry k téme 
poskytla Mgr.Vladimíra Príbišová, Bc. etnologička a knihovníčka múzea. 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Metodické poradenstvo  a príprava menšej reprezentačnej expozície týkajúcej sa 

dejín Kolonádového (Skleného) mosta v Piešťanoch pre Mestský úrad Piešťany 
pri príležitosti prebiehajúcej celkovej rekonštrukcie stavby a sprístupnenia 
priestorov pre verejnosť. Konzultáciu a prípravu vykonal: Mgr. Martin Kostelník, 
PhD., 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 



 

 

 

 Poradenstvo a odborná spolupráca s Mestom Piešťany a firmou Yahart, s. r. o. 
Hlohovec na digitálnej vizualizácii Kolonádového mosta a jeho histórie, ako aj na 
príprave náučného kvízu. 

 Poradenstvo poskytol PhDr. Vladimír Krupa 
 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 IV. ročník súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní, Cífer,  november 2020 – Mgr. V. 

Pribišová, Bc., členka poroty za Balneologické múzeum I. Wintera, kurátorka 
etnologickej zbierky, (spolupráca s OZ Cziffer, Cífer) 

 Konzultácia ohľadom strihu pánskeho kabáta z okolia Trnavy so Silviou Justovou 
z FSkPodhoranka 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Poskytovanie konzultačných služieb k problematike slovenských kúpeľov 

(študentom pri seminárnych a záverečných prácach) – konzultácie poskytoval 
priebežne počas roka 2020 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 
 Konzultácia a zapožičanie zbierkových predmetov na výstavu Milan Rastislav 

Štefánik. Generál – Osloboditeľ v Historickom múzeu SNM v  Bratislave 
a v Národním muzeu v Prahe (Česká republika). Konzultáciu a súčinnosť poskytli 
Mgr. Andrej Bolerázsky a PhDr. Vladimír Krupa.  

 Kútne plachty 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 5. do 23. marca  2020, kurátorkou 
výstavy bola PhDr. Katarína Babičová 

 Poradenstvo a prístup k odbornej literatúre k dejinám Trenčianskych Teplíc počas 
prípravnej fázy odbornej štúdie pre doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (Katedra 
histórie) a Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov) z Trnavskej 
univerzity v Trnave 

 Konzultácia ohľadom dostupnej latinskej literatúry vo fondoch Balneologického 
múzea IW ako možnosti využitia pri zadávaní bakalárskych a diplomových prác 
pre  doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Katedra klasickej filológie) z Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 Konzultácia s Borisom Súdnym, amatérskym historikom, venujúci sa dejinám 
slovenského letectva. Konzultácia a vyhľadávanie dokumentov a fotografií v 
zbierke BMIW na tému tragickej leteckej nehody lietadla M-1 Sokol zo dňa 5. 10. 
1952 v Piešťanoch. 

 Konzultácie ohľadom revitalizácie fontány pred hotelom Slovan v Piešťanoch. 
Konzultácie kúpeľom i mestu poskytol PhDr. Vladimír Krupa. 

 Konzultácie ohľadom reštaurovania kamenných plastík pôvodne umiestnených 
v priestore fontány pred hotelom Slovan. Konzultácie s p. doc. G. Strassnerom 
z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a zástupcom Slovenských 
liečebných kúpeľov Piešťany. Konzultáie poskytol PhDr. Vladimír Krupa.  



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 

 Ľudový odev v okolí Piešťan a Trnavy 
Prednášajúca: Mgr. Vladimíra Príbišová, Bc. 
Termín: 27. 2. 2020 o 16.30 hod.  
Miesto realizácie:  výstavné  priestory Balneologického múzea I. Wintera na 
Vile dr.Lisku 
Počet účastníkov: 32 
 

 Stratené pralesy 
Prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
Termín: 5. 3. 2020  
Miesto realizácie:  výstavné  priestory 
Záhorského múzea v Skalici 
Počet účastníkov: 34 
 
Prednáška sa konala v rámci výstavy  
 „Stratené pralesy“. Prednáška 
o evolučnom vývoji rastlín, od 
najstarších čias až po súčasnosť. 
Súčasťou prednášky boli aj ukážky vzoriek fosílií.  

 
 Prednáška "Prvý československý balneologický zjazd a rozvoj kúpeľov 

Piešťany na začiatku 20. storočia" v rámci medzinárodného kongresu 
České a slovenské kúpeľníctvo 
prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
miesto realizácie: kúpele Piešťany 
počet účastníkov:  

 
Kongres sa mal pôvodne uskutočniť začiatkom apríla 2020, kvôli pandemickej 
situácii bol preložený na 5. – 7. 11. 2020, tento termín bol vzhľadom na situáciu 
taktiež zrušený a kongres sa preložil na neurčito. Modifikovaná a skrátená 
prednáška bude uverejnená v zborníku múzea Balneologický spravodajca 2018 
– 2020 pod názvom Prvý československý balneologický  
zjazd v roku 1920 (K 100. výročiu uskutočnenia). 
 

 Zlatá výšivka v okolí Trnavy 
Prednášajúca Mgr. Aneta Vlčková 
Termín: 17.6.2020 o 17.00  
Miesto realizácie: výstavné priestory vo Vile dr.Lisku 
počet účastníkov: 28 
 

 Názov: „História Kúpeľného ostrova“ – komentovaná vychádzka 
Kúpeľným ostrovom.  
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa  
dátum konania: 22. 6. 2020 



 

 

 

miesto realizácie: Kúpeľný ostrov 
Počet účastníkov: 30 
 

 Názov: „História a architektúra“ – komentovaná vychádzka spojená s 
prehliadkou Hlavnej expozície Balneologického múzea Imricha Wintera.  
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa  
dátum konania: 29. 6. 2020 
miesto realizácie: vychádzka spojená s prehliadkou hlavnej expozície 
Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch 
Počet účastníkov: 28 

 
 Doba ľadová - prednáška 

prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
termín: 6. 7. 2020 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea                                                                 
počet účastníkov: 64 

   
Prednášku tvorili dve časti – o príčinách vzniku ľadových dôb, o histórii ich 
výskumu a najnovších poznatkoch. Druhá časť bola venovaná ekosytému 
a charakteristickým veľkým cicavcom, ktoré žili v poslednom glaciály. Súčasťou 
prednášky boli aj ukážky vzoriek fosílií. 
 

 „Zaujímavosti z dejín piešťanských kúpeľov a kúpeľníctva na 
Slovensku“ – komentovaná vychádzka mestom spojená s prehliadkou 
expozícií v priestoroch Vila dr. Liska zameraná na dejiny piešťanských 
kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku pre kúpeľných hostí  
prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
dátum konania: 13. 7. 202 
miesto realizácie: Vila dr. Liska – expozičné priestory 
počet účastníkov: 31 

 
Komentované prehliadky k výstavám 
 Komentovaná prehliadka hlavnej expozície múzea pre žiakov ZŠ Holubyho 

v Piešťanoch, 16.1.2020, 10,00 hod., počet účastníkov 24, PhDr. Vladimír Krupa 
 Geologické zaujímavosti Kúpeľného ostrova – komentovaná prehliadka, 

27.7.2020, počet účastníkov 29, Ing. Tomáš Mlynský 
 Komentovaná prehliadka expozície „Z dejín kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku“, 

30.7.2020, počet účastníkov: 23, Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
prednášajúci:  
dátum konania: 30. 7. 2020 

      miesto realizácie: Vila dr. Liska – expozičné priestory 
 Komentovaná vychádzka „Básnik Ivan Krasko a Piešťany“, 10.8.2020, počet 

účastníkov 12, Mgr. Alexandra Murínová 
 „Zaujímavosti z dejín kúpeľov a Kúpeľného ostrova" – komentovaná vychádzka 

Kúpeľným ostrovom, 24.8.2020, počet účastníkov, PhDr. Vladimír Krupa 
 História a premeny Hotela Royal – Slovan, 5.9.2020, počet účastníkov 130, PhDr. 

Vladimír Krupa 
 Postavenie Židovskej komunity na Slovensku v r. 1938 – 1945, 9.9.2020, počet 

účastníkov 23, Mgr. Andrej Bolerázsky 



 

 

 

 TAJOMNÝ STARÝ KLÁŠTOR V PIEŠŤANOCH, 17.9.2020, počet účastníkov 45, 
PhDr. Vladimír Krupa 

 „Umelecké pamiatky Kúpeľného ostrova“ – komentovaná vychádzka Kúpeľným 
ostrovom, 21.9.2020, počet účastníkov 110, PhDr. Vladimír Krupa 

 Kolonádový most – premena v čase, 21.9.2020, počet účastníkov 15, PhDr. 
Vladimír Krupa 

 Nevyužité možnosti ľudovej medicíny. Duchovné a hmotné bohatstvo Horného 
Zemplína, 24.9.2020, počet účastníkov 23, Milada Ivánková 

 Japonské a americké stíhacie lietadlá bojov v Pacifiku 1941 – 1945, 1.10.2020, 
počet účastníkov 23, Mgr. Andrej Bolerázsky 

 Zaujímavosti z dejín piešťanských kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku – 
komentovaná vychádzka mestom spojená s prehliadkou expozícií v priestoroch 
Vila dr. Liska zameraná na dejiny piešťanských kúpeľov a kúpeľníctva na 
Slovensku pre kúpeľných hostí, 5.10.2020, počet účastníkov 18, Mgr. Martin 
Kostelník, PhD. 

 Geologické zaujímavosti Kúpeľného ostrova – 19.10.2020, počet účastníkov 26,   
Ing. Tomáš Mlynský 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Doba ľadová – prednáška (22.7.2020) 
prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto realizácie: detský tábor Výtoky                                                                 
počet účastníkov: 68 
   
Prednášku tvorili dve časti – o príčinách 
vzniku ľadových dôb, o histórii ich 
výskumu a najnovších poznatkoch. Druhá 
časť bola venovaná ekosytému 
a charakteristickým veľkým cicavcom, 
ktoré žili v poslednom glaciály. Súčasťou 
prednášky boli aj ukážky vzoriek fosílií. 

 
 Doba ľadová – prednáška (22.9.2020) 

prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea                                                                 
počet účastníkov: 24 
   
Prednášku tvorili dve časti – o príčinách vzniku ľadových dôb, o histórii ich 
výskumu a najnovších poznatkoch. Druhá časť bola venovaná ekosytému 
a charakteristickým veľkým cicavcom, ktoré žili v poslednom glaciály. Súčasťou 
prednášky boli aj ukážky vzoriek fosílií. 

 
 Doba ľadová – prednáška (23.9.2020) 

prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto realizácie: hlavná expozícia múzea                                                                 
počet účastníkov: 22 
   
Prednášku tvorili dve časti – o príčinách vzniku ľadových dôb, o histórii ich 
výskumu a najnovších poznatkoch. Druhá časť bola venovaná ekosytému 



 

 

 

a charakteristickým veľkým cicavcom, ktoré žili v poslednom glaciály. Súčasťou 
prednášky boli aj ukážky vzoriek fosílií. 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
- 
 
Špecializované akcie 
 
 Pocta Štefánikovi / Spomienkové stretnutie k 140. výročiu narodenia vedca, 

diplomata, zakladateľa spoločného štátu Čechov a Slovákov Milana 
Rastislava Štefánika (19.7.2020) 
miesto realizácie: Hudobný pavilón 
organizátori: Spoločnosť M. R. Štefánika, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a 
Balneologické múzeum Imricha Wintera 
výstup: kultúrno-spoločenské podujatie 
počet návštevníkov: 130 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok za rok 2020 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

šesťročná 2016 2022 

 
V roku 2020 začalo mútzeum s revíziou zbierkového fondu histórie a novodobej 
histórie a s revíziou fondu výtvarného umenia.  
 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 320 
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou – 0 
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 – priebežne 
zaraďujeme 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov BalM do iných organizácií za rok 2020 
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. 

16. 1. 2020 15.1.2021 spolupráca 
1 

Slovenské liečebné 
kúpele, a.s. 

15. 1. 2020 15.1.2021 spolupráca 
44 

Slovenské liečebné 
kúpele, a.s. 

15. 1. 2020 15.1.2021 spolupráca 
55 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave, 
PhDr. Martina 
Bocánová, PhD. 

1.10.2020 31.1.2021 
prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 

17 

SNM – Múzeum 
Ľudovíta Štúra v Modre, 
PhDr. Viera Jančovičová 

20. 1. 2020 20.1.2021 
prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 3 

Umelecký súbor 
Lúčnica, Dom umenia 
Piešťany, PhDr. Edita 
Bjeloševičová 

5.3.2020 2.4.2020 
prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 

5 

Obec Chtelnica, Mgr. 
Jana Blašková 

9. 1.2020 30.6.2020 
prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 326 

Záhorské múzeum 
Skalica, Mgr. Róbert 
Svíba 

7.2.2020 27.3.2020 
Výstava BM IW 
v Záhorskom 
múzeu v Skalici 784 



 

 

 

SNM- Historické 
múzeum, Mgr. Peter 
Bárta 

26.4.2020 15.6.2020 
zapožičanie 
predmetov na 
výstavu 14 

Ponitrianske múzeum 
v Nitre 

17. 10. 
2019 

10. 1. 
2020 

prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 4 

Výpožičky 
do 
zahraničia 

Národní muzeum, 
Praha, Česká republika, 
Mgr. Marek Junek, 
Ph.D. 

30.6.2020 31.8.2020 
zapožičanie 
predmetov na 
výstavu 

10 

Dlhodobé 
výpožičky - - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizác
ie 

TTSK - Digitalizačné 
pracovisko 

3. 12. 2019 
12. 3. 
2020 

Digitalizácia zbierok 300 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurov
ania 

Akad. Sochár Juraj 
Síleš, reštaurátor 

9.1.2020 24.1.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 
2 

Akad. Sochár Juraj 
Síleš, reštaurátor 

16.1.2020 24.1.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 
2 

Mgr. Art. Peter 
Gregvorek 

25.2.2020 15.6.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 1 

Mgr. Art. Peter 
Gregvorek 

31.3.2020 15.6.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 1 

Mgr. Art. Jana 
Krajčovičová 

2.6.2020 31.1.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 6 

Marta Janeková 16.6.2020 30.9.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 12 

Mgr. Art. Peter 
Gregvorek, reštaurátor 

15.6.2020 31.8.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 1 

Ján Šíro, preparátor 4.6.2020 31.8.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 9 

SNM- Historické 
múzeum v Bratislave, 
Mgr. Peter Barta 

16.7.2020 30.9.2020 
Reštaurovanie 

zbierok 
4 

Mgr. Art. Peter 
Gregvorek 

18.9.2020 31.5.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 1 

Mgr. Art. Jana 
Krajčovičová 

3.11.2020 31.5.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 
1 

SPOLU 1.605 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy BalM za rok 2020 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov* 

Expozícia 
archeológie 

Ing. Peter Žeravík 1. 5. 2020 -   
30.4.2021 

5 Železný meč, tesák,  

Expozícia 
balneológie 

Roman Sekeľ 1.7.2020 - 
30.6.2021 

2 Model hotela Lipa, model 
hotela Slovan 

Slávne stíhacie 
lietadlá 2. 
svetovej vojny 

Ladislav Gažo  30.6.2020 – 
10.10.2020 

96 Modely lietadiel 

 



 

 

 

 
 
 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v BalM za rok 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Evid.č. P-110, prír.č. 50/56, orol skalný 
Evid.č. P-384, prír.č. 44/56, plamienka 
driemavá; Evid.č. P-134, prír.č. 49/60, výr 
skalný; Evid.č. P-70, prír.č. 44/58, jastrab 
krahulec; Evid.č. P-116, prír.č. 72/56, 
myšiak severský; Evid.č. Zoo-4, prír.č. 
30/2020, rybárik riečny; Evid.č. Zoo-5, 
prír.č. 31/2020, myšiarka ušatá 
Evid.č. Zoo-6, prír.č. 32/2020, tetrov 
hôľniak, Evid.č. Zoo-7, prír.č. 33/2020, 
kuvik vrabčí 

9 

Preparátor : Ján Šíro, 
Radošina č.553, 956 05 
Radošina 

 

2.340 

H-3383 obrázok pamätný „Veriť, milovať, 
pracovať“ 

1 
akadem. sochár J. Síleš 

50 

Reštaurovanie dvoch obrazov a dvoch 
sošiek – amoretov 

4 
akadem. sochár J. Síleš 

170 

Súbor ôsmich kovových artefaktov, 
stredovek 

8 
František Engel 

80 

Plastika sv. J. Nepomucký 1 Mgr. art. P. Gregvorek a Mgr. 
art. M. Mišáni 

610 

Reštaurovanie plastiky kráľ Šalamún, H-
555 a H-178 sv. Barbora 

2 Mgr. art. P. Gregvorek a Mgr. 
art. M. Mišáni 

3.612 

Reštaurovanie 4 historic. Pohľadníc 
z pozostalosti M. R. štefánika 

4 
Historické múzeum SNM  

Bezplatne 

B2-930, pr. č. 57/80 – secesný album na 
fotografie/pohľadnice z Trenčianskych 
Teplíc, 

1 
Mgr. Jana Krajčovičová 

                                   
1.270 

Reštaurovanie 5 kusov predmetov 
z papiera  

5 
Mgr. art Jana Krajčovičová 

970 

12 kusov glazovaných kachlíc (H-2281, 
H-2673, H-4489, H-4490, H-4491, H-
4492, H-4493, H-4494, H-4495, H-4496, 
H-4497, H-4500), rešt. M. Jankechová 

12 

Marta Janeková 

250 

Čistenie ľudového odevu: košeľa, rukávce 
E-3922, prikrývka,2 kusy, ružovo-
červeno-bledomodrá rastlinná a 
geometrická výšivka E-4501 

4 

Milan Pekarovič 

50 

SPOLU 34  9.402 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok BalM v roku 2020 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2020 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 



 

 

 

Archeológia 19.743 313 3.642 18,44% 1.552 

História 12.515 516 3.036 24% 2.374 

Etnológia 6.739 431 2.969 44% 1.655 

B2 História kúpeľov 9.017 194 976 10,8% 732 

B3 Hist. kúpeľov 2.113 246 1.470 69% 548 

Numizmatika 8.551 1 8.552 100% 5.262 

Socializmus 1.636 116 320 19,50% 594 

Príroda 963 - 6 0,6% 78 

Botanika 465 - 465 100% 465 

Zoológia 24 1 24 100% 24 

Entomológia 2.803 - 6 0,2% - 

Mykológia 35 - - - - 

Mineralógia 450 38 412 100% 488 

Paleontológia 1.545 114 1.545 100% 1089 

Petrológia 239 6 239 100% 245 

Osteológia  12 - 12 100% 12 

B1 (Balneológia 1) 532 - 532 100% 76 

Umenie 648 - 44 6% 120 

SPOLU 68030 1976 24.250               58% 15.314 

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

 
 
 
 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v BalM v roku 2020 

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) 

6 

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 
organizovaní podujatí a 

vydávaní propagačných tlačí 
múzea 

Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského 

Odborná spolupráca - 
prírodovedec 

Vojenský historický ústav 
a Vojenské historické 

múzeum 

Odborná spolupráca, výmena 
literatúry 

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

- - - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

4 

Univerzita Komenského, 
Bratislava 

Prednášky pre univerzitu 3veku 

Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

Odborné rozbory a analýzy 

Ekonomická univerzita v 
Bratislave – Univerzita 
Tretieho veku 

Prednášková činnosť 

Základná umelecká škola 
Piešťany 

Vystúpenia žiakov ZUŠ na 
podujatiach múzea 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Slovenská archeologická spoločnosť 

výška členského: (platím ho zo súkromných peňazí – PhDr. V. Krupa) 
Odborná organizácia archeológov Slovenskj republiky 
 

 Zväz múzeí Slovenska 
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 
 Sakrálne umenie zo zbierky K. Duffeka a Balneologického múzea Imricha 

Wintera (8.9.2020) 
kurátori: PhDr. V. Krupa a Mgr. Vladimíra Pribišová, Bc. 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
výstup: - 
 
Expozícia bola definitívne slávnostne sprístupnená v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva vernisážou dňa 8.  9. 2020 o 15.30 hod. Expozícia 
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.  
 

 Reinštalácia časti etnologickej expozície konkrétne časi venovanej ľudovej 
sakrálnej plastike. Pod názvom Balada v dreve bola v roku 2020 inštalovaná 
nová časť etnologickej expozície – zbierka ľudových sakrálnych plastík – 
zbierka piešťanského zbierateľa Kornela Duffeka. (8.9.2020) 
kurátori: PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. Vladimíra Pribišová, Bc.  
miesto realizácie. Vila DR. Lisku 
výstup: - 



 

 

 

 
Expozícia bola zrealizovaná na základe podrobného scenára a kurátori expozície 
navrhli aj spôsoby inštalácie a inštaláciu expozície aj realizovali, vrátane 
spracovania textov a popisov vystavených artefaktov. Vystavená kolekcia 
pozostáva z niekoľkých typov prevažne sakrálnych  plastík vyrobených ľudovými 
rezbármi. Plastiky sú vystavené v šiestich vitrínach v národopisnej časti expozície. 
Najčastejšie predstavujú P. Máriu, Ježiša Krista, Jána  Nepomuckého. Časť 
vystaveného súboru tvoria ľudové plastiky z betlehemov. 
 

 Stratené pralesy (7.2. – 29.5.2020) 
kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto realizácie: Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: výstava a prednáška 
 

      Výstava približuje návštevníkom svet dávno vyhynutých  rastlín. Rozdelená je na  
      tri časti. Prvá časť prezentuje skamenelú živicu dávnych stromov - jantár. Druhá  
      časť predstavuje drevný opál. Posledná  časť opisuje vznik a vývoj rastlín, od  
      prvých suchozemských rastlín z obdobia silúru až po súčasnosť. Vystavované  
      exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie.  
      Pochádzajú zo Slovenska, ale aj zahraničia. 
 
 Ľudový odev v okolí Piešťan a Trnavy 

       Kurátorka: Mgr. Vladimíra Príbišová, Bc. 
       miesto konania: výstavné priestory BMIW – Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
       Odbor: etnológia 
       Výstup: výstava a prednáška 

 
Výstava prezentovala jednu z najvyspelejších oblastí výšivkárstva na Slovensku - 
okolie Piešťan a Trnavy. Najväčší priestor bol venovaný tradičnému ľudovému 
odevu, textíliam  a bábikám v ľudových odevoch. Okrem tradičnej výšivky  bola 
prezentovaná aj  výšivka  použitá na modernom odeve a na bytových textíliach. 
Výstavu dopĺňali výkresy zo Sbierky ľudového vyšívania  Piešťany z roku 1930 
manželov Markových. 
 

 „Slávne stíhacie lietadlá 2. svetovej vojny“. Výstava leteckých modelov k  
príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Autor modelov Ladislav 
Gažo z Piešťan. (9.7.2020 – 30.11.2020) 
kurátor: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto konania: výstavné priestory BMIW – Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
výstup: výstava, prednáška s prezentáciou, krátky propagačný film 
trvanie výstavy: do 30.11.2020 

 
Výstava plastikových modelov stíhacích lietadiel (80 kusov) dlhoročného modelára 
Ladislava Gaža z Piešťan. Lietadlá boli rozdelené do jednotlivých sekcií podľa 
bojísk, kde boli nasadené (Východný front, severná Afrika, Západný front, Pacifik). 
Ku každému lietadlu boli na základe odbornej literatúry a publikovaných informácii 
dohľadané, vypracované a priložené podrobné popisy o jeho vzniku, takticko-
technických údajoch a prípadne o pilotoch, ktorí na danom type lietali. K výstave 
bola vypracovaná PowerPointová prezentácia a odprezentovaná prednáška s 
diskusiou. 



 

 

 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 KRUPA, Vladimír: dokončenie knihy Kornela Duffeka Storočie piešťanských 

infanteristov. Rukopis knihy a výber obrazových materiálov nestihol zosnulý autor 
úplne dokončiť. PhDr. Vladimír Krupa dokončil niektoré časti textu publikácie, vo 
veľkom rozsahu najmä kapitoly Informácie o infanteristoch v dobových médiách a 
Infanteristické vozíčky v ikonografických prameňoch. Využité boli aj dobová 
literatúra a dobové ikonografické materiály.  

 
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 
 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 20. storočia 
plánovaný výstup: príspevok do zborníka BM IW 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2017 – 2021 
 
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: PhDr. V. Krupa 
odbor: archeológia 
plánovaný výstup: príspevok do zborníka múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2021 
       
Stručná charakteristika: výskum pôsobenia významného českého archeológa      
Jiřího Neustupného v regióne Piešťan vo vzťahu k Piešťanskej muzeálnej      
spoločnosti 

 
 Archeologický výskum gotického Kostola sv. Gála v Krakovanoch (Strážach) 

realizátor: PhDr. V. Krupa – M. Klčo 
odbor: archeológia 
plánovaný výstup: monografia  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2021 
       
Stručná charakteristika: spracovanie archeologického výskumu gotického 
Kostola sv. Gála v Krakovanoch (Stráže) a vypublikovanie výsledkov výskumu 
samotnej stavby - gotického kostola. V rámci práce po historickom exkurze - 
Úvode do histórie obce a kostola nasleduje ťažisková časť práce - samotná 
charakteristika výskumu a publikovanie nálezových situácií. 
 

 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 – 2021 
plánovaný výstup: štúdia v zborníku 
 
Štúdia uverejnená v zborníku Balneologického múzea, prípadne uverejnená na 
internetovej stránke múzea (pokračujúca z predošlého obdobia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

3.725  3.745 48,11 3,36 00:02:15 

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

 
Instagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
Využívanie médií: (pozn.: niektoré články sú spomenuté aj v časti „publikačná činnosť“, 
uvádzam ich aj v tejto časti „propagácia“, keďže sa vždy snažíme v každom príspevku 
nejakým náležitým spôsobom spropagovať aj múzeum) 

 
 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 (vychádza týždenne – propagačné 
reklamy podujatí, výstav a expozícií múzea sme mali v uverejnených 24) 

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

 
Výročné správy organizácie  
Nie je uverejnená. 

 

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


 

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 

 Počet oslovených MŠ/2 

 Počet oslovených ZŠ/65 

 Počet oslovených SŠ/28 

 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: návštevy škôl 

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

prednášky. Tieto aktivity nepriaznivo ovplyvnila epidémia COVID-19. Počas 

uvoľnenia opatrení, niektoré školy navštívili múzeum a absolvovali aj prednášky 

a prehliadky múzea. 

 

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

správa 

Ľudový odev v okolí Piešťan a Trnavy 
Vernisáž: 13.2.2020 o 17.30 hod. 

slk 120/E 15 - 1 

„Slávne stíhacie lietadlá 2. svetovej vojny“. 
Výstava leteckých modelov 

slk 110/E 10 - 1 

Stratené pralesy sprístupnenie výstavy a 
prednáška 

slk E 2 - 1 

Sakrálne umenie zo zbierky K. Duffeka a 
Balneologického múzea Imricha Wintera 

slk 90/E  - 1 

Balada v dreve slk 90/E  - 1 

Ľudový odev v okolí Piešťan a Trnavy slk E - - - 

Zlatá výšivka v okolí Trnavy slk E - - - 

História Kúpeľného ostrova“ – komentovaná 
vychádzka Kúpeľným ostrovom. 

slk E E - - 

História a architektúra – komentovaná 
vychádzka Kúpeľným ostrovom 

slk E E - - 

Zaujímavosti z dejín piešťanských kúpeľov a 
kúpeľníctva na Slovensku“ – komentovaná 
vychádzka 

slk E E - - 

Doba ľadová - prednáška slk E - - - 

Geologické zaujímavosti Kúpeľného ostrova – 
komentovaná prehliadka 

slk E - - - 

Komentovaná prehliadka expozície „Z dejín 
kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku“ 

slk E - - - 

Komentovaná vychádzka „Básnik Ivan Krasko 
a Piešťany“ 

slk E - - - 

Zaujímavosti z dejín kúpeľov a Kúpeľného 
ostrova 

slk E - - - 

História a premeny Hotela Royal - Slovan slk 70/E - - 1 

Postavenie Židovskej komunity na Slovensku 
v r. 1938 – 1945 

slk E - - - 



 

 

 

TAJOMNÝ STARÝ KLÁŠTOR V 
PIEŠŤANOCH 

slk 80/E  - 1 

Umelecké pamiatky Kúpeľného ostrova“ slk E E - - 

Kolonádový most – premena v čase slk E - - 1 

Nevyužité možnosti ľudovej medicíny. 
Duchovné a hmotné bohatstvo Horného 
Zemplína 

slk E - - - 

Japonské a americké stíhacie lietadlá bojov v 
Pacifiku 1941 – 1945 

slk E - - - 

Zaujímavosti z dejín piešťanských kúpeľov a 
kúpeľníctva na Slovensku“ 

slk E - - - 

Geologické zaujímavosti Kúpeľného ostrova“   slk E - - - 

Doba ľadová - prednáška slk E - - - 

Doba ľadová - prednáška slk E - - - 

Doba ľadová - prednáška slk E - - - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

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

expozícií múzea prostredníctvom drobných turistických tlačí a „vstupeniek“ 

 Spolupráca s Rezortom Piešťany pri organizovaní podujatí k Svetovému dňu 

cestovného ruchu (26. – 27. 9. 2020) a v rámci toho mohli návštevníci a účastníci 

bezplatne navštíviť hlavnú expozíciu múzea.  

 Reklama Balneologického múzea Imricha Wintera a jeho expozícií bola v roku 

2020 vysielaná na vnútornom televíznom okruhu spoločnosti Slovenské liečebné 

kúpele Piešťany, a. s.  

 Natočenie krátkeho – 8-minútového reklamného filmu o expozíciách 

Balneologického múzea Imricha Wintera s textovou časťou v slovenskom, 

anglickom, nemeckom a ruskom jazyku (film natočila spoločnosť Wild crea). 

 Múzeum dalo zhotoviť novú reklamnú tabuľu propagujúcu expozície 

Balneologického múzea Imricha Wintera) pri vstupe do Mestského parku v 

Piešťanoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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.) 
 
Letka 13 – najúspešnejšia slovenská stíhacia letka 
v histórii (1939 – 1944)  
autor: Stano Bursa 
odborná spoluráca, redakcia a príprava vydania 
publikácie: Mgr Andrej Bolerázsky, historik múzea 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera 
tlač: PN print, s.r.o., Piešťany 
ISBN: 978-80-89155-38-5 
dátum vydania: 2020 
jazyk: slovenčina 
náklad: 500 
formát: 240 x 300 mm  
väzba: V8  
rozsah: 378 strán 
reprodukcie: 812 (716 čiernobielych a 96 farebných) + veľkoformátový plagát (A2) 
 
Reprezentačná obrazovo – textová publikácia je venovaná najznámejšej 
a najúspešnejšej slovenskej stíhacej letke – Letke 13, ktorej existencia bola 
neodmysliteľne spojená s Piešťanmi. Publikácia približuje jej históriu a osudy jej pilotov 
od vzniku letky v roku 1939 v Piešťanoch, cez jej vojnové nasadenie na východnom 
fronte až po jej tragický zánik v lete roku 1944 s presahom na činnosť jej pilotov 
a zvyšných lietadiel v Slovenskom národnom povstaní. 
 
Miroslav Sedlák: Archeologická topografia Trnavskej 
pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku 
odborná spoluráca, redakcia a príprava vydania 
publikácie: PhDr. Vladimír Krupa, Marián Klčo 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera 
tlač: PN print, s.r.o., Piešťany 
ISBN: 978-80-89155-40-8 
dátum vydania: 2020 
jazyk: slovenčina 
náklad: 600 
formát: 210 x 260 mm 
väzba: V2 
rozsah: 248 strán (vrátane farebnej obrazovej prílohy – 
mapy a plány)  
 
Balneologickému múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch sa vďaka finančnej podpore 
získanej z verejných zdrojov z dotácie z Fondu na podporu umenia pridelenej v roku 
2020 podarilo tlačou vydať knihu Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a 



 

 

 

Dolnovážskej nivy v období praveku. Je to diplomová práca autora Mgr. Miroslava 
Sedláka, absolventa vysokoškolského štúdia archeológie 
     Podrobná evidencia všetkých lokalít a nálezov a ich následné vyhodnotenie, resp. 
vyhodnotenie ich vzájomných vzťahov je jedinou možnou cestou ako získať obraz 
pravekého vývoja oblasti Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy, na ktorý 
nadväzujú mladšie civilizácie, ako aj tá súčasná. 
 
Kol. autorov, Krupa, Vladimír (ed.): Guidebook to the 
Imrich Winter Balneological Museum in Piešťany 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera 
tlač: PN print, s.r.o., Piešťany 
ISBN: 978-80-89155-37-8 
dátum vydania: 2020 
jazyk: angličtina  
náklad: 1000 
formát: 185 x 125 mm 
väzba: V1 
rozsah: 42 strán 
 
 
 
Kalendár „Piešťany na historických 
fotografiách 2021“  
Vydal PN print s. r. o. v spolupráci 
s Balneologickým múzeom Imricha 
Wintera v Piešťanoch 
Foto: © archív Balneologické múzeum 
Imricha Wintera Piešťany, repro: Eva 
Drobná, texty: Vladimír Krupa 
Vydala tlačiareň PN print spol. s r.o.,  
Štefánikova 130, 921 01 Piešťany, v roku 2020.  
dátum vydania: 2020 
jazyk: slovenčina a angličtina  
náklad: 1000 
rozsah: 29 strán 
 
Kornel Duffek: Storočie piešťanských infanteristov 
Redakcia : PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. Jarmila Hluchová 
Preklady do anglického jazyka: Skypers, s. r. o., Piešťany 
Foto, reprofoto: Eva Drobná 
Skeny: Kornel Duffek a Eva Drobná 
Technické kresby vozíčka: Adam Bolerázsky 
Jazyková a štylistická korektúra: Diana Duffeková 
Grafická úprava: RE PUBLIC GROUP s.r.o., Piešťany 
1. vydanie 
Vydal Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v 
Piešťanoch 
Piešťany 2020 
ISBN 978-80-89155-39-2 
 



 

 

 

Civilné letisko v Piešťanoch 
autor: Marián Koricina 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera 
tlač:  
ISBN:  
plánovaný dátum vydania: 2021 
jazyk: slovenčina 
náklad:  
formát: A4  
väzba:  
predpokladaný rozsah: 290 strán 
reprodukcie: 458 + 11 tabuliek 
 
Práce v súvislosti s redigovaním a úpravou pripravovanej knihy  
Marián Koricina: Civilné letisko v Piešťanoch na vydanie  
(práce s podkladmi, dohľadávanie a výmena vhodných fotografií, grafická úprava 
a korektúra  textu, konzultácie s autorom):  
 
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  
 BOLERÁZSKY, Andrej: Príspevok do časopisu: Osudy expozície M. R. Štefánika 

v piešťanskom múzeu, Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvo, č 
3/2020, roč. 69, september 2020, ISSN 1335-4353, s. 56-59 

 KRUPA, Vladimír: Premeny Grand hotela Rónai. Pamiatky a múzeá – revue pre 
kultúrne dedičstvo, č. 3, 2020, roč. 69, str. 63 – 67, ISSN 1335-4353 

 BOLERÁZSKY, Andrej: Článok: Zabudnutá armáda, Príspevok prostredníctvom 
zbierkového predmetu – pri výkopových prácach nájdenej rumunskej vojenskej 
prilby zo zbierky BMIW, približujúci úlohu rumunskej armády v oslobodzovaní 
Slovenska a Piešťan. Publikované na facebooku BMIW (3.4.2020). Dostupné na: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2381928155387134&id=10
0007099176153  

 Ten istý článok prevzatý aj v internetovej verzii periodika Piešťanský týždeň 
(publikované 8.4.2020): https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/08/zabudnuta-
rumunska-armada/  

 BOLERÁZSKY, Andrej: Piešťanské pamätníky na vojnové hrôzy, Príspevok 
mapujúci pamätníky, pripomínajúce tragédiu 2. svetovej vojny v Piešťanoch. 
Robený aj za účelom zmapovania stavu pamätníkov a perspektívneho 
vypracovania podkladov pre vytvorenie náučného chodníka v Piešťanoch 
a malého tlačeného sprievodcu o danej téme. Publikované na facebooku Balneo 
Múzeum: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2408566559389960&id=10
0007099176153  

 Ten istý článok prevzatý aj aj v internetovej verzii Piešťanského týždňa, 
publikované 8.4.2020: https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/08/piestanske-
pamatniky-na-vojnove-hrozy/  

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2381928155387134&id=100007099176153
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2381928155387134&id=100007099176153
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/08/zabudnuta-rumunska-armada/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/08/zabudnuta-rumunska-armada/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2408566559389960&id=100007099176153
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2408566559389960&id=100007099176153
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/08/piestanske-pamatniky-na-vojnove-hrozy/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/08/piestanske-pamatniky-na-vojnove-hrozy/


 

 

 

 BOLERÁZSKY, Andrej: Poznáte všetky piešťanské pomníky na vojnové hrôzy? 
Piešťanský týždeň, č. 20, roč. XXX, 12.5.2020, ISSN 1339-0600, s.14-15 

 BOLERÁZSKY, Andrej: Spomienka na Augustína Kuboviča (1920-1944), 
Príspevok pre Kultúrno-spoločenské centrum Bučany v súvislosti s oslavami 
nedožitých 100. narodenín bučianskeho rodáka pilota Augustína Kuboviča. 
(publikované 19.9.2020): https://www.nyaryovska-kuria.sk/temy/spomienka-na-
augustina-kubovica/  

 KOSTELNÍK, Martin: Expozícia Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku v 
Balneologickom múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch. In: Pamiatky a múzeá. 
3/2020, s. 60 – 62, ISSN 1335-4353, s. 56-59 

 KRUPA, Vladimír: Knižnica básnika Ivana Kraska vo fondoch Balneologického 
múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. In: Museologica literaria / Zborník 
príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 4. – 5. júna 2019 v 
Banskej Bystrici. Soňa Šváčová, ed., Banská Bystrica 2020, str. 87 – 100, ISBN 
978-80-972076-5-6 

 KRUPA, Vladimír: Ľudovít Winter sa narodil pred 150 rokmi. Piešťanský týždeň č. 
45, roč. XXX, 3. 11. 2020, str. 16 

 KRUPA, Vladimír: Reinštalácia expozície Milana Rastislava Štefánika v 
Balneologickom múzeu. Piešťanský týždeň č. 6, roč. XXX, 4. 2. 2020, str. 11 

 KRUPA, V.: Kniha o najúspešnejšej slovenskej stíhacej letke. Piešťanský týždeň 
č. 44, roč. XXX, 27. 10. 2020, str. 10 

 KRUPA, Vladimír: Unikátny nález – bronzový meč z Ducového. Piešťanský týždeň 
č. 17, roč. XXX, 21. 4. 2020, str. 14 

 KRUPA, Vladimír: Zreštaurovali plagáty prehistorických zvierat a človeka. 
Piešťanský týždeň č. 3, roč. XXX, 14. 1. 2020, str. 14 

 KRUPA, Vladimír: Zreštaurovali plastiky kráľa Šalamúna a svätej Barbory z 
historickej zbierky múzea. Piešťanský týždeň č. 26, roč. XXX, 23. 6. 2020, str. 11 

 KRUPA, Vladimír: Poďte do múzea, je už otvorené. Piešťanský týždeň č. 20, roč. 
XXX, 12. 5. 2020, str. 10 

 KRUPA, Vladimír: Pamätnú izbu Ivana Kraska znovuotvárajú po takmer 
dvojmesačnej prestávke.  Piešťanský týždeň č. 20, roč. XXX, 12. 5. 2020, str. 10 

 DUSÍKOVÁ, V. – KRUPA, Vladimír: Sakrálne umenie aj národopisné plastiky 
Kornela Duffeka v múzeu. Piešťanský týždeň č. 39, roč. XXX, 22. 9. 2020, str. 11 

 HLUCHOVÁ, J.: Príbeh truhlice. Piešťanský týždeň č. 21, roč. XXX, 19. 5. 2020, 
str. 20 

 HLUCHOVÁ, J.: Obrady a tradície mali magickú moc. Piešťanský týždeň č. 51-52, 
roč. XXX, 15. 12. 2020, str. 10 

 HLUCHOVÁ, J.: Ako slávili Vianoce naši predkovia. Piešťanský týždeň č. 51-52, 
roč. XXX, 15. 12. 2020, str. 11 

 HLUCHOVÁ, J.: Med a vosk vo vianočnom období. Dymnák č. 12, Časopis pre 
všetkých včelárov, 2020, str. 24 

 BOLERÁZSKY, Andrej: Slávne stíhacie lietadlá vystavujú v múzeu, Piešťanský 
týždeň č. 29, roč. XXX, 14. 7. 2020, str. 10 

 BOLERÁZSKY, Andrej: Letecký modelár Ladislav Gažo. Piešťanský týždeň č. 29, 
roč. XXX, 14. 7. 2020, str. 11 

 FB múzeum: Piešťanské múzeum zreštaurovalo unikátne preparáty živočíchov. 
Piešťanský týždeň č. 12, roč. XXX, 28. 4. 2020, str. 21 

 BMIW: Slávne stíhacie lietadlá druhej svetovej vojny. Piešťanský týždeň č. 28, roč. 
XXX, 7. 7. 2020, str. 11 

https://www.nyaryovska-kuria.sk/temy/spomienka-na-augustina-kubovica/
https://www.nyaryovska-kuria.sk/temy/spomienka-na-augustina-kubovica/


 

 

 

 BMIW/am: Čepce, sukne, stužky – výšivky fascinujú i po rokoch. Piešťanský 
týždeň č. 10, roč. XXX, 3. 3. 2020, str. 14 

 
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 
 V Balneologickom múzeu Imricha Wintera reinštalovali expozície Milana 

Rastislava Štefánika, PNky.sk; 1. februára 2020: https://www.pnky.sk/kultura/v-
balneologickom-muzeu-imricha-wintera-reinstalovali-expozicie-milana-rastislava-
stefanika/  

 Reinštalácia expozície M. R. Štefánika v Balneologickom múzeu, ZPiešťan; 
25.1.2020: https://www.zpiestan.sk/spravy/reinstalacia-expozicie-m-r-stefanika-v-
balneologickom-muzeu/  

 Balneologické múzeum I. Wintera reinštalovalo expozíciu Štefánika. Rádio Regina 
(vysielané 11.2.2020 o 13,52 h.): https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-
publicistika/217153/balneologicke-muzeum-i-wintera-reinstalovalo-expoziciu-
stefanika  

 (vd): Slávne stíhacie lietadlá vystavujú. Piešťanský týždeň, č. 29, roč. XXX, 
14.7.2020, ISSN 1339-0600, s.10, dostupné aj na internete (publikované 
18.7.2020): https://www.piestanskydennik.sk/2020/07/18/slavne-stihacie-lietadla-
vystavuju-v-muzeu/  

 (am): Prednáška k výstave modelov lietadiel. Piešťanský týždeň, č. 40, roč. XXX, 
29. 9. 2020, ISSN 1339-0600, s.16 

 (am): Na prehliadku modelov stíhacích lietadiel máte už len niekoľko dní. 
Piešťanský týždeň, č. 42, roč. XXX, 13.10.2020, ISSN 1339-0600, s.15 

 Článok o odprezentovanej prednáške o stíhacích lietadlách aj o výstave „Slávne 
stíhacie lietadlá 2. svetovej vojny“. Napísané na základe zaslaných podkladov. 
Dostupné aj na internete (publikované 9.10.2020): 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/09/na-prehliadku-modelov-stihacich-
lietadiel-mate-uz-len-par-dni/  

 (am): Výstava výšiviek je opäť sprístupnená. Piešťanský týždeň, č. 22, roč. XXX, 
26. 5. 2020, ISSN 1339-0600, s.16 

 (TASR): V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13. (publikované na 
internete 21.10.2020) https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-
muzeu-uviedli-knihu-o-stihacej-letke-13.html  

 Fajnšmekri sa dočkali! Unikátna faktografia – historicky najúspešnejšia slovenská 
stíhacia letka 13 v spomienkach. (publikované na inetrnete 20.10.2020) 
https://www.lexikon.sk/fajnsmekri-sa-dockali-unikatna-faktografia-historicky-
najuspesnejsia-slovenska-stihacia-letka-13-v-spomienkach/  

 KRUPA, Vladimír: Kniha o najúspešnejšej slovenskej stíhacej letke. Piešťanský 
týždeň, č. 44, roč. XXX, 27.10.2020, ISSN 1339-0600, s.10, (dostupné aj na 
internete, publikované 2.11.2020): 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/02/kniha-o-najuspesnejsej-slovenskej-
stihacej-letke/  

 Balneologické múzeum v Piešťanoch – Slovakiana 
https://www.slovakiana.sk/blog/3535/1088001  

https://www.pnky.sk/kultura/v-balneologickom-muzeu-imricha-wintera-reinstalovali-expozicie-milana-rastislava-stefanika/
https://www.pnky.sk/kultura/v-balneologickom-muzeu-imricha-wintera-reinstalovali-expozicie-milana-rastislava-stefanika/
https://www.pnky.sk/kultura/v-balneologickom-muzeu-imricha-wintera-reinstalovali-expozicie-milana-rastislava-stefanika/
https://www.zpiestan.sk/spravy/reinstalacia-expozicie-m-r-stefanika-v-balneologickom-muzeu/
https://www.zpiestan.sk/spravy/reinstalacia-expozicie-m-r-stefanika-v-balneologickom-muzeu/
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/217153/balneologicke-muzeum-i-wintera-reinstalovalo-expoziciu-stefanika
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/217153/balneologicke-muzeum-i-wintera-reinstalovalo-expoziciu-stefanika
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/217153/balneologicke-muzeum-i-wintera-reinstalovalo-expoziciu-stefanika
https://www.piestanskydennik.sk/2020/07/18/slavne-stihacie-lietadla-vystavuju-v-muzeu/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/07/18/slavne-stihacie-lietadla-vystavuju-v-muzeu/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/09/na-prehliadku-modelov-stihacich-lietadiel-mate-uz-len-par-dni/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/09/na-prehliadku-modelov-stihacich-lietadiel-mate-uz-len-par-dni/
https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-stihacej-letke-13.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-stihacej-letke-13.html
https://www.lexikon.sk/fajnsmekri-sa-dockali-unikatna-faktografia-historicky-najuspesnejsia-slovenska-stihacia-letka-13-v-spomienkach/
https://www.lexikon.sk/fajnsmekri-sa-dockali-unikatna-faktografia-historicky-najuspesnejsia-slovenska-stihacia-letka-13-v-spomienkach/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/02/kniha-o-najuspesnejsej-slovenskej-stihacej-letke/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/02/kniha-o-najuspesnejsej-slovenskej-stihacej-letke/
https://www.slovakiana.sk/blog/3535/1088001


 

 

 

 Balneologické múzeum I. Wintera reinštalovalo expozíciu Štefánika - Články - 
Rádio Regina Západ (rtvs.sk) Pospíšilová, I. – Bolerázsky, A.: 
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/217153/balneologicke-
muzeum-i-wintera-reinstalovalo-expoziciu-stefanika  

 Stratené pralesy » Záhorské Múzeum Skalica (www.zahorskemuzeum.sk), 
MLYNSKÝ, T.: https://www.zahorskemuzeum.sk/stratene-pralesy/  

 Piešťany vystavujú raritnú zbierku výšiviek | Nový Čas (cas.sk) TASR (aj V. 
Pribišová): https://www.cas.sk/clanok/946614/piestany-vystavuju-raritnu-zbierku-
vysiviek-toto-este-verejnost-nemala-moznost-vidiet/  

 (am): Unikátna zbierka kútnych plachiet Kornela Duffeka. Piešťanský týždeň č. 11, 
roč. XXX, 10. 3. 2020, str. 13 

 Krátka noticka o knihe: Letka 13, Obrana, december 2020, č. 12, roč. XXVIII., str. 
43 

 (am): Piešťany majú opäť svoj kalendár. Piešťanský týždeň č. 44, roč. XXX, 27. 
10. 2020, str. 16 

 (am): Stavba Kolonádového mosta znížila nezamestnanosť v Piešťanoch a okolí. 
Piešťanský týždeň č. 41, roč. XXX, 6. 10. 2020, str. 15 

 (am): Na prednášku o Slovane prišli desiatky Piešťancov. Piešťanský týždeň č. 37, 
roč. XXX, 8. 9. 2020, str. 14 

 (am): Na prehliadku modelov stíhacích lietadiel máte už len niekoľko dní. 
Piešťanský týždeň č. 42, roč. XXX, 13. 10. 2020, str. 15 

 MATHIASOVÁ, A.: Balneologické múzeum vytvorilo expozíciu venovanú Starému 
kláštoru. Piešťanský týždeň č. 48, roč. XXX, 24. 11. 2020, str. 14-15 

 DUSÍKOVÁ, V.: Starý kláštor – tu pochovávali Piešťanci svojich predkov už v 11. 
storočí, Piešťanský týždeň č. 39, roč. XXX, 22. 9. 2020, str. 13 

 (Vd): Vzácna zlatá výšivka z Trnavy a okolia upútala najmä ženy. Piešťanský 
týždeň č. 26, roč. XXX, 23. 6. 2020, str. 10 

 Sprístupnia tajomný Starý kláštor. Piešťanský týždeň č. 38, roč. XXX, 14. 9. 2020, 
str. 16 

 Piešťanské múzeum nepatrí medzi najväčšie, no zbierky v ňom sú unikátne.  
Piešťanský týždeň č. 51 – 52, roč. XXX, 15. 12. 2020, str. 24-25 

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 KRUPA, V.: Kniha o najúspešnejšej slovenskej stíhacej letke. Piešťanský týždeň 

č. 44, roč. XXX, 27. 10. 2020, str. 10 
 Krátka noticka o knihe:Letka 13, obrana, december 2020, č. 12, roč. XXVIII., str. 

43 
 am: Piešťany majú opäť svoj kalendár. Piešťanský týždeň č. 44, roč. XXX, 27. 10. 

2020, str. 16 
 Knižná novinka z histórie vojenského letectva na Slovensku /Stano Bursa: Letka 

13 / najúspešnejšia slovenská stíhacia letka v histórii (1939 – 1944). A.B. Piešťany, 
roč. XXX, č. 41, 6. 11. 2020, str. 3 

 https://www.teraz.sk/knihy/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-s/501831-
clanok.html  

 V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13 
 https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-

stihacej-letke-13.html  

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/217153/balneologicke-muzeum-i-wintera-reinstalovalo-expoziciu-stefanika
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/217153/balneologicke-muzeum-i-wintera-reinstalovalo-expoziciu-stefanika
http://www.zahorskemuzeum.sk/
https://www.zahorskemuzeum.sk/stratene-pralesy/
https://www.cas.sk/clanok/946614/piestany-vystavuju-raritnu-zbierku-vysiviek-toto-este-verejnost-nemala-moznost-vidiet/
https://www.cas.sk/clanok/946614/piestany-vystavuju-raritnu-zbierku-vysiviek-toto-este-verejnost-nemala-moznost-vidiet/
https://www.teraz.sk/knihy/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-s/501831-clanok.html
https://www.teraz.sk/knihy/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-s/501831-clanok.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-stihacej-letke-13.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-stihacej-letke-13.html


 

 

 

 V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13, Čítajte viac: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-
stihacej-letke-13.html  

 https://www.databazeknih.cz/knihy/letka-13-najuspesnejsia-slovenska-stihacia-
letka-v-historii-1939-1944-456559  

 Letka 13 - Najúspešnejšia slovenská stíhacia letka v histórii 1939–1944 
 https://www.pic-piestany.sk/oznamy/detail-oznamu/letka-13-6170/  
 

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  
 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 

https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/14/noc-muzei-balneologicke-muzeum-
vytvorilo-expoziciu-venovanu-staremu-klastoru/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/17/muzeum-otvoria-uz-zajtra/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/24/muzeum-vystavuje-vysivky-z-okolia-
piestan-a-trnavy/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/06/muzeum-v-sobotu-vila-lisca-v-
nedelu-a-pamatna-izba-v-utorok/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/10/zrestaurovali-preparaty-kacice-lisky-
i-sumca/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/09/na-prehliadku-modelov-stihacich-
lietadiel-mate-uz-len-par-dni/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/31/vystava-vysiviek-je-opat-
spristupnena/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/27/zrestaurovali-plastiky-krala-
salamuna-a-svatej-barbory/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/13/noc-muzei-a-galerii-tentokrat-bude-
len-online/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/01/ludovit-winter-sa-narodil-pred-150-
rokmi/  

https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-stihacej-letke-13.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22515427/v-piestanskom-muzeu-uviedli-knihu-o-stihacej-letke-13.html
https://www.databazeknih.cz/knihy/letka-13-najuspesnejsia-slovenska-stihacia-letka-v-historii-1939-1944-456559
https://www.databazeknih.cz/knihy/letka-13-najuspesnejsia-slovenska-stihacia-letka-v-historii-1939-1944-456559
https://www.pic-piestany.sk/oznamy/detail-oznamu/letka-13-6170/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/14/noc-muzei-balneologicke-muzeum-vytvorilo-expoziciu-venovanu-staremu-klastoru/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/14/noc-muzei-balneologicke-muzeum-vytvorilo-expoziciu-venovanu-staremu-klastoru/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/17/muzeum-otvoria-uz-zajtra/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/24/muzeum-vystavuje-vysivky-z-okolia-piestan-a-trnavy/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/24/muzeum-vystavuje-vysivky-z-okolia-piestan-a-trnavy/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/06/muzeum-v-sobotu-vila-lisca-v-nedelu-a-pamatna-izba-v-utorok/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/06/muzeum-v-sobotu-vila-lisca-v-nedelu-a-pamatna-izba-v-utorok/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/10/zrestaurovali-preparaty-kacice-lisky-i-sumca/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/10/zrestaurovali-preparaty-kacice-lisky-i-sumca/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/09/na-prehliadku-modelov-stihacich-lietadiel-mate-uz-len-par-dni/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/09/na-prehliadku-modelov-stihacich-lietadiel-mate-uz-len-par-dni/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/31/vystava-vysiviek-je-opat-spristupnena/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/31/vystava-vysiviek-je-opat-spristupnena/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/27/zrestaurovali-plastiky-krala-salamuna-a-svatej-barbory/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/27/zrestaurovali-plastiky-krala-salamuna-a-svatej-barbory/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/13/noc-muzei-a-galerii-tentokrat-bude-len-online/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/13/noc-muzei-a-galerii-tentokrat-bude-len-online/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/01/ludovit-winter-sa-narodil-pred-150-rokmi/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/01/ludovit-winter-sa-narodil-pred-150-rokmi/


 

 

 

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/14/vitazi-sutaze-do-prace-na-bicykli-su-
uz-znami/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/01/cenu-trnavskeho-samospravneho-
kraja-ziskali-aj-piestanci/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/16/zlata-vysivka-v-okoli-trnavy/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/22/piestany-budu-hostit-dni-
europskeho-kulturneho-dedicstva/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/16/mala-to-byt-historicky-najlepsia-
sezona-namiesto-toho-pocita-cestovny-ruch-straty/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/08/piestanske-pamatniky-na-vojnove-
hrozy/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/06/nazrite-do-pamatnej-izby-ivana-
krasku/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/08/zabudnuta-rumunska-armada/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/02/kniha-o-najuspesnejsej-slovenskej-
stihacej-letke/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/12/stavba-kolonadoveho-mosta-znizila-
nezamestnanost-v-piestanoch-a-okoli/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk)  
 https://www.piestanskydennik.sk/2020/09/26/sakralne-umenie-aj-narodopisne-

plastiky-kornela-duffeka-v-muzeu/  
 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 

https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/23/skolske-kluby-ponukaju-v-lete-
pestry-program-pre-deti/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/11/thermiu-palace-a-kupele-irma-dali-
postavit-winterovci-pred-110-rokmi/  

 Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/11/unikatny-nalez-bronzovy-mec-z-
ducoveho/  

 PALKOVIČ, M. https://www.zpiestan.sk/spravy/spristupnia-stary-klastor-aj-
bahennu-kuchynu/ 

 PALKOVIČ, M.: https://www.zpiestan.sk/spravy/letka-13-knihu-o-piestanskych-
letcoch-predstavia-online/   

 Letka 13: Knihu o piešťanských letcoch predstavia online | Z Piešťan 
(zpiestan.sk) PALKOVIČ, M.: https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-
muzeum-bude-opat-pristupne-verejnosti/  

 Balneologické múzeum bude opäť prístupné verejnosti | Z Piešťan (zpiestan.sk) 

https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/14/vitazi-sutaze-do-prace-na-bicykli-su-uz-znami/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/14/vitazi-sutaze-do-prace-na-bicykli-su-uz-znami/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/01/cenu-trnavskeho-samospravneho-kraja-ziskali-aj-piestanci/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/01/cenu-trnavskeho-samospravneho-kraja-ziskali-aj-piestanci/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/16/zlata-vysivka-v-okoli-trnavy/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/22/piestany-budu-hostit-dni-europskeho-kulturneho-dedicstva/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/22/piestany-budu-hostit-dni-europskeho-kulturneho-dedicstva/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/16/mala-to-byt-historicky-najlepsia-sezona-namiesto-toho-pocita-cestovny-ruch-straty/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/16/mala-to-byt-historicky-najlepsia-sezona-namiesto-toho-pocita-cestovny-ruch-straty/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/08/piestanske-pamatniky-na-vojnove-hrozy/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/08/piestanske-pamatniky-na-vojnove-hrozy/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/06/nazrite-do-pamatnej-izby-ivana-krasku/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/05/06/nazrite-do-pamatnej-izby-ivana-krasku/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/08/zabudnuta-rumunska-armada/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/02/kniha-o-najuspesnejsej-slovenskej-stihacej-letke/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/02/kniha-o-najuspesnejsej-slovenskej-stihacej-letke/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/12/stavba-kolonadoveho-mosta-znizila-nezamestnanost-v-piestanoch-a-okoli/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/12/stavba-kolonadoveho-mosta-znizila-nezamestnanost-v-piestanoch-a-okoli/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/09/26/sakralne-umenie-aj-narodopisne-plastiky-kornela-duffeka-v-muzeu/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/09/26/sakralne-umenie-aj-narodopisne-plastiky-kornela-duffeka-v-muzeu/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/23/skolske-kluby-ponukaju-v-lete-pestry-program-pre-deti/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/23/skolske-kluby-ponukaju-v-lete-pestry-program-pre-deti/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/11/thermiu-palace-a-kupele-irma-dali-postavit-winterovci-pred-110-rokmi/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/06/11/thermiu-palace-a-kupele-irma-dali-postavit-winterovci-pred-110-rokmi/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/11/unikatny-nalez-bronzovy-mec-z-ducoveho/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/04/11/unikatny-nalez-bronzovy-mec-z-ducoveho/
https://www.zpiestan.sk/spravy/spristupnia-stary-klastor-aj-bahennu-kuchynu/
https://www.zpiestan.sk/spravy/spristupnia-stary-klastor-aj-bahennu-kuchynu/
https://www.zpiestan.sk/spravy/letka-13-knihu-o-piestanskych-letcoch-predstavia-online/
https://www.zpiestan.sk/spravy/letka-13-knihu-o-piestanskych-letcoch-predstavia-online/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-bude-opat-pristupne-verejnosti/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-bude-opat-pristupne-verejnosti/


 

 

 

 PALKOVIČ, M.: https://www.zpiestan.sk/spravy/piestany-1989-od-volby-miss-po-
prve-slobodne-volby/ Piešťany 1989: Od voľby Miss po prvé slobodné voľby | Z 
Piešťan (zpiestan.sk) 

 PALKOVIČ, M.: https://www.zpiestan.sk/spravy/zatvorena-je-kniznica-muzeum-
aj-informacne-centrum/ Zatvorená je knižnica, múzeum aj informačné centrum | Z 
Piešťan (zpiestan.sk) 

 KOSTELNÍK, M.: https://www.zpiestan.sk/spravy/po-barlach-zas-kladivom-
piestany-vratia-zdravie-pracujucim/ Po barlách zas kladivom – Piešťany, vrátia 
zdravie pracujúcim | Z Piešťan (zpiestan.sk) 

 PALKOVIČ, M.: https://www.zpiestan.sk/spravy/vieme-kedy-otvoria-mestsku-
kniznicu-aj-hrad-beckov/ Vieme, kedy otvoria mestskú knižnicu aj hrad Beckov | 
Z Piešťan (zpiestan.sk) 

 PALKOVIČ, M.: https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-otvoria-
cez-vikend/ Balneologické múzeum otvoria cez víkend | Z Piešťan (zpiestan.sk) 

 Tlačová správa: https://www.zpiestan.sk/spravy/piestany-maju-byt-v-septembri-
plne-podujati/  Piešťany majú byť v septembri plné podujatí | Z Piešťan 
(zpiestan.sk) 

 KRUPA, V.: https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-dvoch-plastik-z 
historickej-zbierky-balneologickeho-muzea-i-wintera/ Reštaurovanie dvoch 
plastík z historickej zbierky Balneologického múzea I. Wintera | Z Piešťan 
(zpiestan.sk) 

 PIOVARČIOVÁ, B.: https://www.zpiestan.sk/ludia/podcast-etnologicka-jarmila-
hluchova-rozprava-o-regionalnej-kuchyni/ Podcast: Etnologička Jarmila Hluchová 
rozpráva o regionálnej kuchyni | Z Piešťan (zpiestan.sk) 
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https://www.zpiestan.sk/spravy/vieme-kedy-otvoria-mestsku-kniznicu-aj-hrad-beckov/
https://www.zpiestan.sk/spravy/vieme-kedy-otvoria-mestsku-kniznicu-aj-hrad-beckov/
https://www.zpiestan.sk/spravy/vieme-kedy-otvoria-mestsku-kniznicu-aj-hrad-beckov/
https://www.zpiestan.sk/spravy/vieme-kedy-otvoria-mestsku-kniznicu-aj-hrad-beckov/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-otvoria-cez-vikend/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-otvoria-cez-vikend/
https://www.zpiestan.sk/spravy/balneologicke-muzeum-otvoria-cez-vikend/
https://www.zpiestan.sk/spravy/piestany-maju-byt-v-septembri-plne-podujati/
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https://www.zpiestan.sk/spravy/piestany-maju-byt-v-septembri-plne-podujati/
https://www.zpiestan.sk/spravy/piestany-maju-byt-v-septembri-plne-podujati/
https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-dvoch-plastik-z%20historickej-zbierky-balneologickeho-muzea-i-wintera/
https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-dvoch-plastik-z%20historickej-zbierky-balneologickeho-muzea-i-wintera/
https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-dvoch-plastik-z-historickej-zbierky-balneologickeho-muzea-i-wintera/
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https://www.zpiestan.sk/spravy/restaurovanie-dvoch-plastik-z-historickej-zbierky-balneologickeho-muzea-i-wintera/
https://www.zpiestan.sk/ludia/podcast-etnologicka-jarmila-hluchova-rozprava-o-regionalnej-kuchyni/
https://www.zpiestan.sk/ludia/podcast-etnologicka-jarmila-hluchova-rozprava-o-regionalnej-kuchyni/
https://www.zpiestan.sk/ludia/podcast-etnologicka-jarmila-hluchova-rozprava-o-regionalnej-kuchyni/
https://www.zpiestan.sk/ludia/podcast-etnologicka-jarmila-hluchova-rozprava-o-regionalnej-kuchyni/


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v BalM v roku 2020 
 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 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* 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/  
Facebook: Vlastivedné múzeum v Galante | Facebook 

zriaďovacia listina č. 1357 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1969 
riaditeľ:  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/MuzeumGalanta/


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov VMG za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 249.844 249.844 228.447 91,44 

620 Odvody 83.493 83.493 75.173 90,04 

630 Tovary a služby 97.470 100.470 95.684 95,24 

640 Bežný transfer 2.066 2.066 3.017 146,03 

SPOLU 432.873 435.873 402.321 92,3 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMG za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 117.000 117.000 18.000 15,38 

HIM - - - - 

SPOLU 117.000 117.000 18.000 15,38 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov VMG za rok 2020 
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 € 

PD - Rekonštrukcia 
mlyna v Dolných 
Salibách 

18.000 - - - - 

SPOLU 18.000 - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMG za rok 2020 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    4.205 € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov VMG z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Mesto 
Galanta 

Noc múzeí 
1.680 0 0 - 

2 Mesto 
Galanta 

Rodinná sobota – 
Veľká noc 
v múzeu, Deň 
detí v múzeu, Do 
múzea počas 
galantských trhov, 
Programy v rámci 
DEKD, Rodinná 
sobota – Vianoce 
v múzeu 

1.910 760 0 BV 

3 Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
kovových kachlí  3.734 3.200 416,20 BV 

SPOLU BV 3.960 416,2  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMG za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

5 

Vlastivedné 
múzeum v 
Galante 

- - 

Vodný mlyn 
v Tomášikove 

- - 

Vodný mlyna 
v Jelke 

- - 

Dom ľudového 
bývania 

Matúškovo 

- - 

Objekt mlynu 
v Dolných 
Salibách 

 
Projektová 

dokumentácia 
18.000 

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

 

Objekty v nájme VMG za rok 2020 
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 2020 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

3.484 100  1.182,80 120 2.736,70 274,75 207,75 

 



 

 

 

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:  1.162 
 
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:  1.162 
 
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:  1.162 
 
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:  1.162 
 
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:  1.162 
 
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:  1.162 
 
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:  1.162 
 
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: 1.162 
 
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. 
 
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: 1.360 
 
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: 1.360 
 
Expozícia sa nachádza v exkluzívnych  
priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante na ul. Esterháziovcov. Expozícia 
meštianskeho bývania je krátkym exkurzom do bytovej kultúry mestskej vrstvy 
z obdobia,  keď dobový vkus ovplyvňoval romantizmus neoštýlov a secesia. Táto časť 
expozície bola v r. 2011 pri príležitosti Noci múzeí a galérií doplnená  figurínami 
s dobovým ošatením.  Expozícia je doplnená o maketu zbúranej barokovej kaplnky, 
kamenný erb Esterháziovcov a kamennú pietu.  
 
Dom ľudového bývania v Matúškove 
rok sprístupnenia: 1984 
kurátori: Mgr. Mária Szanyi, PhDr. Izabela 
Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudový v Matúškove 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 129 
 
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:  18.486 
 
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:  4.353 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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: 17 
 
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: 240 
 
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: 19 
 
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: 715 
 
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: neevidovaný 
 
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 
 

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: od1.1.do 31.1.2020: 139 
 
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.   

 
Anton Dubrovský : Obrazy  
(11.2.2020 – 20.6.2020) 
vernisáž: 11.2. 2020, 17: 00  
kurátorka: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: umelecká história 
výstup: plagát, pozvánka, tlačová správa  
počet návštevníkov: 367 
 
Výstava predstavila novo-získané diela miestneho maliara Antona Dubrovského – 
portréty, pastely a maľby, ktoré boli zakúpené prostredníctvom finančnej dotácie FPU.  
 
 
Bez práce nie sú koláče  
(1.7.2020 – 30.10.2020) 
vernisáž: online 1.7.2020 o 16,30 h.  
kurátorka: Mgr. Diana Gruberová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 613 
 
Výstava pojednávala o poľnohospodárskej výrobe – pestovaní plodín, chove 
hospodárskych zvierat, spracovaní a využití vypestovaných produktov v regióne do 
polovice 20. storočia.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Veľká noc v zbierkach Vlastivedného 
múzea v Galante  
(23.03.2020 – 17.04.2020)    
vernisáž: -  
kurátor: Mgr. Diana Gruberová 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 0 
 
Výstava reprezentovala zbierkové predmety úzko súvisiace s veľkonočnými zvykmi 
v tradičnom ľudovom prostredí.  
 
 
Textilné nástenky – výtvarné prejavy našich 
babičiek  
(6.8.2020 – 10.10.2020)  
vernisáž: online 6.8.2020 o 16,30 h.  
kurátorky: PhDr. Izabela Danterová, dr. Sc. 
Sandra Kralj Vukšić, mag. Tatjana Buha 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 338 
 
Putovná výstava Slovenského kultúrneho centra Našice (Chorvátsko) prezentovala 
bohatú zbierku textilných vyšívaných násteniek najmä Slovákov v Chorvátsku. Druhá 
časť výstavy bola obohatená o regionálne textilné nápisové nástenky zo zbierkového 
fondu Vlastivedného múzea v Galante, vyšívané miestnymi ženami.  
 
 
90 rokov slovenského hokeja   
(14.11.2020 – 30.1.2021) 
vernisáž: 14. 11. 2020, 17: 00 (online) 
kurátorka: Mgr. Erika Slobodová   
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história  
výstup: plagát, pozvánka, tlačová správa  
počet návštevníkov: 23 
 
Putovná výstavu zostavilo Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci 
s Slovenským zväzom ľadového hokeja a MŠ SR. Mapuje začiatky a formovanie 
ľadového hokeja na našom území. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Vianoce v zbierkach Vlastivedného múzea 
v Galante  
(4.12.2020 – 7.1.2021)  
vernisáž: -  
kurátor: Mgr. Diana Gruberová   
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 0 
 
Výstava dokumentujúca zvyky v tradičnej ľudovej kultúre počas vianočného obdobia 
do pol. 20. storočia.  
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
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 
 
Anton Dubrovský – Obrazy  (11.2.2020 o 17,00 h.)  
Vlastivedné múzeum v Galante  
Výstava prezentovala diela regionálneho maliara Antona Dubrovského. Väčšinou išlo 
o portréty – pastely a maľby pravdepodobne miestnych obyvateľov a známych, ktoré 
pochádzali prevažne z prvej polovice 20.storočia.    
 
Bez práce nie sú koláče (1.7.2020 o 16,30 h.)    
Vlastivedné múzeum v Galante  
Výstava pojednávala o poľnohospodárskej výrobe. Výstavu otvorila Mgr. Diana 
Gruberová a PhDr. Izabela Danterová, etnologičky múzea. Online vernisáž Facebook, 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xLYD5gXPxyY 
 
Textilné nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek (6.8.2020 o 16,30 h.)    
Vlastivedné múzeum v Galante  

https://www.youtube.com/watch?v=xLYD5gXPxyY


 

 

 

Putovná výstava Slovenského kultúrneho centra Našice prezentovala bohatú zbierku 
textilných násteniek najmä Slovákov v Chorvátsku. Výstavu otvorila PhDr. Izabela 
Danterová, etnologička múzea, dr. Sc. Sandra Kralj Vukšic, etnologička a riaditeľka  
Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Online vernisáž (Facebook, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6FqA2x6ocs)  
 
90 rokov slovenského hokeja  (14.11.2020 o 17,00 h.)  
Vlastivedné múzeum v Galante  
Výstavu zostavilo Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci 
s Slovenským zväzom ľadového hokeja a MŠ SR. Mapuje začiatky a formovanie 
ľadového hokeja na našom území. Dopĺňa ju množstvo zaujímavých predmetov 
z múzejných aj súkromných zbierok.  

     
Koncerty a festivaly 
 
Minulosť vzdeláva (26.9.2020) 
organizátor: VMG 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 19 
 
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sme sa z časti zamerali na tému spojenú 
s našou výstavou Bez práce nie sú koláče. Tentokrát sme program rozčlenili na 
jednotlivé hodiny, aby si každý našiel to svoje. Od 14:00 do 17:00 hod. čakala našich 
návštevníkov každú hodinu komentovaná prehliadka expozícií a výstavy. Okrem toho 
sme si pre návštevníkov pripravili na nádvorí hravé a zároveň zábavno-náučné úlohy, 
ktoré si mohli vyskúšať v rámci programu Návrat do čias minulých. Každý si mohol 
vyskúšať ako sa rúbalo drevo, pralo v koryte, šúpala či drvila kukurica... O 17:30 hod. 
si návštevníci mohli vypočuť prednášku od prof. PhDc. Marty Botíkovej, CSc. a prof. 
PhDr. Jána Botíka, DrSc. na tému Dejiny vysťahovalectva a etnokultúrne osudy 
Slovákov v Chorvátsku. Po prednáške nasledoval záverečný program. Od 19:00 do 
20:00 si návštevníci mohli vypočuť koncert skupiny Gereben. V tento deň bol vstup do 
múzea voľný. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou mesta Galanta. Toto 
podujatie bolo poznamenané zlým počasím a pandemickou situáciou.   
 
Noc múzeí a galérií (14.11.2020) 
organizátor: VMG 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: online podujatie 
 
Tento rok je netypický ohľadom podujatí a programov. Preto sa Noc múzeí a galérií 
nekonalo tradične v máji, ale v novembri. Usporiadatelia chceli lepšie podmienky, ktoré 
sa žiaľ nepodarilo dosiahnuť. Preto sme sa museli prispôsobiť a počas tohto podujatia 
sme mali online vernisáž výstavy 90. rokov slovenského hokeja, ktorú si potom diváci 
mohli pozrieť na youtube.  
 
Ostatné 
 
- 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6FqA2x6ocs


 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 SNM – Historické múzeum 

Na základe žiadosti bol pracovníkom inštitúcie poskytnuté informácie, ktoré sa 
týkajú portrétov Márie Terézie a jej rodiny a predmetov s týmto motívom 
v zbierkach Vlastivedného múzea. (Mgr. Erika Slobodová) 

 Podunajské múzeum v Komárne 
Na základe žiadosti boli poskytnuté informácie, fotografie a predmety z digitálneho 
archívu a zbierkového fondu s tematikou histórie obce Vlčany. (Mgr. Erika 
Slobodová, Mgr. Diana Gruberová) 

 Klapka György Múzeum Komárom Maďarsko 
Na základe žiadosti boli poskytnuté informácie na tému Michnay Jenő, Michnay 
Ida, život v mestečku Galanta v 1. desaťročiach 20. storočia (PhDr. Izabela 
Danterová) 

 Štátny archív v Nitre, pracovisko Šaľa  
Na základe žiadosti boli poskytnuté informácie a digitálne fotografie 
k pripravovanej výstave vývoja regionálneho divadelníctva  (Mgr. Erika Slobodová, 
Mgr. Diana Gruberová, PhDr. Izabela Danterová) 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Ľudové remeslá v seredskom regióne – poskytovanie informácií pre účely 

prezentácie ľudových remesiel v Seredi (PhDr. Izabela Danterová) 
 Podunajské múzeum v Komárne, Obecný úrad Vlčany - poradenstvo pri 

vypracovávaní monografie „ FORCAS ALMANACH“ (PhDr. Izabela Danterová, 
Mgr. Diana Gruberová) 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
- 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 SPU Nitra – Na základe žiadosti poslucháča SPU Nitra bola poskytnutá 

konzultácia a obrazový materiál z digitálneho archívu na semestrálnu prácu 
týkajúcu sa historického vývoja parkovej architektúry kaštieľov v Galante.  

      (Mgr. Erika Slobodová) 
 UCM Trnava – Na základe žiadosti odborných pracovníkov Katedry slovenského 

jazyka a literatúry im bola poskytnutá konzultácia, ktorá sa týkala vývoja pranostík, 
povier, histórie šľachtických rodov v regióne a dostupnej odbornej literatúry k tejto 
problematike. 
(Mgr. Erika Slobodová) 

 UKF Nitra – Na základe žiadosti poslucháča univerzity bola poskytnutá konzultácia 
a informácie do dotazníka, ktoré sa týkali dizertačnej práce a výskumu sexuality 
v múzeu a touto tematikou orientovaných predmetov v zbierkach múzea. 
(Mgr. Erika Slobodová)  

 UKF Nitra – Na základe žiadosti boli poskytnuté informácie vývoji cestovného 
ruchu v Galante do diplomovej práce študentky  (PhDr. Izabela Danterová) 



 

 

 

 UKF Nitra – Na základe žiadosti boli poskytnuté informácie o význame čepla 
v ľudovom odeve do bakalárskej práce študentky  (PhDr. Izabela Danterová) 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Účasť na medzinárodnej konferencii „Tradície včera a dnes“ na Zochovej chate, 

25.02.2020 (D. Gruberová, I. Danterová) 
 Prehliadka výstavy – „Čo sa skrýva pod šatami“ v Tekovskom múzeu v Leviciach, 

09.03.2020 (I. Danterová, D. Gruberová, E. Slobodová) 
 Účasť na vernisáži výstavy – Divadelníctvo v regióne – Štátny archív v Nitre, 

pracovisko archív Šaľa, 11.09.2020 (D. Gruberová, E. Slobodová) 
 Prehliadka výstavy - Kuffnerovci v Sládkovičove, 28.01.2020 (I. Danterová, D. 

Gruberová, E. Slobodová) 
 Vypracovávanie základného konceptu výstavy mlynárstva k projektu generálnej 

rekonštrukcie Vodného mlyna v Tomášikove (D. Gruberová) 
 Kontrolné dni vo vysunutých expozíciách VM v Galante a kontrola národných 

kultúrnych pamiatok s predstaviteľmi KPÚ v Trnave Dom ľudového bývania 
v Matúškove (I. Danterová)  

 Účasť na štátnom pamiatkovom dohľade na národnej kultúrnej pamiatke „Ľudový 
dom v Matúškove“ ÚZPF č. 34/1-2 za účelom pripravovaného projektu MKSR, 
06.10.2020 (D. Gruberová, M. Takács)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Dejiny vysťahovalectva a etnokultúrne osudy Slovákov v Chorvátsku 

(26.09.2020, 17,30h) - prednáška 
prednášajúci: prof. PhDr. Marta Botíková, CSc., prof. PhDr. Ján Botík, Dr.SC. 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
počet účastníkov: 19 
Prednáška o dejinách vysťahovalectva a etnokultúrnych aspektoch Slovákov 
v Chorvátsku, nadväzujúca na výstavu textilných nápisových násteniek.  

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
- 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Lekáreň (22.1.; 30.1.2020) 

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. 

 
 Za dverami múzea – Dokumentácia 

predmetov (14.11.2020) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová, Mgr. Andrea Cupal Baricová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: online 
 
Krátke video (3:06 min) o práci kurátora pri 
dokumentáciu zbierok, zamerané na 
vytvorenie databázy a fotografickú dokumentáciu archeologických nálezov 
a následnú grafickú úpravu pre potreby publikácie. Video obsahuje titulky 
v slovenskom alebo v maďarskom jazyku. https://www.facebook.com/Muzeum 
Galanta/videos/809726339805266 

 

https://www.facebook.com/Muzeum


 

 

 

 Za dverami múzea – Rozobratie výstavy 
(20.11.2020) 
 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth Szépová, 
Mgr. Diana Gruberová, Mgr. David Plachý, 
Mgr. Andrea Cupal Baricová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: online 

 
Krátke video (2:25 min) o rozobratí expozície ako aj o  uložení zbierok po skončení 
výstavy. Video obsahuje titulky v slovenskom alebo v maďarskom jazyku. 
https://www.facebook.com/Muzeum 
Galanta/videos/410959573267850/ 

 

 Za dverami múzea – Tvorba zbierok 
(23.11.2020) 

 
      prednášajúci: Mgr. Beata Horváth Szépová, 

Mgr. Erika Slobodová, Mgr. Andrea Cupal 
Baricová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: online 

 
Krátke video (3:17 min) zamerané na tvorbu  historických zbierok. S detailnými 
ukážkami  evidencie a katalogizácie zbierkových predmetov. Video obsahuje 
titulky v slovenskom alebo v maďarskom jazyku. 
https://www.facebook.com/Muzeum 
Galanta/videos/1012663839231394/ 

 
 Lekáreň – alchymisti a Paracelsus (21.1.; 22.1.; 23.1.; 29.1.2020) 

prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: dokopy sa zúčastnilo 84 detí a 9 učiteľov 
 
S deťmi sme si najskôr povedali niečo o našej stálej expozícii Lekáreň z roku 
1909. Rozprávali sme sa o tom kto a ako pripravoval lieky a prečo vyzerajú staré 
lekárne ináč ako tie dnešné. Ďalej sme si povedali niečo o alchymistoch 
a Paracelsusovi. Text sme podložili obrázkovým materiálom, aby si deti vedeli 
lepšie predstaviť niektoré veci, o ktorých sme sa rozprávali. Pripravili sme si aj 
kvitnúci čaj, ktorý potom mohli deti ochutnať. Na záver sme si ešte niečo povedali 
o Ernestovi Ulreichovi, ktorý pracoval v našej lekárni. Na záver si deti vo veľkej 
miestnosti mohli vybrať jeden z tematických obrázkov, ktorý si vyfarbili a zobrali so 
sebou. Program sme ponúkali v slovenskom aj maďarskom jazyku.  

 
 Jar – práce a tradície spojené s týmto obdobím na dedinskom prostredí  

(25.2.; 26.2.; 27.2.2020) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa  
počet účastníkov: dokopy sa zúčastnilo 58 detí a 5 učiteľov 
 

https://www.facebook.com/Muzeum
https://www.facebook.com/Muzeum


 

 

 

Povedali sem si niečo o jarnom období a aké boli kedysi práce a tradície spojené 
s týmto časom na dedinskom prostredí koncom 19. a začiatkom 20. storočia. 
Rozprávali sme sa  o tom prečo ľudia pracovali celý deň na poli, podľa čoho bola 
práca rozdelená, čo muselo predchádzať siatiu, aké dni sa počas tohto obdobia 
slávili, podľa čoho ľudia predpovedali počasie, čo sa smelo alebo práve nesmelo 
robiť počas určitých dní. Okrem toho sme si povedali aj niečo o tom ako sa 
vynášala Morena, spomenuli sme aj deň svätého Juraja a niečo málo aj o začiatku 
mesiaca máj. Snažili sme sa deťom priblížiť zvyky a tradície spojené s jarným 
obdobím bez toho, aby sme spomenuli Veľkú noc, keďže to mala byť téma na 
nasledujúci mesiac. Vo veľkej miestnosti si deti v rámci tvorivých dielní pripravili 
svoju vlastnú malú Morenu a vyfarbili tematický jarný obrázok.  
 

 Tri tváre umenia – Linoryt (19.2.2020) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötőrová, Mgr. Andrea Cupal-Barica, Bc. Dávid 
Plachý 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 6  
 
Síce sme program pripravili počas jarných prázdnin prihlásiť sa mohli ľudia od 6 
do 99 rokov. Prihlásili sa len deti do 15 rokov. Tento program sme pôvodne chceli 
spojiť s našou dočasnou výstavou Anton Dubrovský – obrazy, aby sme si ukázali 
rôzne techniky umenia. Program trval od 9:00 – 12:00 hod. Náš kolega Dávid 
Plachý sa ujal role učiteľa. Každý deň si deti mohli vyskúšať niečo nové. Prvý deň 
sa venovali téme: Linoryt. Najskôr mali krátku prednášku o tom čo je to vôbec 
linoryt, kto a kedy ho začal používať. Potom si pozreli komentovanú prehliadku 
výstavy Dubrovského. Následne sme deti zobrali do dielne, kde si urobili náčrt 
toho, čo budú predkreslovať na lino. Potom začali opatrne vyrezávať. Hotové 
vyrezané lino im kolega pretlačil na plátené tašky a žlté papiere, ktoré mohli použiť 
ako pohľadnice. Hotové predmety si mohli so sebou zobrať domov.   
 

 Tri tváre umenia – Maľba na plátno (20.2.2020) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötőrová, Mgr. Andrea Cupal-Barica, Bc. Dávid 
Plachý 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 8  
 
Síce sme program pripravili počas jarných prázdnin prihlásiť sa mohli ľudia od 6 
do 99 rokov. Prihlásili sa len deti do 15 rokov. Tento program sme pôvodne chceli 
spojiť s našou dočasnou výstavou Anton Dubrovský – obrazy, aby sme si ukázali 
rôzne techniky umenia. Program trval od 9:00 – 12:00 hod. Náš kolega Dávid 
Plachý sa ujal role učiteľa. Druhý deň bol tematicky zameraný maľbou na plátno. 
Začiatok bol spojený s komentovanou výstavou a expozíciou Dubrovského. Potom 
sme deti zobrali do dielne, kde mali pripravené plátna, štetce temperové farby... 
Deti si mohli svoje obrazy najskôr predkresliť na papier a potom na plátno. Hotové 
diela si mohli zobrať domov. Vládla príjemná atmosféra, deti si mohli pýtať radu 
a náš kolega im vo všetkom vyhovel, aby ich obrazy vyzerali podľa ich predstáv.   
 

 Tri tváre umenia – Modelovania (21.2.2020) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötőrová, Mgr. Andrea Cupal-Barica, Bc. Dávid 
Plachý 



 

 

 

miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 6  
 
Síce sme program pripravili počas jarných prázdnin prihlásiť sa mohli ľudia od 6 
do 99 rokov. Prihlásili sa len deti do 15 rokov. Tento program sme pôvodne chceli 
spojiť s našou dočasnou výstavou Anton Dubrovský – obrazy, aby sme si ukázali 
rôzne techniky umenia. Program trval od 9:00 – 12:00 hod. Náš kolega Dávid 
Plachý sa ujal role učiteľa. Tretí deň bol zameraný na modelovania. Deti sa v dielni 
usadili, boli im ukázané rôzne príklady toho čo všetko sa dá vymodelovať. Ale náš 
kolega si vybral zábavnú tému, deti museli vytvoriť svoju vlastnú „príšerku“ spojenú 
z viacerých zvierat. Pravdaže aj toto si mohli najskôr predkresliť na papier, aby im 
to išlo ľahšie. Aj tento deň vládna príjemná atmosféra, deti sa zabávali na svojich 
výtvoroch, ktoré si na záver dňa zobrali so sebou domov. Počas týchto troch dní 
sa deti zábavnou metódou naučili nové techniky, dostali k tomu všetky potrebné 
materiály, okrem toho im bol vysvetlený základ.  
 

 Bez práce nie sú koláče (16.9.; 24.9.; 
25.9.2020) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová, Mgr. 
Andrea Cupal-Barica 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 84 detí + 9 učiteľov 
 
Na program sa školy mohli prihlásiť počas 
trvania výstavy. Okrem toho sme tento  
program ponúkali aj v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva za polovičnú 
cenu. Školy si mohli vybrať medzi dvoma variáciami múzejno-pedagogickej 
činnosti. Prvá verzia pozostávala z prednášky, komentovanej preh liadky výstavy 
a ukážkou niektorých domácich prác, ktoré si deti následne mohli aj vyskúšať na 
našom nádvorí. Druhá verzia pozostávala tiež z prednášky, komentovanej 
prehliadky výstavy, po ktorej ale nasledovalo vypracovanie pracovného zošita 
pripravený špeciálne k tejto výstave, aby sa deti lepšie oboznámili s týmto typom 
života na dedine.    
 

 Ako žili naši predkovia na dedine (30.9.2020) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: VMGa 
počet účastníkov: 11 detí + 1 učiteľov 
 
Tentokrát sme pre materské škôlky pripravili programy, ktoré na seba zo začiatku 
nadväzovali, keďže sme sa zamerali na dočasnú výstavu „Bez práce nie sú 
koláče“. Tento mesiac sme im povedali niečo o tom ako žili naši predkovia počas 
19. a 20. storočia na dedine. Deťom sme sa najskôr pokúsili hravou formou 
vysvetliť toto obdobie, aby mali aspoň nejakú predstavu o tom, v akých 
podmienkach sa vtedy žilo. Rozprávali sme sa o tom, ako kedysi vyzerala rodina, 
ľudové domy, stravovanie, deľba práce.... Aby si to deti vedeli ešte lepšie 
predstaviť pripravili sme im PowerPoint-ovú prezentáciu, ktorá sa skladala 
z obrázkov kvôli lepšej predstavivosti. Aby si deti vedeli ešte lepšie predstaviť 
spôsob tohto života pripravili sme si pre nich na dvore zaujímavé aktivity. Mohli si 



 

 

 

vyskúšať ako sa kedysi pralo v koryte, ako sa rúbalo drevo, moržovala a drvila 
kukurica... 

   
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 názov: Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (3.7.2020), názov školy: ZŠ 

Vozokany, počet účastníkov: 10 
 názov: Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (8.7.2020), názov školy: ZŠ Vrakúň, 

počet účastníkov: 17 
 názov: Leto v múzeu: prehliadka + Hľadanie pokladu (9.7.2020), názov školy: ZŠ 

Pezinok, počet účastníkov: 26 
 názov: Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (10.7.2020 - ráno), názov školy: Tábor 

Horné Saliby, počet účastníkov: 15 
 názov: Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (10.7.02020 – popoludní), názov 

školy: ZŠ s VJM Dvorníky, počet účastníkov: 31 
 názov: Leto v múzeu: prehliadka + Hľadanie pokladu (21.7.2020 - ráno), názov 

školy: CVČ Galanta, počet účastníkov: 20 
 názov: Leto v múzeu: prehliadka + Hľadanie pokladu (21.7.2020 – popoludní), 

názov školy: CVČ Galanta, počet účastníkov: 21 
 názov: Leto v múzeu: Ako kedysi žili naši predkovia (v rámci výstavy Bez práce 

nie sú koláče); (24.7.2020), názov školy: ZŠ Gejzu Dusíka, počet účastníkov: 32 
 názov: Leto v múzeu: prehliadka + Hľadanie pokladu (4.8.2020), názov školy: 

Footbalandia Galanta, počet účastníkov: 20 
 názov: Leto v múzeu: prehliadka + Hľadanie pokladu (10.8.2020), názov školy: ZŠ 

s VJM Sládkovičovo, počet účastníkov: 27 
 názov: Leto v múzeu: Špeciálne hľadanie pokladu – Bez práce nie sú koláče 

(18.8.2020), názov školy: CVČ Galanta, počet účastníkov: 38 
 názov: Leto v múzeu: Špeciálne hľadanie pokladu – Bez práce nie sú koláče 

(25.8.2020), názov školy: CVČ Galanta, počet účastníkov: 23 
 názov: Veselé hry  expozícii (2.10.2020), názov školy: ZŠ s VJM Neded, počet 

účastníkov: 34 
 

Špecializované akcie 
 

- 
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v VMG za rok 2020 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

 štvorročná 2019 2023 

 
V roku 2020 vykonalo VMG čiastkovú revíziu zbierkových fondov, ktorá sa konala 
v termíne od 4.6.2020 do 20.10.2020. 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 14.092 
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 0 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie 0 
 
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 2020 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Slovenské 
národné 
múzeum – 
Historické 
múzeum v 
Bratislave 

16.9.2020 trvá 
Výstava:  
Trianon 100 

1 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

Esterházy Wine 
& Coffee 
Galanta s.r.o, 
Galanta 

20.1.2020 trvá 

Dlhodobá výstava v 
historickej kaviarni 
Esterházy Wine & 
Coffee v Galante.  

1 

Obecný úrad 
Veľká Mača 

4.3.2020 trvá 

Expozícia – 
Najstaršie dejiny 
regiónu Veľká 
Mača 

210 

Mestské 
kultúrne 
stredisko – 
Renesančný 
kaštieľ Galanta 

26.4.2020 trvá 

Expozície: 
Miestopis Galanty a 
okolia a Meštianska 
bytová kultúra 

255 



 

 

 

Slovenské 
národné 
múzeum – 
Múzeum 
kultúry 
Maďarov na 
Slovensku 

1.7.2020 trvá 
Výstava Vymenené 
domovy 

51 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Mgr. František 
Smigrovský 

30.9.2020 trvá reštaurovanie 1 

SPOLU      519 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMG za rok 2020 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Textilné nápisové 
nástenky 

Slovački centar za 
kulturu Našice, 

Chorvátsko 

6.8.2020 – 
10.10.2020 

kolekcia Kolekcia vyšívaných a tlačených 
násteniek, ktoré sú predstavené 
v rámci putovnej výstavy. 

90 rokov 
slovenského 
hokeja 

Slovenské 
olympijské 
a športové 

múzeum Bratislava  

14.11.2020 
– 30.1.2021 

276 Výstroje hokejových brankárov, 
medaily, ocenenia a poháre 
z majstrovstiev sveta a 
republiky. 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v VMG za rok 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Truhlica 1 Bc. David Plachý 0 

Kovové kachle  1 Mgr. František Šmigrovský 4.140 

Firemné tabule  6 Bc. David Plachý 0 

Listiny a knihy  7 Bc David Plachý 0 

SPOLU 15  4.140 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMG v roku 2020 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2020 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Archeológia 3.118 0 2.464 79% 504 

História 6.605 104 6.654 101% 2.064 

Etnológia 11.792 110 11.884 101% 4.506 

Umelecká história 441 3 441 100% 215 

Numizmatika 2.872 9 2.872 100% 1.091 



 

 

 

Príroda 127 0 123 97% 2 

SPOLU 24.955** 226 24.438 96%*** 8.382 

* 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 2020 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

12.8.2020 226 2.858 - - 

SPOLU 226 2.858 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

19 

SNM-Historické múzeum v 
Bratislave 

Vypožičanie zbierkových 
predmetov do expozície 
Mlynárstvo vo VMG 

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 

Ponitrianske múzeum v 
Nitre 

Expozície tradičného ľudového 
bývania v Dome ľudového 
bývanie v Šali, dlhodobé 
zapožičanie expozície 

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 

Štátny archív v Nitre – 
pracovisko Archív Šaľa 

Výpožička zbierkových 
predmetov 

SNM – Múzeum Červený 
Kameň 

Výpožička zbierkových 
predmetov do stálej expozície 
Vlastivedného múzea 

Renesančný kaštieľ v 
Galante 

Stále expozície vo výstavných 
priestoroch renesančného 
kaštieľa v Galante 

Matica slovenská  Výpožička zbierkových 
predmetov, organizovanie 
odborných prednášok 

Obecný úrad Veľká Mača Výpožička zbierkových 
predmetov do expozície 
Najstaršie dejiny regiónu Veľká 
Mača 

Mestské múzeum v Seredi Výpožička zbierkových 
predmetov do expozície 
Najstaršie dejiny Serede a 
okolia 

Slovenské olympijské 
a športové múzeum 
Bratislava 

Vypožičanie predmetov na 
výstavu 90 rokov slovenského 
hokeja 



 

 

 

Slovenské národné 
múzeum – Historické 
múzeum v Bratislave 

Zapožičanie zbierkového 
predmetu na výstavu Trianon 
100 

Esterházy Wine & Coffee 
Galanta s.r.o, Galanta 

Dlhodobá výstava v historickej 
kaviarni Esterházy Wine & 
Coffee v Galante. 

Východoslovenské 
múzeum v Košiciach 

Zapožičanie zbierkových 
predmetov do expozície 
Príroda Karpát 

Mestské múzeum v Senci Zapožičanie zbierkových 
predmetov do Expozície 
starších dejín 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

Zapožičanie zbierkových 
predmetov do výstavy 
Slovenské národné povstanie 
v Západoslovenskom kraji 

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

1 

Slovački centar za kulturu 
Našice, Chorvátsko 

Výstava Textilné nápisové 
nástenky - Kolekcia vyšívaných 
a tlačených násteniek, ktoré sú 
predstavené v rámci putovnej 
výstavy. 

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 
 Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek (6.8.2020 – 

10.10.2020) 
realizátori/kurátori: PhDr. Izabela Danterová, dr. Sc. Sandra Kralj Vukšić, mag. 
Tatjana Buha, Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
odbor: etnológia 
výstup: Plagát, pozvánka, tlačová správa 
Putovná výstava Slovenského kultúrneho centra Našice (Chorvátsko) 
prezentovala bohatú zbierku textilných vyšívaných násteniek najmä Slovákov 
v Chorvátsku. Druhá časť výstavy bola obohatená o regionálne textilné nápisové 
nástenky, vyšívané miestnymi ženami.  

 
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 
 
 Anton Dubrovský Obrazy (11.2.2020 – 20.6.2020)  

realizátor/kurátor: Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galanted 
výstup: pozvánka, plagát, tlačová správa 
Krátkodobá výstava pozostávajúca z nadobudnutých diel regionálneho maliara 
Antona Dubrovského, zakúpených s podporou dotačného programu FPU.  

 



 

 

 

 Veľká noc v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante (23.03.2020 – 
17.04.2020) 
kurátor: Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: - 
Výstava reprezentovala zbierkové predmety úzko súvisiace s veľkonočnými 
zvykmi v tradičnom ľudovom prostredí.  

 
 Bez práce nie sú koláče (2.7.2020 – 31.10.2020) 

realizátor/kurátor: Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát 
Výstava pojednávala o poľnohospodárskej výrobe – pestovaní plodín, chove 
hospodárskych zvierat, spracovaní a využití vypestovaných produktov v regióne 
do polovice 20. storočia.  

 

 Vianoce v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante (4.12.2020 – 7.01.2021)  
kurátor: Mgr. Diana Gruberová   
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: - 
Výstava dokumentujúca zvyky v tradičnej ľudovej kultúre počas vianočného 
obdobia do pol. 20. storočia.  

 

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 
 



 

 

 

 GRUBEROVÁ, Diana: Obnova vodného mlyna v Jelke a jeho areálu – Workshop. 
In: Múzeum – metodický a štúdijný časopis, roč. 66, č. 1/2020, ISSN 0027-5263, 
s. 60. 

 

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: Dejiny mlynárstva v oblasti Malého Dunaja a dolného 
toku Váhu 
realizátor / autor: Izabela Danterová, Diana Gruberová 
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. 
 

 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: Dokumentácia vybraných zbierkových predmetov na účel 
publikácie 
realizátor / autor: Mgr. Beata Horváth Szépová 
odbor: archeológia 
plánovaný výstup: Obrazová príloha odbornej publikácie 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2020 - 2022 
Systematická fotografická dokumentácia archeologických nálezov z lokality Gáň, 

v najvyššej  kvalite a podľa štandardov publikácií daného odboru 



 

 

 

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 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

4.262 6.644 70% 6,7 00:03:24 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 

Vlastivedné múzeum v Galante | Facebook 
 
Instagram 
- 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Fun Radio+  
 Rádio Patria  
 RTV Krea  
 RTVS 2    
 Új Szó - celoštátny denník v maďarskom jazyku 
 Bratislava región – magazín 
 Galantské novinky - mes. pre Ga a okolie 
 https://www.ajdnes.sk/  
 https://mynitra.sme.sk 
 https://www.seredonlin.sk  
 https://www.muzeum.sk  
 Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie 
 Csallóköz - region. týždenník 
 https://soda.o2.sk  
 https://goslovakia.sk  
 https://slovenskycestovatel.sk  
 https://www.televizio.sk  
 Leto v trnavskej župe- magazín cestovného ruchu TTSK,  
 Teraz.sk - online noviny,   

 https://www.bumm.sk  
 TASR  

https://www.muzeumgalanta.sk/
https://www.facebook.com/MuzeumGalanta/
https://www.ajdnes.sk/pamiatky-rodu-esterhazy-v-galante-prednaska/galanta/114921
https://mynitra.sme.sk/
https://www.seredonlin.sk/
https://www.muzeum.sk/
https://soda.o2.sk/
https://goslovakia.sk/
https://slovenskycestovatel.sk/
https://www.televizio.sk/
https://www.bumm.sk/


 

 

 

 https://ma7.sk  
 http://www.terrahirujsag.sk  
 https://www.uszz.sk  
 https://parameter.sk  
 https://muzsa.sk  
 http://kamsdetmi.sk  
 https://felvidek.ma  
 https://sala.sk  
 https://korkep.sk  
 https://hweb.sk  
 TERRA - regionálny mesačník 
 

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 a iné informačné materiály do škôl. 

Prednášky, ktoré robia naši odborní zamestnanci posielame emailom 

a telefonicky. Oslovujeme len školy s konkrétnymi ponukami prednášok, o ktorých 

vieme, že by mali záujem zúčastniť sa ich a dozvedieť sa niečo viac o danej téme.  

Tento rok to, ale také dobré nebolo, keďže sa žiaci vyučovali špeciálnym spôsob. 

V budúcnosti sa budeme snažiť ich osloviť viac online sfére, v prípade ak bude 

naďalej pretrvávať takýto typ vyučovania. 

 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 

nich pripravujeme. Okrem toho stále vieme osloviť 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.  

 

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

správa 

Anton Dubrovský – obrazy (výstava) SK/HU E 134**/E - E 

https://ma7.sk/
http://www.terrahirujsag.sk/
https://www.uszz.sk/
https://parameter.sk/
https://muzsa.sk/
http://kamsdetmi.sk/
https://felvidek.ma/
https://sala.sk/
https://korkep.sk/
https://hweb.sk/


 

 

 

Tri tváre umenia SK/HU E 3A1+ 
18**/E 

- E 

Pri stíšenom svetle (prednáška) SK/HU E 170**/E - E 

Bez práce nie sú koláče (výstava) SK/HU E 134**/E - E 

Leto v múzeu SK/HU E 18**/E - E 

Textilné nápisové nástenky – výtvarné 
prejavy našich babičiek (výstava) 

SK/HU E 134**/E - E 

Výtvarná súťaž na návrh: Textilné nástenky 
dnešných gazdín 

SK/HU E 3A1 + 
18**/E 

 E 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva pre 
školy 

SK/HU E 18**/E - E 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva pre 
verejnosť 

SK/HU E 134**/E - E  

90 rokov slovenského hokeja (výstava)  SK/HU E 134**/E - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

PLAGÁTY k výstavám – ku každej novej výstave sa tlačilo: 30 ks – slov. + maď. na 
A1, 2x A1 celý plagát, 45 ks slov. + 25 ks maď. plagáty na A4 pre školy 
 
PLAGÁTY na väčšie podujatia (Noc múzeí a galérií, Deň detí, Bosorky v múzeu, 
Rodinné soboty, Do múzea počas Galantských trhov, DEKD): 30 ks – slov. + maď. na 
A1, 2x A1 celý plagát, 45 ks slov. + 25 ks maď. plagáty na A4 pre školy, do mesta 20 
ks A4 a  200 ks malých letákov vo forme A5 
 
Plagáty pre školy s aktuálnou ponukou múzejno-pedagogických činností išli do 
Galantských škôl s hlavným plagátom, 18x vo veľkosti A4 a okrem toho sa pre všetky 
školy posielajú aj emaily.   
 

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.) 
 

Vlastivedné múzeum v Galante – Regionálna 
bibliografia (2009 – 2019) 
autor: Mgr. Judita Kontárová 
vydavateľ: Galantská knižnica, Vlastivedné múzeum v 
Galante 
tlač: DataSquare s.r.o., Matúškovo 
ISBN: 978-80-89097-38-8 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 150 
formát: A5 
väzba: V2 
rozsah: 114 strán 
 
Vlastivedné múzeum v Galante v spolupráci 
s Galantskou knižnicou vydali tretiu regionálnu bibliografiu, ktorá mapuje vývoj 
a činnosť múzea za uplynulé desaťročie.  
 
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  

 SLOBODOVÁ, Erika : Vernisáž výstavy Anton Dubrovský : Obrazy vo 
Vlastivednom múzeu v Galante. In : Galantské novinky, r. IV, č.2, ISSN 2585-
7517, s.6. 

 SLOBODOVÁ, Erika : Výstava „Anton Dubrovský – Obrazy“ v priestoroch 
Vlastivedného múzea“. [2020-1-24] 
https://www.seredonline.sk/2020/01/24/vystava-anton-dubrovsky-obrazy-v-
priestoroch-vlastivedneho-muzea/  

 SLOBODOVÁ, Erika : Výstava „90 rokov slovenského hokeja“ – In : Galantské 
novinky, Roč. 4, č.10/2020, ISSN 2585-7517, s. 

 SLOBODOVÁ, Erika : Výstava „90 rokov slovenského hokeja“ [2020-1-24]  
 https://www.seredonline.sk/2020/11/12/90-rokov-slovenskeho-hokeja-vystava/   
 Galantské novinky-Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie, Slobodová, Erika: 

Vernisáž výstavy „Anton Dúbrovský-Obrazy” vo VMGa/Az Anton Dúbrovský-
Alkotások c. kiállítás megnyitója, ISSN 2585-7517, roč.4,č.2, s.6,18, 2-2 ff, 
3/2020 

 Múzeum-Metodický a študijný časopis, Gruberová, Diana: Workshop. Obnova 
Vodného mlyna v Jelke a jeho areálu, ISSN 0027-5263, roč.66, č.1, s.60, 
1/2020, 1.4.2020 

https://www.seredonline.sk/2020/01/24/vystava-anton-dubrovsky-obrazy-v-priestoroch-vlastivedneho-muzea/
https://www.seredonline.sk/2020/01/24/vystava-anton-dubrovsky-obrazy-v-priestoroch-vlastivedneho-muzea/
https://www.seredonline.sk/2020/11/12/90-rokov-slovenskeho-hokeja-vystava/


 

 

 

 Galantské novinky-Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie, Cupal, Andrea: Čo 
nového v múzeu?, Harmonogram podujatí/+HUN, ISSN 2585-7517, roč.4,č. 5, 
s.3, 5/2020 

 Galantské novinky-Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie, Danterová, Izabela-
Gruberová, Diana: Bez práce nie sú koláče (O výstave)/+HUN, ISSN 2585-
7517, roč.4,č.6, s.5, 6/2020, 1 čb foto, + plagát 

 Galántai újság-Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie, Danterová, Izabela: 
Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek/Feliratos textil 
falvédők - nagyanyáink világának vizuális eszközei, ISSN 2585-7517, roč.4, č.7, 
s.4,12, 7/2020   

 Galantské novinky-Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie, Cupal Barica, Andrea: 
Návrat do čias minulých/+HUN, ISSN 2585-7517, Roč.4,č.8, s.6,18, 8/2020 

 Galantské novinky/Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie, Slobodová, Erika: 90 
rokov slovenského hokeja/A szlovák jégkorong 90 éve, ISSN 2585-7517, roč.4, 
č.10, s.8,18, 10/2020 

 PRAMEŇ, kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku. Danterová, 
Izabela: Od výskumu k múzejnej pedagogike. Výstava/-y textilných nápisových 
násteniek. In: Vydavateľ: Zväz Slovákov, Našice, ročník: XXIX, rok: 2020, číslo: 
11, str. 16-17, 2 farebné fotografie 
 

V zahraničí  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 
 PRAMEŇ, kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku.Kraljová 

Vukšićová, Sandra: Slovenské kultúrne centrum Našice vystavuje vo 
Vlastivednom múzeu v Galante. Vydavateľ: Zväz Slovákov, Našice, ročník: XXIX, 
rok: 2020, číslo: 7-8, str. 11, 4 farebné fotografie 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 https://ma7.sk/tajaink/oriasi-siker-megujul-a-tallosi-vizimalom-es-kornyeke  

Szomolai Horváth, Andrea: Obrovský úspech: obnoví sa tomášikovský mlyn a jeho 
okolie, 12.9.2020 

 MY-noviny Juhozápadu, Jeseňová, Patrícia: Obnovia vodný mlyn, ISSN 1338-
1733, roč.29, č.37, s.6, 1 ff, 14.9.2020 

 MY Nitra - online noviny Trnavská župa získala viac ako pol milióna eur na obnovu 
vodného mlyna v Tomášikove, 10.9.2020 

 Új Szó - celošt. denník v maď.j., Marosi, Bianka: Pol milióna eur na obnovu mlyna 
v Tomášikove. Respondent: Jozef Viskupič, župan TTSK, ISSN 1335-7050, 
roč.73, č.214, s.1,3., 2 ff, 16.9.2020 

 Csallóköz - region. týždenník, (TASR)- Granty z EU na obnovu vodného mlyna 
v Tomášikove, ISSN 1336—3638, roč.60, č.38-39, s.20, 2 ff, 23.9.2020 

 https://www.ta3.com/clanok/1193238/dobre-spravy-z-25-septembra.html  Mlyn pri 
Tomášikove čaká obnova, respondent: Michal Takács, riad. VMGa, 25.9.2020, 
21:30, repr. 26.9.2020, 11:30 h. 

 TERRA - regionálny mesačník, SL: Projekt na obnovu mlyna v Tomášikove, ISSN 
1338-6344, roč.11, č.10, s. 14, 10/2020, 2 ff 

 Új Szó - celošt. denník v maď.j., Marosi, Bianka: História ľadového hokeja, ISSN 
1335-7050, roč.73, č.266, s.3, 1 ff, 16.11.2020 

 

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 

https://ma7.sk/tajaink/oriasi-siker-megujul-a-tallosi-vizimalom-es-kornyeke
https://www.ta3.com/clanok/1193238/dobre-spravy-z-25-septembra.html


 

 

 

 Nők Lapja - týždenník v Maďarsku, Pór, Attila: Kincseskamra a szomszédban 
/Poklady susedného regiónu (Jelčiansky mlyn, Žitný ostrov), ISSN 1419-5488, 
roč.71, č.27, s.75, 1.7.2020, 1 ff 

 Duna TV, https://www.youtube.com/watch?v=IJy2izRb3pw , Kenyeres, Oszkár: 
Cyklotúra pri Malom-Dunaji, resp: Ján Csatajszky-mlyn Jelka, Alžbeta 
Szárazová-Dom ľud. bývania V. Úľany, 31.10.2020, 1:39-6:20, 8:18-11:05 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
  
 Galantské novinky-Galántai Újság - mes. pre Ga a okolie, Cupal, Andrea: Tri 

tváre umenia-Zábavné tvorenie počas jarných prázdnin/A művészet 3 arca-
tavaszváró vidám alkotóműhely a múzeumban, ISSN 2585-7517, roč.4,č.2, 
s.8,20, 3/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJy2izRb3pw


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v VMG v roku 2020 
 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 2020 
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/  

facebook: https://www.facebook.com/pages/Vlastivedne-

Muzeum-Hlohovec 
zriaďovacia listina č. 1358 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1959 
riaditeľ: Mgr. Jozef Urminský 
 

Kláštor františkánov 

VMH vzniklo v roku 1959 z iniciatívy 
Vlastivedného krúžku pri Okresnom 
dome osvety v Hlohovci. Múzeum patrí 
k typickým regionálnym múzeám. 
V hlavnej budove sú umiestnené 
expozície spoločenských a prírodných 
vied. VMH prevádzkuje aj dva 
vysunuté expozičné priestory – 
Vyhliadkovú vežu Kostola sv. Michala 
Archanjela v Hlohovci a Židovský 
cintorín v Hlohovci.  
K základným úlohám múzea v roku 
2018 bolo  ukončenie rekonštrukcie 
Výstavnej siene múzea v Rázusovej 
ulici. Na objekte sa podarilo ukončiť 
prvú etapu rekonštrukcie – dostavbu 
a zateplenie fasády (v roku 2019 je naplánovaná 2. etapa). Zároveň prebiehali 
prípravné práce pre realizáciu projektu výstavba – depozitu VMH v ulici Fr. Lipku. 
Realizácia je naplánovaná na r. 2019. Koncom roka 2018 boli v spolupráci s mestom 
Hlohovec slávnostne otvorené priestory zrekonštruovaného zámku v Hlohovci, kde 
múzeum pripravuje stálu expozíciu historického nábytku a bývania šľachty v 18. – 20. 
storočí.  
 
Územná pôsobnosť: VMH vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu pre okres 
Hlohovec. 
 
Špecializácia: VMH orientuje svoju zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na 
dokumentáciu: entomofauny na juhozápadnom Slovensku, dejín farmaceutického 
priemyslu v Hlohovci a pôsobenie rehole františkánov na Slovensku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vmh@trnava-vuc.sk
http://muzeumhlohovec.sk/
https://www.facebook.com/pages/Vlastivedne-Muzeum-Hlohovec
https://www.facebook.com/pages/Vlastivedne-Muzeum-Hlohovec


 

 

 

 
 

Židovský cintorín Hlohovec 
 
 
 
 
 
 

Veža kostola sv. Michala Archanjela 
 

Výstavná sieň – bývalý Robotnícky dom 
 
 

Hlohovský zámok 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov VMH za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 233.060 233.060 209.133 89,73 

620 Odvody 82.783 82.783 77.069,46 93,10 

630 Tovary a služby 70.816 72.250 101.890,54 141,02 

640 Bežný transfer - - - - 

Spolu 386.659 388.093 388.093 100 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMH za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 90.000 176.000 175.449,06 99,69 

HIM ( zbierky ) - 4.700 4.695,58 99,91 

Spolu - 180.700 180.144,64 99,69 

* aj projektové dokumentácie 
 

Špecifikácia kapitálových výdavkov VMH za rok 2020 
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 RD 175.449,06 - 
Nákup zbierkových 
predmetov 

- 2.175,50 

- - - Závesný systém 4.695,58 - 

SPOLU 175.449,06 - SPOLU 4.695,58 2.175,5 

* max. 100 znakov s medzerami 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMH za rok 2020 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

- - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    1.156 € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov VMH z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie 

Schválená 
výška 

dotácie 

Kofinancovanie BV/KV 

1. Mesto 
Hlohovec 

Oprava priečelia 
NKP židovský 
cintorín - dom 
smútku, pamätná 
doska padlým v I. 
svetovej vojne 
z obce Sv. Peter 
a infotabuľa 
v chotári Katova 
medza   

2.310 
 
 
 
 
 
 

2.310 783 

BV 

2. Mesto 
Hlohovec – 
fond 
primátora 

Publikácia – 
katalóg 
výtvarných diel 
autora Tibora 
Dolníka 

300 
 

300 90 

BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Publikácia Liečivé 
rastliny v okrese 
Hlohovec 

7.000 0  
BV 

Spolu BV 2.610 873  

Spolu KV - -  

 
 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMH za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 

Robotnícky 
dom 

Rekonštrukcia 
objektu 

výstavnej 
siene, strecha, 

prístavba, 
fasáda, nový 

interiér 

175.449.06 

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

 

Objekty v nájme VMH za rok 2020 
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 2020 
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 hlavnej budove a jednu 
expozíciu na zámku v Hlohovci. 
 
Stavovce okolia Hlohovca 
rok sprístupnenia: 1971 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926 
 
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 
kurátor: P. Novosedlík 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926 

 

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: J. Urminský 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926  
 
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: J. Urminský 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926 
 
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: S. Koleničová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926 
 
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: J. Urminský 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926   
 
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: J. Urminský 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926 
 
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: S. Koleničová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 926 
 
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 v roku 2020: 4 450 
 
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 

 
Tajomstvá trinástej komnaty – depozit 
č. 19 (zoológia) 
(11.12.2019 – 9.2. 2020) 
vernisáž: nie 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor - dolná chodba odbor: zoológia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 256 (822 ešte v r. 2019) 
 
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. 
 



 

 

 

Jozef Seilnacht – Oltárstaviteľ z Fraštáku 
 (3. 2. – 8. 3. 2020) 
vernisáž: nie 
kurátor: S. Cepková 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 382 
 
Život a dielo Jozefa Seilnachta, autora 
oltárov, nábytku do notárskych kancelárií či pre šľachtické kúrie a  kaštiele, 
prezentované prostredníctvom vystavených návrhov oltárov i fotografií 
zrealizovaných návrhov. 
 
Exotické ryby  
(13.2. – 25.6.2020) 
vernisáž:  nie 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor –dolná chodba 
odbor: zoológia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 583 
 
Prehliadka morských i sladkovodných rýb 
z najväčšej súkromnej zbierky preparátov rýb na Slovensku realizovaná v spolupráci 
s Milanom Žiakom - majiteľom a zároveň autorom preaprátov.  
 
Z histórie šachu a najmä toho hlohovského 
(18.6. – 19.7.2020) 
vernisáž: nie 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor – knižnica 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 85 
 
Výstava,realizovaná v spolupráci so Šachovým klubom Hlohovec. 
 
Cogito (Tvorím) ergo sum 
(11.10. 2019 – 21.6.2020) 
vernisáž: 11.10.2019 o 16,00 h. 
kurátor: Slavomíra Valachová 
miesto realizácie: Hlohovský zámok – 3. NP 
odbor: výtvarný odbor 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 965 (2132 ešte v r. 2019) 
Výstavné priestory hlohovského zámku ožili 
pestrými maľbami a kresbami. Svoju tvorbu 
predstavili žiaci výtvarného odboru ZUŠ Hlohovec. 
 



 

 

 

Skameneliny sveta                            
(01.7. – 27.9.2020) 
vernisáž: nie 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor –dolná chodba 
odbor: zoológia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 183 
Výstava realizovaná v spolupráci so  
Západoslovenským múzeom v Trnave. 
 

Žiť večnosť v sekundách                   
(31.07. – 27.9. 2020) 
vernisáž: nie  
kurátor: J.  Hrdlička 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 152 
Výstava priblížujúca život T. G. Masaryka 
a M. R. Štefánika.  
 
Fraštacký TŔŇ 2020   
(02.10. – 31.12. 2020)  
vernisáž: nie 
kurátor: Ľ. Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor –dolná chodba 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 239  
 
SMIECHOHRANIE Fera Bojničana   
(02.10. – 31.12. – 2020)  
vernisáž: nie 
kurátor: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 239  
(spoločne s Fraštacký TŔŇ) 
 

Náčinia a náradia starých  
povolaní a remesiel 
(25.9. 2020  8:00 – 16:00) 
kurátor: Jozef Urminský 
miesto realizácie: Zámok v Hlohovci – podujatie 
realizované ku Dňom Európskeho kultúrneho  
dedičstva 
výstup: komentované prehliadky 
počet návštevníkov: 65 



 

 

 

Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Padli, aby sme my žili - Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku 
počas SNP   
(30.8.2019 – 29.1.2021) 
vernisáž: 30. 8. 2019 o 17,00 h. 
kurátor: L. Duchoňová  
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum v Trnave 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia  

Zapožičanie zbierkových predmetov Západoslovenskému múzeu v Trnave na 
výstavu.   
 
Vernisáže 
 
Uvedenia knihy Stanislavy Cepkovej: Jozef Seilnacht. Oltárstaviteľ z Fraštáku, 
(8.3. 2020) Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci  účasť 50 ľudí.   
 
Koncerty a festivaly 
 
Festival enviromentálneho filmu (13.2. – 26.4.2020) 
organizátor: Vlastivedné múzeum v Hlohovci, SAŽP 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor - refektár 
výstup:  
počet návštevníkov: 186 
 
18. 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. 
 
 
Ostatné 
 
Vansovej Lomnička 
6.3.2020 o 16,00 h. 
organizátor: Únia žien, ELAP, VMH 
miesto realizácie: refektár VMH 
výstup: súťaž recitátoriek s vyhodnotením 
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. 
  



 

 

 

Jozef Seilnacht – Oltárstaviteľ z Fraštáku 
(8.3.2020, o 16,00 h.) 
miesto konania: Františkánsky kláštor - 
refektár 
počet návštevníkov: 50 
Slávnostné uvedenie knihy o Jozefovi 
Seilnachtovi z pera historičky S. Cepkovej. 
 
 
 
 
Otvorenie letnej sezóny na zámku 
v Hlohovci 
(1.6. – 30.6. 2020) 
organizátor: VMH 
miesto realizácie: zámok v Hlohovci 
výstup: komentované prehliadky 
počet návštevníkov: 639 
 
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 
 Balneologické múzeum v Piešťanoch– poskytnutie genealogických údajov 

o Jozefovi Erdődym (1754-1824) PhDr. V. Krupovi (P. Novosedlík) 
 Kultúrno-spoločenské centrum Bučany - konzultácia ohľadom chránených území 

v okrese Hlohovec pre Mgr. Dagmar Novákovú (B. Varga). 
 Kultúrno-spoločenské centrum Bučany–spracovanie odborného stanoviska 

ohľadom oslobodenia obce Bučany (J. Hrdlička). 
 Zámer (EIA) - vypracovanie kapitoly „Súčasná reálna vegetácia“ a „Prirodzená 

potenciálna vegetácia“ v blízkosti rieky Váh  – rekonštrukcia cestného mosta 
Hlohovec, (Malovcová M.) 

 Poskytnutie konzultácie v rámci poučno-tvorivého prázdninového projektu 
Bučanika – bučianska botanika – „Bývala to krásna záhrada“, (Malovcová M.) 

 Vytvorenie podkladov k 5. ročníku projektu Malí Rytieri Mesta ruží v spolupráci 
s MŠ  Nábrežie Hlohovec na tému „Hlohovské podzemie“, (Kamenčík M.). 

 Balneologické múzeum v Piešťanoch -  poskytnutie genealogických údajov 
o Jozefovi Erdődym (1754-1824), (Novosedlík P.). 

 SNM – Múzeum Červený Kameň v Častej -  poskytnutie informácií o pištoli z 18. 
st. (inv. č. H-518) Mgr. Petrovi Rybárikovi, (Novosedlík P.). 

 Krajský pamiatkový úrad v Trnave -  poskytnutie historických pohľadníc Hlohovca 
a Leopoldova Mgr. R. Petrovičovi, (Novosedlík P.). 

 PhDr. M. Šišmiš  z Trenčína -  poskytnutie informácií o Vojtechovi Zajacovi (1910-
1938),  (Novoseedlík P.). 

 Colný úrad Trnava - vypracovaná Správa o príjme a výdaji denaturovaného liehu 
oslobodeného od spotrebnej dane ku dňu 30.9.2020, (Varga B.). 

 Kultúrno-spoločenské centrum Bučany (Mgr. Dagmar Nováková) - konzultácia 
ohľadom chránených území v okrese Hlohovec, (Varga B.). 

 Roman Tibenský - konzultácia ohľadom prvých nálezov migrujúceho druhu motýľa 
škvrnáča brestovcového v okolí Hlohovca,  (Varga B.). 

 Mariánsky breviár liečivých čajov a bylín Janka Olešňana“ - Odborná spolupráca 
a napísanie doslovu do Monografie (Malovcová M.). 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Tvorba náučných chodníkov „Chotárom Dolného Trhovišťa“ a „Chotárom 

Tepličiek“(J. Urminský, M. Malovcová, B. Varga) 
 Recenzentská prednáška pri príležitosti uvedenia obecnej monografie obce 

Križovany nad  Dudváhom s názvom Kerestúr od autorov Vincenta Blažeka 
a Ervína Blažeka. Kultúrny dom Križovany nad Dudváhom (2. 9. 2020), účasť cca 
80 ľudí. (Kamenčík M.). 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
- 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
- 



 

 

 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Ústredie Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica - Správy o výsledku 

prieskumu a výskumu chránených živočíchov za rok 2019 (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 2019(B. Varga) 

 Vypracovanie kapitoly „Živočíšstvo“ do projektového zámeru rekonštrukcie 
cestného mostau v Hlohovci (B. Varga)  

 Slovenská ornitologická spoločnosť/ Birdlife Slovensko – konzultácia ohľadom 
výskytu kavky tmavej v Zámockom parku v Hlohovcipre Ľudmilu Magyariovú (B. 
Varga) 

 Ústredie ŠOP SR Banská Bystrica - Vypracovanie a zaslanie správ o výsledku 
prieskumu a výskumu flóry za rok 2019, (M. Malovcová). 

 Vypracovanie kapitoly „Súčasná reálna vegetácia riešeného územia“ a 
„Prirodzená potenciálna vegetácia riešeného územia“ do projektového zámeru 
rekonštrukcie cestného mostau v Hlohovci (M. Malovcová)  

 Determinácia rastlín a húb pre verejnosť: p. Sklenárová konzultácia ohľadom 
Stenactis annua(M. Malovcová) 

 ibot.sav.sk/cdf - spolupráca pri vytváraní Centrálnej databázy fytocenologických 
zápisov (M. Malovcová) 

 Určovanie numizmatického materiálu záujemcom (P. Novosedlík) 
 Spracovanie podkladov kapitoly „Živočíšstvo riešeného územia“ do projektového 

zámeru rekonštrukcie cestného mostau v Hlohovci pre Ing. Silviu Kapustovú (B. 
Varga)  

 Poskytovanie knižničných a konzultačno-bibliografických služieb,knižnica 
Vlastivedného múzea v Hlohovci, (M. Kamenčík). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Prednáška „Zaujímavý svet 

vtáctva“(20.2.2020) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: AXA klub Hlohovec 
počet účastníkov: 20 
V rámci projektu OZ „Čas pre rodinu“ bola 
rodinám s deťmi formou rozhovoru spojeného 
s ukážkami dermo-plastických preparátov 
priblížená stavba tela, spôsob života i 
konkrétne druhy vtáctva, s ktorým sa môžu v 
prírode stretnúť. 

 
 Komentované prehliadky na vyhliadke 

veže Kostola sv. Michala Archanjela 
(počas roka 2020) – komentované prehliadky 
prednášajúci: J. Urminský, J. Hrdlička, B. 
Varga, P. Novosedlík, M. Kamenčík. 
miesto realizácie: veža Kostola sv. Michala 
Archanjela 
počet účastníkov: 114 
Tematický výklad k dejinám Hlohovca, vývoju 
urbanizmu mesta, k dejinám veže a farského kostola sv. Michala v Hlohovci.  
 

 Komentované prehliadky židovským 
cintorínom 
(počas roka 2020) 
prednášajúci: J. Urminský 
miesto realizácie: židovský cintorín, Hlohovec 
počet účastníkov: 93 
Tematický výklad k dejinám židovskej 
komunity v Hlohovci a k histórii židovského 
cintorína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Židovský cintorín v Hlohovci – Živá brána 
do minulosti  
(26.10. 2020) 
prednášajúci: J. Urminský 
miesto realizácie: Online konferencia 
Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku 
počet účastníkov: 180 
 
 
 

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Tajomstvá trinástej komnaty – depozit č. 19 (zoológia) (4. 2. 2020), 

komentovaná prehliadka výstavy so skupinou z OZ „Domáce vzdelávanie na 
Slovensku“ Počet účastníkov 21, B. Varga 

 Exotické ryby (5. 3. 2020), komentovaná prehliadka výstavyso žiakmi ZŠ 
Kľačany, počet účastníkov: 40, B. Varga 

 Exotické ryby  (25. 6. 2020) komentovaná prehliadka výstavy so žiakmi ZŠ 
Podzámska Hlohovec, počet účastníkov: 30, B. Varga 

 Skameneliny sveta (september 2020), komentované prehliadka  výstavy so 
žiakmi ZŠ a SŠ, počet účastníkov: 63, B. Varga   
Prednášajúci:   

Žiť večnosť v sekundách (9.9., 10.9., 11.9., 12.9., 13.9., 18.9. 2020) 
komentované prehliadký výstavy pre žiakov základných a stredných škôl, J. 
Hrdlička 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Prednáška o zaujímavostiach fauny 

a flóry okresu Hlohovec (24.2.2020) 
prednášajúci: B. Varga 

 miesto realizácie: ZŠ Horné Otrokovce 
 počet účastníkov: 30 
Žiakom druhého stupňa ZŠ boli formou 
komentovanej prehliadky fotografií 
prezentované rastliny a živočíchy regiónu 
Hlohovecka, ktoré sú zaujímavé svojím 
vzhľadom  či spôsobom života. 

 
 



 

 

 

 Čo sa skrýva v tráve (30. 6. 2020) 
prednášajúci: B. Varga 
miesto realizácie: Hlohovec – nábrežie 
Váhu 
počet účastníkov: 35 
Vychádzka s deťmi MŠ Nábrežie zameraná 
na poznávanie hmyzu. 

 
 
 
 

 Putovanie ku „gáborským mostom“  
(26. 1. 2020) 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: extravilán Hlohovca 
počet účastníkov: 25 
 
Vlastivedná vychádzka s ďeťmi z MŠ 
Nábrežie Hlohovec a ich rodičmi v rámci 
projektu „Rytieri mesta ruží“ . 

 
 
 
 Hlohovské literárne záhady, aféry a 

mystifikácie(26. 2. 2020) 
prednášajúci: M. Kamenčík 
miesto realizácie: Stredná odborná škola 
Nerudova 13 Hlohovec 
počet účastníkov: 50 
Dve prednášky pre študentov o regionálnej 
literatúre. 

 
 
 
 Zaujímavý svet vtáctva  

Prednáška o vtáctve v mestskom  
prostredí  

     (20.2. 2020)  
Prednášajúci: B. Varga 
Miesto realizácie: OZ Čas pre rodinu 
Počet účastníkov:  20 
 
 

 
 
 Nie je nula ako NULA  

Literárno-hudobné popoludnie  
(2:2: 2020)  
Prednášajúci: M. Kamenčík 
Miesto realizácie: PC KrTko Hlohovec 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://www.mladireporteri.sk/komunitny-akcny-den-gymnazium-v-b-nedozerskeho-prievidza&psig=AOvVaw3nYyQjprEPr0ZfOM38qCN-&ust=1612780236660000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiUkuDI1-4CFQAAAAAdAAAAABAL


 

 

 

Počet účastníkov:  30 
 

 
 Poznávanie hmyzu 

Turistická vychádzka so žiakmi MŠ Nábrežie 
Hlohovec zameraná na hmyz  
(30. 6. 2020) 

     Prednášajúci: B. Varga 
Miesto realizácie: Turistická vychádzka 
Počet účastníkov:  35 
 
 

 
 
 
  Botanika  

 Komentovaná prehliadka  pre  
 Materskú škola Nábrežie A. Hlinku  

      (30.6. 2020)  
 Prednášajúci: M. Malovcová 

      Miesto realizácie: príroda  
 Počet účastníkov:  28  

 
 

 
 
 Čo nám to tu všetko rastie   

Komentovaná prehliadka v prírode v rámci  
poučno tvorivého prázdninového  
projektu Bučanika – bučianska botanika 
(8.7.2020)   

     Prednášajúci: M. Malovcová 
Miesto realizácie: Bučany 
Počet účastníkov:  24  

 
 
 Sprevádzanie okresom Hlohovec  

Prednášky o okrese Hlohovec počas  
cyklistického tábora  
(27. 7. – 30. 7. 2020), 
Prednášajúci: M. Kamenčík 
Miesto realizácie: okolie okresu  
Hlohovec 
Počet účastníkov:  16 
   
 
 
 
 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.nyaryovska-kuria.sk/podujatie/co-skryva-herbar/&psig=AOvVaw2mINy9DH6qcONkww_gTxoC&ust=1612780889175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICH35bL1-4CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://old.zszupkov.sk/poznavanie-hmyzu/&psig=AOvVaw0qp8UUrIvzYLo_RZe5jBEA&ust=1612780484657000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjqhdbJ1-4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.nyaryovska-kuria.sk/podujatie/co-skryva-herbar/&psig=AOvVaw2mINy9DH6qcONkww_gTxoC&ust=1612780889175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICH35bL1-4CFQAAAAAdAAAAABAc


 

 

 

 Čo skrýva herbár  
Komentovaná prehliadka v prírode  a následne praktická ukážka prípravy rastl. 
materiálu na  lisovanie- v rámci poučno-tvorivého prázdninového projektu Bučanika 
– bučianska botanika  
(12.8. 2020)   
Prednášajúci: M. Malovcová 
Miesto realizácie: Bučany 
Počet účastníkov:  21  

 
 
 
 Ochrana prírody na Hlohovecku  

Prednáška pre žiakov v Bučanoch 
     o ochrane prírody 

(30.9. 2020)  
Prednášajúci: B. Varga 
Miesto realizácie: KSC Bučany   
Počet účastníkov:  30 
   

 
 
 
 

 Literárne potulky Hlohovcom   
(19. 9. 2020) 
Prednášajúci: M. Kamenčík 
Miesto realizácie: Hlohovecký zámok 
Počet účastníkov:  90 

 

 Literárny príbeh Hlohovského zámku 
Čítanie literárnych diel 
(25.9. 2020) 
Prednášajúci: M. Kamenčík 
Miesto realizácie: Hlohovecký zámok 
Počet účastníkov:  42 
 

Malým Rímom kráčali múzy 
Literárne potulky Trnavou 
Dve online prednášky v rámci Týždňa  
vedy a techniky na Slovensku 2020 

    (22.9. 2020) 
Prednášajúci: M. Kamenčík 
Miesto realizácie: Online 
Počet účastníkov: 31 

 
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
- 
 
Špecializované akcie 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.nyaryovska-kuria.sk/podujatie/co-skryva-herbar/&psig=AOvVaw2mINy9DH6qcONkww_gTxoC&ust=1612780889175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICH35bL1-4CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://rexik.zoznam.sk/uzivatel/nastenka/cool_star/&psig=AOvVaw0LHk4Td9QrNiCdCG8GkeNO&ust=1612781932990000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDRx4jP1-4CFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 Videopríspevky prezentované na youtube- kanáli múzea:  
Vlastivedné múzeum v Hlohovci (videovizitka) 
Exotické ryby – výstava vo Vlastivedom múzeu v Hlohovci 
Literárne potulky Hlohovcom (7 častí) 
Majolikový džbán zo 17. Storočia  

 
 Fraštacký tŕň -  vyhláseniu 13. ročníka bienále výtvarnej súťaže kresleného humoru  

Fraštacký tŕň 2020 (7. 10. 2020), natáčanie DVD.   
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok VMH za rok 2020 

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 rokoch 2019 – 2020 prebehla vo VMH čiastkovú revíziu zbierkových predmetov 
z fondu Staršia história. 
 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 4.454  
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 – 5 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu – 4.936 

 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov VMH do iných organizácií za rok 2020 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR SPM Nitra 1.1.2020 31.12.2020 výstava 1 

Oú Pobedim 1.1.2020 31.12.2020 výstava 31 

Oú Veselé 1.1.2020 31.12.2020 výstava 27 

SNM – 
Archeologické 
múzeum 

1.1.2020 31.12.2020 
 
výstava 12 

Ján Vidlička, 
Hlohovec 

1.1.2020 31.12.2020 
výstava 

2 

Evanjelický a.v. 
farský úrad 

1.1.2020 31.12.2020 
výstava 

5 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

7.7.2020 29.1.2021 
výstava 

5 

Západoslovenské 
múzeu v Trnave 

4.7.2019 6.7.2020 
výstava 

5 

Historické múz. 
SNM v Bratislave 

22.10.2020 31.10.2021 
výstava  

1 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky - - - - - 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

- - - - - 

SPOLU 89 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMH za rok 2020 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Jozef Seilnacht – 
Oltárstaviteľ z 
Fraštáku 

Ľudovít Chmelár 27.1.2020 – 
13.3.2020 

16 Návrhy oltárov 

Skameneliny 
sveta 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

29.6.2020 – 
30.9.2020 

64 Fosílie 

Skameneliny 
sveta 

RNDr. Miroslav 
Hornáček 

30.6.2020 – 
30.9.2020 

34 Fosílie 

Historický portrét 
a grafika 

SNM – Múzeum 
Červený Kameň 

1.7..2013 – 
31.12.2020 

1 Rodokmeň rodiny Erdödy 

Zámok Hlohovec 
 

Obec Hontianske 
Moravce 

1.10. 2020 - 
1.10. 2030 

1 Historický pohrebný koč  

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v VMH za rok 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Oprava polychrómie drevorezby Sv. Jána  1 Beáta Krasňanská - Pastuchov - 

SPOLU 1  - 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMH v roku 2020 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2020 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Staršia a novšia 
história 

30.251 - 29.936 98,96 - 

Etnografia 9.297 46 9.246 99,45 - 

Numizmatika 3.998 - 3.968 99,24 - 

Archeológia 4.396 61 4:395 99.97 - 

Zoológia 66.993 - - - - 

Botanika 13.316 - - - - 

Geológia 597 - - - - 

SPOLU 128.848 107 47.545 33,6 - 

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

 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v VMH v roku 2020 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

22.07. 2020 68 1.571,50 5 2,5 

24. 11. 2020 505 841,50 - - 

15. 12. 2020 42 215,00 - - 

22.07. 2020 68 1.571,50 - - 

SPOLU 615 2.628,00 5 2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

1 Štátny archív Trnava 
Prednášková a metodická 
činnosť 

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

1 
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  
 Jozef Seilnacht. Oltárstaviteľ z Fraštáku 

autor:Stanislava Cepková 
vydavateľ: TTSK, Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
tlač: tribun.eu 
ISBN / ISSN:ISBN 978-80-973547-0-1 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 1000 
formát: A4 
väzba: tvrdá 
rozsah: 346strán 
reprodukcie: 144 farebných a 95 čiernobielych 
reprodukcií 
 

Rozsiahla monografia historičky Stanislavy Cepkovej 
o takmer zabudnutom rezbárskom majstrovi z Hlohovca, ktorého diela sa nachádzajú 
vo vyše 70 kostoloch, kaplnkách, kaštieľoch a zámkoch po celom západnom 
Slovensku.Autorka počas niekoľkoročnej práce vypátrala množstvo nových a doposiaľ 
neznámych diel a priblížila život rodáka z juhozápadného Nemecka, ktorý sa v r. 1894 
usadil v Hlohovci. 
 
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 
 KAMENČÍK, Marián: Literárne pamätníky Hlohovca ako prameň alternatívneho 

spôsobu výchovy a vzdelávania na hodinách literárnej výchovy – na príklade 
literárnoslohového porovnávania. In: SIROTOVÁ, Marianna – MICHVOCÍKOVÁ, 
Veronika (eds): Pedagogica Actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky, 2020, ISBN 978-80-572-0045-
1,s. 164 – 172. 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava: Anemonesylvestris, Butomus umbellatus, 
Galanthus nivalis, Lilium bulbiferum, Orobanche lutea, Thalictrum flavum in 
Zaujímavejšie floristické nálezy, Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, roč. 
42, 2020, č. 1, ISSN 1337-7043, s. 102. 

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Pamätníky, pamätné tabuľe a pamätné miesta viažuve sa k dejinám 20. storočia 

v okrese Hlohovec 
realizátor: J. Hrdlička 
odbor: história 
plánovaný výstup:  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:  
 
popis max. 250 znakov s medzerami 
 

 Floristický výskum bývalých pasienkov v chotári Sekliny   
realizátor: M. Malovcová 
odbor: botanika 
plánovaný výstup:  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:  
 
popis max. 250 znakov s medzerami 

 
 Floristicko-fytocenologický výskum lúčnych porastov v chotári Verešovo  (chatová 

osada Bereg) 
realizátor: M. Malovcová 
odbor: botanika 



 

 

 

plánovaný výstup:  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:  
 
popis max. 250 znakov s medzerami 
 

 Faunistické dokumentovanie zberného regiónu Výskyt Zerynthia polyxena – druhu 
európskeho významu – na území okresu Hlohovec.  
realizátor: B. Varga 
odbor:  
plánovaný výstup:  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:  
 
popis max. 250 znakov s medzerami 
 

 Faunistické dokumentovanie zberného regiónu Faunistický výskum motýľov ( 
Lepidoptera ) historicky extenzívne obhospodarovaných plôch na území okresu 
Hlohovec.  
realizátor: B. Varga 
odbor:  
plánovaný výstup:  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:  
 
popis max. 250 znakov s medzerami 
 

 Spracovanie údajov z entomologickej zbierky múzea:  Faunistické využitie 
entomologických zbierok Vlastivedného múzea v HlohovciSpracovaná 
elektronická databáza údajov k čeľadi motýľov Saturniidae.  
realizátor: B. Varga 
odbor:  
plánovaný výstup:  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:  
 
popis max. 250 znakov s medzerami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – www.muzeumhlohovec.sk   
 Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie/rok vzniku – 2017/2020 
 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.), - nie je v súlade s pravidlami 

 

Návštevnosť webovej stránky VMH za rok 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

4.684 4.732 52,77 2,73 00:01:45 

 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 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. 
 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: 7 

 Počet oslovených SŠ: 5 

 Počet oslovených ZUŠ:1 

http://www.muzeumhlohovec.sk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057667171288
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
* 

Tajomstvá trinástej komnaty- depozit č. 19 
zoológia 

SLK - 4/E - E 

Exotické ryby SLK - 6/E - E 

Jozef Seilnacht – oltárstaviteľ z Fraštáku SLK - 4/E - E 

Z histórie šachu a najmä toho hlohovského SLK - 4/E - - 

Cogito tvorím teda som – zámok SLK 30 5/E - - 

Skameneliny sveta  SLK 30 6/E - E 

Žiť večnosť v sekundách  SLK 20 6/E - E 

Fraštacký TŔŇ 2020 SLK 30 5/E - E 

Smiechohranie Fera Bojničana  SLK 20 6/E - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
- 
 
 
 
 
 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 
 
 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 



 

 

 

Na Slovensku  
 CEPKOVÁ, Stanislava: Neprebádaným chodníkom hlohovskej drevorezby – 

komentár k životu a dielu Michala Šajtlavu. 2020, 6 s. Dostupné 
na:http://muzeumhlohovec.sk/wpcontent/uploads/2020/04/Nepreb%C3%A1dan%
C3%BDm-chodn%C3%ADkom-hlohovskej-drevorezby-koment%C3%A1r-k-
%C5%BEivotu-a-dielu-Michala-%C5%A0ajtlavu-s-obr%C3%A1zkami.pdf 

 HRDLIČKA, Jozef: Spomienka na oslobodenie západného Slovenska v roku 1945. 
2020, 6 s. Dostupné na:http://muzeumhlohovec.sk/wp-
content/uploads/2020/04/Spomienka-na-oslobodenie-ZS.pdf 

 HRDLIČKA, Jozef:Tragická podoba veľkonočných sviatkov 1945. 2020, 6 s. 
Dostupné na:http://muzeumhlohovec.sk/wp-
content/uploads/2020/04/Tragick%C3%A1-podoba-VS-1945.pdf 

 HRDLIČKA, Jozef:Deň víťazstva 8. či 9. máj?. 2020, 3 s. Dostupné na: 
http://muzeumhlohovec.sk/wpcontent/uploads/2020/05/Hrdli%C4%8Dka_pr%C3
%ADspevok.pdf 

 
 KAMENČÍK, Marián, URMINSKÝ, Jozef: S humorom si tykal – trochu vážne 

o úsmevnej literatúre Milana Petroviča. In: Život v Hlohovci, roč. 54, 2020, č. 6, 
ISSN 1339-2913,  s. 6.  
 

 KAMENČÍK, Marián: List Pavla Országha Hviezdoslava hlohovským žiačkam. 
2020, 5 s. Dostupné na: http://muzeumhlohovec.sk/wp-
content/uploads/2020/04/Hviezdoslav_Kamen%C4%8D%C3%ADk_m%C3%BAz
eum.pdf 

 KAMENČÍK, Marián:“Nikdy Xerxes neměl vojsko tak veliké“P – plen kobyliek 
v Hlohovci z roku 1748. 2020, 8 s. Dostupné na: http://muzeumhlohovec.sk/wp-
content/uploads/2020/05/Pr%C3%ADspevok_02_Kamen%C4%8D%C3%ADk.pd
f 

 KAMENČÍK, Marián: Cyrilometodská tradícia v hlohovskom okrese. 2020, 6 s. 
Dostupné na:http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/07/Cyril-a-
Metod_web-1.pdf 

 KAMENČÍK, Marián: Augustín Paulovič – autor kníh ľudového čítania. 2020. 
Dostupné na: www.nyaryovska-kuria.sk/bucany/temy/augustin-paulovic-autor-
knih-ludoveho-citania/ 

 KAMENČÍK, Marián: Nová kniha o významnom Hlohovčanovi. 2020. Dostupné 
na:http://hlohovskyzurnal.sk/2020/03/26/nova-kniha-o-vyznamnom-hlohovcanovi/ 

 KAMENČÍK, Marián: Veľmajster s  hlohovskými koreňmi a výstava o dejinách 
hlohovského šachu.Dostupnéna:http://hlohovskyzurnal.sk/2020/06/18/velmajster-
s-hlohovskymi-korenmi-a-vystava-o-dejinach-hlohovskeho 
sachu/?fbclid=IwAR3UztTcmKPQpt48I2Wb7pJJkslNP_3pqlAyVTpkeL1O67Zlo0
NnOsMt1CM 

 KOLENIČOVÁ, Soňa:Medirytina Veľké víťazstvo pri Qurmane – z Pekingu cez 
Paríž do Hlohovca. 2020, 10 s. Dostupné na:http://muzeumhlohovec.sk/wp-
content/uploads/2020/05/Medirytina-Ve%C4%BEk%C3%A9-
v%C3%AD%C5%A5azstvo-pri-Qurmane.-Koleni%C4%8Dov%C3%A1.-2020-
1.pdf 
KOLENIČOVÁ, Soňa: anglický preklad epilógu. In: CEPKOVÁ, Stanislava: Jozef 
Seilnacht. Oltárstaviteľ z Fraštáku.Hlohovec: TTSK. Vllastivedné múzeum 
v Hlohovci, 2020, ISBN 978-80-973547-0-1, 346 s. 

http://muzeumhlohovec.sk/wpcontent/uploads/2020/04/Nepreb%C3%A1dan%C3%BDm-chodn%C3%ADkom-hlohovskej-drevorezby-koment%C3%A1r-k-%C5%BEivotu-a-dielu-Michala-%C5%A0ajtlavu-s-obr%C3%A1zkami.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wpcontent/uploads/2020/04/Nepreb%C3%A1dan%C3%BDm-chodn%C3%ADkom-hlohovskej-drevorezby-koment%C3%A1r-k-%C5%BEivotu-a-dielu-Michala-%C5%A0ajtlavu-s-obr%C3%A1zkami.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wpcontent/uploads/2020/04/Nepreb%C3%A1dan%C3%BDm-chodn%C3%ADkom-hlohovskej-drevorezby-koment%C3%A1r-k-%C5%BEivotu-a-dielu-Michala-%C5%A0ajtlavu-s-obr%C3%A1zkami.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/04/Spomienka-na-oslobodenie-ZS.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/04/Spomienka-na-oslobodenie-ZS.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/04/Tragick%C3%A1-podoba-VS-1945.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/04/Tragick%C3%A1-podoba-VS-1945.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wpcontent/uploads/2020/05/Hrdli%C4%8Dka_pr%C3%ADspevok.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wpcontent/uploads/2020/05/Hrdli%C4%8Dka_pr%C3%ADspevok.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/04/Hviezdoslav_Kamen%C4%8D%C3%ADk_m%C3%BAzeum.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/04/Hviezdoslav_Kamen%C4%8D%C3%ADk_m%C3%BAzeum.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/04/Hviezdoslav_Kamen%C4%8D%C3%ADk_m%C3%BAzeum.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/05/Pr%C3%ADspevok_02_Kamen%C4%8D%C3%ADk.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/05/Pr%C3%ADspevok_02_Kamen%C4%8D%C3%ADk.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/05/Pr%C3%ADspevok_02_Kamen%C4%8D%C3%ADk.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/07/Cyril-a-Metod_web-1.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/07/Cyril-a-Metod_web-1.pdf
http://www.nyaryovska-kuria.sk/bucany/temy/augustin-paulovic-autor-knih-ludoveho-citania/
http://www.nyaryovska-kuria.sk/bucany/temy/augustin-paulovic-autor-knih-ludoveho-citania/
http://hlohovskyzurnal.sk/2020/03/26/nova-kniha-o-vyznamnom-hlohovcanovi/
http://hlohovskyzurnal.sk/2020/06/18/velmajster-s-hlohovskymi-korenmi-a-vystava-o-dejinach-hlohovskeho%20sachu/?fbclid=IwAR3UztTcmKPQpt48I2Wb7pJJkslNP_3pqlAyVTpkeL1O67Zlo0NnOsMt1CM
http://hlohovskyzurnal.sk/2020/06/18/velmajster-s-hlohovskymi-korenmi-a-vystava-o-dejinach-hlohovskeho%20sachu/?fbclid=IwAR3UztTcmKPQpt48I2Wb7pJJkslNP_3pqlAyVTpkeL1O67Zlo0NnOsMt1CM
http://hlohovskyzurnal.sk/2020/06/18/velmajster-s-hlohovskymi-korenmi-a-vystava-o-dejinach-hlohovskeho%20sachu/?fbclid=IwAR3UztTcmKPQpt48I2Wb7pJJkslNP_3pqlAyVTpkeL1O67Zlo0NnOsMt1CM
http://hlohovskyzurnal.sk/2020/06/18/velmajster-s-hlohovskymi-korenmi-a-vystava-o-dejinach-hlohovskeho%20sachu/?fbclid=IwAR3UztTcmKPQpt48I2Wb7pJJkslNP_3pqlAyVTpkeL1O67Zlo0NnOsMt1CM
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/05/Medirytina-Ve%C4%BEk%C3%A9-v%C3%AD%C5%A5azstvo-pri-Qurmane.-Koleni%C4%8Dov%C3%A1.-2020-1.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/05/Medirytina-Ve%C4%BEk%C3%A9-v%C3%AD%C5%A5azstvo-pri-Qurmane.-Koleni%C4%8Dov%C3%A1.-2020-1.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/05/Medirytina-Ve%C4%BEk%C3%A9-v%C3%AD%C5%A5azstvo-pri-Qurmane.-Koleni%C4%8Dov%C3%A1.-2020-1.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2020/05/Medirytina-Ve%C4%BEk%C3%A9-v%C3%AD%C5%A5azstvo-pri-Qurmane.-Koleni%C4%8Dov%C3%A1.-2020-1.pdf


 

 

 

 MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava: Zdravie z prírody. In: Poľovníctvo 
a rybárstvo, roč. 72, 2020, č. 5, ISSN 0231-8768, s. 60 – 61. 

 MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, M.,  2020: Anemone sylvestris, Butomus umbellatus, 
Galanthus nivalis, Lilium bulbiferum, Orobanche lutea, Thalictrum flavum, in 
Zaujímavejšie floristické nálezy, Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 42/ 1: 102.  
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 URMINSKÝ, J., CEPKOVÁ, S. :  Jozef Seilnacht – Oltárstaviteľ z Fraštáku. In: Život 
v Hlohovci, roč. 54, 2020, č. 3-marec, s. 6. 
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https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3321035987951476/
https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3321035987951476/
https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3339846442737097/
https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3339846442737097/
https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3358729424182132/
https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3358729424182132/
https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3377923532262721/
https://www.facebook.com/549687911752978/photos/a.2865542320167514/3377923532262721/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3367446573310417&id=549687911752978
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3367446573310417&id=549687911752978


 

 

 

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  
 KRAJČOVIČ, Ivan: Smrť Decia Musa nezapadla prachom. In: Slovenské národné 

noviny, roč. 35, 2020, č. 26, ISSN 0862 - 8823, s. 130 – 133. 

 HRINKOVÁ, Zuzana: Múzeum finalizuje prestavbu robotníckeho domu. In: Život 

v Hlohovci, roč. 54, 2020, č. 5-máj, s. 3.    

 VLNKA, Jaroslav: Marián Kamenčík: Z Hlohovca do Honolulu a späť (Rudolf 

Dilong a hlohovská literárna avantgarda). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 

2020, č. 6, ISSN 1335-7786, s. 8. 

 BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Podoby mestského a prírodného prostredia v prózach 

Máriusa Kopcsaya, Moniky Kompaníkovej a Petra Krištúfka. In: Slovenská 

literatúra, roč. 67, 2020, č. 2, ISSN 0037-6973, s. 143, 145, 155. 

 KOSTURKOVÁ, Martina: Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská 

cesta v umení v cestovnom ruchu. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 

2017, 189 s. ISBN 978-80-558-1263-2. In: World Literature Studies. Časopis pre 

výskum svetovej literatúry, roč. 10, 2018, č. 3, s. 195 – 196 

 MALOVCOVÁ – M – 2001 – Bulletin – Slov – Bot – Spol – v 23 – p 211 - Dudáš – 

M – 2020 – Bulletin Slov. Bot. Spol., Bratislava, v 42/2, p 139-148. 

 FULMEKOVÁ, Denisa: Rudolf Dilong a jeho čas v Malackách. In: Malacké 

pohľady. Vtedy. Teraz. Potom. Dostupné na: malackepohlady.sk/?p=26937  

 ŠAKOVÁ, Jaroslava: Kamenčík, Marián: Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf 

Dilong a hlohovská literárna avantgarda. Hlohovec : Občianske združenie Ex libris 

ad personam 2019. 409 s. In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 5, s. 507 – 

509.  

 BRAXATORIS, Martin – KOLLÁROVÁ, Ivona – RIŠKOVÁ, Lenka – VANEKOVÁ, 

Oľga: Príležitosť poézie. Miesto a význam príležitostnej poézie v dejinách 

slovenskej literatúry. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 

2020, s. 10 a 253.  

 MRÁZ, Peter: Sen o záhrade. Prírodné motívy v poézii slovenského klasicizmu. In: 

Slovenčinári, roč. 3, 2020, č. 6, s. 16. 

 

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 VMH v roku 2020 
 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 2020 
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    
facebook: 
www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici   
instagram: 
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 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 231.200 - 206.200 89 

620 Odvody 84.010 - 78.010 93 

630 Tovary a služby 64.365 - 64.500 100,21 

640 Bežný transfer 394.675 - 358.920,80 91 

SPOLU 774.250 - 707.630,8 91,4 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZMS za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZMS za rok 2020 
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 2020 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

- - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    7.791 € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZMS z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU Akvizícia 
predmetov z 
pozostalosti vdp. 
Dr. Mateja Héska 
(1889 - 1973) 

4.275 4.000 475 BV 

SPOLU BV 4.000 475  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZMS za rok 2020 

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 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZMS v m2 za rok 2020 
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 2020 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: 342  
 
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) 
 
Rotunda sv. Juraja v Skalici 
rok sprístupnenia: 2002 
kurátor: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Skalica 
výstup: brožúra 
počet návštevníkov: 1.070 
 
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: 27 
 
Expozícia s autentickým dobovým 
zariadením dokumentuje prostredie, v 
ktorom sa básnik narodil, kde prežíval 
detstvo a kam sa vracal ako študen t 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: 381 
 
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: 1682 
 
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: 82 
 
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: 2 
 
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: 105 
 
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 
 
Pavel Michalič – Kresba, grafika, maľba             
(22.11.2019 - 31.1.2020)                                                                   
kurátor: Dr. Tibor Kočík  
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: -  
počet návštevníkov: 52 
 
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.“ 
 
Stratené pralesy  
(7.2. - 29.5.2020)  
kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: prírodné vedy  
počet návštevníkov: 440 
 
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 
múzeum v Skalici pripravilo v spolupráci s 
Balneologickým múzeom v Piešťanoch 
výstavu s názvom Stratené pralesy.  
Na výstave sa návštevníci mohli oboznámiť s dávno vyhynutými rastlinami vo forme 
fosílií, napríklad s obrovskými plavúňmi a prasličkami, ktoré rástli v prvohorách. 
Vystavované exponáty boli dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese 
evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období. 
 
AMFO 2020                            
(15.6. – 31.7.2020)                                                    
kurátor: Tomáš Jurovatý  
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: katalóg  
počet návštevníkov: 336 
 
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 
osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici boli 
usporiadateľmi už 24. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby Trnavského kraja AMFO 2020. 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. 

 
Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí 
(14.8. – 20.11.2020) 
kurátor: Dr. Petr Vašát, Viera Drahošová 
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: leták   
počet návštevníkov: 631 
 
Záhorské múzeum v Skalici pripravilo v 
spolupráci s Galériou Joži Uprky v Uherskom 
Hradišti výstavu obrazov maliarov Slovácka 19. a 20. storočia, venovanú 115. výročiu 
vzniku Spolkového domu a múzea v Skalici. Na výstave mohli návštevníci zhliadnuť 
viac ako päťdesiat obrazov s folklórnymi, národopisnými námetmi i krajinnými 
scenériami blízkeho Slovácka.  
 
Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria  
(od 4.12.2020) 
kurátor: Mgr. Dita Andrušková, PhD. 
miesto konania: výstavné priestory Záhorského 
múzea v Skalici  
odbor: etnológia  
výstup: katalóg  
počet návštevníkov: 55 
 
Výstava priblížila rodinné zvyky späté s tromi 
kľúčovými momentmi v živote človeka: 
narodenie, svadba a pohreb. Vzťahujú sa k vidieckemu obyvateľstvu, ktorého 
prevažným zamestnaním bolo roľníctvo, z časového hľadiska ide o rozpätie 2. polovice 
19. storočia – 1. polovice 20. storočia. Rôznorodosť rodinných obyčají ilustroval bohatý 
zbierkový fond a archív Záhorského múzea v Skalici, doplnený fotografiami z archívov 
pamäťových a kultúrnych inštitúcií a súkromných osôb z oblasti Záhoria a Myjavy. 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Vinohrady, vinohrady 
(22.8.2020) 
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Róbert 
Svíba 
miesto konania: Dom kultúry Skalica 
odbor: etnológia 
počet návštevníkov: 654 
 
V priestoroch Domu kultúry v Skalici sa 
uskutočnil ďalší ročník Festivalu kráľovských 
vín, ako oslava skalických vín Frankovky 



 

 

 

a Rubína. Pri tejto príležitosti bola prezentovaná výstava Záhorského múzea v Skalici 
s vinohradníckou tematikou.  
 
Pavel Bunčák – Autoportrét  
(2.9.2020 – 31.12.2020) 
kurátor: Ing. Milica Lustigová, PhDr. Viera 
Drahošová 
miesto konania: Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave 
počet návštevníkov: 400 
 
V priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave bole návštevníkom sprístupnená 
výstava o básnikovi Pavlovi Bunčákovi, ktorá 
približuje jeho život i dielo.  
 
Vernisáže 
 
- 
 
Koncerty a festivaly 
 
Hudební archeologie XXI  
miesto realizácie: Kopčany/Mikulčice  
organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 
Hudební lahůdky, Obec Kopčany, Záhorské 
múzeum v Skalici  
výstup: -  
počet návštevníkov: 64 
 
V rámci série akcí prepájajúcich hudbu a 
archeológiu bol pripravený cezhraničný 
program. V prvej časti vystúpila Eliška Tesařová interpretujúce piesne sefardských 
židov pri Kostole sv. Margity Antiochijskej. V druhej časti v Mikulčiciach zahral valašský 
multiinštrumentalista Marian Friedl a kapela RukyNaDudy. 

 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Habánske múzeum Veľké Leváre - identifikácia fajansy (D. Andrušková) 
 Múzeum M. Tillnera Malacky – ľudový odev v Malackách (D. Andrušková) 
 Múzeum Michalovce - zaslania skenov vojnového denníka z I. svetovej vojny 

z Lopašova (R. Drška) 
 Krajský pamiatkovú úrad TT – meštiansky dom na Potočnej ulici v Skalici (R. 

Drška) 
 Krajskú pamiatkovú úrad TT – cintorín v Gbeloch (M. Hoferka) 
 Krajský pamiatkovú úrad TT – pamiatkový výskum v historickom jadre Skalice 

(V.Drahošová) 
 Krajský pamiatkovú úrad TT, Mesto Skalica – Dom kultúry, projekt na obnovu 

(V.Drahošová) 
 Historické múzeum SNM BA – výstava Trianon v HM SNM(V.Drahošová) 
 Archív SNM Bratislava – M. M. Harminc, stavba nemocnice v Skalici, 

dokumentácia (V. Drahošová) 
 Masarykovo múzeum Hodonín - predmety k pripravovanej výstvave Setkali se 

s Masarykem (V. Drahošová) 
 Záhorská galéria J. Mudrocha Senica – Galéria Júliusa Koreszku (V. Drahošová) 
 Múzeum Kopčany - Tvorba sprievodcovského výkladu pre Žrebčín a Kostol sv. 

Margity Antiochijskej (K. Hrušecká) 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Farnosť Šaštín-Stráže – konzultácia a excerpt kňazov zo Šaštína-Stráží pre farský 

časopis (M. Hoferka) 
 Obec Dojč - zámer vydať novú monografiu (V. Drahošová) 
 Obec Beckov, – Ctibor z Ctiboríc, konzultácia (V. Drahošová) 
 Mesto Skalica – podklady pre primátorku na vystúpenie v NR SR ohľadom 

kontinuity súdu v Skalici (V. Drahošová) 
 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 FS Vienok, Bratislava – Detský ľudový odev v Kátove (D. Andrušková, R. Drška)  
 FS Vienok, Bratislava – Kúcanská válaná (R. Drška) 
 Krúžok Skaličanov v BA – konzultácia s vedúcim Krúžku ohľadom 

o pripravovanej publikácie (M. Michalovič, V.Drahošová) 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Katedra etnológie UKF NR – študentská prax, pomoc študentky pre realizácii 

výstavy Rodina (D. Andrušková)  
 Katedra etnológie UKF NR – výber a poskytnutie súkenných mužských nohavíc 

pre účely bádania na diplomovú prácu Strihy mužských súkenných nohavíc 
v zbierkach múzeí na Slovensku (D. Andrušková)  

 Katedra dejín umenia, FF UK BA, konzultácia k bakalárskej práci Kostol sv. 
Margity Antiochijskej (K. Hrušecká) 



 

 

 

 Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v BA - Tanečné prejavy v tradičnej skalickej 
svadbe, bakalárska práca (P. Michalovič) 

 
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 časopisu Michael (Róbert Svíba) 
 Redakcia novín Unínske noviny (Martin Hoferka) 
 Zväz múzeí na Slovensku, člen Predstavenstva (Martin Hoferka) 
 Komisia pre zápis Archeoparku Mikulčice – Kopčany do UNESCO (Viera 

Drahošová) 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Bratislava - identifikácia západoslovenskej fajansy, odborný výklad v stálej 

expozícii múzea a sprístupnenie fondu výtvarného umenia v digitálnej forme (D. 
Andrušková) 

 Súkromná osoba IV - identifikácia mužských krojových súčiastiek na zaslaných 
fotografiách (D. Andrušková) 

 Súkromná osoba VČ - sviatočný odev muža z Gajár (D. Andrušková) 
 NV z Holíča – strih a výzdoba mužských nohavíc z Gbelov (R. Drška) 
 súkromná osoba MD - krojové fotografie z Vrboviec (R. Drška) 
 KM, Plavecký Mikuláš - historické fotografie ľudového odevu z obce (R. Drška) 
 Súkromná osoba MB - Americko-slovenská banka v Skalici (R. Drška) 
 Súkromná osoba RŠ – Žandárska stanica v Skalici 1918 – 1938 (R. Drška)  
 Súkromná osoba – obliekanie svadobného páru z Mokrého Hája (R. Drška)  
 Súkromná osoba DP – Vývoj a funkcie kroja v 20. storočí (R. Drška)  
 Súkromná osoba PV – rod Slovacsek v Skalici v 18. storočí (R. Drška) 
 Reštaurátor Dr. H. – meštiansky dom na Potočnej ulici (R. Drška) 
 Súkromná osoba MS – dom Eliáša Pergera v Skalici (V. Drahošová, R. Drška)  
 Súkromná osoba p. H, Dojč – Dejiny obce Dojč, opakovane (V. Drahošová, M. 

Hoferka) 
 Hostim, Morava – Skalica a Pertold z Lipé (M. Hoferka) 
 Heart of Europe, Viedeň – železnice na Záhorí (M. Hoferka) 
 MČ, Gbely – propagácia archeologických výskumov Kopčany, Gbely, opakovane 

(V. Drahošová)  
 PB, Mokrý Háj – konzultácie k vydávaným knihám (V. Drahošová) 
 Dekan EBF UK Bratislava - Ďurovičov fond(V. Drahošová, M. Hoferka) 
 Ing. arch. V, Brno - stavby D. Jurkoviča v Skalici (V. Drahošová) 
 KV, Trenčín a p. T s manželkou –Ing. Dezider Tomeček (V. Drahošová) 
 Súkromná osoba p. B, Skalica – informácie ku vzniku 1. ZŠ v Skalici (V. 

Drahošová) 
 Súkromná osoba p. V, Lopašov – denník účastníka prvej svetovej vojny (V. 

Drahošová) 
 Architekt PK, Bratislava – archívne doklady výzdoby búdy v Hliníkoch od 

M.M.Harminca, opakovane (V. Drahošová) 
 reštaurátori ES, MH – výskum domu na Komenského 2 v Skalici, opakovane (V. 

Drahošová) 
 Fotograf ET, Skalica – fotografie Jurkovičových stavieb v Skalici (V. Drahošová) 



 

 

 

 Presné odliatky Popovice - odliatok hlavice sokola na sokolskú zástavu (V. 
Drahošová) 

 Súkromná osoba p. P, Láb – konzultáia o Ferdinandovi Kovárovi z Lábu (V. 
Drahošová) 

 JH, Skalica – určenie predmetu (V. Drahošová) 
 ĽČ, Bratislava – materiály o účastníkovi 1.svetovej vojny Jánovi Kučerovi (V. 

Drahošová) 
 Vínna cesta Záhorie, Skalica – historické etikety Skalický rubín (V. Drahošová) 
 RŠ, Skalica – história oblasti pri Mondokovom kríži (V. Drahošová) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Záhorácké pjesničky a ďalšie 

publikácie Záhorského múzea v Skalici 
(6.3.2020) – 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. 
 

 Prezentácia publikácií Prvá svetová 
vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam 
v regióne, Eva Fordinálová: Hore srdcia! 
(20.2.2020) – prezentácia    
prezentujúci: PhDr. Viera Drahošová, PhDr. 
Peter Brezina, prof. PhDr. Eva Fordinálová, 
CSc., Mgr. Anna Kolková 
miesto realizácie: Záhorské múzeum 
v Skalici  
počet návštevníkov: 47 
 
S finančným príspevkom z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu 
umenia vydalo múzeum knihu Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam 
v regióne. Jej zámerom je vzdať poctu množstvu padlých, trpiacich vojakov ale i 
ich rodín a poukázať na nezmyselnosť vojen a násilia, opätovne pripomenúť obete 
ako memento pre súčasnosť i budúcnosť. Zbierka poézie Hore srdcia! vzdáva hold 
Jánovi Hollému pri príležitosti 170. výročia „nebeského narodenia“. 
 
 



 

 

 

 Putovanie skalickou históriou – Skalica 
na historických fotografiách a 
pohľadniciach  
(9.7.2020) – prednáška   
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová, PhDr. 
Peter Brezina 
miesto realizácie: Kino Sloboda Skalica 
počet návštevníkov: 135  
 
V programe vystúpila PhDr. Viera 
Drahošová s komentovanou prezentáciou fotografií zaniknutých skalických 
objektov Miznúce obrazy Skalice. Súčasťou programu bola prezentácia a 
uvedenie knihy PhDr. Petra Brezinu Čas Skalici veľa dal i vzal, I. diel, ktorá 
zverejňuje časť jeho zberateľského úsilia, ktorým získal asi 700 pohľadníc Skalice 
(vrátane farebných mutácií a reedícií). V komentovanej prezentácii fotografií potom 
priblížil tému Voda a zeleň v dejinách Skalice. 

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Maliari Slovácka, výstavné priestory ZM, Skalica, 9. 9. 2020, výklad V. Drahošová 

pre 30 účastníkov CK Tar-tour, Plavecký Štvrtok  
 

 Maliari Slovácka, výstavné priestory ZM, Skalica, 25. 8. 9. 2020, výklad V. 
Drahošová pre 8 účastníčok Dámskeho klubu Harmónia zo Skalice 
 

 Maliari Slovácka, výstavné priestory ZM, Skalica, 17. 8. 2020, výklad V. Drahošová 
pre 40 členiov TJ Sokol Skalica 

 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Stratené pralesy – prednáška o výstave  

(5.3.2020)  
prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský   
miesto realizácie: Záhorské múzeum 
v Skalici  
počet účastníkov: 32 
 
Pri príležitosti výstavy Stratené pralesy, 
ktorá bola prezentovaná v priestoroch 
Záhorského múzea v Skalici uskutočnil 
kurátor výstavy prednášku pre žiakov 
skalických škôl.  
 
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

- 
 
 



 

 

 

Špecializované akcie 
 
Nedeľa sv. Cyrila a Metoda v Kopčanoch 
(5.7.2020) 
miesto realizácie: Múzeum v Kopčanoch 
Organizátor – Slovanské hradište 
v Mikulčičiach,  
Záhorské múzeum v Skalicic, obec Kopčany,  
Partnerstvo pre Horné Záhorie 
výstup: -  
počet návštevníkov: 103 
 
Pri príležitosti uskutočnenia každoročnej 
Cyrilometodejskej púte v Mikulčiciach ponúklo Záhorské múzeum (v rámci propagácie 
Archeoparku Mikulčice-Kopčany) v spolupráci s ostatnými subjektmi sprevádzanie 
celého areálu Žrebčína. Turisti a cykloturisti mohli absolvovať návštevu archeologickej 
expozície, prehliadku súkromných múzeí a prezentácie v návštevníckom centre. 
 
 
Letná turistická sezóna v Žrebčíne 
v Kopčanoch (25.07.2020 - 12.09.2020)  
Miesto realizácie: Obec Kopčany, Národná 
kultúrna pamiatky Žrebčín 
Organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, Obec 
Kopčany, Partnerstvo pre Horné Záhorie 
Počet návštevníkov: 1.682  
 
V rámci prvej letnej turistickej sezóny v Žrebčíne 
bola spustená turistická informačná kancelária 
v Malom Kaštieli. Záhorské múzeum tu 
personálne (zabezpečovalo lektorské a sprievodcovské služby. Návštevníci mohli 
okrem expozície Záhorského múzea navštíviť aj novozrekonštruované obecné 
priestory Malého Kaštiela. V Návštevníckom centre Partnerstva pre Horné Záhorie bol 
pripravený výklad k prezentácií o Panstvách F.Š. Lotrinského a Kostole sv Margity. 
 
 
DEKD 2020 (12.9.2020) 
miesto realizácie: Záhorské múzeum v Skalici   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici  
výstup: -  
počet návštevníkov: 67 
 
Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 2020 sa uskutočnil Deň otvorených 
dverí, v rámci ktorého bola bezplatne 
sprístupnená Stála expozícia, Galéria Júliusa 
Koreszku a aktuálna výstava Maliari Slovácka 
v 19. a 20. storočí. 
 
 



 

 

 

Noc múzeí (14.11.2020) 
miesto realizácie: online   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici  
výstup: film  
počet návštevníkov: - 
 
Noc múzeí bola v roku 2020 netradičná, 
Záhorské múzeum vSkalici preto pre svojich 
priaznivcov pripravilo film „Záhorské múzeum 
115 videofilm“ a na svojej sociálne sieti 
uverejnilo kvíz s otázkami o múzeu a jeho 
činnosti.  

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
Storočnica Zory Viestovej 
(2.12.2020) 
prednášajúci: PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie: online webinár  
organizátor: Spoločnosť slovenských 
archivárov, Slovenská historická spoločnosť pri 
Historickom ústave SAV, štátny archív v 
Trnave, pracovisko Archív Skalica a Záhorské 
múzeum v Skalici  
výstup: -  
počet návštevníkov: 40 
 
Webinár Storočnica Zory Viestovej, z cyklu Osobnosti slovenského archívnictva, pri 
príležitosti 100. výročia jej narodenia. Priblížil na základe svedectiev jej 
spolupracovníkov, archivárov a historikov životné osudy a pôsobenie tejto významnej 
ženy a jej prínos na poli archivistiky a historiografie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
 

Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZMS za rok 2020 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

šesťročná 2015 2021 

 
V roku 2020 vykonala ZMS dve čiastkové revízie zbierkového fondu v termíne od 
1.12.2020 do 15.12.2020.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 3.277 
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 7 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie - 0 
 
Výsledkom posledného 6 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 93 
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 2020 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

9.8.2019 15.3.2021 výstava 12 

SNM – Historické 
múzeum 
Bratislava 

29.7.2020 28.7.2021 výstava 33 

Výpožičky do 
zahraničia 

- - - - - 

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 

21.2.2020 15.1.2022 expozícia 8 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Akad. soch. 
Stanislav Kožela 

 
11.10.2019 22.5.2020 reštaurovanie 4 

Akad. mal. Mária 
Ďuricová 

12.11.2019 31.5.2020 reštaurovanie  2 

SPOLU 538 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZMS za rok 2020 

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 – 
31.12.202
1 

7 archeologické nálezy 

Galéria Júliusa 
Korezsku 

Záhorská galéria 
Jána Mudrocha 
v Senici 

28.4.2020 
– 
27.4.2021 

36 umelecké diela  

Výstava Stratené 
pralesy 

Balneologické 
múzeum Piešťany 

7.2.2020 – 
8.6.2020 

793 fosílie, geologický materiál 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZMS za rok 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Maľby na skle  2 akad. mal. Mária Ďuricová 2.230 

Predmety z veže farského kostola a šabľa 4 akad. soch. Stanislav Kožela 2.540 

SPOLU 6  4.770 

 
 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZMS v roku 2020 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2020 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

História 16.669 58 3.963 23,77 2.924 

Etnológia 11.585 146 10.492 90,56 2.417 

Numizmatika 3.189 2 2.530 79,33 497 

Archeológia 33.373 - - -  

Dejiny hudobnej 
kultúry 

2.199 - 107 4,86 32 

SPOLU 67.015 206 17.092 25,20 5.870 

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

 
 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZMS v roku 2020 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

26.2.2020 3 125 - - 

28.5.2020 78 1.691 - - 

29.6.2020 27 13.162 - - 

16.7.2020 6 1.400 - - 

2.9.2020 47 5.250 - - 

20.11.2020 346 2.355,3 - - 

SPOLU 507 23.983,3 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

3 

Slovanské hradište 
v Mikulčiciach 

Spolupráca v rámci 
archeoparku Mikulčice-Kopčany 

Archeologický ústav AV 
ČR 

Hudobné podujatie/koncert 
 

Obce pro Baťův kanál - 
dobrovolný svazek obcí 

Tvorba propagačného 
materiálu - cyklomapa 

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 15. 7. 2020 valného zhromaždenia v Banskej Bystrici, 
kde náš kolega M. Hoferka bol zvolený za člena Predstavenstva 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 
 PO STOPÁCH HABÁNOV. HABÁNI V SOBOTIŠTI, expozícia v habánskom 

mlyne v Sobotišti – autori Dita Andrušková, Martin Hoferka (v spolupráci s Obcou 
Sobotište) 

 MÚZEUM SENICA, expozícia Českej cesty v bývalej Sokolovni v Senici, otvorenie 
31. 8. 2020 – Martin Hoferka, autor časti expozície o rodine Vagyon a TJ Sokol 
Senica (v spolupráci s Mestom Senica) 
 

Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
   
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 MALIARI SLOVÁCKA 2 (14.8. – 20.11. 2020, ZM Skalica) – kurátor Petr Vašát, 

Viera Drahošová (v spolupráci s:Nadace Moravské Slovácko Galerie Joži Uprky) 
 

 RODINA V TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRE ZÁHORIA (4.12.2020 – ZM, 
Skalica) – kurátor Dita Andrušková 

 
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  
 HOFERKA, M.: Kalich Jednoty bratskej z roku 1639? Hmotný doklad 

pobielohorskej emigrácie v Skalici. In Studia Comeniana et historica, roč. XLIX, 
2019, č. 101-102 ISSN 0323-2220, s. 179-194.  

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 DRŠKA, Richard: Písomnosti skalických cechov v zbierkach Záhorského múzea 

v Skalici. In Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 2, ISSN 1335-7840, s. 5-11. 
 DRŠKA, Richard: Humanista Eliáš Berger/Perger a jeho väzby ku Skalici. In 

Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 5, ISSN 1335-7840, s. 2-6. 
 DRAHOŠOVÁ, Viera: Rodina Ďurovičovcov v Skalici. In: Záhorie, roč. XXIX, 

2020, č. 3, ISSN 1335-7840, s. 8-13. 
 DRAHOŠOVÁ, Viera: Smutná správa o Jánovi Kučerovi. In: Záhorie, roč. XXIX, 

2020, č. 5,, ISSN 1335-7840, s. 11-18. 
 HOFERKA, M. Učitelia jezuitského gymnázia v Skalici od jeho vzniku do roku 

1700. Biografické skice. In Záhorie, roč. XXIX., 2020, č. 4, ISSN 1335-7840, s. 2-
8. 

 HOFERKA, M.: Rodina Vagyonovcov a Senica. In Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 6, 
ISSN 1335-7840, s. 2-9.  

 MICHALOVIČ, Peter: Slovenská filharmónia a umelci zo Záhoria. In Záhorie, roč. 
XXIX, 2020, č. 4, ISSN 1335-7840, s. 2-12. 

 MICHALOVIČ, Peter: K storočnici Ľudovíta Godišku. In Záhorie, roč. XXIX, 2020, 
č. 6, ISSN 1335-7840, s. 20-25. 

 
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 – 2021 



 

 

 

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: Drobná sakrálna architektúra na Záhorí  
realizátor / autor: Dita Andrušková, Martin Hoferka, Robert Svíba,  
odbor: etnografia, história 
plánovaný výstup: katalóg, publikácia  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2020 – 2022 
Cieľom projektu je na jednej strane zmapovať terajší stav drobnej sakrálnej 
architektúry v regióne, v rámci interdesciplinárneho výskumu získané poznatky 
interpretovať a prezentovať širokému okruhu záujemcov formou publikácie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 2020 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

19.178 44.816 74,93 1,81 00:01:22 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici/ 
 https://www.facebook.com/Muzeum-v-Kopcanoch/ 
 https://www.facebook.com/Kostol-sv-Margity-Antiochijskej/ 
 
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  
 http://www.tikskalica.sk/ – uverejňuje pozvánky a tlačové správy k podujatiam 

múzea 
 www.zahori.sk, www.ezahorie.sk – uverejňujú pozvánky a tlačové správy múzea  
 http://holic.sk/, http://kopcany.sk/ - zverejňuje aktuality, pozvánky, informácie 

o sprievodcovských službách v Kopčanoch 
 www.museum.sk – uverejňuje pozvánky a tlačové správy múzea  
 RTVS – prináša televízne a rozhlasové upútavky a pozvánky na podujatia, prináša 

informácie o činnosti múzea  
 
 

https://www.zahorskemuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zahorskemuzeumvskalici/
https://www.facebook.com/Muzeum-v-Kopcanoch/
https://www.facebook.com/Kostol-sv-Margity-Antiochijskej/
https://www.instagram.com/zahorskemuzeum/
http://www.tikskalica.sk/
http://www.zahori.sk/
http://www.ezahorie.sk/
http://holic.sk/
http://kopcany.sk/
http://www.museum.sk/


 

 

 

Výročné správy organizácie  
https://www.zahorskemuzeum.sk/cinnost-muzea/ 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/5 

 Počet oslovených ZŠ/9 

 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 

Stratené pralesy  SK E 3 - E 

Prezentácia publikácií  SK  E 4 - E 

AMFO 2020 SK E 2 - E 

Putovanie skalickou históriou – Skalica na 
starých fotografiách a pohľadniciach 

SK  E 2 - E 

Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí SK  E 4 - E 

DEKD 2020 SK  - 1 - - 

Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria  SK  E 4 - 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. 

 

 

 

 

 

https://www.zahorskemuzeum.sk/cinnost-muzea/
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: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 6 čísel po 1500 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán jedno číslo 
reprodukcie: 138 farebných a 122 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. 
 
 
Na kole po památkách pohraničního regionu 
autor: redakcia Zvazu Obce pro Baťův kanál - dobrovolný 
svazek obcí 
vydavateľ: Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí 
tlač: TISKÁRNA LELKA, s.r.o., Dolní Bojanovice 
dátum/rok vydania: 2020/2021 
jazyk: český 
formát: skladačka, A6 
reprodukcia: 1000 výtlačkov, 400 ks pre Záhorské múzeum 
Propagačný materiál bol vytvorený v rámci projektu 
„Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti 
kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne“, 
Záhorské múzeum prispelo fotografiami a opisom objektov – 
kostol sv. Margity Antiochijskej, budova Záhorského múzea 
a Rotunda sv. Juraja.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí 
 
autor: V. Drahošová, P. Vašát 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
tlač: Patrino- reklamná agentúra, Skalica 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 ks 
formát: 95 x 210 (dvojstranná) 
väzba: V1 
reprodukcie: 7 (+ text) 
 
 
 
 
Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria   Zá             

 
autor: D. Andrušková 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
tlač: Patrino- reklamná agentúra, Skalica 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 ks 
formát: DL 
reprodukcie: 16 (+ text) 

 

 

 

 
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. Betlehemy Záhorského múzea na výstave vo Vatikáne. In 

Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 29-30.  
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Tradičné techniky výzdoby kraslíc. In Záhorie, roč. XXIX, 

2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 20-22. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Reštaurovanie obrazov Svätá Barbora a Klaňanie Troch 

kráľov zo zbierok ZM. In Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 25-
27.  

 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Ľudové hračky v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. In 
Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 14-19.  

 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Ručné práce Terézie Musilovej zo Skalice. In Záhorie, roč. 
XXIX, 2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 26-27.  

 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Zbierka hračiek Záhorského múzea, meštianske hračky. In 
Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 16-21.  

 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Záhorské múzeum 1905-2020. In Skalický Press, roč. 25, 
2020, č. 5 (Jún), ISSN 1339-2824, s. 8.  



 

 

 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Z histórie vianočných stromčekov In Záhorie, roč. XXIX, 
2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 25.-27.  

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Príhovor. In Záhorie, roč. XXIX., 2020, č. 1, ISSN 1335-

7840, s. 2. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Lipnica a studnička Anička v Sobotišti. Z dobovej tlače. In 

Záhorie, roč. XXIX., 2020, č. 3, ISSN 1335-7840, s. 23-24. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne. 

In Záhorie, roč. XXIX., 2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 24-25. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Hore srdcia! Evy Fordinálovej. In Záhorie, roč. XXIX., 2020, 

č. 1, ISSN 1335-7840, s. 25-26. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: 150. výročie narodenia ThDr. Ľudovíta Okánika. In Záhorie, 

roč. XXIX., 2020, č. 1, ISSN 1335-7840, s. 26-29. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Spomienka na PhDr. Konštantína Palkoviča, CSc. In 

Záhorie, roč. XXIX., 2020, č. 2, ISSN 1335-7840, s. 29-30. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera: Robert Bača šesťdesiatnikom. In Informátor SAS, roč. XXXI, 

2020, č. 1-2, s. 60-61. 

o DRŠKA, Richard: Zástava, kríž, hviezda, šabľa – reštaurovanie dokladov mestskej 
správy Skalice zo zbierok Záhorského múzea. In Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 3, 
ISSN 1335-7840, s. 28-31. 

 DRŠKA, Richard: Letohrádok – Sokolovňa – Múzeum Senica. In Záhorie XXIX., 
roč. XXIX, 2020, č. 5, ISSN 1335-7840, s. 28-29.  

 DRŠKA, Richard: Svadobný zvyk „brány“ – „uchýtaňí brán“ v Pomoraví. In 
Záhorie XXIX., roč. XXIX, 2020, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 27-28.  

 HOFERKA, M. Unín v lexikónoch a štatistických ročenkách do roku 1918. In 

Unínske noviny, roč. XVIII., 2020, č. 1, ISSN 1339-0821, s. 8-9. 

 HOFERKA, M. Milí priatelia,. In Unínske noviny, roč. XVIII., 2020, č. 1, ISSN 1339-

0821, s. 1. 

 HOFERKA, M. Z opravy farského kostola. In Unínske noviny, roč. XVIII., 2020, č. 

2, ISSN 1339-0821, s. 4 (správa) 

 HOFERKA, M. Od Štedrého večera do Troch kráľov. In Unínske noviny, roč. XVIII, 
2020, č. 3, ISSN 1339-0821, s. 6. 

 HOFERKA, M. [Recenzia knihy BERNÁT, Libor. Jezuitské gymnázium v Trenčíne 
a jeho žiaci. Trenčín :Trenčianske múzeum, 2018. 420 s. ISBN 978-80-972963-1-
5]. In Historia Ecclesiastica, roč. XI, 2020, č. 1, s. 304-306.  

 MICHALOVIČ, Peter: Jubilant RNDr. Anton Dinka. In Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 

2, ISSN 1335-7840, s. 31. 

 MICHALOVIČ, Peter: Bibliografia XIX. ročníka (r. 2020) časopisu Záhorie. In 

Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 30-31. 

 PALKOVIČOVÁ, Anna. Zborník Otázky zemepanského hospodárenia a správy 
v  novoveku (anotácia). In Záhorie, roč. XXIX, 2020, č. 6, ISSN 1335-7840, s. 29. 

 príspevky odborných pracovníkov na facebookovom profile múzea, počet 307 
 

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  
 redakcia: Hľadajú sa fotografie krojov a ich súčasti. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 

18, ISSN 1338-1814, 6 s. 
 redakcia: Do Habánskeho múzea každú sobotu. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 24, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 GREBENÍČKOVÁ, D.: Seničania majú mestské múzeum. In: MY Záhorie, roč. 20, 

2020, č. 36, ISSN 1335-4442, 4 s. 
 redakcia: Kultúra sa presúva do online priestoru. In: MY Záhorie, roč. 20, 2020, č. 

44, ISSN 1335-4442, 6 s. 
 redakcia: Kultúra sa presúva do online priestoru. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 42, 

ISSN 1338-1814, 6 s. 
 

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  
 redakcia: Osudy skryté pod náhrobníkmi. In: Skalický press, roč. 24, 2019, č. 2, 

ISSN 1339-2824, 1 s.  
 redakcia: Nielen Záhorácke pjesničky v Univerzitnej knižnici. In: Záhorák, roč. LX, 

2019, č. 8, 1 s. 
 redakcia: Spomienka na básnika Pavla Bunčáka. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 2, 

ISSN 1338-1814, 7 s.  
 JUDÍNYOVÁ, Jana: Ľudskosť, krása, pohoda v básnickom šate. In: Slovenské 

národné noviny, roč. 35, 2020, č. 5, ISSN 0862-8823, 9 s.  
 redakcia: Kúcané v nových kožuchoch. In: In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 5, ISSN 

1338-1814, 6 s. 
 redakcia: Prezentácia dvoch publikácií. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 6, ISSN 

1338-1814, 6 s. 
 TASR: Dve novinky v múzeu. In: MY Záhorie, roč. 20, 2020, č. 7, ISSN 1335-4442, 

4 s. 
 redakcia: Ocenená kniha zo Záhoria. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 42, ISSN 1338-

1814, 7 s. 
 redakcia: Slovenská kronika 2020. 

http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3858-slovenska-kronika-2020-
hlavnu-cenu-ziskala-kniha-prva-svetova-vojna-a-zahorie  (24.11.2020) 
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Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 redakcia: Kus Slovácka ve Skalici. In: Malovaný kraj, roč. 56, 2020, č. 5, 31 s.  

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 redakcia: Stratené pralesy v Záhorskom múzeu. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 4, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Prezentácia dvoch publikácií. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 6, ISSN 

1338-1814, 6 s. 
 TASR: Dve novinky v múzeu. In: MY Záhorie, roč. 20, 2020, č. 7, ISSN 1335-4442, 

4 s 
 redakcia: Prvá svetová vojna a Záhorie: Pamútníky obetiam v regióne. In: 

Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 9, ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Spomienka na Júliusa Koreszku. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 6, ISSN 

1338-1814, 6 s. 
 redakcia: AMFO 2020 v Záhorskom múzeu. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 23, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Výstava AMFO 2020 v Záhorskom múzeu. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, 

č. 25, ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Čas Skalici veľa dal i vzal. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 28, ISSN 1338-

1814, 7 s. 
 redakcia: Ku kostolíku na koncert. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 28, ISSN 1338-

1814, 7 s. 
 redakcia: Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 29, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí. In: Senicko-Skalicko, roč. 24, 2020, 

č. 31, reg. MKSR EV 3676/09, 3 s. 
 redakcia: Maliari Slovácka v Záhorskom múzeu. In: Skalický press, roč. 25, 2020, 

č. 8, ISSN 1339-2824, 3 s. 
 redakcia: Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí. In: Pamiatky a múzeá, roč. 48, 2020, 

č. 3, ISSN 1335-4353, 74 s.  
 redakcia: Múzeá sa online zapojili do Noci múzeí a galérií. In: MY Záhorie, roč. 20, 

2020, č. 46, ISSN 1335-4442, 6 s. 
 redakcia: Noc múzeí a galérií online. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 45, ISSN 1338-

1814, 7 s. 
 TASR: Múzeum sprístupní výstavu Rodinné obyčaje. In: MY Záhorie, roč. 20, 

2020, č. 48, ISSN 1335-4442, 6 s. 
 redakcia: Na výstave narodenie, svadba aj pohreb. In: Záhorák, roč. LXI, 2020, č. 

46, ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. In: Skalický press, roč. 25, 

2020, č. 11, ISSN 1339-2824, 6 s. 
 redakcia: Prezentácia publikácií. http://ozahori.sk/2020/02/11/prezentacia-

publikacii/ (18.2.2020) 
 redakcia: Výstava Stratené pralesy v Záhorskom múzeu Skalica. 

https://zahori.sk/53154/vystava-stratene-pralesy-v-zahorskom-muzeu-skalica/ 
(18.2.2020) 
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 TASR: Záhorské múzeum Skalica pripravuje výstavu Stratené pralesy. 
https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/oznamy/zahorske-muzeum-skalici-
pripravuje-vystavu-stratene-pralesy (18.2.2020) 

 redakcia: Stratené pralesy. https://www.muzeum.sk/kultura-a-sport/stratene-
pralesy.html (18.2.2020) 

 záhorí.sk: Výstava Stratené pralesy v Záhorskom múzeu Skalica. 
https://zahorak.sk/9865/vystava-stratene-pralesy-v-zahorskom-muzeu-skalica/ 
(18.2.2020) 

 TASR: Záhorské múzeum v Skalici pripravuje výstavu Stratené praley. 
https://www.dobrenoviny.sk/c/178523/zahorske-muzeum-v-skalici-pripravuje-
vystavu-stratene-pralesy (18.2.2020) 

 redakcia: Stratené pralesy. http://ozahori.sk/2020/01/27/stratene-pralesy/ 
(18.2.2020) 

 redakcia: Záhorské múzeum predstavilo publikáciu Prvá svetová vojna a Záhorie. 
https://myzahorie.sme.sk/c/22352903/zahorske-muzeum-predstavilo-publikaciu-
prva-svetova-vojna-a-zahorie.html (18.2.2020) 

 redakcia: AMFO 2020. Súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby. 
http://ozahori.sk/2020/06/08/amfo-2020-sutazna-vystava-neprofesionalnej-
fotografickej-tvorby-trnavskeho-kraja/ (9.6.2020) 

 redakcia: Skalica bude hostiť výstavu neprofesionálych fotografov. 
https://zahori.sk/54856/skalica-bude-hostit-vystavu-neprofesionalnych-fotografov/ 
(12.6.2020) 

 redakcia: Záhorské múzeum uvedie knihu Čas Skalici veľa dal i vzal autora Petra 
Brezinu. https://zahori.sk/55337/zahorske-muzeum-uvedie-knihu-cas-skalici-vela-
dal-i-vzal-autora-petra-brezinu/ (14.7.2020) 

 redakcia: Záhorské múzeum Skalica – Výstava AMFO 2020 
https://www.sobotiste.sk/oznamy/zahorske-muzeum-skalica-vystava-amfo-2020/ 
(27.7.2020) 

 redakcia: Výstava Záhorské múzeum – Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí. 
https://zahori.sk/55487/vystava-zahorske-muzeum-maliari-slovacka-v-19-a-20-
storoci/ (27.7.2020) 

 redakcia: Výstava Záhorské múzeum: Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí. 
https://www.zahorackeradio.sk/ (27.7.2020) 

 TASR: Záhorské múzeum otvorilo výstavu Maliari Slovácka. 
https://www.teraz.sk/spravy/skalica-zahorske-muzeum-otvorilo-vy/487194-
clanok.html (26.8.2020) 

 redakcia: Maliari Slovácka v Záhorskom múzeu. 
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/560323-maliari-slovacka-v-zahorskom-
muzeu/ (26.8.2020) 

 Pravda: Maliari Slovácka v Záhorskom múzeu. https://theworldnews.net/sk-
news/maliari-slovacka-v-zahorskom-muzeu (26.8.2020) 

 redakcia: Online noc múzeí a galérií 2020 v Trnavskej župe. 
https://zahori.sk/56473/online-noc-muzei-a-galerii-2020-v-trnavskej-zupe/ 
(25.11.2020) 

 redakcia: Výstava rodinné obyčaje v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. 
https://zahori.sk/56580/vystava-rodinne-obycaje-v-tradicnej-ludovej-kulture-
zahoria/ (25.11.2020) 

 redakcia: Aké boli rodinné obyčaje na Záhorí. 
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/569573-ake-boli-rodinne-obycaje-na-
zahori/ (2.12.2020) 
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 redakcia: Múzeum sprístupní výstavu Rodinné obyčaje v ľudovej kultúre Záhoria. 
https://myzahorie.sme.sk/c/22540034/muzeum-spristupni-vystavu-rodinne-
obycaje-v-ludovej-kulture-zahoria.html (2.12.2020) 

 TASR: Múzeum v Skalici sprístupní výstavu Rodinné obyčaje v ľudovej kultúre 
Záhoria. https://glob.zoznam.sk/muzeum-v-skalici-spristupni-vystavu-rodinne-
obycaje-v-ludovej-kulture-zahoria/ (2.12.2020) 

 TASR: Záhorské múzeum predstavuje výstavu Rodinej v tradičnej ľudovej kultúre. 
https://www.skolske.sk/clanok/55241/zahorske-muzeum-predstavujevystavu-
rodina-v-tradicnej-ludovejkulture (15.12.2020) 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZMS v roku 2020 
 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 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Uherské 
Hradište 

CZ 17.1.2020 Rokovanie o budúcej výstave 

2 Mikulčice CZ 5.2.2020 Jednanie prac. skupiny Mikulčice-
Kopčany 

3 Veselí nad 
Moravou 

CZ 18.2.2020 Výber obrazov na výstavu 

4 Brno CZ 3.3.2020 Štúdium archívnych materiálov  

5 Veselí nad 
Moravou 

CZ 10.3.2020 Balenie a prevoz obrazov na výstavu 

6 Popovice CZ 1.7.2020 Vyzdvihnutie kópie zbierkových 
predmetov 

7 Brno CZ 20.8.2020 Účasť na prezentácii skenerov 

8 Mikulčice CZ 11.9.2020 Účasť na jednaní o vybudovaní lávky  

9 Veselí nad 
Moravou 

CZ 8.12.2020 Prevoz výstavy 

10 Hodonín CZ 26.6.2020 Vzdelávania 

11 Mikulčice CZ 23.7.2020 Získanie informácií 
* 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   

facebook: 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum  
zriaďovacia listina č. 1360 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1954 
riaditeľ:  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 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 379.175 379.175 309.324,81 81,58 

620 Odvody 139.537 139.537 106.847,65 76,57 

630 Tovary a služby 109.498 139.748 216.558,38 154,96 

640 Bežný transfer 11.831 11.831 4.821,63 40,75 

SPOLU 640.041 670.291 637.552,47 95,12 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZSM za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - 1.150 1.150 100 

SPOLU - 1.150 1.150 100 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZSM za rok 2020 
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 € 

Akvizicia zbierkových 
predmetov 

- - 

Akvizicia 
zbierkových 
predmetov - 
spolufinancovanie 

1.150 - 

SPOLU - - SPOLU 1.150  

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZSM za rok 2020 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1. - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    12.199,19 € 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZSM z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Akvizícia 
zbierkových 
predmetov-kolekcie 
13 starých 
a mimoriadne 
vzácnych tlačí 

5.550 4.400 1.150 KV 

2. FPU Vydanie publikácie -  
Trnavské fotoateliéry 

6.100 4.600 1.379,99 BV 

3.  FPU Akvizícia kníh do 
odbornej knižnice 
ZsM 

3.600 3.000 551,43 BV 

4. Mesto TT Detská omaľovánka-
Trnava kráľovské 
mesto 

400 400 300 BV 

5.  MK SR Dotácia na Kultúrne 
poukazy 

- 131 0 BV 

SPOLU BV 8.131 2.231,42  

SPOLU KV 4.400 1.150  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZSM za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

4 

Dom hudby M. 
Sch.Trnavského 

- - 

Hlavná budova 
– kláštor 

- - 

Múzeum knižnej 
kultúry 

- - 

Knižnica ZSM - - 

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

 

Objekty v nájme ZSM za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZSM v m2 za rok 2020 
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 2020 bolo v Západoslovenskom múzeu v Trnave pre verejnosť prístupných 16 
stálych expozícií. Počas roka múzeum znovu otvorilo reinštalovanú expozíciu DOBRO 
- dvorana slávy.  
 
Archeologická expozícia 
rok sprístupnenia: 1990 
kurátor: PhDr. Petr Novák 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: katalóg Archeologická expozícia 
počet návštevníkov: 4700 
 
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: 4700 
 
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: 4700 
 
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: 4700 
 
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: 406 
 
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: 4700 
 
Oratórium - chór mníšok, zreštaurovaný 
priestor v rokoch 1994 - 1996 a sprístupnený 
návštevníkom ako časť Kostola 
Nanebovzatia Panny Márie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DOBRO - dvorana slávy  
rok sprístupnenia: 2020 
kurátor: Mgr. Lucia Duchoňová, PaedDr. 
Simona Jurčová 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
výstup: Sprievodca 
počet návštevníkov: 247 
 
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: 4700 
 
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: 4700 
 
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 (2007), Sprievodca (2020) 
počet návštevníkov: 277 
 



 

 

 

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, 2016 
kurátori: PaedDr. Simona Jurčová, Mgr. 
Lucia Duchoňová, Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4700 
 
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: 4700 
 
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: 4700 
 
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: 4700 
 
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: 2019 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry  
výstup: - 
počet návštevníkov: 277  
 
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: 267 
 
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 
 
Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
- 
 
 
 
 
 



 

 

 

Výstavy 
 

Slováci, píšte po slovensky! 
(1.1. – 31.12. 2020) 
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: 277 
 
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 
 
Šestnáste storočie slovom a obrazom 
1.1.– 31.12. 2020) 
vernisáž: iba sprístupnenie 2. 4. 2019 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
odbor: história 
výstup: -  
počet návštevníkov: 277 
 
Výstava historických tlače zo 16. storočia z 
fondov Západoslovenského múzea doplnená knižnými grafikami 
 
 
Skameneliny sveta 
(1.1.2020 – 3.3.2020) 
vernisáž: iba sprístupnenie 12. 3. 2019 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: geológia 
výstup: -  
počet návštevníkov: 1.041 
 
Výstava Skameneliny sveta predstavuje návštevníkom okolo 150 exponátov doplne-
ných rekonštrukciami a fotografiami. K výstave je možné objednať odborný výklad 
(prehliadku komentovanú autorom). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Trnavské fotoateliéry 
(1.1.2020 - 18.5.2020) 
vernisáž: 18.5.2019 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova  
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.257 
 
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.  
 
Padli, aby sme my žili 
(1.1.2020 - 4.10.2020) 
vernisáž: 30.8.2019 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4700 
 
Výstava k 75. výročiu SNP. Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku 
počas SNP. Fotografie, dokumenty, zbierky 
 
Archeologické dedičstvo 
(1.1.2020 – 31.12.2020) 
vernisáž: 29.10.2019 
kurátor: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4700 
 
Výstava skonfiškovaných archeologických nálezov z nelegálnej činnosti v rámci 
TTSK – po prvý raz vystavená kolekcia 
 
November 1989 
(1.1.2020 - 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: 1.257 
 



 

 

 

Dokumentárna výstava k 30. výročiu udalostí v novembri 1989 v Československu so 
zameraním na udalosti v Trnave 
 
Remeslá v šúpolí 
(1.1.2020 - 16.2.2020) 
vernisáž: 1.12.2019 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: ľudové umenie - folklór 
výstup: - 
počet návštevníkov: 744 
 
Výstava prác šúpoliarky Antónie Dvorščíkovej z Praznova, ktorej tvorbu predstavuje 
zbierka Petra Chmelu. Zachytáva tradičné práce ľudu na vidieku v minulosti, tradičné 
remeslá a sviatky. 
 
Svet minerálov 
15. 5. 2020 – 31. 12. 2020 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: prírodoveda 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3.284 
 
Nová geologická výstava Svet minerálov oboznámi návštevníkov so systémom 
minerálov s ukážkami a dokumentárnym obrazovým materiálom zo svetových lokalít. 
 
Veronika Bahnová 
21. 5. - 30. 6. 2020 
vernisáž: 21.5.2020 
kurátor: TOS – Mgr. Milada Kotlebová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 949 
 
Výstava z celoživotného diela Veroniky Bahnovej - fotografky a neprofesionálnej 
autorky z Trnavy, ktorá sa venuje aj výtvarnému umeniu. Ako fotografka býva 
pravidelne oceňovaná na neprofesionalnej súťažnej výstave Trnavský objektív.  
 
 



 

 

 

Salón – 30 rokov ZVUZS 1990 – 2020 
9. 7. – 30. 8. 2020 
vernisáž: 9.7.2020 
kurátor: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.423 
 
V roku 2020 oslávilo združenie 30 rokov od svojho vzniku v roku 1990. Na výstave sa 
predstavilo 43 autorov s takmer 120 dielami. Západoslovenské múzeum hostí výstavy 
ZVUZS už viac než dve desaťročia.  
 
Martin Machaj: Creative Creatures 
24. 9. 2020 - 26. 10.2020 
vernisáž: 24.9.2020 
kurátorka: PhDr. Katarína Slobodová-
Nováková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 198 
 
Unikátne podoby života extrémne žijúcich izolovaných kmeňov vo svete zachytáva 
fotograf v jedinečných portrétoch. Spoluprácou umeleckého fotografa a etnografky 
Kataríny Slobodovej Novákovej vznikol tento, na Slovensku ojedinelý projekt - ako 
most medzi kultúrou a kreativitou ukrytými uprostred prírody a medzi multikultúrnym 
svetom 
 
 
Bradlan – 90 rokov 
9. 10.  – 31. 12. 2020  
vernisáž: 9.10.2020 
kurátor: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 360 
 
Výstava o histórii pôvodne robotníckeho mužského spevokolu Bradlan k 90. výročiu 
založenia. Jeho história sa začala písať 30. mája 1930 v hostinci Starej strelnice. 
Vystavené sú tablá, diplomy, fotografie a významné ocenenia zboru. 
 



 

 

 

 
Trnavská paleta 2020 
5. 11. 2020 – 28. 2. 2021 
vernisáž: nie 
kurátor: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 216 
 
Každoročná výstava prác neprofesionálnych 
umelcov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany 
spojená so súťažou a jej vyhodnotením organizovaná Trnavským osvetovým 
strediskom v ZsM. 
 
 
Zbierkový predmet mesiaca január  
(7.1. – 31.1.2020) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 466 
 
Svadobný hrniec zo zbierky Štefana Cyrila Parráka 
 
 
Zbierkový predmet mesiaca február  
(1.2.  – 27.2.2020) 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. M. Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 565 
 
Ametystová geóda zo zbierky múzea – úvod k novej geologickej 
výstave prírodovedného oddelenia ZsM 
 
Zbierkový predmet mesiaca marec - máj 
(1. 3.  – 31.3.2020) 
vernisáž: nie 
kurátor: mgr. M. Ševčík 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 226 
 



 

 

 

Západoslovenské múzeum v roku 2019 zakúpilo sedem starých a vzácnych tlačí 
vďaka finančnému príspevku z Fondu na podporu umenia. Ide o predmety vysokej 
vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty. Akvizícia knižného fondu ZsM 
k mesiacu knihy. 
 
Zbierkový predmet mesiaca jún  
(1.6. – 30.6.2020) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. A. Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 814 
 
Ľudové tkaniny zo zbierok ZsM – z etnologickej zbierky v ZsM 
 
Zbierkový predmet mesiaca júl 
(1.7.  – 31.7.2020) 
vernisáž: nie 
kurátorka: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: umenie a história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1026 
 
Zbierkové predmety múzea po konzervovaní študentmi ŠUR Josefa Vydru v Bratislave 
 
Zbierkový predmet mesiaca august-
september 
(1.8. – 31.8.2020) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. L. Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.293 
 
385. výročie Trnavskej univerzity – predmety z historickej Trnavskej univerzity: 
učebné pomôcky v podobe iluminovaných medirytín či faksimile zakladacej listiny 
kardinála Pázmaňa. Zaujímavosťou je tzv. piest hanby, symbolický rituálny nástroj v 
tvare piesta požívaný študentmi Trnavskej univerzity pri imatrikuláciách. 
 



 

 

 

Zbierkový predmet mesiaca október 
(1.10. – 31.10.2020) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. M. Ševčík 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: knižná história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 144 
 
Z historickej knižnice – zreštaurované tlače projekt FPU 
 
Zbierkový predmet mesiaca november 
(1.11. – 30.11.2020) 
vernisáž: nie 
kurátorky: RNDr. M. Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: geológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 170 
 
Skamenelé drevo - z geologickej zbierky múzea. Medzi časté skameneliny patria aj 
skamenelé drevá.  
 
Zbierkový predmet mesiaca december 
(1.12. – 31.12.2020) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. A. Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: etnológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 46 
 
Sv. Korona - maľba na skle zo zbierky Štefana Cyrila Parráka 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Skameneliny sveta 
(1.7. – 27.9.2020) 
vernisáž: iba sprístupnenie  
kurátor:  RNDr. M. Hornáček 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
odbor: geológia 
počet návštevníkov: 183 
 
 
Výstava skamenelín a paleontologického materiálu zo zbierky ZSM - externá 
 



 

 

 

 
Skameneliny sveta 
(9.3. – 16.5.2020) 
vernisáž: iba sprístupnenie  
kurátor:  RNDr. M. Hornáček 
miesto konania: Tríbečské múzeum Topoľčany 
odbor: geológia 
počet návštevníkov: 195 
 
 
Výstava skamenelín a paleontologického materiálu zo zbierky ZSM - externá 
 
Mikuláš Schneider Trnavský 
(expozícia pre ZUŠ) 
vernisáž: iba sprístupnenie  
kurátor:  PaedDr. S. Jurčová, Mgr. L. Duchoňová 
miesto konania: Základná umelecká škola Mikuláša Schneidra Trnavského 
odbor: muzikológia 
počet návštevníkov: 590 
 
Vernisáže 
 
Veronika Bahnová (21.5.2020 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 30 
Vernisáž výstavy z celoživotného diela Veroniky Bahnovej - fotografky 
a neprofesionálnej autorky z Trnavy, ktorá sa venuje aj výtvarnému umeniu. Ako 
fotografka býva pravidelne oceňovaná na neprofesionalnej súťažnej výstave Trnavský 
objektív.  
 
Salón – 30 rokov ZVUZS 1990 – 2020 
(9.7.2020 o 17,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 65 
Vernisáž jubilejnej výstavy ZVUZS. V roku 2020 oslávilo združenie 30 rokov od svojho 
vzniku v roku 1990. Na výstave sa predstavilo 43 autorov s takmer 120 dielami. 
Západoslovenské múzeum hostí výstavy ZVUZS už viac než dve desaťročia.  
 
DOBRO – dvorana slávy (20.8.2020 o 15,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 68 
Vernisáž reinštalovanej expozície venovanej 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. 
 
Martin Machaj: Creative Creatures (24.9.2020 o 16,00 h.) 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 62 



 

 

 

Vernisáž výstavy fotografa - unikátne zábery zo života extrémne žijúcich izolovaných 
kmeňov vo svete zachytil fotograf v jedinečných portrétoch. Spoluprácou umeleckého 
fotografa a etnografky Kataríny Slobodovej Novákovej vznikol tento, na Slovensku 
ojedinelý projekt - ako most medzi kultúrou a kreativitou ukrytými uprostred prírody 
a medzi multikultúrnym svetom 
 
Bradlan – 90 rokov (9.10.2020 o 15,00)  
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
počet návštevníkov: 30 
Vernisáž výstavy o histórii pôvodne robotníckeho mužského spevokolu Bradlan k 90. 
výročiu založenia. Jeho história sa začala písať 30. mája 1930 v hostinci Starej 
strelnice. Vystavené sú tablá, diplomy, fotografie a významné ocenenia zboru. 
 
Koncerty a festivaly 
 
Podvečer v Kostole Nanebovzatia Panny Márie – koncert Stanislava Šurina 
 
(10.7.2020 o 18,00) 
organizátor: Západoslovenské múzeum v Trnave 
miesto realizácie: Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie v ZSM 
výstup: nie 
počet návštevníkov: 70 
 
Mimoriadna návšteva Kostola Nanebovzatia 
Panny Márie s krátkou históriou stavby 
a koncertom trnavského organistu Stanislava Šurina na malom organe z 18. storočia. 
 
Vínny deň v múzeu – koncert skupiny 
Vrbovské vŕby 
(11.9.2020 o 16,00) 
organizátor: ZSM 
miesto realizácie: nádvorie a pivnica ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 58 
 
Komentovaná prezentácia Vinohradnícke 
symboly na ľudovej keramike v zbierkach ZSM 
spojená s ochutnávkou vín Vinárstva Dobrý pocit. Hudobný koncert – Karpatské 
chrbáty. 
 



 

 

 

Dobro – dvorana slávy  
– Dobro session - Bonza Radványiho a Milana 
Benkoviča 
- koncert na vernisáži  
(20.8.2020 o 15,00) 
organizátor: ZSM 
miesto realizácie: nádvorie Domu hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského 
výstup: - 
počet návštevníkov: 65 
 
Malý koncert pri príležitosti vernisáže expozície Dobro – dvorana slávy predstavil gitaru 
dobro v podaní hudobníkov Bonza Radványiho a Milana Benkoviča na nádvorí Domu 
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. 
 
Etnofilm Čadca – postfestivalová 
prezentácia filmov 
(28.8.2020 od 19,00 do 24,00) 
organizátor: ZSM, Etnofilm Čadca 
miesto realizácie: Átrium ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 76 
 
Postfestivalová prezentácia filmov z festivalu 
Etnofilm Čadca 2019 – predstavenie piatich 
vybraných filmov v netradičnom prostredí múzejného átria pod holým nebom. 
 
Ostatné 
 
Hector – rytierske zápasy v záhrade ZsM 
(13. 6. 2020, 27. – 28. 6. 2020, 4.- 5. 7. 2020) – 
podujatie v spolupráci 
organizátor: Agentúra Hector a Západoslovenské 
múzeum v Trnave 
miesto realizácie: záhrady Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -  
počet návštevníkov: 675 
 
 
Netradičná spolupráca agentúry Hector so Západoslovenským múzeom v Trnave na 
organizované historických predstavební rytierskych zápasov a ohňovej šou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Deň zdravia – zdravotnícky deň v záhrade 
ZsM 
(22.9.2020) – podujatie v spolupráci 
organizátor: TTSK a Západoslovenské múzeum 
v Trnave 
miesto realizácie: záhrady Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -  
počet návštevníkov: 185 
 
Deň zdravia – podujatie pre stredoškolákov 
organizuje každoročne TTSK na precvičenie vedomostí o poskytovaní prvej pomoci 
formou súťaže stredoškolských družstiev – tentokrát v záhrade ZSM 
 
 
Noc múzeí a galérií 2020  – podujatie 
v online priestore 
(14. 11. 2020) 
Organizátor: Západoslovenské múzeum 
v Trnave, Mgr. A. Vlčková 
Miesto realizácie: facebooková stránka 
Západoslovenského múzea 
Výstup: prezentácia online  
Počet návštevníkov: 459 
Krehké svety, maľby na skle v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2787467434907520 
(2020-11-14) 

 

Tradičné podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí a galérií – v roku 2020 presunuté 
z mája na termín 14. 11. 2020 sa uskutočnilo v online priestore pre nepriaznivé 
pandemické okolnosti. Program: 17,00 - Krehké svety – online prezentácia malieb na 
skle zo zbierok ZSM, 18,00 - Krehké svety – maľby na skle – článok o autoroch 
a motívoch malieb na skle v zbierkach ZSM, 19,00 - Panna Mária – jeden z častých 
motívov malieb na skle. Omaľovánka pre deti na stiahnutie (farebná predloha 
a obrysový obrázok na vyfarbenie) 
 
Vínny deň v múzeu  
(11. 9. 2020 o 16,00) 
Západoslovenské múzeum v Trnave, Mgr. A. 
Vlčková 
miesto realizácie: nádvorie a pivnica ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 58 
 
 
Komentovaná prezentácia Mgr. Anety Vlčkovej 
Vinohradnícke symboly na ľudovej keramike v zbierkach ZSM spojená s ochutnávkou 
vín Vinárstva Dobrý pocit sprevádzaná hudbou skupiny Vrbovské vŕby. 
 
 

https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2787467434907520


 

 

 

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 
 - názov školy, z ktorej sú poslucháči, stručný popis (realizátor) 
 Trnavská univerzita – FFTU, katedra archeológie – Tadeáš Macko – stážista 

archeológa ZsM (Mgr. Andrej Sabov) 
 Folklórna skupina Podhoranka z Kočína-Lančára - konzultácie pre tvorcov ľudovo-

umeleckej výroby a folklórne súbory pri výrobe mužských súkenných kabátikov 
(Mgr. A. Vlčková)  

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra etnológie a folkloristiky - 
metodická pomoc pri príprave diplomovej práce zameranej na mužské súkenné 
nohavice (Mgr. A. Vlčková)  

 
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 
 
 Zlatá výšivka v okolí Trnavy (17.06.2020) 

- prednáška 
prednášajúci: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Balneologické múzeum v 

Piešťanoch 

počet účastníkov: 30 
 

 

Popis: Prednáška spojená s prezentáciou 

na tému zlatá výšivka v okolí Trnavy ako sprievodné podujatie k výstave 

Balneologického múzea Výšivka v okolí Piešťan a Trnavy. 

 
 Zlatá výšivka v okolí Trnavy (26.07.2020) 

- prednáška 
prednášajúci: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Kultúrno-osvetové 

stredisko v Bučanoch  

počet účastníkov: 40 

 

 

Popis: Prednáška spojená s prezentáciou 

na tému zlatá výšivka v okolí Trnavy za účelom poznávania a udržovania 

tradičnej odevnej kultúry regiónu.  
 

 Vinohradnícke symboly na ľudovej 
keramike zo zbierky ZsM v Trnave – 
prednáška (11.09.2020) 
prednášajúci: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum 
v Trnave  
počet účastníkov: 30 

 

Popis: Prednáška spojená s prezentáciou na 

tému vinohradnícke symboly na ľudovej keramike ako súčasť podujatia Vínny 

deň v múzeu organizovanému počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Podvečer v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie - prednáška (10.7.2020 o 18,00) 

prednášajúci: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: ZsM – Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie 
počet účastníkov: 70 

 
Mimoriadna návšteva Kostola Nanebovzatia 
Panny Márie s prednáškou Mgr. Lucie 
Duchoňovej o histórii stavby kostola a kláštora a histórii klarisiek v Trnave. 

 
 Návšteva v Kostole Nanebovzatia Panny 

Márie 
(9.8.2020 o 17,00),  Prednáška v rámci 
podujatia Potulky Malým Rímom 
prednášajúci: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: ZsM – priestory bývalého 
kláštora a Kostol Nanebovzatia Panny Márie 
počet účastníkov: 55 
 
Prednáška venovaná histórii stavby kostola 
a kláštora klarisiek v Trnave s prehliadkou priestorov identifikovaných ako 
kláštorné, prehliadkou expozície Klarisky v Trnave a Kostola Nanebovzatia Panny 
Márie. 

 
 Názov: William Schiffer – sochár a medailér 

(26.8.2020 o 11,00)  
Prednáška v rámci spomienkového podujatia 
k 100. výročiu narodenia umelca 
prednášajúci: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: ZsM – Múzeum knižnej 
kultúry 
počet účastníkov: 58 
 
 
Prednáška s prehliadkou expozície William Schiffer – sochár a medailér v Múzeu 
knižnej kultúry pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca. Uvedenie novej 
medaily k podujatiu realizovanej Slovenskou numizmatickou spoločnosťou, 
odovzdanie jedného exempláru z limitovanej edície do zbierky ZSM. 

 
 Luxemburgovci v Uhorsku a v Trnave – 

prednáška (03.09.2020) 
prednášajúci:  
PhDr. Daniela Dvořáková, Dr.Sc. 
miesto realizácie: Západoslovenské 
múzeum v Trnave  
počet účastníkov: 65 

 

Prednáška o kráľovskom rode 

Luxemburgovcov, najmä o vláde kráľa 



 

 

 

Žigmunda Luxemburského a jeho manželky Barbory, ktorého rozhodnutia 

a nariadenia mali dopad na rozmach a prosperitu Trnavy. 

 
 Názov: Prechádzka po Oláhovom 

seminári  
Prednáška (8.9.2020 o 16,00)  
prednášajúci: Mgr. Milan Ševčík a PaedDr. 
Simona Jurčová 
miesto realizácie: : ZsM – Múzeum knižnej 
kultúry – Oláhov seminár 
počet účastníkov: 37 
 
Prechádzka po Oláhovom seminári bolo 
podujatie v rámci DEKD 2020, ktorých témou bolo „Minulosť vzdeláva“. 
Návšteva budovy, ktorá bola sídlom prvej vyššej vzdelávacej inštitúcie v Trnave, 
ktorú dal postaviť Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1566. Vo 
výstavných priestoroch prízemia sprevádzal Mgr. Milan Ševčík a v expozícii na 
poschodí PaedDr. Simona Jurčová. Účastníci navštívili aj záhradu Múzea knižnej 
kultúry. 

 
 Názov: Mikuláš Schneider Trnavský 

a Trnava 
(13. 9. 2020 o 16,30) 
Prednáška v rámci podujatia Potulky malým 
Rímom 
prednášajúci: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: ZsM – Dom hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského 
počet účastníkov: 29 
 
V rámci tradičného podujatia Mesta Trnava 
Potulky malým Rímom sprevádzala po Dome hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského historička Lucia Duchoňová, predstavila bohatú históriu meštianskeho 
domu od stredoveku, jeho úlohu v Bethlenovských povstaniach, keď sa v ňom 
ukrývala kráľovská koruna Uhorska, cez obdobie klasicizmu, ktoré v miestnosti na 
poschodí zanechalo iluzívnu maľbu až po novovek, kedy bol v dome služobný byt 
hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho rodiny. 
 

Komentované prehliadky k výstavám 
 

 Skameneliny sveta, 18.5.2019 o 17,30 h., počet účastníkov 45, RNDr. M. 
Hornáček 

 Trnavské fotoateliéry – prednáška, komentovaný sprievod výstavou, 14.1.2020, 
SŠE, počet účastníkov 25, PaedDr. S. Jurčová 

 Trnavské fotoateliéry – prednáška, komentovaný sprievod výstavou, 15.1.2020, 
Klub dôchodcov, počet účastníkov 20, PaedDr. S. Jurčová 

 Ako sa kedysi pracovalo vo fotoateliéri, 20.2.2020 o 17,00 h., počet účastníkov 8, 
Tomáš Vlček 

 Ako sa kedysi pracovalo vo fotoateliéri, 5.3.2020 o 17,00 h., počet účastníkov 9, 
Tomáš Vlček 



 

 

 

 Šestnáste storočie slovom a obrazom, 21.1.2020 o 10.00, počet účastníkov 10, 
Mgr. M. Ševčík 

 Šestnáste storočie slovom a obrazom, 29.1.2020 o 10.00, počet účastníkov 19, 
Mgr. M. Ševčík 

 Klarisky v Trnave a prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, 10.7.2020 
o 18,00 h., počet účastníkov 70, Mgr. L. Duchoňová 

 Klarisky v Trnave a prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, cyklus Potulky 
Malým Rímom, 10.8.2020 o 17,00 h., počet účastníkov 55, Mgr. L. Duchoňová 

 Mikuláš Schneider Trnavský a prehliadka expozície v Dome hudby, cyklus 
Potulky Malým Rímom, 13.9.2020 o 16,30 h., počet účastníkov 29, Mgr. L. 
Duchoňová 

 Spomienka na Williama Schiffera - komentovaná prehliadka expozície pri 
príležitosti 100. výročia jeho narodenia, 26.8.2020, počet účastníkov 58, PaedDr. 
Simona Jurčová 

 Prechádzka po Oláhovom seminári - komentovaná prehliadka výstavy Slováci, 
píšte po slovensky!, v rámci programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 
8.9.2020 o 11.00, počet účastníkov 37 , kurátor Mgr. Milan Ševčík 

 Prechádzka po Oláhovom seminári - komentovaná prehliadka expozície Wiliama 
Schiffera, v rámci programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 8.9.2020 
o 11.00, počet účastníkov 37, PaedDr. Simona Jurčová 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Padli, aby sme my žili. Trnavská posádka v SNP (21.01.2020) 

prednášajúci: Mgr. L. Duchoňová 
miesto realizácie: výstava Padli, aby sme my žili. Trnavská posádka v SNP 
počet účastníkov: 18 
Prehliadka výstavy Padli, aby sme my žili. Trnavská posádka v SNP komentovaná 
autorkou Mgr. L. Duchoňovou ako otvorená vyučovacia hodina pre stredoškolákov 

 
 Trnavské fotoateliéry (14.1.2020) 

prednášajúci: PaedDr. S. Jurčová 
miesto realizácie: výstava Trnavské fotoateliéry 
počet účastníkov: 25 
komentovaný sprievod výstavou Trnavské fotoateliéry pre stredoškolákov zo  
Strednej školy elektrotechnickej v Trnave 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Týždenný kurz háčkovania (21. – 24.7.2020, denne 15,00 – 16,45 h.), individuálne 

TD, počet účastníkov xxxx 
 Obrázky maľované slnkom -kurz kyanotypie – historickej fotografickej techniky 

(5.8.2020 o 14,00 h.) individuálne TD, počet účastníkov  
 Obrázky maľované slnkom -kurz kyanotypie - historickej fotografickej techniky 

(6.8.2020 o 14,00 h.) individuálne TD, počet účastníkov  
 Kurz maľby na hodváb (25.7.2020 o 14,00 h.), individuálne TD, počet účastníkov 
 Záložka do knihy - výtvarná dielňa (9.7.2020, Florišová), ZŠ Kubinu,  počet 

účastníkov 41 
 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (25.6.2020, Brímusová) ZŠ Majcichov, počet 

účastníkov 15  



 

 

 

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (7.7.2020, Brímusová) ZŠ Kubinu, počet 
účastníkov 41  

 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (9.7.2020, Brímusová) ZŠ školský klub Kubinu, 
počet účastníkov 42 

 Malí rytieri – dielňa, (30.7.2020, Brímusová), individuálni, počet účastníkov 3 
 Malí rytieri – dielňa, (31.7.2020, Brímusová), individuálni, počet účastníkov 6 
 Malí rytieri – dielňa, (4.8.2020, Brímusová), individuálni, počet účastníkov 2 
 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (4.8.2020, Brímusová) ZŠ školský klub Kubinu, 

počet účastníkov 15 
 Malí rytieri – dielňa, (5.8.2020, Brímusová), individuálni, počet účastníkov 2 
 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (13.8.2020, Brímusová) Detský klub, počet 

účastníkov 18 
 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (21.8.2020, Brímusová) Detský klub, počet 

účastníkov 16 
 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (21.8.2020, Brímusová) Detský klub, počet 

účastníkov 18 
 Malí rytieri – dielňa, (21.8.2020, Brímusová), individuálni, počet účastníkov 4 
 Pravek to bol vek! - výtvarná dielňa (25.8.2020, Brímusová) Detský klub, počet 

účastníkov 17 
 

Špecializované akcie 
 

Škola ľudových remesiel (22.2.2020) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 15 
 
Kurz maľby na hodváb pod vedením 
Tatiany Florišovej 
 
 
 
Škola ľudových remesiel (27.6.2020) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 15 
 
Kurz tkania na doštičke a krosnách pod 
vedením Evy Švorcovej 
 
 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZSM za rok 2020 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

sedemročná 2018 2025 

 
V roku 2020 nebola ukončená žiadna čiastková revízia zbierkového fondu; revízia 
zbierky keramiky, skla a porcelánu, ktorá mala byť pôvodne ukončená v decembri 
2020, bola na žiadosť revíznej komisie (VL č. 665/2020/41 zo dňa 27. 10. 2020) 
vedením ZSM predĺžená do decembra 2021. Dôvodom je pandemická situácia a s ňou 
súvisiace obmedzenia. 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 0 
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 2020 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Tríbečské 
múzeum v 
Topoľčanoch 

5.3.2020 29.6.2020 výstava 64 

Vlastivedné 
múzeum v 
Hlohovci 

29.6.2020 30.9.2020 výstava 64 

SNM - Hudobné 
múzeum  

1.1.2020 
31.8. 
2020 

výstava 1 

Východosloven-
ské múzeum v 
Košiciach 

16.7.2020 18.9.2020 výstava 4 

SNM – Historické 
múzeum 

1.10.2020 1.10.2021 výstava 4 

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 

- - - - - 

 27.1.2020 31.1.2021 reštaurovanie  7 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Občianske 
združenie 
ŠUPKA 

Bratislava 

SPOLU 423 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZSM za rok 2020 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Dobro – dvorana 
slávy 

Mesto Trnava 1.6.2005 – 
na dobu 
neurčitú 

5 Dve gitary, dve púzdra, remeň 

Príroda Malých 
Karpát 

RNDr. Miroslav 
Hornáček 

15.3.2016-
31.12.202
1 

21 
Geologický materiál 

Z dejín tehly 
a tehliarstva 
trnavského 
regiónu 

Slovenské národné 
múzeum 

26.4.2018- 
31.12.202
1 

13 

Archeologický materiál 

Trnavská 
posádka v SNP 

Vlastivedné 
múzeum v Hlohovci 

4.7.2019 – 
15.3.2021 

5 
Historické zbrane 

Trnavská 
posádka v SNP 

Vlastivedné 
múzeum v Galante 

8.7.2019 – 
6.7.2020 

9 
Historické zbrane, fotografie, 
dokumenty 

Trnavská 
posádka v SNP 

Balneologické 
múzeum v 
Piešťanoch 

7.8.2019 – 
15.3.2021 17 

Historické zbrane, vojenské 
uniformy, sumky, batohy 

Trnavská 
posádka v SNP 

Záhorské múzeum v 
Skalici 

9.8.2019 – 
15.3.2021 

12 
Historické dokumenty, letáky, 
hlásenia 

Svet minerálov RNDr. Miroslav 
Hornáček 

13.3.2020- 
28.2.2021 

3 
Geologický materiál 

Trnava a okolie 
v dobe rímskej 

Vlastivedné 
múzeum v Hlohovci 

5.11.2020- 
30.6.2021 

76 
Archeologický materiál 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZSM za rok 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí 2 Slovenská národná knižnica, 
Martin 

2.200 

SPOLU 2  2.200 

 
 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZSM v roku 2020 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2020 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 



 

 

 

Archeológia 13.160 40 12970 14,74 - 

Botanika 17.412 - 17226 19,58 - 

Geológia 20.364 37 4211 4,79 1578 

História a národopis 43.681 397 17527 19,92 5475 

Historický knižný 
fond 

14.502 280 14502 16,48 - 

Numizmatika 17.150 - 17146 19,48 726 

Zoológia 46.262 - 4415 5,01 65 

SPOLU 172.531 754 87.997 100 7.844 

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZSM v roku 2020 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

2.3.2020 13 5.550 - - 

25.6.2020 110 4.891 - - 

8.9.2020 5 2.310 - - 

26.11.2020 279 8.140 - - 

SPOLU 407 20.891 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

6 

Krajský pamiatkový úrad v 
Trnave 

Archeologický výskum 

Malokarpatské múzeum v 
Pezinku 

Archeologický výskum 

Slovenská národná galéria 
v Bratislave 

Výskumná úloha – turecké 
motívy v zbierkach múzeí  

Škola umeleckého 
priemyslu Josefa Vydru v 
Bratislave 

Konzervovanie plastík v rámci 
ročníkových a maturitných 
prác študentov 

Trnavské osvetové 
stredisko 

Výstavy, podujatia (Hollého 
pamätník) 

OZ Risko + OZ Kubík spolupráca na vydaní tlače - 
Kalendár 2021 

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: 270,- € 
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. 

 
 Národopisná spoločnosť Slovenska 

výška členského: - 
Dôvod členstva: spolupráca pri prezentačnej, výstavnej, výskumnej a edičnej 
činnosti. Vydanie publikácie o živote a diele trnavského rodáka Štefana Cyrila 
Parráka 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 
 Svet minerálov (15.5. – 31.12.2020) 

kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Nová geologická výstava prezentuje 
minerály podľa mineralogického systému, 
ktorý je vybudovaný na základe 
chemického zloženia. Prezentované sú 
skupiny: prvky, sírniky, halovce, kysličníky a kyslíkaté soli. K výstave je možné 
objednať odborný výklad (prehliadku komentovanú autorom). 



 

 

 

 
 SALÓN – 30 rokov ZVUZS 1990 – 2020 

(9.7. – 30.8.2020) 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg (vydal 
ZVUZS) 
 
Výstava v spolupráci s SFVU a ZVUZS. 
Bienále tvorby členov Združenia 
výtvarných umelcov západného Slovenska k 30. výročiu existencie. 
 

 Dobro – dvorana slávy (21.5. - 30.6.2020) 
kurátorky: Mgr. Lucia Duchoňová, PaedDr. 
Simona Jurčová 
miesto realizácie: Dom hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 
výstup: pozvánka, plagát, sprievodca 
 
Reinštalácia expozície v novom priestore 
na poschodí Domu hudby – venované 
Johnovi Dopyerovi, rezofonickej gitare 
Dobro a hudobnému festivalu Dobrofest 
Trnava 
 

 Bradlan – 90 rokov (9.10.  – 31.12. 2020)  
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Výstava k 90. výročiu mužského 
speváckeho zboru Bradlan, pripomenutie 
jeho histórie, úspechov a ocenení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vedecká alebo umelecká monografia  
 Trnavské fotoateliéry 

autor: PaedDr. Simona Jurčová 
vydavateľ:Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: Kon-press Trnava 
ISBN / ISSN: 978-80-89981-12-0 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 500 ks 
formát: B4 
väzba: šitá pevná 
rozsah: 150 strán 
reprodukcie: 305 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
V zbierkach ZsM sa nachádzajú fotografie, ktoré sa stali predmetom dlhoročného 
vedeckého výskumu a v čiastkových výstupoch boli publikované závery 
z výskumu trnavských fotoateliérov v rokoch 1860 – 1950. Výsledky výskumu 
z rokov 2014 – 2018 sa stali podkladom k vydaniu monografie Trnavské 
fotoateliéry. 

 
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  
 BOCÁNOVÁ, Martina: Magické slová, byliny a racionálna etnomedicína na Bošáci 

vo svetle archívnych materiálov z 19. storočia : doktori sú od nemoce a baby od 
ďábelských činov ... / In: Slovácko 2019. Roč. 61 / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - 
Uherské Hradiště : Slovácké muzem, 2020. ISBN 978-80-87671-40-5. – ISSN 
0583-5569, s. 37-49. [Bocánová Martina (100%)] 

 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 BOCÁNOVÁ, Martina: Mlynár - postavenie a symbol v ľudovej kultúre na 

Slovensku.  
In: Kolo, kolo mlynské... K dejinám mlynov a mlynárskeho remesla na západnom 
Slovensku: zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckého kolokvia / 

https://ucm.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=113394&pageId=resultform
https://ucm.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=118065&pageId=resultform
https://ucm.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=118065&pageId=resultform


 

 

 

Zuzana Lopatková (ed.) ; recenzenti Mária Kohútová, Ivana Červenková. - Trnava 
: Filozofická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0200-7, s. 26-27. 
[Bocánová Martina (100%)] 

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Pamätné dokumenty z veže Kostola Nanebovzatia Panny 

Márie v Trnave. Historická analýza a rozbor archiválií. In: Zborník 
Západoslovenského múzea v Trnave 2020. Trnava : Trnavský samosprávny kraj ;  
Západoslovenské múzeum v Trnave, 2020. ISBN: 978-80-85556-27-8, s. 5–39. 

 HARŠÁNYOVÁ, Katarína: Monitoring netopierov (chiroptera) na území Trnavskej 
pahorkatiny. In: Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2020. Trnava : 
Trnavský samosprávny kraj ; Západoslovenské múzeum v Trnave, 2020. ISBN: 
978-80-85556-27-8, s. 112–118. 

 JURČOVÁ, Simona: Kamenné predmety v zbierke Západoslovenského múzea 
v Trnave. In: Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2020. Trnava : 
Trnavský samosprávny kraj ; Západoslovenské múzeum v Trnave, 2020. ISBN: 
978-80-85556-27-8, s. 40–67. 

 SABOV, Andrej: Nové a staršie nepublikované nálezy zo staršej doby rímskej 
z okolia Trnavy. Príspevok k poznaniu staršej doby rímskej v okolí Malých Karpát 
a v severnej časti trnavskej tabule. In: Zborník Západoslovenského múzea 
v Trnave 2020. Trnava : Trnavský samosprávny kraj ; Západoslovenské múzeum 
v Trnave, 2020. ISBN 978-80-85556-27-8, s. 101-111.  

 ŠEVČÍK, Milan: Grafická tvorba Ľudovíta Leopolda Fullu a jeho exlibrisy v 
zbierkach Západoslovenského múzea. In: Zborník Západoslovenského múzea v 
Trnave 2020. Trnava : Trnavský samosprávny kraj ; Západoslovenské múzeum, 
2020. ISBN 978-80-85556-27-8, s. 86-100. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Západoslovenská skupina malieb na skle v zbierkovom fonde 
Západoslovenského múzea v Trnave. In: Zborník Západoslovenského múzea v 
Trnave 2020. Trnava : Trnavský samosprávny kraj ; Západoslovenské múzeum 
v Trnave, 2020. ISBN 978-80-85556-27-8, s. 68-85. 

 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
 Geologický výskum, prieskum, zber a dokumentácia geologických lokalít na 

západnom Slovensku 
realizátor/autor: RNDr. M. Hornáček 
odbor: geológia 
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 
odbor: geológia 
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 
 

 Názov výskumnej úlohy: Maľby na skle v zbierkach Západoslovenského múzea 
v Trnave 
realizátor/autor: Mgr. Aneta Vlčková 
odbor: etnológia 

plánovaný výstup: výstava, katalóg, príspevky v odborných a populárnych 

periodikách 

rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2020 - december 2021 
Spracovanie, digitalizácia a vedecké zhodnotenie múzejnej zbierky malieb na 

skle, ich následné prezentovanie verejnosti formou výstavy, katalógu a 

príspevkov.  

 

 Názov výskumnej úlohy: Spracovanie archiválií týkajúcich sa Trnavy v zbierkovom 
fonde ZsM 
realizátor / autor: Mgr. Lucia Duchoňová 
odbor: história 
plánovaný výstup: odborný článok v domácom odbornom periodiku  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: priebežne, od januára 2019 – 
december 2020 
Fotodokumentácia a odborné spracovanie archívnych dokumentov nájdených 
v bani (guli) na veži Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Trnave, bývalom 
kláštornom kostole rádu sestier sv. Kláry.  
 

 Názov výskumnej úlohy: Štefan Cyril Parrák 
realizátor / autor: PhDr. Martina Bocánová, PhD., PaedDr. Simona Jurčová, Mgr. 
Lucia Duchoňová, Mgr. Aneta Vlčková, Mgr. Andrej Sabov 
odbor: história, etnológia, archeológia 
plánovaný výstup: monografia (financovaná  z prostriedkov FPU) 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: januára 2020 – jún 2021 
Výskumná úloha je zameraná na život a dielo Š. C. Parráka, ktorý bol významnou 
osobnosťou Trnavy, ale jeho dosah je možné vnímať aj v nadregionálnom 
rozsahu. Prínosom spracovania témy je sprístupnenie archívnych materiálov, 
ktoré doteraz neboli skúmané a ich obsahy zverejnené. Práca bude súčasťou 
monografie, ktorú vydáva ZSM v roku 2021. 
 

 Názov výskumnej úlohy: História obce Brestovany 
realizátor / autor: Mgr. Lucia Duchoňová, PhDr. Martina Bocánová, PhD., Mgr. 
Andrej Sabov 
odbor: história, etnografia, archeológia 
plánovaný výstup: monografia obce  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: priebežne, od januára 2020 – 
december 2022 
História obce Brestovany na základe archeologických výskumov, zachovanej 
duchovnej a hmotnej ľudovej kultúry a dochovaných archívnych dokumentov. 

 



 

 

 

 Názov výskumnej úlohy: Trnava a okolie v dobe rímskej 
realizátor / autor: Mgr. Andrej Sabov 
odbor: archeológia 
plánovaný výstup: odborná monografia, čiastkové odborné štúdie 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: priebežne, od januára 2018 – 
december 2025 
Prieskum archeologických lokalít s cieľom záchrany a dokumentácie 
archeologických nálezov, priebežné dopĺňanie poznatkov o historickom vývoji 
Trnavy v dobe rímskej. 
 

 Názov výskumnej úlohy: Žitný ostrov v dobe rímskej 
realizátor / autor: Mgr. Andrej Sabov 
odbor: archeológia 
plánovaný výstup: odborná monografia, čiastkové odborné štúdie 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: priebežne, od januára 2018 – 
december 2025 
Prieskum archeologických lokalít na Žitnom ostrove s cieľom záchrany 
a dokumentácie archeologických nálezov, priebežné dopĺňanie poznatkov 
o historickom vývoji Žitného ostrova v dobe rímskej. 
 

 Názov výskumnej úlohy: Archeologické výskumy v Trnavskom kraji 
realizátor / autor: Mgr. Andrej Sabov 
odbor: archeológia 

      plánovaný výstup: výskumné dokumentácie, odborné články 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: priebežne 
Prieskum archeologických lokalít v Trnavskom kraji s cieľom záchrany 
a dokumentácie archeologických nálezov, priebežné dopĺňanie poznatkov 
o historickom vývoji na Trnavsku. 

 
 Názov výskumnej úlohy: Exlibrisy v historickej knižnici ZsM 

realizátor/autor: Mgr. Milan Ševčík 
odbor: história 
plánovaný výstup: odborný článok v zborníku múzea 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2014 – december 2021 
Výskum zbierky exlibrisov v historickej knižnici ZsM. Vo fonde historickej knižnice 
sa nachádza okolo 2000 kusov exlibrisov zo zbierky Borisa Bálenta. 
 

 Názov výskumnej úlohy: Bibliografické súpisy slovenských tlačiarní 
realizátor/autor: Mgr. M. Ševčík 
plánovaný výstup: odborný článok v zborníku múzea  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2016 – december 2021 
Výskum slovenských tlačí, súpisov a produkcií slovenských tlačiarní. 
 

 Názov výskumnej úlohy: Kamenné artefakty v umeleckej zbierke ZSM 
realizátor/autor: PaedDr. S. Jurčová 
odbor: história 
plánovaný výstup: odborný článok v zborníku múzea  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2020 – august 2020 
Výskum a fontés kamenných artefaktov v umeleckej zbierke ZsM. 
 



 

 

 

 Názov výskumnej úlohy: Písomná pozostalosť Ľ. Riznera – LA SNK v Martine. 
Záznamy obradov, zvykov a poverového rozprávania, ktoré zaznamenal v druhej 
polovici 19.  storočia počas pobytu na Bošáci.  
realizátor / autor: PhDr. Martina Bocánová, PhD. 
odbor: etnológia 
plánovaný výstup: vedecké štúdie, publikácia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 – 2022 
V Literárnovednom ústave v Slovenskej národnej knižnici v Martine sa nachádza 
písomná pozostalosť Ľ. Riznera. Ide o záznamy poverového rozprávania, zvykov 
a tradícií, ktoré sa viažu na rodinný a výročný obradový cyklus. Ide o unikátne 
archívne zdroje, ktoré doposiaľ neboli publikované ani samotným Ľ. Riznerom. 
Doposiaľ som spracovala materiál, ktorý sa viazal na ľudové liečenie. Štúdia bola 
uverejnená v zahraničnom recenzovanom zborníku a tiež boli informácie 
prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii v Uherskom Hradišti – Léčení 
a léčitelství v lidové tradici.  

 
 Názov výskumnej úlohy: Kopánka – Execír. Dejiny mestskej štvrte. 

realizátor / autor: PhDr. Martina Bocánová, PhD. 
odbor: etnológia 
plánovaný výstup: monografia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021 
Výskumná úloha spočíva v príprave druhého rozšíreného vydania publikácie 
zameranej na dejiny mestskej štvrte Kopánka. Vedecké bádanie v tejto oblasti 
pokračuje kontinuálne päť rokov. Príspevky k tejto téme odzneli od roku 2015 na 
viacerých medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách, taktiež boli 
publikované viaceré štúdie doma i v zahraničí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.zsmuzeum.sk  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2012/2020 
 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 ZSM za rok 2020 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

6939 9870 46,82 3,08 00:01:55 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum 
 
Instagram 
- 
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Mestská televízia Trnava – regionálna televízia 
 Televízia VEGA – regionálna televízia 
 Trnavské rádio – regionálne rádio 
 RTVS – slovenské rádio 
 Trnava 24 – internetové médium 
 Trnavský hlas -  – internetové médium 
 Trnava live  – internetové médium 
 My Trnava -  – internetové médium 
 Trnavský kraj zážitkov  – internetové médium 
 Domesta  – internetové médium 
  

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 

http://www.zsmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/?eid=ARBO1cSAUdYUoLPu8RyZU-3Lhf-_UXWCfYA1zNzlcMnnOkiqa8JrnzS-heA3O8g-Jib89cpMC_V5VoRk


 

 

 

 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  

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

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

Svet minerálov, výstava Slov. 51/E 6/E - 1 
Salón – 30 rokov ZVUZS, výstava Slov. 51/E 6/E 1 1 
Martin Machaj: Creative Creatures, výstava 

 
Slov. 

51/E 6/E 
- 1 

Dobro – dvorana slávy - expozícia Slov. 51/E 6/E - 1 
Bradlan – 90 rokov, výstava Slov. 51/E 6/E - 1 
Ako sa kedysi pracovalo vo fotoateliéri 
20.2.2020, kurz 

Slov. 
- 10/E 

- 1 

Ako sa kedysi pracovalo vo fotoateliéri 
5.3.2020, kurz 

Slov. 
- 10/E 

- 1 

Podvečer v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie s organovým koncertom 10.7.2020- 
prednáška a koncert 

Slov. 
51/E 10/E 

- 1 

ŠĽR – kurz maľby na hodváb 22.2.2020 Slov. 51/E 6/E - 1 
ŠĽR - Kurz tkania na kartičkách a stave 
27.6.2020 

Slov. 
51/E 6/E 

- 1 

Kurz maľby na hodváb 25.7.2020 Slov. - 10/E - 1 
Obrázky maľované slnkom 5. - 6. 8. 2020 - 
kurzy 

Slov. 
- 10/E 

- 1 

Etnofilm Čadca 28.8.2020 – kino pod šírym 
nebom 

Slov. 
- 6/E 

- 1 

Luxemburgovci v Uhorsku a v Trnave 
3.9.2020, prednáška 

Slov. 
- 10/E 

- 1 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – 
Prechádzka po Oláhovom seminári 8. 9. 
2020, prednáška 

Slov. 
51/E 6/E 

- 1 

Týždenný kurz háčkovania 21. – 24. 7. 2020 Slov. - 10/E - 1 
Spomienka na Williama Schiffera 26.8.2020, 
komentovaný sprievod expozíciou 

Slov. 
51/E 6/E 

- 1 

Vínny deň v múzeu 11.9.2020, podujatie Slov. 51/E 6/E - 1 
Noc múzeí a galérií 2020 14.11. 2020, 
podujatie 

Slov. 
51/E 6/E 

- 1 

Malí rytieri – dielne 2020 Slov. 51/E 6/E - 1 
Program spolupráce so školou 2020, dielne Slov. - 20/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.) 
 
Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením. 
autor: Simona Jurčová 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave,  
Fond na podporu 
umenia 
tlač: KON-PRESS, s. r. o. 
ISBN / ISSN: 978-80-89981-12-0 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 500 
formát: B4 
väzba: V2 
rozsah: 150 strán 
reprodukcie: 310 farebných reprodukcií 
 
Publikácia Trnavské fotoateliéry je výsledkom systematickej 
vedecko-výskumnej činnosti trnavských fotografov a fotoateliérov v rokoch 2014 - 
2018. Základom výskumu bola zbierka historických fotografií, pohľadníc a albumov vo 
fonde Západoslovenského múzea v Trnave. Doplnkovým výskumným materiálom boli 
súkromné archívy Trnavčanov. 
 
Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska. 1. 
vydanie, 11/2020 
Špeciálna edícia pre ZSM v Trnave 
autor: Martin Kmeť a kolektív 
vydavateľ: CBS spol, s. r. o., Kynceľová 54,  
Banská Bystrica 
tlač: Nikara Krupina 
ISBN / ISSN: 978-80-8144-279-7 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský, anglický 
náklad: 210 kusov 
formát: B5 
väzba: V8 
rozsah: 135 strán 
reprodukcie: 650 farebných a 2 čiernobiele fotografie 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2020 
autor: Lucia Duchoňová, Andrej Sabov, Milan Ševčík,  
Aneta Vlčková, Simona Jurčová, Katarína Haršányová, 
Pavol Markech 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské 
múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS, Trnava 
ISBN / ISSN: ISBN 978-80-85556-26-1 
dátum/rok vydania: 2020   
jazyk: slovenský 
náklad: 300 
formát: A4 
väzba: V2 
rozsah: 134 strán 
reprodukcie: 119 farebných a 12 čiernobielych reprodukcií 
Recenzovaný odborný zborník príspevkov pracovníkov Západoslovenského múzea 
v Trnave, ktoré sú výsledkom výskumu zameraného na zbierkový fond múzea, navyše 
prináša príspevok etnológa Kysuckého múzea v Čadci Pavla Markecha. Zahŕňa 
príspevky: Pamätné dokumenty z veže Nanebovzatia Panny Márie v Trnave : 
Historická analýza a rozbor archiválií (Mgr. Lucia Duchoňová), Kamenné predmety 
v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave (PaedDr. Simona Jurčová), 
Západoslovenská skupina malieb na skle v zbierkovom fonde múzea (Mgr. Aneta 
Vlčková), Grafická tvorba Ľudovíta Leopolda Fullu a jeho exlibrisy (Mgr. Milan Ševčík), 
Nové a staršie nepublikované nálezy zo staršej doby rímskej z okolia Trnavy : 
Príspevok k poznaniu staršej doby rímskej v okolí Malých Karpát a v severnej časti 
trnavskej sprašovej tabule (Mgr. Andrej Sabov), Monitoring netopierov (chiroptera) na 
území Trnavskej pahorkatiny (Bc. Katarína Haršányová), Vplyv územia Bystrickej 
doliny na formovanie regionálnych špecifík života a následné vysťahovalectvo na 
príklade vybraného osídlenia v Osijecko-baranjskej župe (Mgr. Pavol Markech) 
 
Detská omaľovanka: Trnava - kráľovské mesto 
autor: Simona Jurčová, Tomáš Vlček 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské 
múzeum v Trnave, finančná podpora grantového systému 
Mesto Trnava 2020 
tlač: KON-PRESS, Trnava 
ISBN / ISSN: nie 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 1000 kusov 
formát: Q 4 
väzba: V1 
rozsah:  12 strán 
reprodukcie: 1 čierno-bielych a 7 farebných autorských kresieb 
 
Omaľovanka bola inšpirovaná vedutou od medirytca Jozefa Jägera, ktorý študoval 
v Prahe, neskôr žil v Trnave a zhotovoval rytiny pre tunajšiu kníhtlačiareň. Veduta 
zachytáva slobodné kráľovské mesto Trnavu v období veľkého kultúrneho rozkvetu 
v polovici 18. storočia. 
 



 

 

 

Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky 
zo života múzea 1/2020 
autori: Martina Bocánová, Simona Jurčová,  
Lucia Duchoňová, Andrej Sabov, Milan Ševčík,  
Aneta Vlčková, Viera Ohrablová 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: 2453-9686 
dátum/rok vydania: január – marec 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 15 farebných a 9 čiernobielych reprodukcií 
 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje o podujatiach múzea a 
prináša novinky z výskumnej činnosti odborných pracovníkov. 
 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky 
zo života múzea 2/2020 
autori: Martina Bocánová, Simona Jurčová,  
Lucia Duchoňová, Andrej Sabov, Milan Ševčík,  
Aneta Vlčková, Ľubica Remenárová 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: 2453-9686 
dátum/rok vydania: apríl – jún 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 25 farebných reprodukcií 
 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje o podujatiach múzea a 
prináša novinky z výskumnej činnosti odborných pracovníkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo 
života múzea 3/2020 
autori: Martina Bocánová, Simona Jurčová,  
Lucia Duchoňová, Andrej Sabov, Milan Ševčík,  
Aneta Vlčková, Miroslav Hornáček 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: 2453-9686 
dátum/rok vydania: júl - september 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 34 farebných reprodukcií 
 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje o podujatiach múzea a 
prináša novinky z výskumnej činnosti odborných pracovníkov. 
 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky 
zo života múzea 4/2020 
autori: Martina Bocánová, Simona Jurčová,  
Lucia Duchoňová, Andrej Sabov, Milan Ševčík,  
Aneta Vlčková 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: 2453-9686 
dátum/rok vydania: apríl – jún 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 2 farebných a jedna čierno-biela reprodukcií 
 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje o podujatiach múzea a 
prináša novinky z výskumnej činnosti odborných pracovníkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

William Schiffer : sochára a medailér : sprievodca 
expozíciou 
autor: Simona Jurčová 
preklad do nemeckého jazyka: Elena Herková 
preklad do anglického jazyka: Jozef Pecina 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN:  
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 
formát: A5 
väzba: V 1 
rozsah: 12 strán 
rozsah: 10 strán 
reprodukcie: 22 farebných a 4 čierno-biela reprodukcií 
 
Sprievodca expozíciou venovanou Williamovi Schifferovi – sochárovi a medailérovi je 
venovaný umelcovmu tvorivému životu a dielu, doplnený je stručnými chronologickými 
údajmi.  
 
William Schiffer – Bildhauer und Medailleur : Führer 
durch die Exposition 
autor: Simona Jurčová 
preklad do nemeckého jazyka: Elena Herková 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: nie 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: nemecký 
náklad: 300 
formát: A5 
väzba: V 1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 22 farebných a 4 čierno-bielych reprodukcií 
 
Sprievodca expozíciou venovanou Williamovi Schifferovi – sochárovi a medailérovi je 
venovaný umelcovmu tvorivému životu a dielu, doplnený je stručnými chronologickými 
údajmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

William Schiffer – Sculptor and Medallist : Guide of 
Exposition 
autor: Simona Jurčová 
preklad do anglického jazyka: Jozef Pecina 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: nie 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: anglický 
náklad: 300 
formát: A5 
väzba: V 1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 22 farebných a 4 čierno-bielych reprodukcií 
 
Dobro – dvorana slávy : sprievodca expozíciou 
autor: Simona Jurčová, Lucia Duchoňová 
preklad do nemeckého jazyka: Elena Herková 
preklad do anglického jazyka: Jozef Pecina 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN:  
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 
formát: A5 
väzba: V 1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 4 farebných a 11 čierno-biela reprodukcií 
 
Sprievodca expozíciou Dobro – dvorana slávy je rozdelený do dvoch častí. V prvej 
časti sa zameriava na pôvod a históriu rodinného klanu Dopyerovcov a približuje 
výrobu rezofonických hudobných nástrojov. Druhá časť je venovaná Medzinárodnému 
hudobnému festivalu Dobrofest - Trnava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dobro – Ruhmsaal : Führer durch die Exposition 
autor: Simona Jurčová, Lucia Duchoňová 
preklad do nemeckého jazyka: Elena Herková 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: nie 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: nemecký 
náklad: 300 
formát: A5 
väzba: V 1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 4 farebných a 11 čierno-biela reprodukcií 
 
Sprievodca expozíciou Dobro – dvorana slávy je rozdelený do dvoch častí. V prvej 
časti sa zameriava na pôvod a históriu rodinného klanu Dopyerovcov a približuje 
výrobu rezofonických hudobných nástrojov. Druhá časť je venovaná Medzinárodnému 
hudobnému festivalu Dobrofest - Trnava.  
 
Dobro – Hall of Fame : Guide of Exposition 
autor: Simona Jurčová, Lucia Duchoňová 
preklad do anglického jazyka: Jozef Pecina 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: nie 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: anglický  
náklad: 300 
formát: A5 
väzba: V 1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 4 farebných a 11 čierno-biela reprodukcií 
 
Sprievodca expozíciou Dobro – dvorana slávy je rozdelený do dvoch častí. V prvej 
časti sa zameriava na pôvod a históriu rodinného klanu Dopyerovcov a približuje 
výrobu rezofonických hudobných nástrojov. Druhá časť je venovaná Medzinárodnému 
hudobnému festivalu Dobrofest - Trnava.  
 
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  
 BOCÁNOVÁ, Martina: Múzeum pre dnešok, múzeum bez bariér. In: 

Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 1, 
január - marec 2020. ISSN 2453-9686, s. 1-2. 



 

 

 

 BOCÁNOVÁ, Martina: Úvodník. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a 
novinky zo života múzea, roč. IV, č. 2, apríl – jún 2020. ISSN 2453-9686, s. 1. 

 BOCÁNOVÁ, Martina: O kríze, ktorá nás učí In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 3, júl – september 2020. ISSN 
2453-9686, s. 1. 

 BOCÁNOVÁ, Martina: Zvláštna cesta roku 2020. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 4, október – december 2020. 
ISSN 2453-9686, s. 1. 

 BOCÁNOVÁ, Martina: Etnofilm Čadca - postfestivalová prezentácia.  In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 3, 
júl – september 2020. ISSN 2453-9686, s. 1. 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Transport Židov. 2020-03-27 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2580932458894353 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Kvetná nedeľa. 2020-04-05 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2588707588116840 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Veľká noc. 2020-11-04 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2594136240907308 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Voda. 2020-04-17 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2600052163649049 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Máj, lásky čas. 2020-05-15 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2624254984562100 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Jesenné spomienky na mŕtvych. 2020-10-30 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2774297859557811 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. 2020-11-26 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2799071213747142 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Vzácne predmety z Trnavskej univerzity vo fonde 
Západoslovenského múzea v Trnave. In: Universitas Tyrnaviensis. Časopis 
Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : Trnavská uniiverzita, 2019, roč. 9, október 
2020. ISSN 1338 – 9025, s. 24–25. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Pred sedemdesiatimi piatimi rokmi položili pri 

oslobodzovaní Trnavy svoje mladé životy... In: Novinky z radnice, ročník XXXI, 

č. 3, apríl 2020. ISSN 1339-8989, s.17–20. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Mosadzné razidlo rodiny Zamoyski z Brestovian. In: 

Novinky z radnice, ročník XXXI, č. 7/8, august/september 2020. ISSN 1339-8989, 
s. 25–28. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Pamätáte si ešte na mená hrdinov, ktorí pred 75 rokmi 
položili svoje mladé životy pri oslobodzovaní Trnavy? In: Západoslovenské 
múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 1, január – marec 
2020. ISSN 2453-9686, s. 4-5. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Vymyslel DOBRO. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 2, apríl - jún 2020. ISSN 2453-
9686, s. 2. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Vernisáž expozície Dobro – dvorana slávy. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 3, 
júl - september 2020. ISSN 2453-9686, s. 7. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Výročie založenia Trnavskej univerzity (1635 – 2020). In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 4, 
október - december 2020. ISSN 2453-9686, s. 4. 
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 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Luxemburgovci v Uhorsku a v Trnave. In: Západoslovenské 
múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 4, október - 
december 2020. ISSN 2453-9686, s. 4. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Potulky Malým Rímom v Dome hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života 
múzea, roč. IV, č. 4, október - december 2020. ISSN 2453-9686, s. 4-5. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Betlehemy v trnavských kostoloch. 2020-12-23 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2819592765028320  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Bitka kurucov a labancov pri Trnave. 2020-12-11 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2810640605923536  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Kaštieľ v Abraháme. 2020-11-20 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2793601614294102  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Železničné opravovne a strojárne v Trnave. 2020-11-04 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2779183455735918  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Trnavské sladovne. 2020-21-10 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2765664053754525  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Keď pod hradbami táborilo 40 000 vojakov a Trnava 
schovávala uhorskú kráľovskú korunu..... 2020-10-16 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2760752594245671  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Obchodný dom Jednota Trnava. 2020-09-08 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2727127527608178   

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Zornica Bánovce nad Bebravou s pobočkou v Trnave. 
2020-08-18 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2708061066181491  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Sága majstrov zvonolejárskeho remesla v Trnave. 2020-07-
31 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2691249734529291  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Odevné závody v Trenčíne. 2020-07-29 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2689372838050314  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Merina Trenčín. 2020-07-22 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2683383425315922  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Závody 29. augusta – ZDA Partizánske. 2020-07-08 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2671087839878814  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Sviatok sv. Cyrila a Metoda. 2020-07-02 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2666733563647575  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Spomienka na Mons. ThDr. Pavla Jantauscha. 2020-06-25 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2660382854282646  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Konzervárne Petra Jilemnického n. p. Trnava. 2020-06-16 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2652519708402294  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Pamätáte si ešte na osobné autá ŠKODA 1202 a ŠKODA 
1203, ktoré boli povinným inventárom všetkých podnikov a výrobných družstiev? 
2020-06-03 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2640498836271048  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Tradícia osláv Medzinárodného dňa detí. 2020-05-27 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2634532653534333  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Koncom mája si pripomíname výročie narodenia aj úmrtia 
významného slovenského skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga Mikuláša 
Schneidera Trnavského (24. máj 1881 – 28. máj 1958). 2020-05-26 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2633896993597899  
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 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Výrobky značky Kovosmalt. 2020-05-20 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2628577970796468  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Oslavy ukončenia vojny v Trnave. 2020-05-08 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2618254595162139  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Fotografia z výroby lízaniek v trnavskom závode Figaro. 
2020-05-06 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2616586575328941  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Oslobodenie Trnavy 1. apríla 1945. 2020-04-03 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2587320004922265  

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. O klauzúre klarisiek. 2020-03-13 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2574387412882191  

 HARŠÁNYOVÁ, Katarína: Netopiere. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2716453622008902 

 HARŠÁNYOVÁ, Katarína: Ďatľovité (Picidae) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2767445253576405 

 HORNÁČEK, Miroslav: Svet minerálov. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 3, júl - september 2020. ISSN 
2453-9686, s. 6. 

 JURČOVÁ, Simona: Objavte atmosféru klasickej študovne v tichu knižnice 
Západoslovenského múzea. In: Novinky z radnice, roč. XXXI, číslo 2, marec 2020. 

ISSN 1339-8989, s. 24. 

 JURČOVÁ, Simona: Šachtýrna v Trnave. In: Novinky z radnice, roč. XXXI, číslo 3, 

apríl 2020. ISSN 1339-8989, s. 27. 

 JURČOVÁ, Simona: Mikuláš Dohnány a jeho pamätná tabuľa v Trnave z roku 

1929. In: Novinky z radnice, roč. XXXI, číslo 4, máj 2020. ISSN 1339-8989, s. 22–

24. 
 JURČOVÁ, Simona: Romantické pohľadnice zo začiatku 20. storočia. In: Novinky 

z radnice, roč. XXXI, číslo 5, jún 2020. ISSN 1339-8989, s. 19–21. 

 JURČOVÁ, Simona: Fotografia evanjelickej modlitebne v Invalidovni je najstaršia 
interiérová fotografia z Trnavy... In: Novinky z radnice, roč. XXXI, číslo 6, júl 2020. 

ISSN 1339-8989, s. 15 – 17. 

 JURČOVÁ, Simona: Trnavčania sa radi zabávali v staničnom parku, ešte dnes sú 
tam stopy po tanečnom parkete. In: Novinky z radnice, roč. XXXI, číslo 6, júl 2020. 

ISSN 1339-8989, s. 29. 

 JURČOVÁ, Simona: Ako sa kedysi pracovalo vo fotoateliéri. In: Západoslovenské 
múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č.1, január - marec 
2020. ISSN 2453-9686, s. 2. 

 JURČOVÁ, Simona: Čo pripravujeme pre návštevníkov v r. 2020?. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č.1, 
január - marec 2020. ISSN 2453-9686, s. 3. 

 JURČOVÁ, Simona, Ohrablová, Viera: Knižnica Západoslovenského múzea v 
Trnave. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 
roč. IV, č.1, január - marec 2020. ISSN 2453-9686, s. 2. 

 JURČOVÁ, Simona: Zmeny v programe Západoslovenského múzea v Trnave. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č.2, 
apríl - jún 2020. ISSN 2453-9686, s. 7. 

 JURČOVÁ, Simona: Drobnosti z múzea. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č.2, apríl - jún 2020. ISSN 2453-
9686, s. 8. 
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 JURČOVÁ, Simona: Romantické pohľadnice z tridsiatych rokov 20. storočia. In: 

Novinky z radnice, roč. XXXI, číslo 7/8, august-september 2020. ISSN 1339-

8989, s.7–8.  

 JURČOVÁ, Simona: Studňa na trnavskom námestí. In: Novinky z radnice, roč. 

XXXI, číslo 9, október 2020. ISSN 1339-8989, s.14 – 16.  

 JURČOVÁ, Simona: Cintorín starých náhrobníkov. In: Novinky z radnice, roč. 

XXXI, číslo 10, november 2020., ISSN 1339-8989 s. 16–18.  

 JURČOVÁ, Simona: Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením. 
Západoslovenské múzeum v Trnave. Trnava : Kon-press, 2020. ISBN 978-80-
89981-12-0, 150 s. 

 JURČOVÁ, Simona: Evanjelická modlitebňa v Invalidovni. In: Zborové listy 3/2020. 
ECAV a.v. v Trnave, 2020, s. 19–21. 

 JURČOVÁ, Simona: Kiná v Trnave. Kino Rádio/ Sloboda. In: Žažová, Henrieta 
a kol.: Budovy Trnavskej univerzity v Trnave. Vydala Trnavská univerzita 
v Trnave.2020. ISBN 978-80-568-0265-6, s. 111. 

 JURČOVÁ, Simona: Kurzy a dielne. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti 
a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 3, júl – september, 2020. ISSN 2453-9686, 
s. 2. 

 JURČOVÁ, Simona: Dobová tlač o Trnave – článok v časopise Bratislavská pošta 
(1921). In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 
roč. IV, č. 3, júl – september, 2020. ISSN 2453-9686, s. 3-4. 

 JURČOVÁ, Simona: Podujatia a výstavy. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 3, júl – september, 2020. ISSN 
2453-9686, s. 6-7. 

 JURČOVÁ, Simona: Martin Machaj: Creative creatures. In: Západoslovenské 
múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 4, október - 
december, 2020. ISSN 2453-9686, s. 2. 

 JURČOVÁ, Simona: Noc múzeí a galérií 2020. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 4, október - december, 2020. 
ISSN 2453-9686, s. 2-3.  

 JURČOVÁ, Simona: Podujatia a výstavy. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 4, október - december, 2020. 
ISSN 2453-9686, s. 4-5.  

 JURČOVÁ, Simona: Trnavské fotoateliéry. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. IV, č. 4, október - december, 2020. 
ISSN 2453-9686, s. 6. 

 JURČOVÁ, Simona: Cintorín starých náhrobníkov. In: Novinky z radnice, roč. 
XXXI, číslo 10, november 2020, s. 16–18  

 JURČOVÁ, Simona: William Schiffer : sochára a medailér. Sprievodca expozíciou 
v Múzeu knižnej kultúry. Trnava : Kon-press, 2020. 12 s. 

 JURČOVÁ, Simona – DUCHOŃOVÁ, Lucia: Dobro – dvorana slávy. Sprievodca 
expozíciou v Dome hudby Mikuláša Schneidra Trnavského. Trnava : Kon-press, 
2020. 12 s. 

 JURČOVÁ, Simona: O dome u Ľudovíta. 2020-03-13 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2568555353465397 

 JURČOVÁ, Simona: Jarmok na sv. Juraja. 2020-04-24 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2605763783077887 

 JURČOVÁ, Simona: Samoobsluha. 2020-05-13 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/262264728805620  
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 JURČOVÁ, Simona: Oslavy sviatku práce v Trnave. 2020-05-01  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2611860405801558  

 JURČOVÁ, Simona: Staničný park v TT. 2020-05-22 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2630208797300052  

 JURČOVÁ, Simona: Ján Koniarek. 2020-05-05 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2615579292096336  

 JURČOVÁ, Simona: Hotel Karpaty. 2020-06-10 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2646480715672860  

 JURČOVÁ, Simona: Maturitné tablá. 2020-06-24 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2658546424466289  

 JURČOVÁ, Simona: Rán ako na Božie Telo. 2020-06-12 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2648129295508002  

 JURČOVÁ, Simona: Múzejníci pomáhajú na žatve v Bohdanovciach v r. 1961. 
2020-07-01 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2664921250495473  

 JURČOVÁ, Simona: Trnavské brány. 2020-07-05  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2676209046033360  

 JURČOVÁ, Simona: Letné kúpanie v Trnave. 2020-07-10  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2672095889778009  

 JURČOVÁ, Simona: Kam sa podeli trnavské okenice? 2020-08-05  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2694814100839521  

 JURČOVÁ, Simona: Hostinec Špiglisál. 2020-08-02  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2701727440148187  

 JURČOVÁ, Simona: Trnavské strechy s komínmi. 2020-08-26  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2714392355548362  

 JURČOVÁ, Simona: Dobro means good in any language/ Dobro znamená dobre 
vo všetkých jazykoch. 2020-08-14 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2703602123294052   

 JURČOVÁ, Simona: Sto rokov od narodenia Williama Schifera. 2020-08-21 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2709943889326542  

 JURČOVÁ, Simona: Trnavská štvrť Špiglsál. 2020-09-02 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2720757184911879   

 JURČOVÁ, Simona: Večerná Trnava. 2020-09-16 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2733564483631149   

 JURČOVÁ, Simona: Spomienky na školu. 2020-09-23  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2740442126276718  

 JURČOVÁ, Simona: Eiffelovka v trnavských novinách z r. 1889. 2020-09-04  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2723314187989512  

 JURČOVÁ, Simona: Neznáma veduta Trnavy. 2020-09-18  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2735407533446844  

 JURČOVÁ, Simona: Kočíky pre deti. 202010-07  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/275241216841304  

 JURČOVÁ, Simona: Bradlan. 2020-10-09  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2754525598201704  

 JURČOVÁ, Simona: Milan Michal Harminc a Trnava. 2020-10-14 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2757897387864525  

 JURČOVÁ, Simona: Farebná Trnava. 2020-10-28 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2772529066401357  

 JURČOVÁ, Simona: Mená z náhrobníkov 1. 2020-11-11  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2785385221782408  
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 JURČOVÁ, Simona: Mená z náhrobníkov 2. 2020-11-18  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2791840421136888  

 JURČOVÁ, Simona: Mená z náhrobníkov 3. 2020-11-25 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2797546080566322  

 JURČOVÁ, Simona: Mená z náhrobníkov 4. 2020-12-02  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2803176756669921  

 JURČOVÁ, Simona: Ako sa v Trnave kúrilo? 2020-12-09 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2808945992759664  

 JURČOVÁ, Simona: Vianočné pohľadnice. 2020-12-16 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2814413725546224   

 JURČOVÁ, Simona: Novoročné pohľadnice a fotky. 2020-12-30 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2824718464515750 

 REMENÁROVÁ, Ľubica: Fond na podporu umenia – podporený projekt 
modernizácie konzervátorských dielní. In: Západoslovenské múzeum roč. IV, č. 
2, apríl - jún 2020. ISSN 2453-9686, s. 7. 

 SABOV, Andrej: Staršie nepublikované nálezy z doby rímskej z lokalít 
Bohdanovce nad Trnavou a Voderady (okr. Trnava). Príspevok k osídleniu 
trnavskej tabule v dobe rímskej. In: Zborník Slovenského národného múzea 
Archeológia 30, roč. 114 – 2020. ISSN 336-6637. (v tlači)  

 SABOV, Andrej: Archeologický výskum na Halenárskej ulici. In: 
Západoslovenské múzeum roč. IV, č. 1, január - marec 2020. ISSN 2453-9686, 
s. 6. 

 SABOV, Andrej: Archeologický výskum v mestskej časti Kopánka. In: 
Západoslovenské múzeum roč. IV, č. 2, apríl - jún 2020. ISSN 2453-9686, s. 5. 

 SABOV, Andrej: Archeológia v mestskej časti Kopánka. 2020-05-2929 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2636171643370434  

 SABOV, Andrej: Odkrývanie histórie. 2020-07-17   
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2678937032427228 

 SABOV, Andrej: Archeologický výskum pod plochou budúceho nového parku 
v Trnave. 2020-11-13 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2787290671591863 

 ŠEVČÍK, Milan: Vydali sme nový múzejný zborník. In Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. 4, č. 4, október – december 2020. 
ISSN 2453-9686, s. 6. 

 ŠEVČÍK, Milan: Nové prírastky v historickej knižnici : Projekt FPU. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. 4, č. 4 
október – december 2020. ISSN 2453-9686, s. 7. 

 ŠEVČÍK, Milan: Poselkyně starých příběhův českých aneb Kronika Cžeská z roku 
1700. In: Novinky z radnice, roč. 31, november 2020. ISSN 1339-8989, s. 35-36. 

 ŠEVČÍK, Milan. Marec – mesiac knihy. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. 4, č. 1, január – marec 2020. ISSN 
2453-9686, s. 6. 

 ŠEVČÍK, Milan: Získali sme darom staré knihy. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. 4, č. 2, apríl – jún 2020. ISSN 2453-
9686, s. 6. 

 ŠEVČÍK, Milan: Historia Cyrkewní Kassiodora Římského Senátora, nazwaná 
Tripartita. In: Novinky z radnice, roč. 31, február 2020. ISSN 1339-8989, s. 18-19. 

 ŠEVČÍK, Milan: Štvorjazyčný slovník Helfrika Emmelia a Daniela Adama z 
Veleslavína z roku 1598. In: Novinky z radnice, roč. 31, marec 2020. ISSN 1339-
8989, s. 9-10. 
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 ŠEVČÍK, Milan: Začiatky grafickej tvorby Ľudovíta Fullu. In: Novinky z radnice, roč. 
31, apríl 2020. ISSN 1339-8989, s. 11-12. 

 ŠEVČÍK, Milan: Filozofické spisy starovekého autora Filóna z Alexandrie. In: 
Novinky z radnice, roč. 31, máj 2020. ISSN 1339-8989, s. 32. 

 ŠEVČÍK, Milan: Koldínov zákonník alebo kniha mestských práv českého 
kráľovstva zo 16. storočia. In: Novinky z radnice, roč. 31, jún 2020. ISSN 1339-
8989, s. 14. 

 ŠEVČÍK, Milan: Zdrawá Radda Lékařská od Jána Tonsorisa. In: Novinky z radnice, 
roč. 31, júl 2020. ISSN 1339-8989, s. 12. 

 ŠEVČÍK, Milan: Erazmus Rotterdamský a jeho literárny odkaz. In: Novinky 
z radnice, roč. 31, august / september 2020. ISSN 1339-8989, s. 21-22. 

 ŠEVČÍK, Milan: Sviatok všetkých svätých, Samhain a jeden český upír. In: Novinky 
z radnice, roč. 31, október 2020. ISSN 1339-8989, s. 16 a 21. 

 ŠEVČÍK, Milan: Dve zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea – projekt 
FPU. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. 
4, č. 3, september – december 2020. ISSN 2453-9686, s. 3. 

 ŠEVČÍK, Milan. Turistika ako zážitok a objavovanie krajiny. 2020-06-15 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2650855245235407/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Jozef Cíger-Hronský. 2020-07-06 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2663246190662979/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Justinove Dejiny z roku 1526. 2020-08-07 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2696661347321463/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Melantrichova biblia (Biblij Cžeská) z roku 1549. 2020-09-11 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2729250547395876/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Stará tlač zo 16. storočia o dejinách Ríma a jej reštaurovanie. 
2020-10-02 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2747652818888982/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Dve zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea - projekt 
FPU. 2020-10-16 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2761029407551323/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Obraz prvého storočia Spoločnosti Ježišovej – vzácna tlač z roku 
1640. 2020-11-06 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2781127698874827/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Buffonovo prírodovedné dielo z 18. storočia, dve zreštaurované 
staré tlače. 2020-12-18 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2815983985389198/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Humanistický básnik Ján Bocatius a jeho vzácna kniha z roku 
1599. 2021-01-08 
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2831805713807025/ 

 VLČKOVÁ, Aneta: Maľby na skle zo zbierok Západoslovenského múzea, časť I. - 
západné Slovensko. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo 
života múzea, roč. 4, č. 2, apríl – jún 2020. ISSN 2453-9686, s. 3-5 

 VLČKOVÁ, Aneta: Maľby na skle zo zbierok Západoslovenského múzea, časť II. - 
stredné Slovensko. In: Západoslovenské múzeum : zaujímavosti a novinky zo 
života múzea, roč. 4, č. 3, júl – september 2020. ISSN 2453-9686, s. 5 

 VLČKOVÁ, Aneta: Reliéfna výšivka zlatou niťou, súčasť tradičného sviatočného 
odevu trnavského regiónu. In: HRDLOVIČOVÁ, Sylvia a kol.: Ľudový odev v 
Modre-Kráľovej II. Modranská muzeálna spoločnosť a SNM- Múzeum Ľudovíta 
Štúra v Modre, Modra, 2020. ISBN 978-80-969920-8-9, s. 55-61. 

https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2650855245235407/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2663246190662979/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2696661347321463/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2729250547395876/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2747652818888982/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2761029407551323/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2781127698874827/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2815983985389198/#sent/_blank
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2831805713807025/#sent/_blank


 

 

 

 VLČKOVÁ, Aneta: Kútna plachta, alebo keď sa dieťa narodilo. 2020-06-01 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2638795943108004/   

 VLČKOVÁ, Aneta: Najsvätejšie srdce Ježišovo v ľudovej maľbe na skle. 2020-06-
19 https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2654308214890110/n 

 VLČKOVÁ, Aneta: Zástava Kongregácie sv. Nothburgy a vyšívaná stuha grófky 
Šarloty Zichyovej. 2020-07-20 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2681722602148671/   

 VLČKOVÁ, Aneta: Kultúra pitia vína a reprezentatívne nádoby vinohradníkov. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2742300872757510/ 

 VLČKOVÁ, Aneta:  Čas oberačiek. 2020-09-30 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2746730498981214/ 

 VLČKOVÁ, Aneta: Svätá Korona, maľba na skle zo zbierok múzea. 2020-12-04 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2804777183176545/ 

 
V zahraničí  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2638795943108004/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2654308214890110/n
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2681722602148671/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2742300872757510/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2746730498981214/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2804777183176545/


 

 

 

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  
 PRIEČKO, M.: Socioekonomické perspektív rozptýleného osídlenia na 

Slovensku. Komparácia lokalít Máline, Nesluša a Valašská Belá. Trnava: 2015 / 

Martina Bocánová, 2014. In: Zborník Kysuckého múzea. Recenzovaný vedecký 

časopis. Kysucké múzeum v Čadci 2020, s. 255 – 256 . 

[Bocánová Martina (100%)] 

 Múzeum vydalo sprievodcu expozíciami. In: MY Trnavské noviny (SITA). Roč. 28 

(2019), č. 2, s. 7. ISSN 1335-4442. 

 Unikátna zbierka až 3000 vzácnych fosílií / [autor] tasr.  In: Plus jeden deň. 

Roč.14, č. 3 (4. 1. 2020), s.13. ISSN 1336-9776. 

 Najkrajšie šúpolienky uvidíte v Trnave / [autor] tasr. In: Plus jeden deň. Roč. 14, 

č. 3 (4. 1. 2020), s.13. ISSN 1336-9776. 

 Prišlo viac návštevníkov.  In: MY Trnavské noviny. Roč. 30,č. 4 (2020), s. 6. 

ISSN 1335-4442. 

 MATLÁKOVÁ, Zlata Nová publikácia o dejinách Trnavy. In: Literárny týždenník. 

Roč. 33, č. 31 - 32 (16. september 2020), s. 22. ISSN 0862-5999. 

 KRAJČOVIČ, Ivan: Dvorana slávy dobra v novom šate. In: Slovenské národné 

noviny. Roč. 35, č. 38 (19. september 2020), s. 9. ISSN 0862-8023. 

 Spevácky zbor sa dožil deväťdesiatky / [autor] tasr. In. Plus jeden deň. Roč. 14, 

č. 241 (17. októbra 2020), s. 15. ISSN 1336-9776. 

 KOPÁČOVÁ, Renáta:  

 Vzácne iluminované medirytiny z dielne Matthäusa Seuttera Západoslovenské 

múzeum v Trnave uchováva výnimočné učebné pomôcky. In: Trnavsko. Roč. 24, 

č. 45 (6. november 2020), s. 4. Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5fa/52b/741/5fa52b7417b

db696114242.pdf 

 KOPÁČOVÁ, Renáta: V živote človeka plnili zvony kedysi veľmi dôležitú úlohu. 

Zvony z celého Slovenska nájdete v Trnave. In: Trnavsko. Roč. 24, č. 51 

(18.december 2020), s. 4. Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5fd/b7b/688/5fdb7b688e7

a8650834419.pdf 

 Zlaté ručičky: V Trnave si môžete pozrieť nádherné figúrky zo šúpolia, FOTO 

a VIDEO / [autor] tasr. [online]. [citované 2020-01-02]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/zlate-rucicky-v-trnave-si-mozete-pozriet-nadherne-

figurky-zo-supolia-foto-a-video-350151 

 Západoslovenské múzeum prezentuje paleontologickú zbierku fosílií / [autor] 

tasr. 

[online]. [citované 2020-01-05]. Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5fa/52b/741/5fa52b7417bdb696114242.pdf
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https://trnava.dnes24.sk/zlate-rucicky-v-trnave-si-mozete-pozriet-nadherne-figurky-zo-supolia-foto-a-video-350151


 

 

 

https://mytrnava.sme.sk/c/22293497/zapadoslovenske-muzeum-prezentuje-

paleontologicku-zbierku-fosilii.html 

 Múzeum sa teší veľkej obľube: Vlani ho navštívilo takmer 20-tisíc ľudí / [autor] 

tasr. 

[online]. [citované 2020-01-20]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/muzeum-sa-tesi-velkej-oblube-vlani-ho-navstivilo-

takmer-20-tisic-ludi-351502 

 Múzeum vlani navštívilo takmer 20-tisíc ľudí / [autor] tasr. 

[online]. [citované 2020-01-22]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22306000/muzeum-vlani-navstivilo-takmer-20-tisic-

ludi.html 

 Do 50. ročníka súťaže Trnavský objektív sa zapojilo 35 fotografov / [autor] 

BTW.[online]. [citované 2020-03-03]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/do-50-rocnika-sutaze-trnavsky-objektiv-sa-zapojilo-35-

fotografov-355441 

 Trnavský kraj najskôr otvorí galérie, knižnice a múzeá / [autor] tasr. [online]. 

[citované 2020-05-06]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22398515/trnavsky-kraj-najskor-otvori-galerie-kniznice-

a-muzea.html 

 Múzeum, galériu a knižnicu otvoria ako prvé. Divadlo musí počkať / [autor] BTW. 

[online]. [citované 2020-05-07]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/muzeum-galeriu-a-kniznicu-otvoria-ako-prve-divadlo-

musi-pockat-360883 

 Západoslovenské múzeum v Trnave otvára svoje brány v sobotu. [autor] ts/pm 

[online]. [citované 2020-05-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/28442-zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-

svoje-brany-v-sobotu/ 

 TALAJKOVÁ, Karin: Západoslovenské múzeum v Trnave otvára svoje brány 

[online]. [citované 2020-05-09]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22400929/zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-

svoje-brany.html 

 Bývalé Múzeum robotníckeho hnutia v Trnave je na predaj / [autor] tasr. 

[online]. [citované 2020-05-10]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22401084/byvale-muzeum-robotnickeho-hnutia-v-

trnave-je-na-predaj.html 

 V Západoslovenskom múzeu sprístupnili zaujímavú výstavu / [autor] tasr.[online]. 

[citované 2020-05-26]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22412182/v-zapadoslovenskom-muzeu-spristupnili-

zaujimavu-vystavu.html 

 Trnavské múzeum vystavuje fotografie mimoriadnych momentov každodenného 

života / [autor] BTW. [online]. [citované 2020-05-27]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/muzeum-vystavuje-fotografie-v-bahnovej-mimoriadne-

momenty-kazdodenneho-zivota-362433  

 Festival Rotenstein prebehne v záhradách trnavského múzea a tiež na webe / 

[autor] BTW. [online]. [citované 2020-06-08]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/festival-rotenstein-prebehne-v-zahradach-trnavskeho-

muzea-a-tiez-na-webe-363322 
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https://trnava.dnes24.sk/muzeum-galeriu-a-kniznicu-otvoria-ako-prve-divadlo-musi-pockat-360883
https://trnava.dnes24.sk/muzeum-galeriu-a-kniznicu-otvoria-ako-prve-divadlo-musi-pockat-360883
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28442-zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-svoje-brany-v-sobotu/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28442-zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-svoje-brany-v-sobotu/
https://mytrnava.sme.sk/c/22400929/zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-svoje-brany.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22400929/zapadoslovenske-muzeum-v-trnave-otvara-svoje-brany.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22401084/byvale-muzeum-robotnickeho-hnutia-v-trnave-je-na-predaj.html
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 Rytiersky festival Rotenstein prehral bitku s koronou, ale vracia úder / [autor] 

BTW. [online]. [citované 2020-06-15]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/rytiersky-festival-rotenstein-prehral-bitku-s-koronou-ale-

vracia-uder-364019 

 V Šelpiciach našli pri stavaní garáže 6000 rokov staré kostry / [autor] tasr. 

[online]. [citované 2020-06-16]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22426877/v-selpiciach-nasli-pri-stavani-garaze-6000-

rokov-stare-kostry.html 

 JURČOVÁ, Simona: Prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie s krátkym 

organovým koncertom Stanislava Šurina. [online]. [citované 2020-07-06]. 

Dostupné na internete: https://www.trnava-live.sk/2020/07/06/prehliadka-kostola-

nanebovzatia-panny-marie-s-kratkym-organovym-koncertom-stanislava-surina/ 

 Kormaňák, Róbert: Luxemburgovci v Uhorsku a v Trnave. [online]. [citované 

2020-08-12]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22466245/luxemburgovci-v-uhorsku-a-v-trnave.html 

 Trnavská brána bude tento rok len s domácimi súbormi / [autor] tasr. [online]. 

[citované 2020-08-13]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22467199/trnavska-brana-bude-tento-rok-len-s-

domacimi-subormi.html 

 Kráľovský rod Luxemburgovcov vykonal mnoho zásadných rozhodnutí aj pre 

rozvoj Trnavy, hovorí historička Daniela Dvořáková / [autor] redakcia. [online]. 

[citované 2020-08-14]. Dostupné na internete: https://www.trnava-

live.sk/2020/08/14/kralovsky-rod-luxemburgovcov-vykonal-mnoho-zasadnych-

rozhodnuti-aj-pre-rozvoj-trnavy-hovori-historicka-daniela-dvorakova/ 

 V trnavskom múzeum premietnu snímky z festivalu Etnofilm. [online]. [citované 

2020-08-21]. Dostupné na internete: https://www.trnavskyhlas.sk/c/29040-v-

trnavskom-muzeum-premietnu-snimky-z-festivalu-etnofilm/ 

 V Trnave si pripomenú 100 rokov od narodenia medailéra Williama Schiffera / 

[autor] sita. [online]. [citované 2020-08-25]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22474462/v-trnave-si-pripomenu-100-rokov-od-

narodenia-medialera-williama-schiffera.html 

 V trnavskom múzeu reinštalovali dvoranu slávy venovanú dobru. [online]. 

[citované 2020-08-25] Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29065-v-trnavskom-muzeu-reinstalovali-dvoranu-

slavy-venovanu-dobru/ 

 Múzeum pozýva verejnosť na Prechádzku po Oláhovom seminári / [autor] (sj). 

[online]. [citované 2020-09-05]. Dostupné na internete: https://www.trnava-

live.sk/2020/09/05/muzeum-pozyva-verejnost-na-prechadzku-po-olahovom-

seminari/ 

 Západoslovenské múzeum [online]. [citované 2020-09-21]. Dostupné na 

internete: slovenskycestovatel.sk/item/zapadoslovenske-muzeum 

 Kultúrne inštitúcie presúvajú aktivity do online priestoru / [autor] tasr. 

[online]. [citované 2020-10-29]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22518859/kulturne-institucie-presuvaju-aktivity-do-

online-priestoru.html 

 Noc múzeí a galérií 2020 bude tento rok v online podobe. [online]. [citované 

2020-11-12]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/rytiersky-festival-rotenstein-prehral-bitku-s-koronou-ale-vracia-uder-364019
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https://mytrnava.sme.sk/c/22426877/v-selpiciach-nasli-pri-stavani-garaze-6000-rokov-stare-kostry.html
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https://www.trnavskyhlas.sk/c/29584-noc-muzei-a-galerii-2020-bude-tento-rok-v-

online-podobe/ 

 KADLIC, Peter: Online Noc múzeí a galérií 2020 v trnavskej župe [online]. 

[citované 2020-11-12]. Dostupné na internete: https://www.trnava-vuc.sk/13748-

en/aktuality/online-noc-muzei-a-galerii-2020-v-trnavskej-zupe/ 

 Noc múzeí a galérií v trnavskej župe bude online, organizátori pripravili pestrý 

program / [autor] sita. [online]. [citované 2020-11-13] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22534070/noc-muzei-a-galerii-v-trnavskej-zupe-bude-

online-organizatori-pripravili-pestry-program.html 

 Západoslovenské múzeum bude súčasťou Noci múzeí a galérií /[autor] tasr. 

[online]. [citované 2020-11-13] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22532477/zapadoslovenske-muzeum-bude-sucastou-

noci-muzei-a-galerii.html 

 Noc múzeií a galérií: [online]. [citované 2020-11-14]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/noc-muzeii-a-galerii 

 Múzeá, knižnice, galérie aj divadlo otvoria svoje brány v stredu / [autor] sita: 

[online]. [citované 2020-11-16] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22535718/muzea-kniznice-galerie-aj-divadlo-otvoria-

svoje-brany-v-stredu.html 

 FOTO: Na pozemku pri synagóge sa našli stopy keltského osídlenia /[autor] tasr. 

[online]. [citované 2020-11-16] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22534910/foto-na-pozemku-pri-synagoge-sa-nasli-

stopy-keltskeho-osidlenia.html 

 Nová publikácia Trnavské fotoateliéry zaujme nielen informáciami, ale aj 

prehliadkou krásy fotografií zo starých albumov / [autor] red. [online]. [citované 

2020-11-24 Dostupné na internete: https://www.trnava-live.sk/2020/11/24/nova-

publikacia-trnavske-fotoateliery-zaujme-nielen-informaciami-ale-aj-prehliadkou-

krasy-fotografii-zo-starych-albumov/ 

 Kniha Trnavské fotoateliéry je pozvánkou vrátiť sa v čase. Fotoateliéry sú 

mapované prostredníctvom troch období / [autor] tasr. 

[online]. [citované 2020-11-27 Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22540504/kniha-trnavske-fotoateliery-je-pozvankou-

vratit-sa-v-case.html 

 Západoslovenské múzeum vydalo knihu o priekopníkoch fotografie v Trnave.  

[online]. [citované 2020-12-12]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29765-zapadoslovenske-muzeum-vydalo-knihu-o-

priekopnikoch-fotografie-v-trnave/  

 Vychádza trnavský riso kalendár na rok 2021 s krásnymi fotkami aj príbehmi 

starej Trnavy / [autor] (PR). [online]. [citované 2020-12-17] Dostupné na 

internete: https://www.trnava-live.sk/2020/12/17/vychadza-trnavsky-riso-

kalendar-na-rok-2021-s-krasnymi-fotkami-aj-pribehmi-starej-trnavy/ 

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
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- 
 

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 2020 
 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 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1.  Slovácké 
museum v 
Uherském 
Hradišti 

ČR 23.1.2020 Odborná exkurzia  

* 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   

facebook: 
https://www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum 
zriaďovacia listina č. 1355 zo dňa 1. 4. 2002 
rok založenia organizácie: 1964 
riaditeľ:  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 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 180.752 158.752 143.960 91 

620 Odvody 64.509 52.509 47.528 91 

630 Tovary a služby 46.103 82.668 77.855 94,18 

640 Bežný transfer 4.500 4.500 4.871 108 

SPOLU 291.364 298.429 274.214 91,88 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽM za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 52.000 52.000 50.802 97,69 

HIM        -       -                  -               - 

SPOLU   52.000            52.000 50.802 97,69 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ŽM za rok 2020 
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 vedľajšieho 
objektu VD v 
Šamoríne 

50.802 - - - - 

SPOLU 50.802 - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ŽM za rok 2020 

P. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1. - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy   3.236,70  € 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
  

Čerpanie finančných prostriedkov ŽM z dotačných schém za rok 2020 
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 

1.000 500 0 BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
predmetov 
z krypty rodiny 
Kondé de 
Pókatelek 

2.259 2.200 253 BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Vydanie 
publikácie 
Spravodaj múzea 

4.200 0 0 BV 

SPOLU BV 2.700 253  

SPOLU KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ŽM za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

5 

Žltý kaštieľ - - 

Výstavný 
pavilón 

- - 

Múzejný 
depozit 

- - 

Vodný mlyn    
Dunajský 

Klátov 

- - 

Vlastivedný 
dom Šamorín 

rekonštrukcia 50.802 

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

 

Objekty v nájme ŽM za rok 2020 
Celkový počet objektov Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

                  - - - - 

 

Priestorové podmienky ŽM v m2 za rok 2020 
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.  
 
História Horného Žitného ostrova 
rok sprístupnenia:  1976 
kurátor:  Mgr. Ľudovít Presinszky 
miesto realizácie: Vlastivedný dom 
Šamorín 
výstup:  dvojjazyčná skladačka SK – HU    
počet návštevníkov:    713 
 
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:   713 
 
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:   713 
 
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:   1.017 
 
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 dôležité písomnosti, cechové pečatidlá 
a peniaze. Pýchou tejto miestnosti sú nedávno zreštaurované cechové zástavy. 
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:    1.017 
 
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:    1.017 
 
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 typu 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:    1.017 
 
Stála národopisná expozícia venovaná 
umeleckému majstrovstvu rezbára Miklósa 
Tápéiho z Dobrohošťa. Vystavené sú tu jeho vyrezávané malé drevené sošky 
zobrazujúce typické postavy regionálnej histórie – napr. sedliaci, pastieri, šľachtici, ale 
aj cigánsky muzikant. Dielom menovaného majstra je aj drevená maketa lodného 
mlyna. Súčasťou expozície sú aj formičky na maslo a medovníky, a tiež mangle, ktoré 
približujú život vidiečanov. 
 

Tradičné spôsoby obživy – ryžovanie 
zlata na Žitnom ostrove 
rok sprístupnenia: 1976 
kurátor:  Béla Marczell 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov:     1.017 
 



 

 

 

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:     1.017 
 
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, pamiatka na prvé sväté prijímanie a obraz 
pochádzajúci z čias prvej svetovej vojny. 

 
Archeologická expozícia 
rok sprístupnenia:  1980 
kurátor:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov:     1.017 
 
Stála archeologická expozícia –  tvoria ju 
exponáty zo všetkých oblastí archeológie, 
ktoré sa viažu k regiónu Žitného ostrova. Sú 
tu kamenné nástroje z obdobia neolitu, ale aj predmety z doby bronzovej. Jedno 
z najdôležitejších historických období, ktoré na Žitnom ostrove môžeme hodnoverne 
doložiť,  je doba železná, k nej sa viažu predmety hallštatskej kultúry. K železnej 
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. Múzeum taktiež ponúka 
pohľad na obdobie avarsko –slovanského spolužitia. Archeologickú časť expozície 
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:    1.017 
 
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. Sú tu mamutie kly a taktiež segmenty pozostatkov zubra z obdobia 
paleolitu, a kamenné nástroje z obdobia neolitu. Väčšinou pochádzajú z lokalít – 
bývalé rašelinisko pri Dolnom Štáli, v okočskom chotári, pri výstavbe vodného diela v 
extraviláne Gabčíkova, ale 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:     1.017 
 
Stála národopisná expozícia –  súčasťou 
expozície je tzv. čistá izba z Martoviec. Je 
typickým príkladom ľudového interiéru z obce Martovce. Charakteristickým prvkom 
tejto izby je zlatom zdobený nábytok a maľované postele bohato ozdobené vankúšmi, 
ktoré poukazujú na majetkové pomery rodiny. Za unikátne považujeme tu vystavené 
obrusy a textílie, ktoré sú ukážkou úplne špecifického druhu ručných prác. Pri tomto 
druhu zdobenia sa ozdobný motív – ornament, nevyšije na látku, ale prišíva sa naň. 
Vystavené predmety dopĺňa rozsiahla kolekcia tradičných ručne maľovaných tanierov.   

 
Tradičný ľudový odev na Žitnom ostrove 
rok sprístupnenia:  2015 
kurátor:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum – 
Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov:     1.017 
 
Stála národopisná expozícia – tradičný odev, 
zvyčajne používaný na Žitnom ostrove, je 
podobný oblečeniu, ktoré používali ľudia žijúci na oboch brehoch Dunaja. Miestny 
muž bežne nosil košeľu, gate a kabátec, kým nižšia šľachta s obľubou obliekala 
panské nohavice. Kabátec zdobili medené gombíky, ktoré si nesmierne cenili. 



 

 

 

Stávalo sa, že medené gombíky boli pokryté striebrom alebo zlatom a uchovávali ich 
ako rodinné dedičstvo.  

 
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:    1.017 
 
Stála historická expozícia –  Ármin Vámbéry, 
svetoznámy cestovateľ, orientalista a 
priekopník v spoznávaní východných kultúr, sa k celosvetovému uznaniu dopracoval 
vlastnými silami. Narodil sa v Jure pri Bratislave, ale on sám za svoje rodisko 
považoval Dunajskú Stredu. V pamätnej izbe venovanej tomuto známemu bádateľovi, 
jazykovedcovi a spisovateľovi, nájdeme fotky o jeho živote a práci, a tiež kópie 
dokumentov, ktoré sa viažu k jeho 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:    1.017 
 
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:    1.017 
 
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:     
 
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 

 
30 rokov z tvorby maďarských  
výtvarníkov na Slovensku 
(11.12.2019 – 24.1.2020)  
kurátorka:   Rita Balla 
miesto konania:   výstavný pavilón  
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. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci ZŠ 
Ármina Vámberyho Emília Rózsa, hrou na klavír, a Pavol Barnabás Pongrácz 
predniesol báseň. 
 
Výstava Biológia vzrušenia – Az 
izgalom biológiája 
(06.02.2020 – 28.03.2020)  
vernisáž:   06.02.2020 o 17,00 hod. 
kurátor:  Ing. József Csütörtöky, PhD.  
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
odbor: biológia, medicína 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    125 
 
Putovná, pamätná výstava, nám 
približuje život a prácu Hansa Selyeho 
(1907-1982), autora teórie stresu.  
Výstavu doposiaľ mohli návštevníci vidieť v Komárne, v Komárome (MR), v Bratislave 
a v Galante, v poradí piata výstava bola prezentovaná vo výstavnej sieni nášho 
múzea.  Cieľom autorov výstavy bolo oboznámiť návštevníkov so spojitosťou mena 
Hansa Selyeho a jeho známym objavom, fenoménom stresu. Profesor Selye svoje 
prvé experimenty vykonal vo svojom rodnom meste, v Komárne. Po ukončení 
univerzitného štúdia sa usadil  v Kanade, kde vytvoril najväčšiu časť svojho životného 
diela. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia viackrát zavítal do Maďarska, a prednášal 
aj v Bratislave, vďaka čomu sa aj na Slovensku začalo s výskumom stresu. Na 
slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili Dr. Katalin Szabó, hlavná muzeologička  
(MNM-Múzeum Semmelweisa v Budapešti), Emese Számadó, riaditeľka Múzea 
Györgya Klapku, Komárom (MR) a Ing. Jozef Csütörtöky, PhD., riaditeľ Podunajského 
múzea v Komárne. V hudobnom programe sa predstavila Kinga Melicherová, žiačka 
ZUŠ v Dunajskej Strede, návštevníkom sa predstavila hrou na gitaru. 
 
 
Výstava Ján Koniarek – sochár 
moderny 
(20.02.2020 – 28.03.2020) 
vernisáž:   20.02.2020 o 17,00 hod. 
kurátor:   Filip Krutek 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    135 
 
Prvá zo série výstav, ktorá prezentuje 
dielo jednej z kľúčových postáv 
slovenského moderného sochárstva 
mimo trnavského regiónu. Po nej sa 
výstava presúva do Múzea Vojtecha 
Löflera v Košiciach a následne sa predstaví v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Ide 



 

 

 

o reprezentatívny výber z diel Galérie Jána Koniarka, ktorého ťažiskom je komorná 
plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy), ako aj štúdie k pomníkom a návrhy pietnych 
miest. Medzi vystavenými dielami bolo  aj výtvarníkovo posledné datované dielo 
Sediaci Lev Nikolajevič Tolstoj (1949). 
Úvodné slovo predniesol na vernisáži výstavy prof. Bohumil Chmelík, historik umenia, 
tvorbu Jána Koniarka prítomným predstavil kurátor výstavy Mgr. Filip Krutek. Výstava 
ponúka svedectvo Koniarkovho progresívneho výtvarného štýlu, pre ktorý je 
charakteristické vrstvenie hmoty, či povrchová modelácia sochy.  
Záver podujatia patril hudobnému programu, ktorý pre hostí podujatia pripravila 
pedagogička miestnej ZUŠ Zuzana Bazsó Horváth a jej žiačka.  
 
 
Výstava PARALELITY –  
PÁRHUZAMOK 
(11.06.2020 – 29.06.2020) 
vernisáž:   11.06.2020 o 17,00 hod.  
kurátor:   Jozef Ďuračka 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    95 
 
Dňa 11. júna 2020  Žitnoostrovské 
múzeum sprístupnilo výstavu výtvarníka 
Jozefa Ďuračku pod názvom 
PARALELITY. Výstavu tvorí kolekcia 
veľkorozmerných dvoj- a trojportrétov 
významných slovenských športovcov 
a parašportovcov, olympijských víťazov. 
Sú medzi nimi zastúpení futbalisti, 
hokejisti, plavci, lyžiari, tenisti, cyklisti, 
celkovo 26 mimoriadnych a úspešných 
športovcov, zdravých, ale aj s 
hendikepom. Hlavnou myšlienkou 
projektu je dostať týchto úspešných 
športovcov do povedomia ľudí. Pretože kto by nepoznal Petra Sagana, vynikajúceho 
cyklistu a majstra sveta, ale meno Jozefa Metelku, paralympionika, cyklistu 
a päťnásobného majstra sveta, už registrujeme pomenej.  Vernisáže sa zúčastnili 
Attila Karafa, viceprimátor Dunajskej Stredy, Tímea Takács, riaditeľka Mestského 
kultúrneho strediska, Katalin Kollár, riaditeľka miestnej Základnej umeleckej školy 
a mnohí ďalší. 
V kultúrnom programe večera sa predstavili Zuzana Bazsó – Horváth, pedagogička 
miestnej ZUŠ a jej žiačka Sára Tóth.  
 

 
 



 

 

 

Výtvarné spektrum 2020 – 
Képzőművészeti spektrum  
(09.07.2020 – 25.07.2020) 
vernisáž:   09.07.2020 o 17,00 hod. 
kurátor:   Mgr. art  Béla Ferdics 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov:   110 
 
9. júla 2020  sa vo výstavnom pavilóne 
múzea uskutočnilo slávnostné 
otvorenie výstavy z najlepších prác 
XXIII. ročníka súťaže Výtvarné 
spektrum. Okrem umelcov a organizátorov podujatia sa vernisáže zúčastnili aj 
množstvo návštevníkov. Súťaž hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Bohumír 
Bachratý, historik umenia, členmi poroty boli Eva Dénesová, historička umenia 
a výtvarník Béla Ferdics. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 231 výtvarných diel, 
z toho vystavených bolo celkom 143 prác od 73 umelcov. Na krajskej súťaži porota 
vyhlásila 21 víťazov a odovzdala 10 čestných uznaní. V okresnom kole súťaže bolo 14 
víťazov a odovzdali 4 mimoriadne ocenenia. Ako tradične, najsilnejšie bolo zastúpené 
maliarstvo (obrazy inšpirované prírodou, portréty a figurálne kompozície). Dlhodobo 
sa do súťaže zapája a svoju tvorbu prezentuje ľudový rezbár Jozef Pavlík. Tradičné 
ľudové remeslo drôtenej plastiky zastupoval manželský pár Helena a Peter Suchí.  
V kultúrnom programe podujatia sa predstavil Ernő Mezey, pedagóg miestnej ZUŠ, 
prítomných nadchlo jeho klavírne vystúpenie. Recepciu pre hostí podujatia 
zabezpečila spoločnosť MINIT, s.r.o. Dunajská Streda 
 
Výstava Tibor Andrássy - GRAFIKY 
(06.08.2020 – 28.08.2020) 
vernisáž:  06.08.2020 o 17,00 hod.  
kurátorka:   Mgr. Olga Bevilagua 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    95 
                                                         
Výstava ponúka výber grafík, kresieb  
a rytín 88 ročného akademického maliara  
a grafika Tibora Andrásyho. Prezentuje 
sa výberom umeleckých diel z posledných  
tridsiatich rokov svojej tvorby. Diela 
predstavujú rôzne výtvarné techniky (drevoryt, tuš, perokresba, monotyp, farebný 
linorez). Na jeho obrazoch sa odzrkadľuje jeho blízky a emotívny vzťah k okoliu, 
k prírode a spoločnosti. V jeho tvorbe možno vidieť nielen rôzne techniky, rád používa 
výrazné a sýte farby, ale nachádzame aj atmosféru jemných odtieňov. V roku 2019  
mal veľkolepú výstavu v Šamoríne, tentokrát svoju tvorbu predstavuje na jubilejnej 
výstave v Dunajskej Strede. Na slávnostnej vernisáži boli prítomní okrem osobných 
priateľov a dobrých známych umelca aj Attila Karaffa, viceprimátor mesta Dunajská 



 

 

 

Streda, Gábor Bárdos bývalý primátor mesta Šamorín a Ivan Nagy riaditeľ 
Žitnoostrovského múzea. V hudobnom programe sa na vernisáži  
predstavila Zuzana Bazsó-Horváth, hrou na flaute.  
  
 
Jedno znovuzrodené spoločenstvo – 
úryvky z dejín skautov 
(10.09.2020 – 26.09.2020) 
vernisáž:   10.09.2020 o 17,00 hod. 
kurátor:   Csémi Szilárd 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: súčasnosť 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    100 
 
Výstava mapuje úryvky zo života skautov 
maďarskej národnosti na Slovensku za 
obdobie uplynulých 30 rokov a jeho 
spolupracovníkov (občianske združenia, 
školské zariadenia, kultúrne inštitúcie a cirkevné spoločenstvá). Na výstave boli 
dokumentované jednotlivé druhy činnosti skautských družstiev, táborov, výcvikových 
letných sústredení. Bohatá fotodokumentácia, predmety a vlastnoručne pripravené 
výrobky dokumentujú široký záber činností mladých skautov v živote a v prírode. 
Výstava sa realizuje v spolupráci Zväzu skautov maďarskej národnosti a Občianskeho 
združenia Kucko v Komárne. Výstavu otvoril Ivan Nagy, riaditeľ Žitnoostrovského 
múzea, Prítomným sa prihovoril aj Erik Gál, predseda Zväzu skautov maďarskej 
národnosti. V kultúrnom programe sa predstavila Virág Csillag Csémi, členka 23. 
skautského oddielu Jánosa Aranya vo Veľkom Mederi, ktorá predniesla zhudobnenú 
báseň. Prípravu a realizáciu výstavy podporilo Ministerstvo školstva SR.  
  
Žitnoostrovské pastelky 2020 – Csallóközi 
Színes Ceruzák – online prehliadka 
(02.10.2020 – 24.10.2020) 
vernisáž:   nebola 
kurátor:   PhDr. Bohumír Bachratý 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát, katalóg,     online 
prezentácia 
počet návštevníkov:    85 
 
XXI. 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. Veľkolepá vernisáž a slávnostné odovzdanie cien 
víťazom sa však z dôvodov koronakrízy neuskutočnilo. Výstavu, ktorá je prehliadkou 
najlepších prác zaslaných do súťaže, si záujemcovia mohli prezrieť prostredníctvom 
online-prehliadky.  
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Vymenené domovy – Felcserélt otthonok 
(1.12.2016 – 31.1.2020) 
vernisáž:   01.12.2016 
kurátor:  PhDr. Arpád Popély, PhD. 
miesto konania:  SNM – Múzeum kultúry Maďarov 
na Slovensku 
odbor: história 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:     718 
 
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.  
 
Výstava PALEOART – výprava za 
tajomným umením praveku 
(23.07.2020 – 31.12.2020) 
Vernisáž :  23.07.2020 
kurátor:   Mgr. Csaba Tóth, PhD, 
miesto konania:  Stredoslovenské 
múzeum v Banskej Bystrici 
odbor: história 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    1.151 

Výstava Paleoart predstavuje výtvarné 
diela pripomínajúce pôvodné nástenné 
maľby z doby kamennej. Ich autorom je 
výtvarník, člen Zväzu výtvarných umelcov západného Slovenska, akad. arch. Róbert 
(Viktor) Němeček. Němeček transformuje nástenné maľby svojím vlastným štýlom do 
súčasného umenia. Takto pred návštevníka predkladá obrazy lovcov a zvierat, svet 
farieb vtedajších umelcov, ich techniku.  Z hľadiska teórie umenia je zaujímavé vidieť 
obrazové videnie ľudí v období paleolitu, ich vnímanie sveta, ktoré spoznal na svojich 
cestách v Sýrii, Alžírsku, Egypte, Francúzsku či Austrálii. Výstavu tak môžeme istým 
spôsobom považovať aj za výlet v čase a priestore. Súčasťou výstavy 



 

 

 

v Stredoslovenskom múzeu sú originálne archeologické nálezy zo zbierkového fondu 
Žitnoostrovského múzea. 

Vernisáže 
 
Výstava Biológia vzrušenia – Az izgalom biológiája  (06.02.2020 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  105 
Putovná, pamätná výstava, nám približuje život a prácu Hansa Selyeho (1907-1982), 
autora teórie stresu.  Výstavu doposiaľ mohli návštevníci vidieť v Komárne, v 
Komárome (MR), v Bratislave a v Galante, v poradí piata výstava bola prezentovaná 
vo výstavnej sieni nášho múzea. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili Dr. 
Katalin Szabó, hlavná muzeologička  (MNM-Múzeum Semmelweisa v Budapešti), 
Emese Számadó, riaditeľka Múzea Györgya Klapku, Komárom (MR) a Ing. Jozef 
Csütörtöky, PhD., riaditeľ Podunajského múzea v Komárne. V hudobnom programe sa 
predstavila Kinga Melicherová, žiačka ZUŠ v Dunajskej Strede, návštevníkom sa 
predstavila hrou na gitaru. 
 
Výstava Ján Koniarek – sochár moderny  (20.02.2020 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  115 
Prvá zo série výstav, ktorá prezentuje dielo jednej z kľúčových postáv slovenského 
moderného sochárstva prvýkrát mimo trnavského regiónu. Po nej sa výstava presúva 
do Múzea Vojtecha Löflera v Košiciach a následne sa predstaví v Oravskej galérii 
v Dolnom Kubíne. Ide o reprezentatívny výber z diel Galérie Jána Koniarka, ktorého 
ťažiskom je komorná plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy). Ponúka svedectvo 
Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka založeného hlavne na rodinovskej 
inšpirácii. Tá sa odzrkadľuje  hlavne v typickom vrstvení hmoty, či povrchovej 
modelácii sochy. Výstavu otvoril a tvorbu Jána Koniarka prítomným predstavil Filip 
Krutek, kurátor výstavy. Záver podujatia patril hudobnému programu, ktorý pre hostí 
podujatia pripravila pedagogička miestnej ZUŠ Zuzana Bazsó Horváth a jej žiačka.  
 
Výstava PARALELITY –  PÁRHUZAMOK (11.06.2020 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  80 
Dňa 11. júna 2020  Žitnoostrovské múzeum sprístupnilo výstavu výtvarníka Jozefa 
Ďuračku pod názvom PARALELITY. Výstavu tvorí kolekcia veľkorozmerných portrétov 
významných slovenských športovcov a parašportovcov, olympijských víťazov. Sú 
medzi nimi zastúpení futbalisti, hokejisti, plavci, lyžiari, tenisti, cyklisti, celkovo 26 
mimoriadnych a úspešných športovcov, zdravých, ale aj s hendikepom. Hlavnou 
myšlienkou projektu je dostať týchto úspešných športovcov do povedomia ľudí. 
Pretože kto by nepoznal Petra Sagana, vynikajúceho cyklistu a majstra sveta, ale 
meno Jozefa Metelku, paralympionika, cyklistu a päťnásobného majstra sveta, už 
registrujeme pomenej.  Vernisáže sa zúčastnili Attila Karafa, viceprimátor Dunajskej 
Stredy, Tímea Takács, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, Katalin Kollár, 
riaditeľka miestnej Základnej umeleckej školy a mnohí ďalší. 
V kultúrnom programe večera sa predstavili Zuzana Bazsó – Horváth, pedagogička 
miestnej ZUŠ a jej žiačka Sára Tóth.  
 
 



 

 

 

Výstava Výtvarné spektrum 2020  (09.07.2020 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  95 
9. júla 2020  sa vo výstavnom pavilóne múzea uskutočnilo slávnostné otvorenie 
výstavy z najlepších prác XXIII. ročníka súťaže Výtvarné spektrum. Okrem umelcov 
a organizátorov podujatia sa vernisáže zúčastnili aj početní návštevníci. Súťaž 
hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Bohumír Bachratý, historik umenia, členmi 
poroty boli Eva Dénesová, historička umenia a výtvarník Béla Ferdics. Do súťaže bolo 
prihlásených celkovo 231 výtvarných diel, z toho vystavených bolo celkom 143 prác 
od 73 umelcov. V kultúrnom programe podujatia sa predstavil Ernő Mezei, prítomných 
nadchlo jeho klavírne vystúpenie. Recepciu pre hostí podujatia zabezpečila 
spoločnosť MINIT, s.r.o. Dunajská Streda 
 
Výstava Tibor Andrássy - Grafiky  (06.08.2020 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  70 
Výstava ponúka výber grafík, kresieb a rytín 88 ročného akademického maliara a  
grafika Tibora Andrásyho. Výstavu tvorí výber umeleckých diel z posledných  
tridsiatich rokov tvorby autora. Na jeho obrazoch sa odzrkadľuje jeho blízky a  
emotívny vzťah k okoliu, k prírode a spoločnosti. V jeho tvorbe možno vidieť rôzne  
techniky, uprednostňuje výrazné a sýte farby, ale aj atmosféru jemných odtieňov.  
V roku 2019  mal veľkolepú výstavu v Šamoríne, teraz svoju tvorbu predstavuje  
na jubilejnej výstave v Dunajskej Strede. Na slávnostnej vernisáži boli prítomní okrem  
osobných priateľov a dobrých známych umelca aj Attila Karaffa, viceprimátor mesta  
Dunajská Streda, Gábor Bárdos bývalý primátor mesta Šamorín a Ivan Nagy riaditeľ  
Žitnoostrovského múzea. V hudobnom programe sa na vernisáži predstavila Zuzana  
Bazsó-Horváth, hrou na flaute.  
 
Výstava Jedno znovuzrodené spoločenstvo  (10.09.2020 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  80 
Výstava mapuje úryvky zo života skautov maďarskej národnosti na Slovensku za 
obdobie uplynulých 30 rokov. Výstava sa realizuje v spolupráci Zväzu skautov 
maďarskej národnosti a Občianskeho združenia Kucko v Komárne. Výstavu otvoril 
Ivan Nagy, riaditeľ Žitnoostrovského múzea, prítomným sa prihovoril aj Erik Gál, 
predseda Zväzu skautov maďarskej národnosti. V kultúrnom programe sa predstavila 
Virág Csillag Csémi, členka 23. skautského oddielu Jánosa Aranya vo Veľkom Mederi, 
ktorá predniesla zhudobnenú báseň. Prípravu a realizáciu výstavy finančne podporilo 
Ministerstvo školstva SR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Koncert Covid de Stress  (28.06.2020) 
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:   nádvorie ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   150 
 
Hudobný projekt sa uskutočnil ako prvé z podujatí 
v rámci festivalu COVID de-stress. Vôbec prvýkrát 
sa v našom múzeu predstavil Steven Mitchell, 
americký spevák a tanečník, výrazná osobnosť 
swingu, jazzu a prúdu lindy-hop. Koncert sa 
uskutočnil netradične pod košatými stromami na 
nádvorí Žltého kaštieľa, ktorý je domovom 
Žitnoostrovského múzea. Kapelu, ktorá sprevádzala 
speváka a tanečníka, tvorili miestni hudobníci 
zvučných mien (István Bertók, klávesy, Tamás 
Cseh, husle, Sándor Cseh, kontrabas, József 
Banyák, bubny). Koncert svojím vystúpením spestrili aj ďalší speváci a hudobníci - 
Erika Boros Volner, Zsolt Várady, Kati Tóth Bertók. V prestávke mohli diváci vidieť 
tanečné ukážky a swingové choreografie v podaní vynikajúcich tanečníkov 
z Budapešti. Keďže obdobie koronavírusu úplne ochromilo kultúrny život v regióne, 
koncert prilákal množstvo návštevníkov. 
 
Koncert Covid de Stress  - 
Festival pokračuje                            
(26.07.2020) 
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:   nádvorie ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   170 
 
Na nádvorí Žltého kaštieľa sa uskutočnil 
ďalší zo série letných koncertov v podaní 
skvelých hudobníkov nášho regiónu. 
Hudobný večer zahájilo vystúpenie 
speváčok Katalin Kollár, Kati Tóth Bertók 
a Denisa Varga, ktoré doplnili sestry 
Erika Boros Volner a Melinda Volner 
Nagy. Neopakovateľnú atmosféru vystúpenia hlavnej hviezdy večera Stevena 
Mitchella, vyšperkovali svojím umením vynikajúci miestni hudobníci  (István Bertók, 
klávesy, Sipos Dávid, saxofón, Bihari Igor, kontrabas, József Banyák, bubny). Koncert 
sa uskutočnil pod stromami na nádvorí Žltého kaštieľa, popritom sa ponúkali rôzne 
miestne gastronomické špeciality a remeselníci tu predstavili svoju originálnu hande 
made tvorbu (hračky, šperky, klobúky, dekoratívne predmety, keramika a pod.). 
Súčasne mohli záujemci vidieť umelecké diela akad. sochára Bélu Ferdicsa vystavené 
na nádvorí múzea. V čase obmedzení v dôsledku koronakrízy bol koncert príjemným 
osviežením a prilákal množstvo divákov 
 



 

 

 

 
Koncert Covid de Stress  - 
Festival stále trvá                            
(23.08.2020) 
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:   nádvorie ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   140 
 
Ďalším z radu letných koncertov v rámci 
Festivalu Covid de stress  bol koncert 
miestneho vokálneho kvarteta Four Art 
Singers. Diváci si mohli pozrieť vystúpenie 
štvorice vokalistov Kataríny Kollár, Adriany Mikulášekovej, Rudolfa Érseka a 
Barnabása Blaskovitsa v programe pod názvom Vokálna terapia. Počas večera rad-
radom zazneli maďarské a svetové šlágre. V čase obmedzení v súvislosti 
s koronavírusom bol tento večer skutočnou hudobnou terapiou pre všetkých, ktorí si 
prišli koncert pozrieť.  
 
 
Večer Latino hudby (30.08.2020) 
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:   nádvorie ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   180 
 
Posledným zo série letných koncertov v múzeu bol 
koncert Latino hudby v podaní miestnej hudobnej 
skupiny Black & White. Po koncerte bola pre hostí 
pripravená hudobná party pod taktovkou DJ LMM. Celé 
podujatie bolo veľkou prehliadkou populárnych latino 
melódií. Program bol nakoniec kratší, ako sa 
predpokladalo, z dôvodu zhoršeného počasia. Zábavu 
to síce na chvíľu prerušilo, ale dobrá nálada tam vládla do konca. Latino koncert bol 
povestnou bodkou, ktorou sme ukončili sériu letných koncertov na nádvorí nášho 
múzea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatné 
 



 

 

 

Príbeh Žltého kaštieľa –   
A Sárga kastély története 
(03.04.2020)  - online prehliadka  
autori:   Mgr. Ivan Nagy,  Štefan Nyári 
miesto konania:   Žltý kaštieľ 
odbor:  história 
výstup:    online prehliadka 
počet návštevníkov:   109 
 
Počas pandémie a zákazu návštev verejných 
kultúrnych zariadení, pracovníci múzea pripravili 
krátky film na online-prezentáciu o Žitnoostrovskom 
múzeu. Táto budova, ktorá je domovom nášho 
múzea, je známa ako Žltý kaštieľ.  Postavený bol 
v polovici 18. storočia, neskoršie ho prestavali v 
klasicistickom štýle. Dediči majetku ho neskôr predali, 
majitelia sa viackrát menili, kým ho po druhej svetovej vojne zoštátnili. Od úplného 
znehodnotenia kaštieľ zachránilo rozhodnutie okresných funkcionárov, ktorí rozhodli, 
že sa stane sídlom vtedy okresného múzea. Múzeum bolo definitívne do Žltého 
kaštieľa presťahované v roku 1972. Odvtedy je múzeum vo vlastníctve štátu a 
o fyzický stav kultúrnej pamiatky sa stará zriaďovateľ (TTSK)  a Žitnoostrovské 
múzeum, ktoré má kaštieľ zverený do správy.   
 
Príbeh rodu Kondé  
z mestskej časti Pókatelek –  
A Pókateleki Kondé család története 
(17.04.2020) – online prehliadka 
autori:  Mgr. Ivan Nagy, Štefan Nyári 
miesto konania:  Žltý kaštieľ 
odbor:   história 
výstup:   online prehliadka 
počet návštevníkov:   116 
 
Jedným zo známych šľachtických rodov na Žitnom 
ostrove je rod Kondéovcov z časti zvanej Pókatelek. 
História rodiny siaha do dávnej minulosti dejín regiónu, 
ba aj do širších dejín Uhorska. S mestom Szerdahely 
(dnes Dunajská Streda) je história rodiny úzko spätá. 
Zo známych  mien z rodiny, z rôznych období dejín, spomeňme napr. Mikuláša 
Kondého (1732 – 1802), stal sa biskupom vo Varadíne (dnešné Rumunsko), Józsefa 
Benedeka Kondého, bol správcom ostrihomského arcibiskupa, literárnym činiteľom, 
mecenášom, (s jeho osobou sa spájajú stavebné úpravy na kaštieli začiatkom 19. 
storočia). O bohatú históriu rodiny sa zaujímajú viacerí historici a dôležitou úlohou pre 
pracovníkov múzea je zhromaždiť a dokumentovať výsledky týchto bádaní.   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Čierna kuchyňa –  A füstöskonyha  
(28.04.2020) -  online prehliadka 
Autori :   Ivan Nagy, Oľga Bevilagua 
miesto konania:  Žltý kaštieľ 
odbor:   história 
výstup:   online prehliadka 
počet návštevníkov:   95 
 
V národopisnej časti stálej expozície múzea sa 
nachádzajú originálne predmety dokumentujúce tradičné 
spôsoby obživy a hospodárenia na území regiónu. 
K tejto téme sa viaže tradičná ľudová kuchyňa a tzv. 
čierna kuchyňa. Táto expozícia nám približuje život 
v staršom období. Čierna kuchyňa je charakteristická 
tým, že nemá komín, a dym z pece sa vypúšťa otvorom, ktorý je vytvorený v stene 
alebo v strope miestnosti. Tvorí ju uzavretá časť na pečenie, ale má aj otvorené 
ohnisko. Strop nad pecou je zanesený od dymu, preto tam domáci odkladali potraviny, 
a takto ich zakonzervovali údením. Za povšimnutie stojí hlavne lis na zemiaky, ktorý 
bol pre žitnoostrovské kuchyne typickou a nenahraditeľnou súčasťou.   
 
 
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 
2020  (19.09.2020) – Deň otvorených 
dverí  
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:   areál ŽM, výstavný 
pavilón, Vlastivedný dom Šamorín  
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   56 
 
V rámci  DEKD 2020  naše múzeum už 
tradične pripravilo pre návštevníkov Deň 
otvorených dverí v čase od 10,00 – 16,00 
hod. Počas celého tohto dňa sú pre návštevníkov pripravené prehliadky všetkých 
expozícií v Žitnoostrovskom múzeu, k dispozícii je návšteva výstavného pavilónu 
múzea s aktuálnou výstavou, ale aj priestory Vlastivedného domu v Šamoríne. Počas 
Dňa otvorených dverí je pre všetkých milovníkov múzea vstup voľný. Bohužiaľ, tento 
ročník DOD výrazne ovplyvnila koronakríza, čo sa odzrkadlilo na nižšej návštevnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rodinný deň –  v rámci série podujatí ku Dňu Sv. 
Štefana (21.08.2020) – kultúrno-spoločenské 
podujatie 
organizátor:  ZO CSEMADOK, Žitnoostrovské 
múzeum 
miesto realizácie:   Vlastivedný dom 
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   150 
 
V rámci maratónu podujatí, ktoré sa realizovali 
v rámci Dní Sv. Štefana v Šamoríne, sa uskutočnil 
rodinný deň na nádvorí Vlastivedného domu. Pre 
hostí podujatia sa varil skvelý guláš a piekli sa 
tradičné langoše. Pre tých menších boli pripravené 
tvorivé dielne od výmyslu sveta, k tomu vyhrávala 
skvelá muzika do neskorých večerných hodín. Vďaka 
príjemnej atmosfére a vyberaným pochúťkam do areálu vynoveného vlastivedného 
domu zavítalo množstvo  
návštevníkov.  
 
Noc múzeí a galérií 2020 (14.11.2020) – kultúrno-
spoločenské podujatie 
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:  virtuálny priestor  
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   86 
 
K medzinárodnému hnutiu Noc múzeí a galérií sa 
každoročne pripája aj naše  
múzeum, pričom pre hostí pripravujeme pestrý 
a pútavý program do neskorých večerných hodín. Aj 
tento rok sme pre fanúšikov múzea pripravili program,                                                 
avšak pre mimoriadnu situáciu len vo virtuálnom 
priestore.  Pre všetkých záujemcov sme pripravili 
virtuálnu prehliadku archeologickej expozície múzea 
doplnenú o sprievodné slovo v slovenskom, 
maďarskom a anglickom jazyku, ktorá bola verejnosti prístupná na stránke 
www.zmds.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zmds.eu/


 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, poskytnutie informácie 

k pripravovanej práci na tému Zbraň ako špecifický zbierkový predmet 
v múzejných zbierkach  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Slovenské národné múzeum – Historické múzeum - poskytnutie informácie 
o predmetoch v múzejných zbierkach, ktoré by zobrazovali Máriu Teréziu 
(portréty, maľby, sochy, úžitkové predmety, medaily a pod.)  k odbornej  práci na 
tému Portréty Márie Terézie a jej rodiny  (Mgr. Olga Bevilagua) 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Poskytnutie informácie resp. súčinnosti k bádaniu Mestu Komárno vo veci 

vyhľadávania medirytín, litografií alebo malieb s vyobrazením mesta Komárno, 
a ich prípadné poskytnutie na publikovanie  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
- 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl a študentov 
 Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra informačných štúdií, poskytnutie 

metodickej pomoci a odborných materiálov k spracovaniu diplomovej práce na 
tému Nábor a výber odborných zamestnancov do vybraných knižníc na 
Slovensku  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra etnológie 
a folkloristiky, poskytnutie metodickej pomoci a odborných materiálov ako 
podkladov k spracovaniu diplomovej práce na tému Analýza strihov a zdobenia 
súčasti mužského tradičného odevu, súkenných nohavíc  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Doktorandka na Katedre verejnej správy, 
Fakulta sociálnych vied, poskytnutie metodickej pomoci pri získavaní materiálov 
k spracovaniu dizertačnej práce na tému Marketingová komunikácia 
v podmienkach samosprávnych krajov na Slovensku  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Doktorand na Ústave literárnej 
a umeleckej komunikácie, konzultácia a poskytnutie metodickej pomoci vo veci 
získania informácií a umeleckých predmetov v nadväznosti na tému 
Problematika sexuality a rodu na pôde slovenských múzeí a galérií  (Mgr. Olga 
Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra muzeológie, konzultácia a 
poskytnutie metodickej pomoci pri spracovaní diplomovej práce na tému Využitie 
dobrovoľníctva v múzejnej praxi a skúmanie súčasného stavu na Slovensku  
(Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave,  Filozofická fakulta, konzultácia a 
poskytnutie informácie pri vyhľadávaní rukopisov o povestiach a legendách 
Žitného ostrova v múzejných zbierkach, príp. poskytnutie názvov publikácií alebo 
článkov uverejnených v periodikách s touto tematikou   (Mgr. Olga Bevilagua) 
 



 

 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Konzultácia a metodická pomoc pri získavaní informácií a materiálov (dobové 

fotografie, ktoré by zachytávali vojnové obdobie, priame boje alebo udalosti 
bezprostredne po nich, fotografie poškodených domov, vojenskej techniky a pod.)  
do pripravovanej publikácie, ktorá spracováva tematiku Prechod frontu cez 
západné Slovensko na konci druhej svetovej vojny  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Konzultácia a metodická pomoc pre súkromnú osobu, ktorá sa pokúša získať  
materiály a pamiatky viažuce sa k osobe významného orientalistu a cestovateľa 
Ármina Vámbéryho  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Konzultácia pre súkromnú osobu, ktorá sa pokúša získať  materiály a fotografie 
starých dobových pecí z pôvodných sedliackych domov v regióne Žitného ostrova  
(Mgr. Olga Bevilagua) 

 Poskytnutie informácie pre dcéru výtvarníka Alexandra Trizuljaka, ktorá chce 
získať prehľad o umiestnení diel svojho otca Alexandra Trizuljaka v múzeách 
a galériách na území Slovenska  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Konzultácia a metodická informácia pre súkromnú osobu, ktorá získava materiály 
o rodine Karácsony z maďarského regiónu Hódos, resp. publikáciu László 
Koncsola o mestách a obciach Žitného ostrova  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Tradičná hudba na Žitnom ostrove  

(16.01.2020) - prednáška 
prednášajúci:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   Kultúrny dom 
Rohovce 
počet účastníkov:   82 
 
Prednáška s touto tematikou je 
zameraná na hudobné nástroje a 
tradície, ktoré sú pre Žitný ostrov 
charakteristické. 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. 
Podujatie sa realizovalo v spolupráci s Obecným úradom v Rohovciach, ako 
Sprievodný program pre účastníkov a hostí Festivalu folklórnych speváckych 
súborov.  

 
 Cirkevná hudba a ľudová hudba na 

Žitnom ostrove  (27.02.2020) - 
prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   výstavný pavilón  
počet účastníkov:   37 
 
Prednáška sa zameriava na tradičnú 
cirkevnú a ľudovú hudbu a jej význam 
v každodennom živote miestneho 
obyvateľstva. Približuje hudobné 
nástroje, ktoré sú súčasťou 
pastierskej kultúry, ale aj ľudovú 
hudbu a tradície až po vznik ľudových 
cigánskych kapiel (gajdošská kultúra). Hudba bola súčasťou každodenného života 
bežných ľudí. Či už pri práci, pri oslavách, počas cirkevných alebo kultúrnych 
sviatkov, ale taktiež pri narodení a úmrtí človeka. Prednáška približuje aj 
významné osobnosti, ktoré pri udržaní a zachovaní týchto starých piesní zohrali 
významnú úlohu (Béla Bartók, Tibor Ág, Gergely Agócs a ďalší).   

 



 

 

 

 
 Tradičné jedlá na Žitnom ostrove - 

Žitnoostrovská zabíjačka 
(07.03.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   areál MOL ARÉNA  
počet účastníkov:   75 
 
Prednáška o zvykoch a tradíciách 
regiónu Žitného ostrova  a tradičnej 
žitnoostrovskej zabíjačke. Podujatie sa  
realizuje v rámci festivalu OZ 
KUKKONIA  a v regióne sa stalo 
vyhľadávanou tradíciou. Počas dňa 
šéfkuchári zvučných mien pripravujú 
gurmánske špeciality typické pre tento región. Táto tradícia v regióne pretrváva už 
po stáročia, staré osvedčené recepty na tie pravé zabíjačkové špeciality sú 
tajomstvom každého šéfkuchára. Po prednáške Mgr. Ivana Nagya nasledovala 
ochutnávka pripravených špecialít a súčasne prebiehali sprievodné programy pre 
deti aj dospelých. Hviezdou večerného kultúrneho programu bolo maďarské 
zoskupenie Tóth Vera Quartett, ktoré prilákalo množstvo návštevníkov. 

 
 Príbeh Žltého kaštieľa (24.06.2020) - 

prednáška 
prednášajúci:   Attila Nagy 
miesto realizácie:   výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov:   56 
 
Prednášajúcim bol Attila Nagy, 
regionálny historik a kronikár Dunajskej 
Stredy. V úvode prednášky si prítomní 
vypočuli, že pomerne dlho o minulosti 
kaštieľa neboli dostupné žiadne 
informácie, a tie ktoré boli známe, boli 
pravdivé len čiastočne alebo vôbec. 
Priblížil život v kaštieli v jeho 
jednotlivých obdobiach, poskytol informácie o niekdajších majiteľoch a rodinách 
Padányi Biró, o rodine Kondé z mestskej časti Pókatelek, o Wahlbergovcoch 
a Habermannovcoch, ako aj o spoločnosti Dukesz & Herzog. Podrobne 
porozprával aj o dianí a osudoch kaštieľa počas vojny a v povojnových rokoch. 
Prítomní sa dozvedeli, že kaštieľ pred úplným znehodnotením zachránila 
skutočnosť, že sa v roku 1971  stal sídlom Žitnoostrovského múzea. Prednáška 
bola mimoriadne úspešná a prilákala do múzea množstvo hostí.   

 



 

 

 

 Tradičné rozprávky na Žitnom 
ostrove  (10.07.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   Kukkónia Farm,  
Orechová Potôň 
počet účastníkov:   40 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
Prednáška sa realizuje už tradične 
v spolupráci s OZ Kukkónia v priestoroch 
Kukkónia Farmy v Orechovej Potôni. 
Cieľom tejto prednášky bolo 
prostredníctvom rozprávok priblížiť deťom históriu, udové povesti a báje Žitného 
ostrova ako súčasť regionálnej kultúry. Výklad bol pripravený pre žiakov 
základných škôl okrese Dunajská Streda, účastníkov letného tábora pre deti  
KUKKÓNIA. Deti vo veku 7 až 13 rokov sa zoznámili so zaujímavými bytosťami 
ľudovej mytológie svojich predkov prostredníctvom rozprávok. Spoznali príbeh víly 
Ilony, bájnych táltošov, ale aj tradičné itnoostrovské gajdy.  

 
 Transformácia identity maďarskej 

menšiny - prednáška Gábora Lelkesa  
(13.07.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Gábor Lelkes 
miesto realizácie:   výstavný pavilón ŽM 
počet účastníkov:   39 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
13. júla 2020  sa uskutočnila prednáška 
ekonóma Gábora Lelkesa, ktorý sa venuje 
sociálnemu výskumu spoločenských 
a hospodárskych vplyvov na životný štýl 
a identitu maďarskej národnostnej menšiny. Realizáciu výskumu, ktorý uskutočnil 
formou dotazníkového zberu dát, finančne podporil Fond na podporu 
národnostných menšín, vďaka čomu sa autorovi podarilo výsledky výskumu 
publikovať v odbornej štúdii. Počas prednášky autor prezentoval svoju novú 
publikáciu a prednášku doplnil o výsledky ďalších prieskumov, rôzne grafy 
a tabuľky, ktoré prítomným premietal cez videoprezentáciu. Prízvukoval dôležitosť 
posilňovania identity, čo významne podporí hospodársky rozvoj regiónu, ale napr. 
aj komunitný rozvoj fanúšikovskej základne FC DAC, ktorá má skutočne veľkú 
základňu a je mimoriadne úspešná. V závere prednášky sa prítomní mohli 
dozvedieť ďalšie doplňujúce informácie pri rozhovore s autorom, ktorý ochotne 
zodpovedal všetky otázky.  

 
 



 

 

 

 Tradičné rozprávky na Žitnom 
ostrove  (17.07.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   Kukkónia Farm,  
Orechová Potôň 
počet účastníkov:   40 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
Druhá zo série prednášok pre deti 
z letného tábora KUKKÓNIA 
v priestoroch Kukkónia Farmy 
v Orechovej Potôni. Cieľom tejto prednášky bolo prostredníctvom rozprávok 
priblížiť deťom históriu, udové povesti a báje Žitného ostrova ako súčasť 
regionálnej kultúry. Výklad bol pripravený pre žiakov základných škôl v okrese 
Dunajská Streda, účastníkov letného tábora pre deti  KUKKÓNIA. Deti vo veku 7 
až 13 rokov sa zoznámili so zaujímavými bytosťami ľudovej mytológie svojich 
predkov prostredníctvom rozprávok. Spoznali príbeh víly Ilony, bájnych táltošov, 
ale aj tradičné žitnoostrovské gajdy.  

 
 Pôvod rodiny Kondé de Pókatelek a ich 

história  (23.07.2020) - prednáška 
prednášajúci:  Mgr. Balázs Csiba 
miesto realizácie:  výstavný pavilón  
počet účastníkov:   48 
        
Balázs Csiba, historik, pedagóg Univerzity 
Selye Jánosa v Komárne, zavítal do 
Dunajskej Stredy na pozvanie 
Žitnoostrovského múzea. Pre fanúšikov 
regionálnej histórie si pripravil prednášku o 
pôvode a príbehu rodiny Kondé de Pókatelek 
na základe historických archívnych 
prameňov. V úvode zaznela reč o niektorých 
metodologických otázkach a problémoch 
výskumu stredovekej regionálnej histórie a 

výskumu šľachtických rodov, ktorý čerpá 

najmä zo stredovekých listín, písaných 

v latinčine. Potom prezentoval jednotlivé vetvy šľachtických rodín na Hornom 

Žitnom Ostrove, zložité príbuzenské vzťahy, a ich majetkové pomery. Zároveň 

sme nahliadli do štruktúr vtedajších usadlostí na Žitnom ostrove. V druhej, dlhšej 

časti prednášky, doplnil veľa nových informácií o prvých členoch z rodu 

Pókatelek, ktorí neskôr používali rôzne priezviská :  napr. Szomor, Fekete a od 

2. polovice 15. storočia už používali meno Kondé. 

 



 

 

 

 Tradičné rozprávky na Žitnom 
ostrove  (07.08.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   Kukkónia Farm,  
Orechová Potôň 
počet účastníkov:   40 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
Tretia a zároveň posledná zo série 
prednášok pre deti z letného tábora 
KUKKÓNIA v priestoroch Kukkónia 
Farmy v Orechovej Potôni. Cieľom tejto prednášky bolo prostredníctvom 
rozprávok priblížiť deťom históriu, ľudové povesti a báje Žitného ostrova ako 
súčasť regionálnej kultúry. Výklad bol pripravený pre žiakov základných škôl 
v okrese Dunajská Streda, účastníkov letného tábora pre deti  KUKKÓNIA. Deti vo 
veku 7 až 13 rokov sa zoznámili so zaujímavými bytosťami ľudovej mytológie 
svojich predkov prostredníctvom rozprávok. Spoznali príbeh víly Ilony, bájnych 
táltošov, ale aj tradičné žitnoostrovské gajdy.  

  

 Možná etymológia miestneho názvu 
Kračany (21.08.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy  
miesto realizácie:   námestie pri OcÚ 
Kráľovičove Kračany 
počet účastníkov:   52 
 
Prednáška sa realizuje v rámci Dní Sv. 
Štefana v Kráľovičových Kračanoch. Téma 
prednášky sa úzko viaže k názvu tejto obce, 
pričom analyzuje etymológiu tvorby 
obecného názvu Kračany. Viacero 
výskumov potvrdzuje používanie tohto 
názvu už v období Arpádovcov. 
Prednášajúci, Mgr. Ivan Nagy, etnológ 
a riaditeľ múzea, približuje túto tematiku  
z viacerých pohľadov.  Téma prednášky 
ďalej rozvíja nový trend etymologických 
výskumov, ktorý sa viaže k menám Gyulu Kristóa a Istvána Hoffmanna. Nový smer 
sa venuje predovšetkým kognitívnej jazykovej rekonštrukcii, a iba po tomto zistení 
sa venuje možnému etymónu. Po skončeníprednášky podujatie pokračovalo 
kultúrnym programom. 

 
 



 

 

 

 El Camino – CESTA   El Camino – AZ 
ÚT  (27.08.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Ing. Róbert Bokros 
miesto realizácie:   výstavný pavilón  
počet účastníkov:    39 
 
Dňa 27. augusta 2020  sa v priestoroch 
výstavného pavilónu uskutočnila 
nevšedná prednáška nášho kolegu 
Róberta Bokrosa pod názvom El 
Camino – CESTA. Išlo o rozprávanie 
Roberta Bokrosa o svätojakubskej púti do pútnického  
mesta Santiago de Compostella v španielskej Galícii, ktoré po prvýkrát absolvoval 
so svojou manželkou v roku 2009, a odvtedy absolvovali ešte ďalšie štyri púte. Na 
prednáške nám priblížil tzv. francúzsku trasu, a jeho rozprávanie doplnilo 
množstvo fotografií a krátkych filmov. Zhliadnuť sme mohli úžasné prírodné 
scenérie, vzácne kostoly a katedrály, ale aj množstvo ďalších kultúrnych pamiatok. 
A dozvedeli sme sa aj o radostiach a strastiach putovania, keďže pútnici neraz 
prejdú stovky kilometrov. Prednáška bola mimoriadne úspešná a vypočuť si ju 
prišlo množstvo záujemcov.  
 

Rímske kamenné pamiatky na Žitnom ostrove  (17.09.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Lajos      
Mathédesz 
miesto realizácie:   výstavný pavilón  
počet účastníkov:   43 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
V rámci Dní Európskeho kultúrneho 
dedičstva sa v našom múzeu dňa 
17.09.2020  uskutočnila prednáška 
archeológa Lajosa Mathédesza. Pútavá 
prednáška o kamenných pamiatkach 
poskytla množstvo informácií nielen 
o kamenných pamiatkach, ale aj o známych náleziskách v našom regióne. 
Dozvedieť sme sa mohli aj o druhotnom využití týchto pamiatok, ktoré sa v období 
stredoveku a novoveku často používali ako stavebný materiál, alebo ako výzdoba 
parkov a záhrad. V závere prednášky sa prítomní mohli dozvedieť ďalšie 
doplňujúce informácie pri rozhovore s autorom, ktorý ochotne zodpovedal všetky 
otázky.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Dunajská Streda 1945 –1989 -  prednáška 
(24.09.2020) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
Mgr. Barnabás Vajda 
miesto realizácie:   Podunajské múzeum v 
Komárne  
počet účastníkov:   98 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
Na Konferencii pod názvom MÍLNIKY XXIV., sa 
predstavili svojimi prednáškami aj naši 
kolegovia Mgr. Ivan Nagy, riaditeľ a Mgr. Lajos  
Mathédesz, archeológ. Podujatie sa už 
dlhoročne realizuje v spolupráci Nitrianskej župy 
a Podunajského múzea v Komárne. Témou 
prednášky, ktorou sa spoločne prezentovali Ivan 
Nagy a Barnabás Vajda, bola publikácia 
Dunajská Streda 1945 – 1989. Barnabás Vajda, historik, docent Univerzity Jánosa 

Selyeho v Komárne už dlhšie skúma dejiny Dunajskej Stredy z čias komunistickej      

éry. Táto kniha je zbierkou zdrojového materiálu tejto štúdie. Nájdeme tam kópie 

rôznych, najmä úradných dokumentov, a vybraných citátov z komunistickej tlače 

tohto obdobia. Druhá prednáška zaznela na tému Kamenné pamiatky na území 
dnešného    Slovenska  - pútavá prednáška o kamenných pamiatkach z územia 
dnešného Slovenska ponúkla množstvo informácií nielen o kamenných 
pamiatkach, ale aj o známych archeologických náleziskách. Dozvedieť sme sa 
mohli aj o druhotnom využití týchto pamiatok, ktoré sa v období stredoveku 
a novoveku často používali ako stavebný materiál, alebo ako výzdoba parkov 
a záhrad.  

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
- 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
- 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Ostrov maďarskej kultúry – tvorivé remeselné letné tábory pre deti (20.- 

24.07.2020), počet účastníkov :  25 
 Ostrov maďarskej kultúry – tvorivé remeselné letné tábory pre deti (27.- 

31.07.2020), počet účastníkov :  25 
 Kreatívne tvorivé dielne – tvorivé letné tábory pre deti (17.- 21.08.2020), počet 

účastníkov :  20 
 
 
 
 
 



 

 

 

Špecializované akcie 
 

 
 Prezentácia knihy Barnabása Vajdu  

(17.06.2020) 
miesto realizácie:   výstavný pavilón  
organizátor:   Žitnoostrovské múzeum 
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:    42 
 
Dňa 17. júna 2020  sa uskutočnila 
prezentácia knihy historika Barnabása 
Vajdu, docenta Univerzity Jánosa 
Selyeho v Komárne. Barnabás Vajda už 
viac ako desaťročie skúma históriu 
nášho mesta v povojnovom období a za čias komunizmu a výsledky svojho 
výskumu plánuje spracovať a vydať v niekoľkých knižných publikáciách.  Kniha, 
ktorú dnes predstavil, je zbierkou zdrojového materiálu tejto štúdie. Nájdeme tam 
kópie rôznych najmä úradných dokumentov a vybraných citátov z komunistickej 
tlače tohto obdobia. Súčasťou knihy je databáza životopisov osobností, ktorí 
v tomto období hrali významnejšiu úlohu. Počas besedy sa rozprávalo o bývalých 
politických elitách, o likvidácii starých mestských častí a o napätých časoch počas 
urbanizácie. Zazneli aj informácie o zanedbaných a zničených kultúrnych 
pamiatkach. O tom, ako sa Dunajská Streda stala okresným mestom, o jej 
prudkom rozvoji, ale aj o tajných agentoch a ich činnosti.  

 
 MERIDIÁN - tradičné čínske cvičenia  

(každý štvrtok) 
miesto realizácie:   nádvorie ŽM, 
v zimných mesiacoch malá sála 
výstavného pavilónu  
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
výstup:  plagát                                                                  
počet návštevníkov:     532 

 
Ide o cyklické podujatie, ktoré má za cieľ 
podporu zdravého životného štýlu a 
propagáciu pohybových aktivít. Realizuje 
sa pod vedením skúsenej cvičiteľky Júlie Nagyovej v podvečerných hodinách. 
Cvičenie pravidelne už roky navštevujú ženy v strednom veku, ale čoraz častejšie 
sa zapájajú aj mladšie ročníky. V prípade priaznivého počasia cvičenie prebieha 
na nádvorí, čo ho robí ešte atraktívnejším, a vďaka tomu je stále viac vyhľadávané.  

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 

 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ŽM za rok 2020 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2019 2022 

 
V roku 2020 vykonala ŽM komplexnú revíziu zbierkového fondu v termíne do 
30.08.2020.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 485 ks  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou –  19 ks 
Zbierkové predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie  25 ks 
 
Výsledkom posledného 3 ročného cyklu revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov –  19 ks 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie –  19 
ks                                                       
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu -  417 ks 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ŽM do iných organizácií za rok 2020 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Šmigrovský, s.r.o  
Sereď 

27.11.2019 31.12.2020 konzervovanie 
1 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

25.10.2019 31.12.2021 
Výstava 
Vymenené 
domovy 

1 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

01.03.2019 31.12.2021 
Výstava 
Vymenené 
domovy 

1 

Stredoslovenské 
múzeum Banská 
Bystrica 

24.06.2020 31.03.2021 
Výstava 
PALEOART   

17 

Výpožičky do 
zahraničia 

- - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

01.03.2019 31.12.2021 expozičný účel 15 

Židovská 
náboženská obec, 
Dunajská Streda 

01.04.2017 31.12.2021 výstava 10 

Maďarský 
osvetový inštitút 
CSEMADOK, 
Dunajská Streda 

24.4.2017 31.12.2021 študijný 7 

Obecný úrad,  
Vojka nad 
Dunajom 

01.04.2017 31.12.2021 expozičný účel 1 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Šmigrovský, s.r.o  
Sereď 

01.06.2019 31.05.2020 reštaurovanie 2 

SPOLU 74 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ŽM za rok 2020 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov* 

Archeológia – 
obdobie 
sťahovania 
národov 

Podunajské 
múzeum v Komárne 

23.2.2018 – 
31.12.2022 

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 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Predmety z krypty rodina Kondé de 
Pókatelek 

19 
Mgr. František Šmigrovský 

2.453 

SPOLU 19 - 2.453 

 
 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ŽM v roku 2020 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2020 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Národopisná 
zbierka 

3.806 157 3.730 98 3.646 

Historická zbierka 3.713 0 3.385 91 3.222 

Prírodovedná 
zbierka 

1.756 0 1.756 100 1.744 

Archeologická 
zbierka 

317 0 317 100 317 

Numizmatická 
zbierka 

1.113 0 1.103 99 1.103 

Plastiky 57 1 57 100 57 

Obrazy 239 0 223 93 223 

Kresby 389 0 385 98 385 

Grafiky 81 0 80 98 80 

Fotografie 3 0 3 100 3 

Textil 7 0 7 100 7 

SPOLU 11.481 157 11.046 96 10.787 

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



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ŽM v roku 2020 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

25.08.2020 - - 19* 35,99  

05.11.2020 417 4.858,60  - - 

SPOLU 417 4.858,6 - - 

*  Komisia na tvorbu zbierok pri Žitnoostrovskom múzeu na svojom zasadnutí dňa 25.08.2020 sa 
uzniesla, že navrhne na vyradenie 19 kusov znehodnotených zbierkových predmetov v celkovej 
finančnej hodnote 35,99 EUR. Spolu s týmto návrhom predložila do TTSK záznam z OR PZ 
V Dunajskej Strede o odcudzených zbierkových predmetoch, ktoré Komisia rovnako navrhuje vyradiť 
zo zbierkového fondu. Keďže k 31.12.2020  Úrad TTSK nevydal súhlasné stanovisko k predmetnej 
veci, proces vyradenia nebol ešte ukončený  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

7 

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 

Podunajské múzeum, 
Komárno 

Vzájomná prezentácia múzejnej 
činnosti, výmena skúseností 
a informácií, realizácia výstav 

MO CSEMADOK, Šamorín Príprava podujatí, výmena 
skúseností a informácií 

OZ ÉLETFA,                 

Dunajská Streda 
Organizovanie letných táborov 
pre deti 

Oblastná organizácia 
cestovného ruchu, 
Dunajská Streda 

Podpora a rozvoj turistického 
ruchu v regióne, výmena 
propagačných materiálov 

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 

 
 Výstava Vlastnými silami – Önerőből –  online 

prehliadka (17.12.2020 – 31.01.2021)  
vernisáž:   nebola 
kurátor:   Mgr. Olga Bevilagua 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup:   plagát, online prezentácia 
počet návštevníkov:   115 
 
S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu sme 
v závere roka 2020  pripravili nevšednú  výstavu, 
ktorá je posledná v tomto roku.  Výstava  
predstavuje  práce umelcov, ktorí  žijú  a  tvoria  
na  Žitnom ostrove, ale aj tých, ktorí boli s týmto 
regiónom spätí v minulosti. Vystavili sme práce 
Róberta Alamásiho, ďalej Gyula Álló, Gyula 
Barta, József Janiga, János Lábik, István Tallós Prohászka, sochárskych umelcov 
zastupujú György Lipcsey, János Nagy, Alexander Ilečko, Ladislav Snopek, vidieť 
môžeme plastiky Ladislavy Snopkovej, textilné diela Szibilly Greiner, ale aj ukážku 



 

 

 

práce Petra Günthera a Štefana Rabinu. Zámerom bolo predstaviť, okrem iných, 

aj tvorbu generácie umelcov z medzivojnového obdobia. Sem zaraďujeme 
vynikajúce práce Istvána Tallós Prohászku, patrí sem aj Gyula Álló a jeho tvorba.     
Z generácie súčasných umelcov predstavujeme diela Tibora Kopócsa, Albína 
Brunovského, Lenky Boťanskej, ale aj národného umelca Júliusa Nemčíka. 
Výtvarníci a umelci, ktorých tu uvádzame, sa v minulosti v priestoroch výstavného 
pavilónu prezentovali aj na samostatných výstavách. 

 
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 
 
 Významné rody na Žitnom ostrove 

realizátor / autor:  Mgr. Ivan Nagy 
odbor: (historika, botanika, archeológia atď.)  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. 

 
 Pôvod miestnych názvov na Žitnom ostrove 

realizátor / autor:  Mgr. Ivan Nagy a kolektív 
odbor: (historika, botanika, archeológia atď.)  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 týchto názvov právom 
púta pozornosť aj dnes. 
 

 Tradičné sociálne skupiny spojené s Dunajom na Žitnom ostrove 
realizátor / autor:  Mgr. Ivan Nagy a kolektív 
odbor: (historika, botanika, archeológia atď.)  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 pre prírodu Žitného ostrova. 
 

 Najnovšia história rodu Kondéovcov 
realizátor / autor:  Štefan Nyári 
odbor:  história 
plánovaný výstup:   publikácia a stála výstava 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:   2020 - 2023 
Rod Kondéovcov z mestskej časti Pókatelek patrí k najvýznamnejším rodom na 
Žitnom ostrove. Žitnoostrovské múzeum v súčasnosti sídli práve v budove, ktorá 
kedysi patrila tomuto rodu. Ich najnovšia história doposiaľ vôbec nebola 
skúmaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

448 1.002 5,09 2,21 00:04:58 

 
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 podujatí a 

činnosti múzea  
 www.korkep.sk  – propagácia aktuálneho diania, medializácia podujatí a činnosti 

múzea  
 www.slovenskycestovatel.sk   – propagácia pripravovaných podujatí  

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/


 

 

 

 Dunajskostredský hlásnik, regionálne noviny – propagácia pripravovaných 
podujatí a aktuálneho diania, medializácia činnosti múzea  

 www.samorincan.sk   – propagácia pripravovaných podujatí  
 Šamorín a okolie, regionálny mesačník – propagácia pripravovaných podujatí 

a aktuálneho diania, medializácia činnosti múzea  
 Magyar 7, regionálny časopis – propagácia aktuálneho diania, medializácia 

činnosti múzea  
 

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. Hoci rok 2020 výrazne ovplyvnila koronakríza, 

dúfame že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. 

 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 30 rokov z tvorby maďarských 
výtvarníkov na Slovensku 

SK-HU áno/ 30/ E Áno/ 3 - áno 

Výstava Biológia vzrušenia – Az izgalom 
biológiája 

SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 5 - áno 

Výstava Ján Koniarek – sochár moderny SH-HU Áno/ 30/ E Áno/ 5 - áno 

Príbeh Žltého kaštieľa – online prehliadka SK-HU - - - áno 

Príbeh rodu Kondéovcov – online 
prehliadka 

SH-HU - - - áno 

http://www.samorincan.sk/


 

 

 

Čierna kuchyňa – online prehliadka SK-HU - - - áno 

Výstava PARALELITY - PÁRHUZAMOK SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 3 áno áno 

Výstava Výtvarné spektrum SK-HU Áno/ 20/ E Áno/ 5 áno áno 

Výstava Tibor Andrássy - GRAFIKY SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 3  áno 

Výstava Jedno znovuzrodené spoločenstvo 
– Egy ujjáéledt közösség 

SK-HU Áno/ 50/ E Áno/ 5 áno áno 

Výstava Žitnoostrovské pastelky  SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 5 áno áno 

Koncert COVID de stress  SK-HU Áno/ E Áno/ 5 - áno 

Koncert COVID de stress – festival 
pokračuje 

SK-HU Áno/ E Áno/ 5 - áno 

Koncert COVID de stress – festival stále 
trvá 

SK-HU Áno/ E Áno/ 5 - áno 

Večer latino hudby SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Deň otvorených dverí – v rámci Dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva 

SK-HU - Áno/ 4 - áno 

Rodinný deň – v rámci Dní sv. Štefana  - 
VD Šamorín 

SK-HU Áno/ E Áno/ 3 - áno 

Noc múzeí a galérií – online prehliadka 
archeologickej expozície 

SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Tradičná hudba na Žitnom ostrove - 
prednáška 

SK-HU -  - áno 

Cirkevná hudba a ľudová hudba na Žitnom 
ostrove - prednáška 

SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Tradičná žitnoostrovská zabíjačka - 
prednáška 

SK-HU - Áno/ 2 - áno 

Príbeh Žltého kaštieľa - prednáška SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Tradičné rozprávky na Žitnom ostrove - 
prednáška 

SK-HU -  - áno 

Transformácia identity maďarských menšín 
- prednáška 

SK-HU Áno/ E Áno/ 3 - áno 

Tradičné rozprávky na Žitnom ostrove - 
prednáška 

SK-HU -  - áno 

Pôvod rodiny Kondé de Pókatelek - 
prednáška 

SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Tradičné rozprávky na Žitnom ostrove - 
prednáška 

SK-HU -  - áno 

Možná etymológia obecného názvu 
Kračany - prednáška 

SK-HU -  - áno 

El Camino – CESTA - prednáška SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Rímske kamenné pamiatky na Žitnom 
ostrove – prednáška – v rámci Dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva 

SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Dunajská Streda 1945 – 1989 – prednáška 
na konferencii MÍLNIKY 

SK-HU - Áno/ 3 - - 

Rímske kamenné pamiatky na území 
dnešného Slovenska – prednáška na 
konferencii MÍLNIKY 

SK-HU - Áno/ 3 - - 

Ostrov maďarskej kultúry –  letné tábory SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Ostrov maďarskej kultúry –  letné tábory SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Kreatívne tvorivé dielne – letný tábor VD 
Šamorín 

SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Prezentácia knihy Barnabáša Vajdu SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Výstava Vlastnými silami – Önerőből – 
online prehliadka 

SK-HU - Áno/ 3 - áno 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 
 
 



 

 

 

Iné formy propagácie  
 

Múzeum všetky svoje pripravované výstavy pravidelne zverejňuje na stránkach: 

www.krajzazitkov.sk, www.slovenskycestovatel.sk, www.muzeum.sk, www.zmds.eu, 

www.samorin.sk, www.samorincan.sk, www.facebook.com/zitnoostrovske.muzeum.   

V tlačenej podobe sa propaguje prostredníctvom publikácie Podunajsko z neba, kde 
uverejňujeme obrazové a textové informácie o stálych expozíciách  a našej 
dostupnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.zmds.eu/
http://www.samorin.sk/
http://www.samorincan.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 – XXV. 
ročník 
autor:  kolektív autorov   
vydavateľ:   Žitnoostrovské múzeum 
tlač:   Enecol,  s.r.o 
ISBN / ISSN:   978-80-971674-3-1 
dátum/rok vydania:   2020 
jazyk:  slovensko-maďarský 
náklad:   500 ks 
formát:   A5 
väzba:   brožovaná 
rozsah strán:   153 
reprodukcie: 73 farebných a 13 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Jubilejný XXV. ročník múzejného zborníka 
Spravodaj múzea – Múzeumi Híradó  opäť prináša  odborné práce a štúdie múzejných 
pracovníkov, ale aj externých odborníkov, s ktorými múzeum dlhoročne spolupracuje. 
Obsahuje výstupy a články z rôznych oblastí spoločenských a prírodných vied (Mgr. 
Mathédesz Lajos, archeológia, Mázsár László, história, Mgr. Bevilagua Olga, 
regionálna história, RNDr. Stollman András, Prof. RNDr. Dudich Alexander, 
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:  Országjáró -  živé vysielanie -  Dunaszerdahelyről jelentkezik 

az Országjáró  -  https://www.kossuthradio.hu/2020-02-14-i-adas -  2020-02-14. 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 NAGY Attila: Nyomot hagyni és megpróbálni a lehetetlent -  

www.dunaszerdahelyi.sk  (11.1.2020) 
 LŐRINCZ Adrián :  Hamarosan újra megnyitják a felújított honismereti házat –   
      http://samorin.sk/hu/hamarosan-ujra-megnyitjak-a-felujitott-honismereti-hazat/ 

       - 06.02.2020  
 LŐRINCZ Adrián :  Obnovený vlastivedný dom bude čoskoro otvorený  –   
      http://samorin.sk/obnoveny-vlastivedny-dom-bude-coskoro-znovu-otvoreny/   
      - 06.02.2020  
 PÁSZTOR Péter:  A somorjai honismereti ház ünnepélyes átadása  -    

       https://felvidek.ma/esemeny/a-somorjai-honismereti-haz-unnepelyes-         
       atadasa/  -  07.02.2020 
 NAGY Attila:  Stressz fogalma és Selye János  -  

https://dunaszerdahelyi.sk/stressz-fogalma-es-selye-janos  -  2020-02-07 
 NAGY Attila :  Charakteristika stresu a János Selye  -  

https://dunajskostredsky.sk/charakteristika-stresu-janos-selye  -  2020.02.08 
 PÁSZTOR Péter :   Ján Koniarek a modernitás szobrásza -  

https://felvidek.ma/esemeny/kiallitas-jan-koniarek-a-modernitas-szobrasza  -  
2020.02.12 

 NAGY Attila :  Szombaton Kossuth rádió Országjáró című műsora 
Dunaszerdahelyről jelentkezik élőben  -  https://dunaszerdahelyi.sk/szombaton-

https://www.kossuthradio.hu/2020-02-14-i-adas
http://www.dunaszerdahelyi.sk/
http://samorin.sk/hu/hamarosan-ujra-megnyitjak-a-felujitott-honismereti-hazat/
http://samorin.sk/obnoveny-vlastivedny-dom-bude-coskoro-znovu-otvoreny/
https://felvidek.ma/esemeny/a-somorjai-honismereti-haz-unnepelyes-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20atadasa/
https://felvidek.ma/esemeny/a-somorjai-honismereti-haz-unnepelyes-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20atadasa/
https://dunaszerdahelyi.sk/stressz-fogalma-es-selye-janos
https://dunajskostredsky.sk/charakteristika-stresu-janos-selye
https://felvidek.ma/esemeny/kiallitas-jan-koniarek-a-modernitas-szobrasza
https://dunaszerdahelyi.sk/szombaton-kossuth-radio-orszagjaro-cimu-musora-dunaszerdahelyrol-jelentkezik-eloben


 

 

 

kossuth-radio-orszagjaro-cimu-musora-dunaszerdahelyrol-jelentkezik-eloben -  
2020.02.13 

 CZIFRA Szilvia :  Országjáró szombat délelőtt :  A Csallóköz szívéből – 
Dunaszerdahelyről jelentkezünk -  https://mediaklikk.hu/kossuth-
radio/cikk/2020/02/13/orszagjaro-szombat-delelott-a-csallokoz-szivebol-
dunaszerdahelyrol-jelentkezunk/  - 2020.02.13 

 NAGY Attila :  Dunaszerdahelyről jelentkezik szombaton a Kossuth rádió műsora 
-  https://klikkout.sk/2020/02/14/dunaszerdahelyrol-jelentkezik-szombaton-a-
kossuth-radio-musora  -  2020.02.14 

 NAGY Attila :  Dunaszerdahelyről jelentkezik az Országjáró - 
https://dunaszerdahelyi.sk/dunaszerdahelyről-jelentkezik-az-orszagjaro  -  
2020.02.15 

 RECZAI Lilla :   Orságjáró – Dunaszerdahelyről jelentkezett a Kossuth rádió 
műsora  -  Országjáró - Dunaszerdahelyről jelentkezett a Kossuth Rádió műsora | 
ma7.sk  -  2020.02.17 

 BÍRÓ Eva :   Országjáró – Dunaszerdahelyről jelentkezett a Kossuth rádió 
műsora -  https://www.youtube.com/dunaszerdahelyrol-jelentkezett-a-kossuth-
radio- musora  -  2020.02.17 

 LŐRINCZ Adrián :  Holnap újra megnyit a honismereti ház -  
https://samorin.sk/hu/holnap-ujra-megnyit-a-honismereti-haz  2020.02.18   

 LŐRINCZ Adrián :  Zajtra bude Vlastivedný dom znovu otvorený -  
https://samorin.sk/zajtra-bude-vlastivedny-dom-znovu-otvoreny  -  2020.02.18    

 LŐRINCZ Adrián :  Ma újra megtelt a honismereti ház -  
https://samorin.sk/hu/ma-ujra-megtelt-a-honismereti-haz  -  2020.02.19 

 LŐRINCZ Adrián :  Vlastivedný dom dnes opäť ožil -  
https://samorin.sk/vlastivedny-dom-dnes-opat-ozil  -  2020.02.19   

 GÁBOR Vladimír :  Obnovený Vlastivedný dom si obzreli desiatky ľudí -  
https://samorincan.sk/obnoveny-vlastivedny-dom-si-obzreli-desiatky-ludi  -  
2020.02.19    

 RÓZSÁR Vince :  Szlovák szobrászat ikonikus alakjának munkái a Csallóközi 
Múzeumban -  https://dunaszerdahelyi.sk/szlovak-szobraszat-ikonikus-alakjanak-
munkai-csallokozi-muzeumban  -  2020.02.21 

 RÓZSÁR Vince :  Ján Koniarek – a modernitás szobrásza – megnyitó -  
https://dunaszerdahelyi.sk/jan-koniarek-modernitas-szobrasza-megnyito  -  
2020.02.21 

 RÓZSÁR Vince :  Práce ikonickej postavy slovenského sochárstva 
v Žitnoostrovskom múzeu -  https://dunajskostredsky.sk/prace-ikonickej-postavy-
slovenskeho-socharstva-v-zitnoostrovskom-muzeu  -  2020-02-21   

 POLÁK László :  DSTV -  Ünnepélyesen átadták a felújított honismereti házat -  
https://dunaszerdahely.sk/unnepelyesen-atadtak-a-felujitott-honismereti-hazat  -  
2020.02.21 

 POLÁK László :  DSTV -  Slávnostne otvorili obnovený vlastivedný dom -  
https://dunajskostredsky.sk/slavnostne-otvorili-obnoveny-vlastivedny-dom -  
2020.02.21 

 NAGY Attila :  Výstava venovaná Jánosovi Selyemu v Žitnoostrovskom múzeu -  
In:  Dunajskostredský hlásnik, ročník 28, rok 2020, 2. číslo - 2020-02-26, ISSN 
1339 3707, rozsah strán 1, strana 2 

 NAGY Attila :  A Kossuth rádió magazinműsora, az Országjáró, 
Dunaszerdahelyről jelentkezett -  In:  Dunajskostredský hlásnik, ročník 28, rok 
2020, 2. číslo - 2020-02-26, ISSN 1339 3707, rozsah strán 1, strana 2 
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 BÍRÓ Eva :  DSTV –  Krátke správy -  https://dunajskostredsky.sk/kratke-spravy-
27-2-2020  -  2020.02.28  

 NAGY Attila :  Április 23-26 – Szent György napok - 
https://dunaszerdahelyi.sk/aprilis-23-26-szent-gyorgy-napok -  2020.02.03 

 NAGY Attila :  Kukónia malacságok -  https://dunaszerdahelyi.sk/kukkonia-
malacsagok-2020  -  2020.03.02 

 NAGY Attila :  23.-26. apríl – Dni Sv. Juraja -  https://dunajskostredsky.sk/23-26-
april-dni-svateho-juraja -  2020.03.02 

 NAGY Attila :  Dunaszerdahelyen kezdetét veszi a FEBO fesztiválsorozat -  
https://dunaszerdahelyi.sk/dunaszerdahelyen-veszi-kezdetet-febo-
fesztivalsorozat -  2020.03.04 

 NAGY Attila :  Tradičná zabíjačka Kukkónia 2020 -  
https://dunajskostredsky.sk/tradicna-zabijacka-kukkonia-2020 -  2020.03.03 

 BÍRÓ Eva :   DSTV  - Krátke správy -  https://dunajskostredsky.sk/kratke-spravy-
5-3-2020 -  2020.03.06 

 NAGY Attila :  Remek volt a hangulat az idei Kukkónia malacságokon -  
https://dunaszerdahelyi.sk/remek-volt-hangulat-az-idei-kukkonia-malacsagokon -  
2020.03.11 

 NAGY Attila : Egyelőre digitális térben születnek a kiállítások -   
https://dunaszerdahelyi.sk/egyelore-digitalis-terben-szuletnek-kiallitasok -  
2020.04.16 

 NAGY Attila :  Výstavy sa zatiaľ rodia v digitálnom priestore -  
https://dunajskostredsky.sk/vystavy-sa-zatial-rodia-v-digitalnom-priestore -  
2020.04.16 

 KISS BARTALOS Éva :  Virtuális térben a Csallóközi Múzeum -  In: Új Szó, 
ročník 73,         rok 2020, 93. číslo -  2020-04-22, ISSN 1335-7050, rozsah strán 
1 

 BARAK László :  Hogy az érdeklődők ne maradjanak múzeumi élmények nélkül - 
https://parameter.sk/hogy-az-erdeklodok-ne-maradjanak-muzeumi-elmenyek-
nelkul -  2020.04.23 

 POLÁK László :  DSTV  Múzeum a knižnica ponúkajú programy vo virtuálnom 
priestore -  https://dunajskostredsky.sk/muzeum-kniznica-ponukaju-programy-
videa-vo-virtualnom-prostredi - 2020.04.24 

 POLÁK László :  DSTV  Szombaton 10 órától ismét hallható a Kossuth rádió -  
https://dunaszerdahelyi.sk/szombaton-10-oratol-ismet-dunaszerdahely-hallhato-
kossuth-radion -  2020.04.25 

 NAGY Attila :  Egyelőre csak egyéni látogatók vagy családok érkezhetnek - 
https://dunaszerdahelyi.sk/csallokozi-muzeum-egyelore-csak-egyeni-latogatok-
vagy-csaladok-erkezhetnek -  2020.05.09 

 NAGY Attila :   Zatiaľ môžu prichádzať na návštevu len jednotlivci alebo rodiny -  
https://dunajskostredsky.sk/zitnoostrovske-muzeum-zatial-mozu-prichadzat-na-
navstevu-iba-jednotlivci-alebo-rodiny -  2020.05.10 

 MATHEDESZ Lajos :  Lakatlan középkori Csallóköz ? -  In: Csallóköz, ročník 60, 
rok 2020, 18.-20. číslo - 2020-05-13, ISSN 1336-3638, rozsah strán 1 

 RÓZSÁR Vince :  Kultúrne zariadenia opäť otvorili svoje brány -  
https://dunajskostredsky.sk/kulturne-zariadenia-opat-otvorili-svoje-brany -  
2020.05.15 

 MIKLÓSI Péter :  Lát(tat)ni a mulandót -  In: Új Szó, ročník 73, rok 2020, 115. 
číslo - 2020-05-20, ISSN 1335-7050, rozsah strán 1 
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2020.10.01 

 BÖLCSKEI Tímea :  Új eredmények a Magyar őstörténeti kutatásban -   
https://felvidek.ma/esemeny/uj-eredmenyek-a-magyar-ostorteneti-kutatasban/  -  
2020.10.07 

 RECZAI Lilla :  Római kőmlékek a Csallóközben  -  In: MAGYAR7, ročník III., rok 
2020, 38. číslo - 2020-10-07, ISSN 2585-9129, rozsah strán 1, strana 42 

 RÓZSÁR Vince :  Aj v tomto roku kreslili pastelky -  
https://dunajskostredsky.sk/aj-v-tomto-roku-kreslili-pastelky -  2020.10.12 

 MATHEDESZ Lajos :  Régi harangok -  In: Csallóköz, ročník 60, rok 2020, 42.- 
43. číslo - 2020-10-21, ISSN 1336-3638, rozsah strán 1, strana 10 

 MATHEDESZ Lajos :  A pozsonypüspöki római kőemlékek -  In: Csallóköz, 
ročník 60, rok 2020, 44.- 45. číslo - 2020-11-04, ISSN 1336-3638, rozsah strán 1, 
strana 10 

 MATHEDESZ Lajos :  Somorjai éremleletek -  In: Csallóköz, ročník 60, rok 2020, 
46.- 47. číslo - 2020-11-18, ISSN 1336-3638, rozsah strán 1, strana 8 

 MATHEDESZ Lajos :  Honfoglalás-kori leletek -  In: Csallóköz, ročník 60, rok 
2020,  48.- 49. číslo - 2020-12-02, ISSN 1336-3638, rozsah strán 1, strana 8 

 NAGY Attila :   Unikátne archeologické predmety z krypty rímsko-katolíckeho 
kostola sv. Juraja v Dunajskej Strede -  https://dunajskostredsky.sk/unikatne-
archeologicke-predmety-z-krypty-rimskokatolickeho-kostola-sv-juraja-v-
dunajskej-strede -  2020.12.12 

 MATHEDESZ Lajos :  Éremkincsek a Csallóközből -  In: Csallóköz, ročník 60, rok 
2020,      50.- 52. číslo - 2020-12-16, ISSN 1336-3638, rozsah strán 1, strana 9 

 NAGY Attila :  Online ádventi koncertet ad ma az Ardea Nova -   
https://dunaszerdahelyi.sk/online-adventi-koncertet-ad-ma-az-ardea-nova  -  
2020.12.18 

 BEVILAGUA Olga :  Rendkívüli régészeti tárgyak a dunaszerdahelyi római-
katolikus szent György templom kriptájából -  
https://dunaszerdahelyi.sk/rendkivuli-regeszeti-targyak-dunaszerdahelyi-romai-
katolikus-szent-gyorgy-templom-kriptajabol  -  2020.12.22 

 BEVILAGUA Olga :  Unikátne archeologické predmety z krypty rímsko-
katolíckeho kostola sv. Juraja v Dunajskej Strede -  
https://dunajskostredsky.sk/unikatne-archeologicke-predmety-z-krypty-
rimskokatolickeho-kostola-sv-juraja-v-dunajskej-strede  -  2020.12.22 

https://dunaszerdahelyi.sk/elmarad-xxi-csallokozi-szines-ceruzak-nemzetkozi-gyermekrajzverseny-megnyitoja
https://dunaszerdahelyi.sk/elmarad-xxi-csallokozi-szines-ceruzak-nemzetkozi-gyermekrajzverseny-megnyitoja
https://ma7.sk/hagyomany/romai-koemlekek-a-csallokozben-kepekkel
https://felvidek.ma/esemeny/uj-eredmenyek-a-magyar-ostorteneti-kutatasban/
https://dunajskostredsky.sk/aj-v-tomto-roku-kreslili-pastelky
https://dunajskostredsky.sk/unikatne-archeologicke-predmety-z-krypty-rimskokatolickeho-kostola-sv-juraja-v-dunajskej-strede
https://dunajskostredsky.sk/unikatne-archeologicke-predmety-z-krypty-rimskokatolickeho-kostola-sv-juraja-v-dunajskej-strede
https://dunajskostredsky.sk/unikatne-archeologicke-predmety-z-krypty-rimskokatolickeho-kostola-sv-juraja-v-dunajskej-strede
https://dunaszerdahelyi.sk/online-adventi-koncertet-ad-ma-az-ardea-nova
https://dunaszerdahelyi.sk/rendkivuli-regeszeti-targyak-dunaszerdahelyi-romai-katolikus-szent-gyorgy-templom-kriptajabol
https://dunaszerdahelyi.sk/rendkivuli-regeszeti-targyak-dunaszerdahelyi-romai-katolikus-szent-gyorgy-templom-kriptajabol
https://dunajskostredsky.sk/unikatne-archeologicke-predmety-z-krypty-rimskokatolickeho-kostola-sv-juraja-v-dunajskej-strede
https://dunajskostredsky.sk/unikatne-archeologicke-predmety-z-krypty-rimskokatolickeho-kostola-sv-juraja-v-dunajskej-strede


 

 

 

 BEVILAGUA Olga :  Virtuális látogatás a Csallóközi Múzeumban -  
https://dunaszerdahelyi.sk/virtualis-tarlatlatogatas-csallokozi-muzeumban  -  
2020.12.24      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dunaszerdahelyi.sk/virtualis-tarlatlatogatas-csallokozi-muzeumban


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽM v roku 2020 
 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 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1.  Budapešť HUN 29.07.2020 plánované akvizície – prvotná prehliadka 

historického nábytku, ktorý pôvodne 

pochádza zo Žltého kaštieľa 
                                                        

2. Budapešť HUN 29.07.2020 pripravované akvizície – prvotná prehliadka 

historického nábytku, ktorý pôvodne 

pochádza zo Žltého kaštieľa 
                                                        

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

 
- 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE MÚZEÍ ZA ROK 2020 
 

 
Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v múzeách za rok 2020 
Názov 
organizá-
cie 
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P
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m
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ý
 

v
e
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BalM 11 10,4 11 7 1 2 1 992,31 48 

VMG 21 18,8 21 15 1 1 6 945,38 52,7 

VMH 18 17,5 19 4 3 8 3 968,21 45,22 

ZMS 14 14 15 10 2 2 2 796 42 

ZSM 27 25 28 16,5 4,5 3,5 4 1.015,38 54 

ŽM 11 10,4 12 6 1 2 2 1.091 58 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov múzeí podľa pohlavia za rok 2020 

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 - - - - 1 3 - - 1 4 2 

VMH 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 2 2 - - - . - - - - 2 2 

Administratívny 
pracovníci 

2 1 - 1 1 3 - - - - 3 5 

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

ZMS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 3 3 - 1 - - - - - - 3 4 

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 5 3,5 - 2 1 5 - - - - 6 10,5 

Administratívny 
pracovníci 

- 0,5 - - - 3,0 - - - - - 3,5 

Obslužní pracovníci - - - - 1,5 - 0,5 2 - - 2 2 

ŽM 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 3 2 - - 1 - - - - - 3 3 

Administratívny 
pracovníci 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov múzeí podľa dĺžky trvania pracovného pomeru k 31.12.2020 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov SPOLU 

Počet mužov BalM 1 1 1 - 2 2 

VMG 4 3 1 - - 8 

VMH 4 - 3 - 1 8 

ZMS - 1 3 1 - 5 

ZSM 4,5 1 1,5 - 1 8 

ŽM 3 - 1 - 2 6 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9 9 9 8 10 45 

VMG 19,05 14,29 4,76 - - 38,1 

VMH 22,22 - 16,67 - 5,55 44,44 

ZMS - 7,14 21,43 7,14 - 35,71 

ZSM 18 4 6 - 4 32 

ŽM 27,2 - 9,1 - 18,2 54,5 

Počet žien BalM - 2 1 1 2 6 

VMG 7 4 - 1 1 13 

VMH 5 3 - 1 1 10 

ZMS 4 2 2 - 1 9 

ZSM 4 0,5 1,5 3 8 17 

ŽM - 1 2 - 2 5 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM - 18,33 9,17 9,17 18,33 55 

VMG 33,33 19,05 - 4,76 4,76 61,9 

VMH 27,77 16,67 - 5,56 5,56 55,56 

ZMS 28,57 14,29 14,29 - 7,14 64,29 

ZSM 16 2 6 12 32 68 

ŽM - 9,1 18,2 - 18,2 45,5 

Spolu BalM 1 3 2 1 4 11 

VMG 11 7 1 1 1 21 

VMH 9 3 3 1 2 18 

ZMS 4 3 5 1 1 14 

ZSM 8,5 1,5 3,0 3 9 25 

ŽM 3 1 3 - 4 11 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9 27,33 18,17 9 36,50 100 

VMG 52,39 33,33 4,76 4,76 4,76 100 

VMH 50 16,67 16,67 5,56 11,10 100 

ZMS 28,57 21,43 35,72 7,14 7,14 100 

ZSM 34 6 12 12 36 100 

ŽM 27,2 9,1 27,2  36,4 100 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov múzeí za rok 2020 
Názov 
organizácie 

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

BalM 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - 1 3 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 

- - - 2 - - 

Odborní pracovníci - 1 - 2 1 - 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 2 3 2 - 

Obslužní pracovníci - - 1 - 1 1 

ZMS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - 1 - 1 - 

Odborní pracovníci - 1 6 1 - - 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 - - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - 1 1 - 

ZSM 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - 1 1,5 1 

Odborní pracovníci - 1 2 3 5 2 

Administratívny 
pracovníci 

- - - - 1,5 2 



 

 

 

Obslužní pracovníci - - - 1 1,5 1,5 

ŽM 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - 1 2 1 4 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - 

 
Platové zaradenie zamestnancov múzeí podľa vzdelania za ok 2020 

 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 1 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 - 5 5 3 - - 2 1 - - 

ŽM 8 7 6 - - - 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 1 2 1 1 2 2 1 

VMH 2 1 6 1 _ 1 1 3 1 - 1 1 - - 

ZMS 7 3 - - - 1 1 - - - 1 1 - - 

ZSM 1 6,5 2 1,5 - 1 8 1 - - 1 2 - - 

ŽM 2 3 2 -  - 2 1 - - - - - 1 

P
rie
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e
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ý
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t 

v
 p
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to

v
e

j 
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d

e
 

BalM 644,00 1.026,50 1.107,00 1.744,0 - - 655,50 1002,5 1.115,0 - - - - - 

VMG 710 987,9 898 1560 - 908,5 756,5 745,5 902 1129,5 796 716 891 756,5 

VMH 831 896 1027 1824 - 902 751 910 989 - 747 767 - - 

ZMS 1.035 1.381 - - - 780 731 - - - 690 670 - - 

ZSM 2008 1166,12 1017,25 846,50 - 764,50 965 764,50 - - 861 771,5 - - 

ŽM 1.480 1.202 1.075 - - - 1.128 1.160 - - - - - 878 

P
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n

u
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p
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BalM 1130,37 - 924,33 - - 

VMG 1037,7 908,5 887,3 843,6 756,5 

VMH 1145 902 883 757 - 

ZMS 1.208 780 731 680 - 

ZSM 1259,47 764,50 864,75 816,25 - 

ŽM 1.252 - 1.144 - 878 

 



 

 

 

Počet zamestnancov múzeí na základe špecifických kritérií za rok 2020 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

BalM 11 2 1 - 

VMG 21 8 2 4 

VMH 18 1 1 - 

ZMS 14 - - 1 

ZSM 27 2 - 1 

ŽM 11 2 2 - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov múzeí za roky 2018 - 2020 
 BalM VMG VMH ZMS ZSM ŽM 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

- - - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - 

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

1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 - - - - - 3 

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v múzeách za roky 2018 – 2020 
 2018 2019 2020 

Org. príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

BalM - - 11 1 1 11 - - 11 

VMG 2 1 20 5 4 21 - - 21 

VMH 1 1 19 1 2 18 - - 18 

ZMS - - 15 - - 15 - 1 14 

ZSM 3 ½ 2 ½ 27 - 2 24 4 1 27 

ŽM - - 12 1 1 12 1 2 11 

 



 

 

 

Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť múzeí za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
Expozície 

počet/nové 
Výstavy počet/nové 

Ostatná prezentačná 
činnosť 

Počet návštevníkov Tržby v € 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 4/2 5/2 5/2 8/8 10/9 7/5 34 49 12 8.200 17.750 8.290 2.979 4.788,5 3.002 

VMG 19/0 19/1 19/0 9/5 12/9 8/6 93 110 33 13.018 21.903 24.130 4.652 6.75 3.600 

VMH 8/0 9/1 9/0 16/16 18/18 9/8 - - - 20.630 26.338 1.880 1.567,79 3.913,36 1.156 

ZMS 8/1 8/0 8/0 17/7 9/6 7/4 24 13 8 24.018 25.070 6.843 669 691 341 

ZSM 19/1 17/0 17/21 38/26 33/27 24/16 62 106 62 17.111 19.990 3.341 10.466 15.227 12.199 

ŽM 17/0 17/0 17/0 8/8 14/14 9/8 21 28 31 12.368 13.182 4.847 1.138 1.537 3.236 

 
Výstavy v múzeách za roky 2018 - 2020 

Organizácia Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 8 9 4 2 1 1 - - - 10 10 5 

VMG 2 7 5 3 2 1 3 3 2 8 12 8 

VMH 5 6 4 2 11 4 1 1 1 8 18 9 

ZMS 5 4 2 1 - 1 1 2 2 7 6 5 

ZSM 26 27 22 6 3 2 3 3 - 36 33 24 

ŽM 6 7 3 2 4 2 - 3 4 8 14 9 

SPOLU 52 60 40 16 21 11 8 12 9 79 93 60 

 
Putovné výstavy v múzeách za roky 2018 - 2020 

Organizácia Vlastné putovné výstavy múzeí    

Celkový počet Reprízy v SR Putovné výstavy prevzaté Vlastné výstavy 
zapožičané do zahraničia 

Výstavy prevzaté zo 
zahraničia 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 4 1 2 1 1 2 - - - - - - - - - 

VMG 1 1 1 1 1 1 3 4 2 - - - 1 3 1 

VMH 1 2 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - 

ZMS 4 2 2 9 3 2 - - - - 1 - - - 1 

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

ŽM - - - - - - - 3 4 - - - - - - 

SPOLU 11 7 7 15 8 7 5 9 6 - 1 - 2 3 2 



 

 

 

Návštevnosť 
 

Počet platiacich návštevníkov v múzeách za roky 2018 - 2020 
Organizácia 2018 2019 2020 

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 14.210 7.840 - - 3.840 13.930 8.915 - - 3.820 7.042 1.248 - - 1.081 

VMG 5.509 4.889 - - 7.509 2.812 5.595 - - 14.012 4.702 1.932 - - 19.428 

VMH 15.180 3.171 - - 5.450 4.308 3.905 - - 22.030 1.015 1.905    - - 4.450 

ZMS 2.219 - - - 21.799 4.364 - - - 20.706 1.710 - - - 5.133 

ZSM 6.548 3.865 - - 10.563 7.241 7.205 - - 12.749 3.285 1.125 - - 2.098 

ŽM 2.787 2.429 - - 9.581 3.108 2.693 - - 10.074 1.254 403 - - 3.593 

SPOLU 46.453 22.194 - - 58.742 35.763 28.313 - - 83.391 19.008 6.613 - - 35.783 

* deti, študenti, seniori, Z´TP atď. 
** nadštandardné služby, mimo otváracích hodín, výklad od odborného pracovníka atď. 

 
Návštevnosť škôl v múzeách za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 84 87 27 7.840 7.915 836 

VMG 231 187 44 2.620 1.958 416 

VMH 426 370 265 12.230 11.358 5.872 

ZMS 66 137 14 736 1.358 191 

ZSM 267 412 112 3.865 7.205 2.128 

ŽM 149 158 24 2.850 3.078 543 

SPOLU 1.223 1.351 486 30.141 32.872 9.986 

* bez MŠ 

 
Počet zahraničných návštevníkov v múzeách za roky 2018 - 2020 

Organizácia 2018 2019 2020 

BalM 3.280 7.100 1.821 

VMG 1.220 1.484 374 

VMH 850 1.178 283 

ZMS 532 2.453 1.184 

ZSM 482 429 148 

ŽM 746 816 17 

SPOLU 7.110 13.460 3.827 



 

 

 

 
Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond múzeí za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 66.461 66.722 67.794 20.786 22.037 24.250 

VMG 24.544 24.729 24.729 24.027 24.212 24.212 

VMH 127.526 128.244 128.848 14.360 43.104 47.545 

ZMS 66.033 66.508 67.015 16.576 16.886 17.092 

ZSM 171.281 171.777 172.531 81.840 87.636 87.997 

ŽM 11.064 11.064 11.481 11.064 11.064 11.481 

SPOLU 466.909 169.044 472.398 168.653 204.939 212.557 

 
Akvizičná činnosť múzeí za roky 2018 - 2020 

Organizácia Dar Vlastný zber Kúpa Zámena Prevod SPOLU 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
BalM 641 462 615 623 376 453 24 6 - - - - - - - 1.288 844 1.072 

VMG 424 40 179 29 29 47 99 116 - - - - - - - 552 185 226 

VMH 31 72 5 476 408 518 50 218 89 - - - - - - 557 698 615 

ZMS 286 297 300 765 26 55 496 152 125 - - - - - 27 1.547 475 507 

ZSM 311 131 100 442 286 501 164 79 153 - - - - - - 917 496 754 

ŽM 190 - 417 243 - - 5 - - - - - - - - 438 - 417 

SPOLU 1.883 1.002 1.616 2.578 1.125 1.574 838 571 367 - - - - - 27 5.299 2.698 3.584 

 
Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov v múzeách za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
TTSK Vlastné zdroje Iné SPOLU 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 1.220 - - - - - 2.430 1.200 520 3.650 1.200 520 

VMG - 515 - - 3.295 - - 2.800 - - 6.610 - 

VMH 6.695 15.546,36 - - 997 - 1.500 - 2.175,5 8.195 16.523,36 2.175,5 

ZMS 3.494 5.021,5 4.017 - - - - - 4.000 3.494 5.201,5 8.017 

ZSM 100 500 1.150 3.838 8.600 2.480 3.838 8.600 4.400 3.938 9.100 8.030 

ŽM - - - 165 - - 165 - - 165 - - 

SPOLU 11.509 21.582,86 5.167 4.003 12.892 2.480 7.933 12.600 11.095,5 19.442 38.634,86 16.742,5 

 
 



 

 

 

Vyraďovanie zbierkových predmetov z múzeí za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

 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 - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 
ZMS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ZSM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SPOLU - - - - - - - - - - - 1 5 - - - - - 

 
Reštaurovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2018 - 2020 

Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 71 63 34 30 70 33 101 133 67 3.455 7.225 9.402 130 150 120 3.585 7.375 9.522 

VMG 1 - 1 - 1 14 1 1 15 - - 4.140 - 50 - - 50 4.140 

VMH - 1 1 - 1 4 - 2 5 - 900 580 - 580 240 - 1.480 820 

ZMS 2 2 6 - - - 2 2 6 824 750 4.770 - - - 824 750 4.770 

ZSM 10 7 7 - - - 10 7 7 6.603,8 3.350 2.200 - - - 6.603,8 3.350 2.200 

ŽM 13 2 19 - - - 13 2 19 6.500 15.580 2.453 - - - 6.500 15.580 2.453 

SPOLU 97 75 68 30 70 61 127 147 129 17.382,8 27.805 23.545 130 780 360 17.512,8 28.585 23.905 

 
Konzervovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2018 - 2020 

Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM - - - 43 32 28 43 32 28 - - - 120 32 90 120 32 90 

VMG - - - 259 264 312 259 264 312 - - - 250 120 100 250 120 100 

VMH - - - - - 825 - - 825 - - - - - 260 - - 260 

ZMS - - - 84 10 76 84 10 76 - - - 615,99 - 770 615,99 - 770 

ZSM - - - 99 74 51 99 74 51 - - - 635,71 582,8 1.023,64 635,71 582,8 1.023,64 

ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SPOLU - -  - 485 380 1.264 485 380 1.264 - - - 1.621,7 734,8 2.243,64 1.621,7 734,8 2.2436,64 

 
 



 

 

 

Preparovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2018 - 2020 
Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM - 6 11 - - - - 6 11 - 2.290 2.800 - - - - 2.290 2.800 

VMG - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VMH - 1 - 448 366 - 448 367 - - 30 - 9 8 - 9 38 - 

ZMS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZSM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SPOLU - 7 11 48 366 - 448 373 11 - 2.320 2.800 9 8 - 9 2.328 2.800 

 
Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti múzeí za roky 2018 - 2020 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 2 2 3 26 23 24 

VMG 1 5 1 19 58 12 

VMH 1 - 1 44 27 73 

ZMS 12 8 4 52 52 35 

ZSM 7 4 14 61 44 71 

ŽM - 1 1 - - - 

SPOLU 23 20  202 204  

 
Vedecko-výskumné úlohy múzeí za roky 2018 - 2020 

Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov múzea  podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 13 14 16 6 5 5 

VMG 12 17 11 4 4 4 

VMH 27 10 9 8 8 7 

ZMS 16 25 23 7 6 6 

ZSM 25 22 14 8 6 7 

ŽM 3 3 4 1 1 2 

SPOLU 95 91  34 30  

 



 

 

 

Knižný fond múzeí za roky 2018 - 2020 
Organizácia 
 

Rok 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v € 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

BalM 

2018 15.547 274 738,63 133 11 45 56 

2019 15.939 392 1.235,05 148 11 64 75 

2020 16.194 255 372 174 11 36 47 

VMG 

2018 5.588 136 176,14 180 11 10 21 

2019 5.777 189 135,49 169 11 4 15 

2020 5.846 69 48,46 220 10 3 13 

VMH 

2018 9.737 263 192,98 164 11 34 45 

2019 9.786 46 125,68 156 11 30 41 

2020 9.570 29 93,82 47 11 6 17 

ZMS 

2018 22.160 162 283,7 344 15 17 32 

2019 22.339 179 283,56 418 15 16 31 

2020 22410 71 174,90 229 9 9 18 

ZSM 

2018 22.034 205 654,68 400 21 32 53 

2019 22.034 205 654,68 400 21 32 53 

2020 22.454 420 5.856,76 230 21 38 59 

ŽM 

2018 15.197 50 92,07 122 6 165 171 

2019 15.66 69 - 116 6 96 102 

2020 15.272 6 0 21 6 18 24 

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v múzeách za roky 2018 - 2020 
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BalM 

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 

2020 3/114 - 19/695 4/221 - 1/130 - - - 27/1.160 

VMG 

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 

2020 15/284 13/314 1/93 4/63 1/19 0 0 0 0 34/773 

VMH 
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 



 

 

 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov múzeí z dotačných schém za roky 2018 - 2020 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BalM 7 10 11 22.459 17.180 38.478 6 4 6 19.389 16.400 17.400 

VMG 4 6 3 8.445 46.414 7.324 2 5 2 2.600 22.250 3.960 

VMH 4 2 3 10.700 9.214 9.610 2 1 2 4.800 3.000 2.610 

ZMS 3 4 1 6.200 13.066 4.275 3 4 1 6.200 11.200 4.000 

ZSM 6 6 4 12.771 32.635 15.781 6 5 4 13.203 23.632 12.531 

ŽM 7 5 3 90.604 25.043 7.459 5 4 2 37.300 17.500 2.700 

SPOLU 31 33 25 151.179 142.552 82.927 24 23 17 83.492 93.982 43.201 

 

2020 15/514 - 7/776 1/50 1/186 2 - - 3/724 29/2.250 

ZMS 

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 

2020 1/32 - 2/182 - 1/64 3/170 - 1/40 - 8/488 

ZSM 

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 

2020 2/457 18/240 9/457 5/255 4/269 2/30 - - 4/1377 44//3.085 

ŽM 

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 

2020 - 3/70 14/689 6/545 4/640 2/574 - - 8/812 37/3.330 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  592.554 € 
 391.178 €  GJK 
 273.376 €  ZG 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  30.605 € 
 25.605 €  GJK 
 5.500 €  ZG 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  2.807,89 € 
 2.118,25 €  GJK 
 689,64 €  ZG 
 
Tržby a vlastné výnosy:    6.895 € 
 6.825 €  GJK 
 70 €  ZG 
 
Príspevok zriaďovateľa KV:   153.200 € 
 
GJK 51.000 €  
 25.000 € rekonštrukcia strechy prístavby 
 20.000 € akvizícia zbierkových predmetov 
 6.000 € akvizícia výtvarných diel 
ZG  102.200 € 
 45.000 €  PD – adaptácia podkrovia 
 36.000 € rekonštrukcia elektroinštalácie 
 20.000 €  akvizícia zbierkových predmetov 
 1.200 €  akvizícia diela Humanoid 
 
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  - € 
 - €  GJK 
 - €  ZG 
 



 

 

 

Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  - € 
 - €  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 

GJK vznikla v roku 1976 ako 
Okresná galéria v Trnave. V r. 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. 
V roku 2020 bola GJK zaradená medzi renomované domáce inštitúcie (č. 164 
v zozname) v rámci akademického Centrálneho registra evidencie umeleckých 
činnosti MŠVVaŠ SR  a zároveň bola obnovená medzinárodná akcia SKÚTER 
(trienále mladého umenia) medzi renomované podujatia  (č. 120 v zozname). 

 
Územná pôsobnosť: GJK 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 

mailto:sekretariat@gjk.sk
mailto:info@gjk.sk
http://www.gjk.sk/
https://www.facebook.com/galeriajanakoniaka/
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/


 

 

 

orientuje na osobnosť a dielo sochára Jána Koniarka. Galéria organizuje 
a zabezpečuje medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátovej tvorby - Trienále plagátu 
Trnava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GJK za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 219.258 167.922 173.415,25 103,27% 

620 Odvody 80.790 59.810 59.814,24 100,01% 

630 Tovary a služby 70.974 154.696 149.199,53 96,45% 

640 Bežný transfer 6.978 7.750 7.748,98 99,99% 

SPOLU 378.000 390.178 390.178 100% 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GJK za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 45.000 45.000 38.659,04 85.91% 

HIM - - - - 

SPOLU 45.000 45.000 38.659,04 85,91% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov GJK za rok 2020 
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 prístavby 
KV 

18.659,04 - - - - 

Nákup zbierok 20.000 - - - - 

SPOLU 38.659,04     

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v GJK za rok 2020 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 - - - - - 

 
 

Tržby a vlastné výnosy    6.825 € 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GJK z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU Art Laboratórium 
2020 

3.390 2.500 312 BV 

2 FPU ANTROPORARY 6.150 3.000 351 BV 

3 UPSVR Ment. 
zapracovanie 
a prax zames. 
§54 

13.105 13.105 655,25 BV 

4 FPU 
(financie 
nevyčerpané, 
presunuté do 
30.6.2021) 

Štefan 
Belohradský: 

Sochár - 
Konštruktér 

8.620 7.000 800 BV 

SPOLU BV 25.605 2.118,25  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe GJK za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

2 

Koppelová vila 
Rekonštrukcia 
Nového krídla 
Koppelovej vily 

18.659,04 € 

Synagóga – 
Centrum 
súčasného 
umenia 

- - 

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

 

Objekty v nájme GJK za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky GJK v m2 za rok 2020 
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: 2.822 
 
Prehľad portrétneho žánru od 18. do 21.storočia zo zbierkového fondu GJK Trnava. 
 
Vlastné expozície mimo galérie (externé expozície) 
 
- 
 
Výstavy 
 
Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY 
KVET  
(31.1. – 15.03.2020) 
vernisáž: 30.1.2020 o 18,00 h. 
kurátor: Vladimír Beskid 
miesto konania: Koppelova vila 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard 
počet návštevníkov: 617 
 
Výstavný projekt s názvom ČIERNY KVET prináša profilovú prezentáciu dvoch 
popredných slovenských umelcov. 
 
 
Entrotopia 2.0 
7.2. - 22.3.2020   
vernisáž: 6.2.2020 o 18,00 h.  
kurátorka: Dominika Chrzanová 
miesto konania: Synagóg – Centrum 
súčasného umenia 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 414 
 



 

 

 

Entrotopia je medzinárodný umelecký výmenný projekt medzi Helsinskou asociáciou 
umelcov (HTS) a občianskym združením Publikum.sk z Trnavy. Číslo 2.0 označuje 
poradie výstavy v rámci projektu, ktorý začal v Helsinkách a v auguste 2019 predstavil 
tvorbu šestice súčasných slovenských umelcov. 
 
Vlasta Žáková: Nostalgie zajtrajších rán  
28.5. – 3.7.2020 
sprístupnenie výstavy: 28.5.2020 
kurátor: Vladimír Beskid 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 183 
 
Ide o reprezentatívnu prezentáciu osobitej textilnej tvorby autorky za posledné 
desaťročie (2010 –2020), kde hlavnú rolu hrajú kolážové vyšívané reliéfy, mäkké 
plastiky (aj v UV svetle) a digitálne žakárové vzory. 
 
Alexander Salontay: Zásielka 
5.6. – 30.8.2020  
vernisáž: 4.6.2020 o 18,00 h. 
Kurátor: Filip Krutek 
Miesto konania: Koppelova vila 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard 
počet návštevníkov: 787 
 
Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexandra Salontaya (1937). Ambíciou 
projektu je v doposiaľ nerealizovanom rozsahu odprezentovať v jednotlivých 
tematických okruhoch obsiahle dielo opomínaného autora, ktorého maliarska poloha 
sa pohybuje od reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti po špecifický 
pop-artový variant v rurálnom kontexte. 
 
Enigmatická krajina 
19.6.(Pia) 2020 – 23.8.(Ne) 2020  
vernisáž: 18. 6.(Št) 2020 o 18,00 h. 
Kurátor: Filip Krutek 
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: 623 

 



 

 

 

Výstavný projekt Enigmatická krajina prezentuje reinterpretácie tradičného 
maliarskeho žánru krajinomaľby optikou najmladšej generácie výtvarníkov v médiu 
sochy a maľby. Nastupujúcu generáciu umelcov dopĺňa konceptuálna 
videointervencia. 
 
Jaroslav Kyša: Poradie vĺn  
10.7. -  6.9.2020 
vernisáž: 9.7.2020 o 18,00 h. 
kurátor: Michal Stolárik 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Synagóga – Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2, Trnava 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 1268 
 
Projekt Poradie vĺn predstavuje najaktuálnejšie smerovanie v tvorbe slovenského 
multimediálneho umelca Jaroslava Kyšu.  
 
 
SKLO (venované Milošovi Balgavému)  
11.9. - 22.10.2020  
vernisáž: 10.9.2020 o 18,00 h. 
kurátorka: Beata Balgavá 
miesto konania: Synagóga – Centrum 
súčasného umenia 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 645 
 
V Galérii Jána Koniarka vystavuje umelec Miloš Balgavý po štvrtý krát – tentoraz so 
sklárskymi umelcami narodenými v rozpätí od druhej polovice šesťdesiatych rokov 
(Palo Macho) až do druhej polovice deväťdesiatych rokov. Zástoj umelca je odlišný, 
stáva sa duchovným sprievodcom a ochrancom svojich mladších kolegov. 
 
ANTROPORARY  
18.9. - 15.11.2020 
vernisáž: 17.9.2020 o 18,00 h. 
kurátor: Michal Stolárik 
miesto konania: Koppelova vila 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard 
počet návštevníkov: 468 
 
Medzinárodný výstavný projekt Antroporary 
reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe 



 

 

 

súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a 
medzinárodnom prostredí. 
 
Martin Kochan: Od emócií k tvaru  
18.9. - 11.10.2020 
vernisáž: 17.9.2020 18,00 h. 
kurátor: Vladimír Beskid 
miesto konania: Nové krídlo Koppelovej vily 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 304 
 
Aktuálna sochárska tvorba mladého 
regionálneho umelca. 
 
 
Andrea Bartošová: Za oknom  
18.9. – 11.10.2020 
vernisáž: 17.9.2020 18,00 h. 
kurátor: Vladimír Beskid 
miesto konania: Nové krídlo Koppelovej vily 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 304 
 
Profilová výstava poprednej slovenskej 
maliarky, výber z jej aktuálnej maliarskej 
tvorby. 

 
KA – TEKLA: Bez rúška 
15.10. – 15.11.2020 
vernisáž: 14.10.2020 18,00 h. 
kurátorka: Alexandra Tamásová 
miesto konania: Nové krídlo Kopplovej vily 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner 
počet návštevníkov: 117 
 
Predstavenie malieb a kresieb významnej 
košickej umelkyne Kataríny Blažovej-Tekeľovej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gjk.sk/udalost/otvorenie-troch-vystav-v-koppelovej-vile/
https://www.gjk.sk/osoba/vladimir-beskid/
https://www.gjk.sk/miesta/nove-kridlo-koppelovej-vily/
https://www.gjk.sk/udalost/otvorenie-troch-vystav-v-koppelovej-vile/
https://www.gjk.sk/osoba/vladimir-beskid/
https://www.gjk.sk/miesta/nove-kridlo-koppelovej-vily/
https://www.gjk.sk/udalost/ka-tekla-bez-ruska-vernisaz/
https://www.gjk.sk/osoba/alexandra-tamasova/


 

 

 

František Blažo: Nejasná správa / Marko 
Blažo: Preskupenie 
15.10. – 15.11.2020  

vernisáž: 14.10.2020 18,00 h. 
kurátor: Roman Gajdoš 
kurátor: Vladimír Beskid 
miesto konania: Nové krídlo Koppelovej vily 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 117 
 
Prvá spoločná výstava otca a syna – Františka Blaža a Marka Blaža – vystavené boli 
aktuálne maľby a digitálne printy, ktoré reflektujú súčasný sveta aj dejiny umenia. 
 
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
Ján Koniarek – sochár moderny  
21.2. – 28.3.2020 
vernisáž: 20.2.2020 17,00 h. 
kurátor: Filip Krutek 
miesto konania: Žitnoostrovské múzeum v 
Dunajskej Strede 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 367 
 
Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka 
v Trnave. 
 
Koniarek u Löfflera  
28.5. – 21.6.2020 
vernisáž: 28.5.2020 10,00 h. 
kurátor: Filip Krutek 
miesto konania: Múzeum Vojtecha Löfflera v 
Košiciach 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 589 
 
Reprezentatívny výber diela sochára Jána 
Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v 
Trnave. 
 
Vernisáže 
 
Entrotopia 2.0 (6.2.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
počet návštevníkov: 89 
Entrotopia je medzinárodný umelecký výmenný projekt medzi Helsinskou asociáciou 
umelcov (HTS) a občianskym združením Publikum.sk z Trnavy. Číslo 2.0 označuje 

https://www.gjk.sk/udalost/frantisek-blazo-nejasna-sprava-marko-blazo-preskupenie-vernisaz/
https://www.gjk.sk/osoba/vladimir-beskid/
https://www.gjk.sk/miesta/nove-kridlo-koppelovej-vily/


 

 

 

poradie výstavy v rámci projektu, ktorý začal v Helsinkách a v auguste 2019 predstavil 
tvorbu šestice súčasných slovenských umelcov. 
 
Alexander Salontay: Zásielka (4.6.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania:  Koppelova vila 
počet návštevníkov: 93 
Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexandra Salontaya (1937). Ambíciou 
projektu je v doposiaľ nerealizovanom rozsahu odprezentovať v jednotlivých 
tematických okruhoch obsiahle dielo opomínaného autora, ktorého maliarska poloha 
sa pohybuje od reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti po špecifický 
pop-artový variant v rurálnom kontexte. 
 
Enigmatická krajina (18.6.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Nové krídlo Kopplovej vily 
počet návštevníkov: 47 
Výstavný projekt Enigmatická krajina prezentuje reinterpretácie tradičného 
maliarskeho žánru krajinomaľby optikou najmladšej generácie výtvarníkov v médiu 
sochy a maľby. Nastupujúcu generáciu umelcov dopĺňa konceptuálna 
videointervencia. 

Jaroslav Kyša: Poradie vĺn  (9.7.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
počet návštevníkov: 123 
Projekt Poradie vĺn predstavuje najaktuálnejšie smerovanie v tvorbe slovenského 
multimediálneho umelca Jaroslava Kyšu.  
 
SKLO (venované Milošovi Balgavému) (10.9.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia 
počet návštevníkov: 145 
V Galérii Jána Koniarka vystavuje umelec Miloš Balgavý po štvrtý krát – tentoraz so 
sklárskymi umelcami narodenými v rozpätí od druhej polovice šesťdesiatych rokov 
(Palo Macho) až do druhej polovice deväťdesiatych rokov. Zástoj umelca je odlišný, 
stáva sa duchovným sprievodcom a ochrancom svojich mladších kolegov. 
 
ANTROPORARY (17.9.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Koppelova vila 
počet návštevníkov: 157 
Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a 
antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, 
umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí. 
 
Martin Kochan: Od emócií k tvaru (17.09.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Nové krídlo Koppelovej vily 
počet návštevníkov: 157 
Aktuálna sochárska tvorba mladého regionálneho umelca. 
 
Andrea Bartošová: Za oknom (17.09.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Nové krídlo Koppelovej vily 
počet návštevníkov: 157 

https://www.gjk.sk/udalost/otvorenie-troch-vystav-v-koppelovej-vile/
https://www.gjk.sk/miesta/nove-kridlo-koppelovej-vily/
https://www.gjk.sk/udalost/otvorenie-troch-vystav-v-koppelovej-vile/
https://www.gjk.sk/miesta/nove-kridlo-koppelovej-vily/


 

 

 

Profilová výstava poprednej slovenskej maliarky, výber z jej aktuálnej maliarskej 
tvorby. 

 
KA – TEKLA: Bez rúška (14.10.2020 o 18,00 h.) 
miesto konania: Nové krídlo Kopplovej vily 
počet návštevníkov: 32 
Predstavenie malieb a kresieb významnej košickej umelkyne Kataríny Blažovej-
Tekeľovej. 
 
František Blažo: Nejasná správa / Marko Blažo: Preskupenie (14.10.2020 o 18,00 
h.) 
miesto konania: Nové krídlo Koppelovej vily 
počet návštevníkov: 32 
Prvá spoločná výstava otca a syna – Františka Blaža a Marka Blaža – vystavené bobli 
aktuálne maľby a digitálne printy. 
 
Koncerty a festivaly 
 
Novoročný koncert 2020 (12.1.2020 18,00 h.) 
miesto konania: Synagóga - Centrum 
súčasného umenia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 40 
 
Koncert violončelistu Jána Slávika, na ktorom 
odznejú suity pre sólové violončelo Johanna Sebastiana Bacha. 
 
KONCERT STAREJ HUDBY (21.6.2020 o 19,00 h.) 
Miesto konania: Synagóga - Centrum súčasného 
umenia  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 60 
 
Koncert v rámci 52. ročníka festivalu klasickej hudby 
-  TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gjk.sk/udalost/ka-tekla-bez-ruska-vernisaz/
https://www.gjk.sk/udalost/frantisek-blazo-nejasna-sprava-marko-blazo-preskupenie-vernisaz/
https://www.gjk.sk/miesta/nove-kridlo-koppelovej-vily/


 

 

 

Netradičný trnavský jarmok (17.9.2020 o 14,00 
h.)  
miesto konania: Koppelova vila 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 213 
 
Jarmočná atmosféra v priestoroch galérie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucia Lužinská a Frantisek Báleš - Maľovanie zvukom (17.9.2020 o 16,00 h.) 
miesto konania: Koppelova vila 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 157 
 
Koncert Lucie Lužinskej a Františka Báleša bolo originálnym, stretnutím s autentickým 
programom vytvoreným pre Galériu Jána Koniarka v Trnave. Podujatie sa konalo 
v rámci Trnavského jarmoku. 
 

Koncert Stroon (17.9.2020 o 19,00 h.) 
miesto konania: Koppelova vila 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 92 
 
Stroon je pulzujúcim elementom na slovenskej 
hudobnej scéne. Nielen vďaka vibrafónu, ktorý je 
jeho hlavným nástrojom, ale aj vďaka škále 
projektov a spoluprác, v ktorých necháva svoj 
rukopis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ostatné 
 
Lech Majewski: Hlava v obraze (22.1. – 4.3.2020)  
spoluorganizátor: GJK 
miesto konania: Poľský inštitút v Bratislave 
 
Výstava plagátov Lecha Majewského | Inaugurácia 
osláv 70. výročia Poľského inštitútu v Bratislave. 
Poľský inštitút v Bratislave otvoril výstavu plagátov 
uznávaného poľského grafika Lecha Majewského, 
autora loga poľských inštitútov na svete, profesora 
Akadémie umení vo Varšave a žiaka Henryka 
Tomaszewského, a teda aj úspešného 
pokračovateľa poľskej školy plagátu. Na 
minuloročnom Trienále plagátu v Trnave získal cenu 
Master’s Eye Award 2018. Pri príležitosti jeho 
návštevy v Bratislave povedie workshopy grafiky a 
plagátu (21. 1. / 10:00, Súkromná stredná umelecká 
škola, Ivnaská cesta 21; 21. 1. / 17:00 Slovenské 
centrum dizajnu, Kollárovo nám. 2221). Vernisáže, 
ktorú ozvláštni minikoncert tria huslistu Mareka Končeka, sa zúčastní aj kurátor a 
koordinátor Trienále plagátu Trnava, grafický dizajnér Mgr. art. Robert Paršo. 
Výstava zároveň predstavuje inauguráciu osláv 70. výročia pôsobnosti Poľského 
inštitútu v Bratislave. Pre túto príležitosť pripravil Lech Majewski unikátne príležitostné 
logo Poľského inštitútu v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 
 Poradenstvo pre Galériu Fontána Piešťany, Galériu 4D Galanta a pod. 

 
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 2020 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 koncepcii 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. PhDr. Vladimír 
Beskid - člen Komisie pre tvorbu zbierok Galérie Mesta Bratislava, 24. 11. 2020 – 
účasť na akvizičnej komisii pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy 

 PhDr. Vladimír Beskid - členstvo v Galerijnej rade Schemnitz galérie Banská 
Štiavnica, 11.9. 2020 – účasť v Galerijnej rade Schemnitz galérie Banská Štiavnica 

 PhDr. Vladimír Beskid - člen Programovej rady Kandidatúry mesta Trnava na 
Európske mesto kultúry Trnava 2026 - 13.10. 2020 – účasť ma Programovej rade 
kandidatúry mesta na EHMK Trnava 2026 

 9. 6. 2020 – člen doktorandskej komisie Fakulty umení AU Banská Bystrica 
(oponentské posudky Simona Štulerová, Vlad Yurashko)  

 PhDr. Vladimír Beskid - 10.6.2020 – účasť vo výberovej komisii loga kandidatúry 
EHMK Trnava 2026  

 Komisia výstavného projektu Artrooms Moravany v kaštieli v Moravanoch n. 
Váhom pre výber vystavených autorov, Filip Krutek, 10.4.2020 
 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Prednášky a besedy 
 
 Premietanie filmu Punk je Hned! so živou 

improvizovanou hudbou (24.10.2020) – beseda  
prednášajúci: Vladimír Beskid, David Kollar 
miesto realizácie: Synagóga - Centrum súčasného 
umenia 
počet účastníkov: 10 
 
Premietanie filmu Punk je Hned! so živou 
improvizovanou hudbou gitaristu a skladateľa 
Davida Kollara. Po odpremietaní filmu prebehla 
beseda s hudobníkom Davidom Kollarom. 

 
 
 
 
 
 Fenomén času a pamäte na výstavách 

GJK Trnava (26.10.2020) - prednáška 
Účasť na on-line konferencii Židovské 
dedičstvo na Slovenku 
prednášajúci: Vladimír Beskid 

 
 
 
 
 
 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Entrotopia 2.0, 27.2.2020 o 17,00, počet účastníkov 31, Dominika Chrzanová 

a autori 
 Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY KVET, 12.3.2020  o 17,00 hod., počet 

účastníkov 22, Vladimír Beskid 
 ANTROPORARY, 7.10.2020 o 17,00, počet účastníkov 21, Michal Stolárik 
 Jaroslav Kyša: Poradie vĺn, 12.8.2020 o 17,00, počet účastníkov 44, Jaroslav 

Kyša, Michal Stolárik 
 Jaroslav Kyša: Poradie vĺn, 6.9.2020 o 17,00, počet účastníkov 26, Jaroslav Kyša, 

Michal Stolárik 
 Alexander Salontay: Zásielka, 8.7.2020 o 11,00 h., počet účastníkov 42, Filip 

Krutek 
 Enigmatická krajina, 8.7.2020 o 11,00 h., počet účastníkov 42, Filip Krutek 
 Vlasta Žáková: Nostalgie zajtrajších rán, 2.7.2020 17,00, počet účastníkov 21, 

Vlasta Žáková, Vladimír Beskid 



 

 

 

 Andrea Bartošová: Za oknom, 7.10.2020 o 17,00, počet účastníkov 21, PhDr. 
Vladimír Beskid, Andrea Bartošová 

 Martin Kochan: Od emócií k tvaru, 7.10.2020 o 17,00, počet účastníkov 21, 
Vladimír Beskid, Martin Kochan 

 Milan Houser: Ťažké kovy, 4.2.2020 DSC Gallery Praha, komentovaná prehliadka 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 ART LABORATÓRIUM 2020  

prednášajúci: Katarína Ševčíková 
miesto realizácie: Koppelova vila  
počet účastníkov: 915 
 
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 2020 a jesenných tvorivých dielní. 

 
 
 Jarné prázdniny v galérii 2020   

(18.2. – 21.2.2020)       
prednášajúci: Katarína Ševčíková        
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, 
Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov: 87 
 
Tvorivé výtvarné aktivity k aktuálnym 
výstavám. 

 
 
 
 
 Dni európskeho kultúrneho dedičstva  

(18.9.2020)       
prednášajúci: Katarína Ševčíková 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov: 28 
 
Podujatie pri príležitosti Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva. Galéria Jána Koniarka 
v Trnave pripravila  tvorivé dielne počas 
dopoludnia i popoludnia. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Leto v galérii 2020 (7.7. – 31.7.2020) 
prednášajúci: Katarína Ševčíková, Mgr. Beáta 
Balgavá, Mgr. art. Katarína Horváthova – Pripková, 
Mgr. art. Miroslav Trubač, Mgr. art. Petra Sabová 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Kopplova 
vila, Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov: 477 
 
Výtvarné aktivity a animačné hry pre prázdninujúce 
deti- júl 2020 

 
 
 
 
 
 
 Jesenné tvorivé dielne  (september- december 

2020)       
prednášajúci: Katarína Ševčíková        
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Kopplova 
vila, Zelený kríček 3, Trnava   
počet účastníkov: 114 
 
Tvorivé výtvarné aktivity k aktuálnym výstavám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Morské zvieratká (15.1.2020) – dom škôlkari, fólie s fixkami, maľba, výroba 

papierových lôpt,počet účastníkov 5 
 Morské zvieratká (15.1.2020) – dom škôlkari, fólie s fixkami, maľba, výroba 

papierových lôpt,počet účastníkov 8 
 Výroba razníc (16.01.2020), Stacionár Trnava, počet účastníkov 12 
 Maľba a výroba z modulitu (23.1.2020), Stacionár Trnava, počet účastníkov 12 
 Xerox obrázky (30.1.2020), Stacionár Trnava, počet účastníkov 10 
 Monotýpia (3.2.2020), Stacionár Trnava, počet účastníkov 10 
 Galéria portrétov – portrét mimika cez fóliu (5.2.2020), ZŠ Ružindol, počet 

účastníkov 17 
 Galéria portrétov – portrét mimika cez fóliu (5.2.2020), ZŠ Ružindol, počet 

účastníkov 16 
 Strihanie kvetov z pomaľovaných výkresov (7.2.2020), Stacionár Trnava, počet 

účastníkov 12 
 Pod morom – pauzák – pastel (10.2.2020), Stacionár Trnava, počet účastníkov 10 



 

 

 

 Vyučovanie – zoznamovačka (12.2.2020), TT Uni. Pdf, počet účastníkov 16 
 Lepenie kúskov farebných papierov na podkladový výkres (12.2.2020), Stacionár 

Trnava, počet účastníkov 12 
 Africké hudobné nástroje (14.2.2020), dom škôlkari, počet účastníkov 5 
 Africké hudobné nástroje (14.2.2020), dom škôlkari, počet účastníkov 4 
 Hmyzia kľúčenka (18.2.2020) jarné prázdniny, počet účastníkov 18 
 Hmyzia kľúčenka (18.2.2020) jarné prázdniny, počet účastníkov 12 
 3D koláž - jarná lúka (19.2.2020), jarné prázdniny, počet účastníkov 4 
 Vyučovanie (19.2.2020), TT Uni. Pdf,  počet účastníkov 18 
 3D koláž - jarná lúka (19.2.2020), jarné prázdniny, počet účastníkov 6 
 Sadrové sgrafito (20.2.2020), jarné prázdniny, počet účastníkov 12 
 Sadrové sgrafito (20.2.2020), jarné prázdniny, počet účastníkov 23 
 Textilná koláž (21.2.2020), jarné prázdniny,  počet účastníkov 6 
 Textilná koláž (23.2.2020), jarné prázdniny,  počet účastníkov 7 
 Vyučovanie (26.2.2020), TT Uni. Pdf, účastníkov 18 
 Vyučovanie (4.3.2020), TT Uni. Pdf, účastníkov 18 
 Voskový pastel + temperové šrafovanie (5.3.2020), Stacionár Trnava, počet 

účastníkov 9 
 Street art nie len na ulici (24.06.2020), ZŠ Spartakovská,  počet účastníkov 8 
 Batikované vrecká (26.06.2020), ZŠ Angely Merici,  počet účastníkov 16 
 Miro Trubač - sadrové šperky (07.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 29 
 Miro Trubač - kubistický portrét (08.07.2020), Leto v galérii,  počet účastníkov 32 
 Miro Trubač - kubistický portrét (08.07.2020), Leto v galérii,  počet účastníkov 10 
 Miro Trubač - minutové sochy (09.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 25 
 Miro Trubač - mýtické tvory (10.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 33 
 Katarína Horváthová - Výroba pečatí - portrét (14.07.2020), Leto v galérii, počet 

účastníkov 26 
 Katarína Horváthová - sgrafito - veduta Trnavy (15.07.2020), Leto v galérii, počet 

účastníkov 28 
 Katarína Horváthová - monotypia - karta (16.07.2020), Leto v galérii, počet 

účastníkov 29 
 Katarína Horváthová - Vymyslené tvory razítka (17.07.2020), Leto v galérii, počet 

účastníkov 19 
 Petra Sabová - Divadelná tvorba (21.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 23 
 Mimika tváre na fólie (21.07.2020), Denný tábor Trnava, počet účastníkov 16 
 Petra Sabová - Divadelná tvorba (22.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 22 
 Petra Sabová - Divadelná tvorba (23.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 18 
 Zuzana Martinusová - Recyklovaný šperk (23.07.2020), Denný tábor Piešťany, 

počet účastníkov 17 
 Petra Sabová - Divadelná tvorba (24.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 14 
 Petra Sabová - Divadelná tvorba (24.07.2020), CVČ Pezinok, počet účastníkov 25 
 Beata Balgavá - história galérií (28.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 10 
 Lego príbeh - baterka pod fóliou (28.07.2020), YourChoice, počet účastníkov 14 
 Baeta Balgavá - ako galéria funguje (29.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 

10 
 Beata Balgavá - ako sa robí výstava (30.07.2020), Leto v galérii, počet účastníkov 

8 
 Zuzana Martinusová - Recyklovaný šperk (30.07.2020), Denný tábor Piešťany, 

počet účastníkov 15 



 

 

 

 Ukončenie leta v galérii - kombinácia techník a dielní (31.07.2020), Leto v galérii, 
počet účastníkov 37 

 Galéria v noci - výroba miniatúrnej galérie (05.08.2020), Trnavská knižnica - letný 
tábor, počet účastníkov 17 

 Dielne doktora Moreaua - kombinovaná technika - výroba hybrida (18.09.2020), 
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva, počet účastníkov 12 

 Dielne doktora Moreaua - kombinovaná technika - výroba hybrida (19.09.2020), 
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva, počet účastníkov 16 

 Experimentálna grafika - zarámovaná jeseň (07.10.2020), dom škôlkari, počet 
účastníkov 11 

 Zamerané na detail - k výstave KATEKLA (28.10.2020), online dielne, počet 
účastníkov 13 

 Frotáž (04.11.2020), online dielne, počet účastníkov 9 
 Priestorová koláž (11.11.2020), online dielne, počet účastníkov 10 
 Asambláž (18.11.2020), online dielne, počet účastníkov 6 
 Priestorová ilúzia (25.11.2020), online dielne, počet účastníkov 8 
 Kontrastná koláž (02.12.2020), online dielne, počet účastníkov 13 
 Vianočný pozdrav - puzzle (09.12.2020), online dielne, počet účastníkov 7 
 Zimná korunka - lepenie papiera - ornamenty (16.12.2020), online dielne, počet 

účastníkov 9 
 
Špecializované akcie                               
 

V galerijnej záhrade - Netradičný trnavský 
jarmok - jarmočná atmosféra v priestoroch 
galérie (17.9.2020) 
miesto realizácie: Koppelova vila  
organizátor: Galéria Jána Koniarka 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 213 
 
Dizajnoví predajcovia v areáli Koppelovej vily 
/ Kubik, Remini, Slovenské centrum dizajnu - 
časopis Designum, koncert Lucie Lužinskej, 
otvorenie troch výstav v Koppelovej vile: 
ANTROPORARY Andrea Bartošová: Za oknom 
Martin Kochan: Od emócii k tvaru, koncert Stroon 
 
 

http://kubiknapadov.sk/
https://remini.sk/
https://www.scd.sk/?aktualne-cislo-casopisu-designum
https://www.scd.sk/?aktualne-cislo-casopisu-designum
https://archiv.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2020/antroporary/
https://archiv.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2020/andrea-bartosova-za-oknom/
https://archiv.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2020/martin-kochan-od-emocii-k-tvaru/


 

 

 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva  
(17.9. - 19.9.2020)       
miesto realizácie: Zelený kríček 3, Trnava, 
Synagóga – Centrum súčasného umenia,  
počet účastníkov: 22 
 
Vstup voľný vrámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 Židovské kultúrne dedičstvo na 

Slovensku (26.10.2020) 
miesto konania: online  
organizátori: Židovský kultúrny inštitút v 
Bratislave, Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity, Trnavský samosprávny kraj, 
Galéria Jána Koniarka v Trnave a nadácia 
Konrada Adenauera 
počet účastníkov: 160 online 
 
Židovský kultúrny inštitút v Bratislave, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 
Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniarka v Trnave a nadácia Konrada 
Adenauera v rámci programu židovsko-kresťanských štúdií Otvárame dvere 
zorganizovali online konferenciu Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku. 
 
Pôvodne sa konferencia mala konať v Synagóge - Centre súčasného umenia. 
Namiesto trnavskej synagógy sa konferencia uskutočnila online - vysielaná bola 
na stránke Židia na Slovensku. Okrem zaujímavých prednášok bola v rámci 
podujatia odovzdaná Cena Eugena Bárkánya za prínos k ochrane židovského 
kultúrneho dedičstva na Slovensku. Boli tiež vyhlásení ocenení Plaketou Eugena 
Bárkány 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v GJK za rok 2020 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2020 2023 

 
V roku 2020 vykonala GJK Mimoriadnu revíziu zbierkových predmetov z dôvodu 
prevzatia zbierkového fondu Mgr. Filipom Krutekom z dôvodu odchodu R. Dóku 
(doterajší správca depozitu) do dôchodku. Revízia sa konala v termíne od 18.5.2020 
do 22.5.2020. 
 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 4.785 
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 0  
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie 16 
 
Výsledkom Mimoriadnej revízie zbierkového fondu je: 
Počet chýbajúcich predmetov – 0 
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 0 
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu - 0 
 
 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov GJK do iných organizácií za rok 2020 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR 
- - - - - 

Výpožičky do 
zahraničia 

Trutnov, ČR 26.11.2019 8.1.2020 
Výstava City 
Mejkap 

3 

Dlhodobé 
výpožičky - - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

Digitalizačné 
stredisko SNG, 
Zvolen - zámok 

20.4.2020 6.8.2020 
Digitalizácia 
zbierkových 
predmetov 

224 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Pavol Rodzenák 21.10.2020 17.12.2020 Reštaurovanie 2 

SPOLU 229 

 
 
 
 
 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z  iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy GJK za rok 2020 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov* 

Portrétna 
expozícia 

Nitrianska Galéria 8.1.2020 31.12.2020 Cisár Jozef II. - portrét 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v GJK za rok 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Mária Balážová, Hadia Geometria 52 – 
Strela, 2006 

1 
Pavol Rodzenák  

internýmza
mestnanec 

Ján Koniarek, memorandový reliéf, 1930 
1 

Pavol Rodzenák 
internýmza
mestnanec 

SPOLU 2   

 

Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok GJK v roku 2020 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEDVU za  

rok 2020 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEDVU 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEDVU v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEDVU 

Maľba 550 0 547  547 

Socha 470 0 467  467 

Grafika 3542 0 3542  3542 

Plagát 173 0 173  0 

Iné médiá 49 0 43  43 

Fotografia 15 0 13  13 

SPOLU 4799 0 4785  4612 

 
Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v GJK za rok 2020 
Názov diela autor technika nadobúdacia  

hodnota v € 

Vojak Emoke Vargová Iné médiá 4.000 

Reconfiguration 
Crystal  

Marek Kvetan socha 
3.800 

Klinika Roman Gajdoš maľba 3.500 

Two Bari I.-II. Emília Rigová fotografia 2.400 

Hračka I.-II. Miroslav Trubač socha 2.500 

Zo série PUB ART 4x Martin Kochan Iné médiá 1.600 

Húsenica  Cyril Blažo Iné médiá 400 

Svätý Ondrej Martin Kochan fotografia 500 

Pohľad na Trnavu Július Balogh Maľba 1.300 

Memorandový reliéf - 
fragment 

Ján Koniarek Socha 
1.800 

Ženy od mysu Sur František Blažo Maľba 4.200 

Fajčiaca Vlasta Žáková plastika 0 



 

 

 

séria, 3 x fotografi na 
skle 

Jana Hojstričová/Miloš 
Balgavý 

fotografia 
0 

Blind Man's Buff Emília Rigová Ine media 0 

Sklad a sio PNZZ 
Trnava 

Barbora Demovičová  Grafika 
0 

Automatický mlyn 
NUPOD Trnava 

Miloslav Kučera Grafika 
0 

Zásielka 
Alexander Salontay 
malba 

Maľba 
5.000 

SPOLU 31.000 

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v GJK v roku 2020 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

30.9.2020 9 20.000 - - 

1.12.2020 2 6.000 - - 

SPOLU 11 26.000 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 

Žitnoostrovské múzeum v 
Dunajskej Strede 

výstava 

Múzeum Vojtecha Löfflera 
v Košiciach 

výstava 

Poľský inštitút v 
Bratislave, Nám. SNP 27, 
Bratislava 

výstava 

Oravská galéria Dolný 
Kubín 

výstava 
 
 
 

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

4 

- BWA Wroclaw - výstava a sympózium 2021 

- GVU Ostrava – Dům 
umění 

- výstava a sympózium 2021 

- GBJ Klatovy - výmenná výstava 

- České centrum, Rakúske 
kultúrne fórum 

- výstava 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami Všetky MŠ, ZŠ, SŠ v TTSK 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 ICOM – medzinárodná organizácia UNESCO pre múzea a galérie, členstvo 

organizácie, výška členského: 447,- Eur 
 Rada galérií Slovenska, členstvo organizácie, 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. 

 
 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. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
 Anything Goes (29. 7. – 4. 9. 2020) 

realizátor/kurátor: Michal Stolárik 
miesto realizácie: White & Weiss Gallery, Bratislava, Slovakia 
výstup: -  
 
Medzinárodný výstavný projekt Anything Goes pt. 2.: Techno ed. pokračuje v 
skúmaní aktuálnych umeleckých stratégií v stredoeurópskom priestore. Koncepcia 
sa zameriava na princípy formálnych a ideových deformácií a de(/re)konštrukcií s 
charakteristickým prelínaním odlišných vizuálnych foriem a koncepčných zdrojov. 
Pre tvorbu Botonda Keresztesiho, Niky Kupyrovej, dvojice Alex Selmeci & Tomáš 
Kocka Jusko, Céline Struger a Nik Timkovej je príznačný kolážový prístup (nie 
však v zmysle tradičného média koláže, ale skôr v princípoch preberania prvkov z 
rozličných kontextov a následného vkladania do nových ideových a vizuálnych 
foriem), apropriácia cudzích či nájdených materiálov a mediálna variabilita. 
 

 YOUNG & WILD (26.06 – 23.08.2020) 
realizátor/kurátor: Michal Stolárik 
miesto realizácie: Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica 
výstup: - 
 
Projekt Young & Wild reaguje na aktuálne tendencie a prejavy v súčasnom 
maliarstve a zároveň voľne tematizuje ľahkosť mladého bytia. Vizuálna esej 
rozpráva o nespútanej mladosti (duchom, nie vekom), ktorá je signifikantná 
introspektívnym prežívaním, organickým prístupom k životu a tvorbe a 
bezhraničnou otvorenosťou voči experimentovaniu a skúšaniu nových vecí. 
Koncepcia výstavy spojila autorku a autorov najmladšej generácie česko-
slovenskej výtvarnej scény, ktorí sa venujú primárne tradičnej maľbe a občasným 
presahom v intenciách expandovanej maľby, tvorbe priestorových objektov a 
kresbe. Vystavujúcu trojicu okrem vzťahu k maliarskemu uvažovaniu spája aj 
generačná príbuznosť (všetci sú minuloroční absolventi rozličných vysokých škôl) 
a formou nezaťažený vizuálny eklektizmus prekvitajúci od začiatku ich aktívnej 
tvorby. 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
 



 

 

 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
 ČIERNY KVET (31.01. – 15.03. 2020) 

realizátor/kurátor: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: GJK 
výstup: - 
 
Výstavný projekt s názvom ČIERNY KVET prináša profilovú prezentáciu dvoch 
popredných slovenských umelcov. 
 

 Enigmatická krajina (19.06. – 23.08. 2020)  
realizátor/kurátor: Filip Krutek 
miesto realizácie: GJK  
výstup: - 
 
Výstavný projekt Enigmatická krajina prezentuje reinterpretácie tradičného 
maliarskeho žánru krajinomaľby optikou najmladšej generácie výtvarníkov v médiu 
sochy a maľby. Nastupujúcu generáciu umelcov dopĺňa konceptuálna 
videointervencia. 

 
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 
 When a Shadow Casts a Shadow  (18.06 – 27.09. 2020) 

realizátor/kurátor: Michal Stolárik  
miesto realizácie: Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, Slovakia  
výstup: - 
 
Samostatná výstava Adam Šakového – Keď tieň vrhá tieň/When a shadow casts 
a shadow predstavujúca selekciu diel z obdobia posledných dvoch rokov.  

 
 Catch Me If You Can (17.06. - 24.07. 2020) 

realizátor/kurátor: Michal Stolárik  
miesto realizácie: White and Wise Gallery Bratislava 
výstup: - 
 
Samostatný výstavný projekt CATCH ME IF YOU CAN predstavuje najnovšiu 
tvorbu Patrície Koyšovej, ktorá sa ako jedna z mála slovenských výtvarníčok v 
rámci svojho umeleckého programu bez výraznejších odklonov plnohodnotne 
venuje abstraktnej maľbe.  

 
 Alexander Salontay: Zásielka (05.06. – 30.08.2020) 

realizátor/kurátor: Filip Krutek   



 

 

 

miesto realizácie: GJK 
výstup: - 
 
Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexandra Salontaya (1937). 
Ambíciou projektu je v doposiaľ nerealizovanom rozsahu odprezentovať v 
jednotlivých tematických okruhoch obsiahle dielo opomínaného autora, ktorého 
maliarska poloha sa pohybuje od reflexie osobnej mytológie v socialistickej 
spoločnosti po špecifický pop-artový variant v rurálnom kontexte. 

 
 Jaroslav Kyša: Poradie vĺn 10.07. - 06.09. 2020  

realizátor/kurátor: Michal Stolárik  
miesto realizácie: GJK 
výstup: - 
 
Projekt Poradie vĺn predstavuje najaktuálnejšie smerovanie v tvorbe slovenského 
multimediálneho umelca Jaroslava Kyšu.  
 

 Vlasta Žáková: Nostalgie zajtrajších rán 28.05 – 03.07. 2020  
realizátor/kurátor: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: GJK 
výstup: - 
 
Ide o reprezentatívnu prezentáciu osobitej textilnej tvorby autorky za posledné 
desaťročie (2010 –2020), kde hlavnú rolu hrajú kolážové vyšívané reliéfy, mäkké 
plastiky (aj v UV svetle) a digitálne žakárové vzory. 
 

 Martin Kochan: Od emócií k tvaru 18.09. – 11.10. 2020  
realizátor/kurátor: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: GJK 
výstup: - 
 
Aktuálna sochárska tvorba mladého regionálneho umelca. 
 
 

 Vladimír Blažo: Nejasná správa / Marko Blažo: Preskupenie, 15.10. – 15.11. 
2020  
realizátor/kurátor: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: GJK 
výstup: -  
 
Prvá spoločná výstava otca a syna – Františka Blaža a Marka Blaža – vystavené 
budú maľby a digitálne printy. 
 
 

 Alexandra Tamašová, KA –TEKLA: bez rúška, 15.10 – 15.11. 2020 
realizátor/kurátor: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: GJK 
výstup: -  
 



 

 

 

Predstavenie malieb a kresieb významnej košickej umelkyne Kataríny Blažovej-
Tekeľovej. 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  
 Antroporary  

autor: Michal Stolárik 
vydavateľ: GJK 
tlač: VIENALA s.r.o. 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-86-1  
dátum / rok vydania: 2020 
jazyk: anglický, slovenský 
náklad: 200 
formát: 19 x 26 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie: 77 farebných 
reprodukcií 
 
Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a 
antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie 
umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí. 

 
 Figuratív Imperatív  

autor: Vladimír Beskid, Jan Kudrna 
vydavateľ: GJK  
tlač: Ultraprint s.r.o. 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-85-4 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský, anglický 
náklad: 300 
formát: 20x26 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: 57 strán 
reprodukcie:  27 farebných a 0 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Dokumentačný katalóg k výstave Figuratív 
Imperatív súčasná európska maľba zo zbierok 
Roberta Runtáka. 

 
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 
- 
 
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 
 
 sochár Ján Koniarek, zakladateľ modernej slovenskej sochy 

realizátor / autor: PhDr. Vladimír Beskid, Mgr. Filip Krutek 
odbor: umenie 
plánovaný výstup: expozícia 2021, 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. 

 
 Július Filo: Filozófia gesta 

realizátor: Mgr. Filip Krutek                                                                                     
odbor: umenie 
plánovaný výstup: retrospektívna výstava a katalóg v roku 2021 
Spracovanie obsiahlej tvorby popredného regionálneho autora, jeho maliarskej     
tvorby od 60.- 90. rokov 20. Storočia, aj jeho početnej monumentálnej tvorby 

 
 Obraz Trnavy v čase (1920-2020) 

realizátor: PhDr. Vladimír Beskid 



 

 

 

odbor:umenie      
plánovaný výstup: realizácia stálej expozície v novom krídle Koppelovej vily GJK, 
Začiatkom roka 2021; realizácia spoločnej výstavy so Západoslovenským múzeom 
v Trnave v roku 2022, + vydanie monografického katalógu k výstave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

14.622 23.177 54% 3,00 00:02:28 

 
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 

Entrotopia 2.0 Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY 
KVET 

Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

ANTROPORARY Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Ján Koniarek – sochár moderny Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Koniarek u Löfflera Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

SKLO (venované Milošovi Balgavému) Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Jaroslav Kyša: Poradie vĺn Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Alexander Salontay: Zásielka Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Enigmatická krajina Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Vlasta Žáková: Nostalgie zajtrajších rán Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Andrea Bartošová: Za oknom Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Martin Kochan: Od emócií k tvaru Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

František Blažo: Nejasná správa / Marko 
Blažo: Preskupenie 

Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

KA – TEKLA: Bez rúška Slovenský
/Anglický 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Novoročný koncert 2020 slovenský E E 0 SVK 

KONCERT STAREJ HUDBY slovenský E E 0 SVK 

Netradičný trnavský jarmok slovenský E E 0 SVK 

Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku slovenský E E 0 SVK 

Punk je Hned! slovenský E E 0 SVK 

ART LABORATÓRIUM 2020 slovenský E 5/E 0 SVK 

Jarné prázdniny v galérii slovenský E 5/E 0 SVK 

Leto v galérii 2020 slovenský E 5/E 0 SVK 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva slovenský E 5/E 0 SVK 

Jesenné tvorivé dielne 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 

https://www.lexikon.sk/


 

 

 

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 bohatou kultúrou. 

 

 Trnava Región - ponuky cestovného ruchu destinácie Regiónu Tirnavia, 

zabezpečovanie turistického informačného servisu pre návštevníkov Regiónu 

TIRNAVIA prostredníctvom svojho turistického informačného centra v Mestskej 

veži na Trojičnom námestí 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.) 
 

 BESKID, Vladimír. 2020. Mona Lúza – Surůvkove lacné umenie pre horšie časy. 
Nové Zámky: Galéria Ernesta Zmetáka, katalóg výstavy, s. 1-2; ISBN: 978-80-
89330-66-9. 

 
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: My (recenzia) In: Flash Art CZ/SK, č. 57, 55 s. 
 KRUTEK, Filip: Náhodné krajiny: Zuzana Branišová (recenzia) In: Flash Art 

CZ/SK, č. 58, 54 s. 
 BESKID, Vladimír: Mária Balážová: MultiWoman, TU Trnava, recenzent anglickej 

publikácie 
 

V zahraničí  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 BABUŠIAKOVÁ, Jana: artalk.cz, 30. 10. 2020: Človek súčasnosti, ako ho 

(ne)poznáme 
 Artalk.cz, 16. 10. 2020 | FOTO REPORT: Martin Kochan v GJK 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 reginazapad.rtvs.sk, 07. 02. 2020 13:43: Čierny kvet  
 TASR, 30.01.2020 10:11 Autor: ONDD, Za Čiernym kvetom divák v Trnave nájde 

výtvarníkov M. Černušáka a M. Kvetana 
 10.2.2020 – priamy vstup - Výstava Čierny kvet a Entrotopia, Rádio Devín RTVS, 

8.20-9.00 
 trnava-live.sk, 30.1.2020: Galéria Jána Koniarka prináša profilovú prezentáciu 

dvoch popredných slovenských umelcov 
 Umenie - kultúrny magazín RTVS z 11.03.2020 (od 5.30 min.): Čierny kvet 
 Príspevok v televízii TA3 - Štúdio Kultúra: 

V sieti: A nevadí, že mám 12? / Rusalka opäť na doskách SND / 100 rokov divadla 
v Radošine / Max Reinhardt a Bratislava / Príbeh Milady Horákovej v divadle 
/ Výstava Čierny kvet 
25.2.2020 15:03 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3 

 www.teraz.sk TASR, 3. júna 2020 16:55: 
Galéria Jána Koniarka predstaví dielo maliara Alexandra Salontaya 

 Radio Regina, Kultúra a hudba, 12. 06. 2020 13:42, Autor: Martin Jurčo 
Alexander Szalontay 

 kultura.sme.sk, 24. jún 2020 o 11:07 MONIKA MORAVČÍKOVÁ: 
Komunisti ho zakázali, obrazy chcel spáliť. Dnes má osemdesiattri rokov a zažíva 
debutovú výstavu. 

 Novinky z radnice, júl 2020, Martin Jurčo, s. 32-33: 
Salontayova Zásielka ako kus pozitívnej energie v štýloch 20. storočia 

 Príspevok Mestskej televízie Trnava, Kultúra, 5.6.2020 15:36: 
Galéria Jána Koniarka opäť otvorená s novou výstavou. Galéria Jána Koniarka 
bola po znovuotvorení plná návštevníkov. Prilákala ich Zásielka. 

 www.tasr.sk, 18.6.2020 11:35, Dáša Ondrušková: 
Trnava: Galéria opäť vystavuje aj v novom krídle Kopplovej vily 

 trnava.dnes24.sk, 18. jún 2020 KULTÚRA SPRÁVY 
Trnavská galéria zrekonštruovala nové krídlo Kopplovej vily a opäť vystavuje 

 reginazapad.rtvs.sk, 19. 06. 2020 13:44, Kultúra a hudba: 
Enigmatická krajina 

 www.teraz.sk, autor TASR, 1. júna 2020 13:36: 
Nostalgie zajtrajších rán Žákovej sú vystavené v trnavskej synagóge 

 reginazapad.rtvs.sk, Kultúra a hudba, 05. 06. 2020 13:11, Autor: Martin Jurčo: 
Textilné variácie Vlasty Žákovej 

 Novinky z radnice, jún 2020, Miroslava K. Valová, s. 34: 
Nostalgie zajtrajších rán v synagóge 

 Príspevok v televízii TA3 - Spoločnosť 
Trnavskú synagógu zdobia diela zrkadliace dnešnú spoločnosť 

https://artalk.cz/2020/10/30/clovek-sucasnosti-ako-ho-nepozname/
https://artalk.cz/2020/10/30/clovek-sucasnosti-ako-ho-nepozname/
https://artalk.cz/2020/10/16/martin-kochan-v-gjk/
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura/216854/cierny-kvet
https://www.trnava-live.sk/2020/01/30/galeria-jana-koniarka-prinasa-profilovu-prezentaciu-dvoch-poprednych-slovenskych-umelcov/
https://www.trnava-live.sk/2020/01/30/galeria-jana-koniarka-prinasa-profilovu-prezentaciu-dvoch-poprednych-slovenskych-umelcov/
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15329/216789
https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/trnava-galeria-predstavi-dielo-maliar/471526-clanok.html
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/227199/alexander-szalontay
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/227199/alexander-szalontay
https://kultura.sme.sk/c/22432148/komunisti-ho-zakazali-svoje-obrazy-chcel-spalit-dnes-ma-osemdesiattri-rokov-a-zaziva-debutovu-vystavu.html
https://kultura.sme.sk/c/22432148/komunisti-ho-zakazali-svoje-obrazy-chcel-spalit-dnes-ma-osemdesiattri-rokov-a-zaziva-debutovu-vystavu.html
https://kultura.sme.sk/c/22432148/komunisti-ho-zakazali-svoje-obrazy-chcel-spalit-dnes-ma-osemdesiattri-rokov-a-zaziva-debutovu-vystavu.html
https://www.flipsnack.com/Trnava/novinky-z-radnice-j-l-2020.html
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200618TBB00137
https://trnava.dnes24.sk/trnavska-galeria-zrekonstruovala-nove-kridlo-kopplovej-vily-a-opat-vystavuje-364286
https://trnava.dnes24.sk/trnavska-galeria-zrekonstruovala-nove-kridlo-kopplovej-vily-a-opat-vystavuje-364286
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/227843/enigmaticka-krajina
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/227843/enigmaticka-krajina
https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/nostalgie-zajtrajsich-ran-v-zakove/470922-clanok.html
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/226604/textilne-variacie-vlasty-zakovej
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/226604/textilne-variacie-vlasty-zakovej
https://www.flipsnack.com/Trnava/novinky-z-radnice-j-n-2020.html


 

 

 

31.5.2020 19:56 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3 
Do trnavskej synagógy sa po takmer dvoch mesiacoch vrátilo umenie. Svoje 
originálne textilné maľby tam vystavuje výtvarníčka Vlasta Žáková. Jej 
melancholické, často až pochmúrne diela sú zrkadlom dnešnej doby a spoločnosti, 
v ktorej žijeme. 

 mytrnava.sme.sk, 15. sep 2020 o 9:11 PETER BRIŠKA: 
Dva koncerty a tri výstavy. V galérii bude aj netradičný jarmok 

 www.teraz.sk TASR, 16. septembra 2020 10:42: 
Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorí výstavu Antroporary 

 www.trnava-live.sk, 16. septembra 2020: 
Galéria Jána Koniarka prináša v jeden deň tri nové výstavy, koncerty aj 
prezentáciu dizajnových predajcov 

 mytrnava.sme.sk, 26. sep 2020 o 9:41 PETER BRIŠKA: 
Beskid: Chceme byť stimulačným bodom pre Trnavu, kraj i Slovensko 

 Rtvs.sk/televizia, KULTÚRA.SK, Patrícia Pružinská, Sobota 24.10.2020 11:20: 
KA – TEKLA, František Blažo, Marko Blažo, Antroporary 

 Muchies Art Club: ANTROPORARY 
 KubaParis.com: Group Show ANTROPORARY 
 Daily Lazy: Antroporary at Ján Koniarek Gallery / Trnava 
 Art Mirror: Antroporary at Jan Koniarek Gallery 
 Art Viewer: Antroporary at Ján Koniarek Gallery 
 artyoucaneat.sk, 30.10.2020, Peter Bednár: GALÉRIA JÁNA KONIARKA - 

ANTROPORARY 
 hugozorn.com: Group Exhibition: "Antroporary" 
 www.trnava-live.sk, 16. septembra 2020: Galéria Jána Koniarka prináša v jeden 

deň tri nové výstavy, koncerty aj prezentáciu dizajnových predajcov 
 mytrnava.sme.sk, 26. sep 2020 o 17:46 PETER BRIŠKA: 

Kochan: Ľudia v dnešnej dobe takmer vôbec nepremýšľajú 
 Artyoucaneat.sk: MARTIN KOCHAN - OD EMÓCIÍ K TVARU 
 Teraz.sk, TASR, 14. októbra 2020 13:17: V trnavskej galérii sa predstavujú traja 

výtvarníci rodiny Blažovcov 
 Rtvs.sk/televizia, KULTÚRA.SK, Patrícia Pružinská, Sobota 24.10.2020 11:20: 

KA – TEKLA, František Blažo, Marko Blažo, Antroporary 
 www.trnava-live.sk, 16. septembra 2020: 

Galéria Jána Koniarka prináša v jeden deň tri nové výstavy, koncerty aj 
prezentáciu dizajnových predajcov 

 mytrnava.sme.sk, 26. sep 2020 o 10:48 PETER BRIŠKA 
Počas korony zažili niektorí umelci tvorivé obdobie 

 reginavýchod.rtvs.sk, Štvrtok 4.06.2020, Múzeum Vojtecha Lofflera v Košiciach. 
Moderuje Jana Pataráková: Kultúra 2020 

 kosice.korzar.sme.sk, 31. máj 2020 o 0:00 Tatiana Snitková: 
Múzeá sú opäť otvorené, u Löfflera odhalili aj nevystavované poklady trinástej 
komnaty 

 Správy RTVS, STV1, štvrtok 13.2.2020, reportáž z otvorenia výstavy Vlad 
Yurashko: 
https://www.youtube.com/watch?v=vcRXklukuA&fbclid=IwAR1e0JPeV3M7GItTfB
YMqnYFxZLyIOp0Rkb7dCuf6dPeDJaT5FZoMGxkSFE  

 Recenzia: Roman Gajdoš. 2020. Maliarska správa o postfaktickej dobe, Artalk 
[20.3.2020]. 

https://mytrnava.sme.sk/c/22488586/dva-koncerty-a-tri-vystavy-v-galerii-bude-aj-netradicny-jarmok.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22488586/dva-koncerty-a-tri-vystavy-v-galerii-bude-aj-netradicny-jarmok.html
https://www.teraz.sk/regiony/galeria-jana-koniarka-v-trnave-otvori/493540-clanok.html
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://mytrnava.sme.sk/c/22495676/beskid-chceme-byt-stimulacnym-bodom-pre-trnavu-kraj-i-slovensko.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22495676/beskid-chceme-byt-stimulacnym-bodom-pre-trnavu-kraj-i-slovensko.html
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/246942#86
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/246942#86
https://munchiesart.club/exhibitions/18/
https://kubaparis.com/antroporary/
http://www.daily-lazy.com/2020/09/antroporary-at-jan-koniarek-gallery.html
http://artmirror.org/exhibitions/595-antroporary-at-jan-koniarek-gallery
https://artviewer.org/antroporary-at-jan-koniarek-gallery/
https://artyoucaneat.sk/galeria-jana-koniarka-antroporary/
https://artyoucaneat.sk/galeria-jana-koniarka-antroporary/
https://hugozorn.com/views/group-exhibition-antroporary
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://www.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2020/martin-kochan-od-emocii-k-tvaru/
https://www.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2020/martin-kochan-od-emocii-k-tvaru/
https://artyoucaneat.sk/martin-kochan-od-emocii-k-tvaru/
https://www.teraz.sk/spravy/v-trnavskej-galerii-sa-predstavuju-tra/500276-clanok.html?fbclid=IwAR3fv-tWj8ps0g8IH3O8ri8JFpUPI04J884d56dt_J3gWNfXju5JxzCY2O4
https://www.teraz.sk/spravy/v-trnavskej-galerii-sa-predstavuju-tra/500276-clanok.html?fbclid=IwAR3fv-tWj8ps0g8IH3O8ri8JFpUPI04J884d56dt_J3gWNfXju5JxzCY2O4
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/246942#84
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/246942#84
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://www.trnava-live.sk/2020/09/16/galeria-jana-koniarka-prinasa-v-jeden-den-tri-nove-vystavy-koncerty-aj-prezentaciu-dizajnovych-predajcov/
https://mytrnava.sme.sk/c/22495678/pocas-korony-zazili-niektori-umelci-tvorive-obdobie.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22495678/pocas-korony-zazili-niektori-umelci-tvorive-obdobie.html
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11458/1350087
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22413958/muzea-su-opat-otvorene-u-lofflera-odhalili-aj-nevystavovane-poklady-trinastej-komnaty.html#storm_gallery_159887
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22413958/muzea-su-opat-otvorene-u-lofflera-odhalili-aj-nevystavovane-poklady-trinastej-komnaty.html#storm_gallery_159887
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22413958/muzea-su-opat-otvorene-u-lofflera-odhalili-aj-nevystavovane-poklady-trinastej-komnaty.html#storm_gallery_159887
https://www.youtube.com/watch?v=vcRXklukuA&fbclid=IwAR1e0JPeV3M7GItTfBYMqnYFxZLyIOp0Rkb7dCuf6dPeDJaT5FZoMGxkSFE
https://www.youtube.com/watch?v=vcRXklukuA&fbclid=IwAR1e0JPeV3M7GItTfBYMqnYFxZLyIOp0Rkb7dCuf6dPeDJaT5FZoMGxkSFE


 

 

 

URL: https://artalk.cz/2020/03/20/maliarska-sprava-o-postfaktickej-dobe/ 
o výstave Vlada Yurashka 

 výstava Čierny Kvet. TA3, Štúdio Kultúra 25.2.2020, 15.03 
 výstava Čierny kvet (Černušák – Kvetan), RTVS, STV2 , relácia Umenie, 

11.3.2020, URL: www.rtvs.sk/televizia/archiv/15329/216789 
 živý vstup, RTVS – rádio Regina Košice, 25. jún 2020, 9.30 (redaktorka Jana 

Pataráková) https://kosice.korzar.sme.sk/g/163259/aktualna-vystava-modra-
lampa-u-vojtecha-lofflera?list=1 
https://reginavychod.rtvs.sk/…/k…/228638/vystava-modra-lampa  

 SNITKOVÁ, Tatiana. 2020. V Múzeu Vojtecha Löfflera žiari Modrá lampa. 
Prepojila učiteľa a žiaka. 
[2020-7-12] URL: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22443129/v-muzeu-vojtecha-
lofflera-ziari-modra-lampa-prepojila-ucitela-a-ziaka.html; In: Košický večer, 10. 7. 
2020, s.11, + 5 repro 

 RTVS rozhlas, výstava Blažovcov v MVL Košice 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11458/1470495 

 SNITKOVÁ, Tatiana. 2020. Život v rodine, kde sú traja umelci, je náročný, 
zhodujú sa Blažovci. In: Korzár. Košice, 20.12.[2020-12-
20]  https://kosice.korzar.sme.sk/c/22556847/zivot-v-rodine-kde-su-traja-umelci-
je-narocny-ale-velmi-zaujimavy-zhoduju-sa-blazovci.html 

 red. V Trnave za kultúrou aj počas sychravej jesene; MY. Trnavské noviny, 
19.10.2021, s. 12 (František a Marko Blažo, Ka-Tekla v GJK) 

 Rádio Devín, Kulturny týždenník, 10.12.2020 https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-
dennik/242315/dvojvystava-blazovcov-katariny-frantiska-a-marka-v-muzeu-
vojtecha-lofflera-v-kosiciach ; https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-
hudba/237958/kultura-pod-strechou-44-tyzden  

 20. dec 2020, Tatiana Snitková, Kosice.korzar.sme.sk: Život v rodine, kde sú traja 
umelci, je náročný, zhodujú sa Blažovci 

 
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  
 VALOVÁ K. Miroslava: Entrotopia 2. 0, Flash Art CZ/SK č. 55/2020, 19,20 s. 

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

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 TASR: Galéria Jána Koniarka ponúkne cez jarné prázdniny výtvarné dielne pre 

deti, 14.02.2020 
 dnes24 Trnava: Deti si môžu tohtoročný júl užiť kreatívne - tvorbou v galérii!, 3. 

júl 2020 BTW 
 ahojmama.pravda.sk: Galéria Jána Koniarka v Trnave ponúkne cez jarné 

prázdniny výtvarné dielne pre deti, TASR, 16. februára 2020 

https://artalk.cz/2020/03/20/maliarska-sprava-o-postfaktickej-dobe/
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15329/216789
https://kosice.korzar.sme.sk/g/163259/aktualna-vystava-modra-lampa-u-vojtecha-lofflera?list=1
https://kosice.korzar.sme.sk/g/163259/aktualna-vystava-modra-lampa-u-vojtecha-lofflera?list=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Freginavychod.rtvs.sk%2Fclanky%2Fkultura%2F228638%2Fvystava-modra-lampa%3Ffbclid%3DIwAR2GAi_qelCYzrx15ge4rSmGwkQuK8w9DdcnMtHnIRH4R97JrgGPHQyyvnA&h=AT2n_1AAYgdFgSaHu5paIfOGCpgczDyXC3gqAJfrdy5frKda3x1Nm0DQC_RdjPRr7L9I2VAfncUgRDJi4dWPeXaF3CAFUrXOk3nz50eJXBlw6ohvWQ2kt-wrx0QijP68GtQ_Nv94HvNCvnbL9dNxP9T9F49PTt_0Qht6R0zGGAxn9YOxkfkurdq0eLsmDQ8m6Qh8uWXp5vhd6g1rdLFktD5C3xdM2JaTZh5MViITBuhOArGo_7dslz-Wom25lXlUWqgVA7hVN9G61PShMPDRzzT44nTyzwCg1R_d92KkFRONESBXZnzy0JJ58U-T2EZfyWGJwi0-BUj1BY7eEmUw4udq2_Xyurn_75iW96ucy6NtDHIr0ly8RsAb5Hu2MF4LBi48r4NjfhOjDvaVQT5m8sGO923Gp3EhK19PL291ALfPN4Z48geYVYPAN5OxIPrUcNKIU_psdM5AWCdbbxo0lms97_gBKniX3GsOw8i4V2tbdx2ZzWkLrUkUXsiGgGiAsNBU5I779fCgoL533KO_pKB3wbFL6YEwvQOqN6el4EkCCk1UkFr3yulGRam5vDD3amAbS_rxqVskS4DeU8lI1MCZIP7z7I6dv1SKraqDd8X-Y6ZoxV3zjEaNmNY7IJKHwC0ObjiLzkc
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22443129/v-muzeu-vojtecha-lofflera-ziari-modra-lampa-prepojila-ucitela-a-ziaka.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22443129/v-muzeu-vojtecha-lofflera-ziari-modra-lampa-prepojila-ucitela-a-ziaka.html
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11458/1470495
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22556847/zivot-v-rodine-kde-su-traja-umelci-je-narocny-ale-velmi-zaujimavy-zhoduju-sa-blazovci.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22556847/zivot-v-rodine-kde-su-traja-umelci-je-narocny-ale-velmi-zaujimavy-zhoduju-sa-blazovci.html
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/242315/dvojvystava-blazovcov-katariny-frantiska-a-marka-v-muzeu-vojtecha-lofflera-v-kosiciach
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/242315/dvojvystava-blazovcov-katariny-frantiska-a-marka-v-muzeu-vojtecha-lofflera-v-kosiciach
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/242315/dvojvystava-blazovcov-katariny-frantiska-a-marka-v-muzeu-vojtecha-lofflera-v-kosiciach
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/237958/kultura-pod-strechou-44-tyzden
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/237958/kultura-pod-strechou-44-tyzden


 

 

 

 trnava-live.sk: Jarné prázdniny v galérii budú v znamení tvorivých aktivít pre deti, 
15. 2. 2020  

 TASR – školské: Galéria Jána Koniarka ponúkne cez jarné prázdniny výtvarné 
dielne pre deti, 14. 2. 2020 

 trnava-live.sk: Pozrite si 7 tipov, ako si užiť jún v regióne Trnava, Trnavská 
hudobná jar, 21. 6. 2020 

 kam do mesta: Koncert vrámci TRNAVSKEJ HUDOBNEJ JARI 2020 
52. ročník festivalu klasickej hudby, 20.6.2020  

 kam do mesta: Výtvarné aktivity a animačné hry pre prázdninujúce deti - júl 2020, 
6.7.2020 

 Trnavský hlas: Už tento štvrtok si možno jarmočnú náladu vychutnať v záhradách 
Galérie Jána Koniarka, 17.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GJK v roku 2020 
 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 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Budapešť Maďarsko 23.1.2020 M. Stolárik (historik umenia) stretnutia a 
príprava výstavy Antroporary 

2 Praha Česko 3.2.2020 V.Beskid (riaditeľ) – komentovaná 
prehliadka Výstavy v DSC Gallery –
Milan Houser: Ťažké kovy 

3 Budapešť Maďarsko 14.2.2020 V.Beskid (riaditeľ), Z. Dohnalová (PR)  - 
F.Krutek (historik umenia), R.Dóka 
(depozitár, vodič), M. Stolárik (historik 
umenia) – Slovenský inštitút – 
rokovanie, Ludwig Múzeum – Viktória 
Popovič 

4 Viedeň Rakúsko 28.2.2020 M. Stolárik (historik umenia) stretnutia 
v ateliéroch a príprava výstavy 
Antroporary 

5 Praha Česko 5. – 7.3.2020 M. Stolárik (historik umenia) stretnutia 
v ateliéroch a príprava výstavy 
Antroporary 

6 Viedeň Rakúsko 7.9.2020 M. Stolárik (historik umenia), F. Krutek 
(historik umenia, vodič) – dovoz diel 
k výstave Antroporary 

7 Rožnov pod 
Radhoštěm, 
Ostrava 

Česko 9.9.2020 F.Krutek (historik umenia, vodič), 
V.Beskid (riaditeľ) - Dovoz diel k výstave 
Antroporary 

8 Rožnov pod 
Radhoštěm, 
Praha 

Česko 16.12.2020 M. Stolárik (historik umenia), F.Krutek 
(historik umenia, vodič), P. Krajčovič 
(historik umenia) – odvoz výstavy 
Antroporary 

9 Viedeň Rakúsko 17.12.2020 M. Stolárik (historik umenia), F.Krutek 
(historik umenia, vodič) - odvoz výstavy 
Antroporary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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:  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.  
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, ako i iné inštitúcie bola väčšinu roka pre 
šírenie vírusu Covid – 19 zatvorená. V tomto zložitom období sa realizovala 
rekonštrukcia elektroinštalácie vo všetkých priestoroch budovy (bleskozvody, 
rozvodové skrine, svetelná rampa...), nasledovalo maľovanie kancelárií, výstavných 
priestorov i chodieb. Z dôvodu potreby úprav depozitára sa umelecká zbierka 
sťahovala do náhradných priestorov. Pre veľké množstvo zbierok bol vybudovaný 
i druhý depozitár s bezpečnostnými dverami a novými regálmi. Do oboch depozitárov 
boli nainštalované germicídne žiariče a odvlhčovače vzduchu. Všetky práce sa 
realizovali za účasti Krajského pamiatkového úradu v Trnave. K ZGJM v Senici patrí 
i veľký park. Celý rok bola v parku vykonávaná údržba, ktorú realizovali Technické 
služby mesta Senica. Na odporúčanie Odboru životného prostredia Mestského úradu 
v Senici a so súhlasom KPÚ v Trnave bol jeden poškodený a vyschnutý strom 
zrezaný. V roku 2021 treba vypracovať projekt k inventarizácii drevín a revitalizácii 
celého parku. 
 

mailto:zahorskagaleria@zupa-tt.sk
https://www.zgjm.sk/


 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZG za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 176 977,00 176 977,00 146 039,46 82,52 

620 Odvody 60 349,00 60 349,00 47 478,64 78,67 

630 Tovary a služby 30 764,00 35 403,00 70 518,51 199,19 

640 Bežný transfer 647,00 647,00 4 238,44 655,00 

SPOLU 268 737,00 273 376,00 268 275,05 98,13 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZG za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 81 000,00 81 000,00 32 990,57 40,73 

HIM 0,00 21 200,00 21 200,00 100,00 

SPOLU 81 000,00 102 200,00 54 190,57 53,02 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZG za rok 2020 
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 elektro- 
inštalácie 

31.790,57  
Nákup umeleckých 
diel 

21.200,00  

Stavebný dozor   1.200,00     

SPOLU 32.990,57  SPOLU 21.200,00  

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZG za rok 2020 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 Maľovanie a ošet-

renie depozitárov 

4.992,00 
- - - 

2 Regály, police 

a vozíky  do 

depozitárov 

4.108,60 

- - - 

3 Odvlhčovače 553,10 - - - 

4 Vlhkomery 57,98 - - - 



 

 

 

5 Reštaurátorský 

výskum 

955,00 
- - - 

 

 
Tržby a vlastné výnosy   70 € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZG z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU 
Bratislava 

Reštaurovanie 4 
obrazov: J. 
Mudroch, 
Skupinový portrét, 
1942; Július 
Koreszka, Hlava 
ženy, 1920-25; 
Július Koreszka, 
Humná, 1924; 
neznámy autor, 
Bojový výjav, 18. 
stor. 

2.000,00 € 2.000,00 € 465,41 BV 

2 
FPU 
Bratislava 

INFORMÁCIA, 
SKRATKA, 
MARGINALITA  

4.350,00 € 3.500,00 € 224,23 BV 

SPOLU BV 5.500,00 € 689,64  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ZG za rok 2020 

Celkový počet objektov Názov objektu 
Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 
Kaštieľ 

Machatka 

Rekonštrukcia 
elektroinštalácie, 
stavebný dozor 

32.990,57 

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

 

Objekty v nájme ZG za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZG v m2 za rok 2020 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

7.943 6 114 - 262 48 95 268 

 
 
 
 



 

 

 

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 

 
VII. stretnutie umelcov Záhoria k 35. výročiu  
vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha  
v Senici   
6.12.2019 – 1.3.2020 
vernisáž: pokračovanie výstavy z roku 2019 
kurátori: Štefan Zajíček, Dana Janáčková  
miesto konania: Senica, ZGJM, Galéria  
v podkroví ZUŠ v Senici    
odbor: výtvarné umenie   
výstup: výstava, pozvánka, plagát, skladačka 
počet návštevníkov: 144 
 
Výstava usporiadaná k 35. výročiu vzniku ZGJM v Senici. 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. 
 
          



 

 

 

MY: Patrik Kovačovský, Jaroslav Kyša                  
(hosť Martin Hrvol)    
28.08. – 11.10.2020 
vernisáž: 28.08.2020 o 17.00 h. 
kurátori: Beata Jablonská, Ján Kralovič  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: výtvarné umenie    
výstup: výstava, pozvánka, plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 87 
 
Výstava „MY“ vznikla na základe dlhodobého uvažovania o alternatívnych formách 
prezentácie vizuálneho umenia. Názov prebrali autori z pôvodného románu Jevgenija 
Zamjatina. Toto literárne dielo najlepšie vystihuje ideu projektu, ako aj presah do 
aktuálneho spoločenského diania. Koncepcia je netradične postavená na tímovej 
spolupráci dvoch teoretikov výtvarného umenia Beaty Jablonskej a Jána Kraloviča, 
ako aj dvoch výtvarníkov Patrika Kovačovského a Jaroslava Kyšu. Súčasťou výstavy 
je aj intervencia mladého výtvarníka Martina Hrvola.  
 
                                                                                                                            
Medzi bielou a  čiernou II.: Vojtech Kolenčík                       
a absolventi  
20.10.2020 – 17.01.2021 
vernisáž: 20.10.2020 o 17.00 h., z dôvodu  
Covid-19 neuskutočnená  
kurátor: Veronika Trnečková  
miesto konania: Senica, ZGJM 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: výstava, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 36 
 
Kolektívna výstava prezentuje tvorbu výtvarníkov, ktorých spoločným menovateľom je 
absolvovanie štúdia v ateliéri voľnej a farebnej grafiky na VŠVU v Bratislave pod 
vedením doc. Vojtecha Kolenčíka. Diela umelcov sú prezentované v troch skupinách. 
V prvej sú predstavené práce vytvorené grafickými technikami ako linoryt, serigrafia, 
akvatinta. V druhej sa autori vyjadrovali prostredníctvom maľby, kresby, objektu a 
inštalácie. V tretej skupine sú predkladané ilustrácie a animácie, ktoré svojím 
stvárnením smerujú ku grafickému dizajnu. Hosťom výstavy bol doc. Ľudovít Hološka.  
 
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
OBRAZ. Ateliér klasických maliarskych      
disciplín profesora Ľudovíta Hološku,  
FVU AU v Banskej Bystrici   
10.12.2019  – 02.02.2020 
finisáž: 28.01.2020 o 16.00 h. 
kurátor: Božena Juríčková  
miesto konania: Oščadnica, Kysucká galéria   
odbor: výtvarné umenie   
výstup: výstava, pozvánka 
počet návštevníkov: cca. 250 



 

 

 

 
Reinštalácia výstavy celoslovenského charakteru, ktorá mala premiéru v ZGJM 
v Senici. Obrazová kolekcia 46 autorov redukovaná na priestorové podmienky 
Kysuckej galérie v Oščadnici. Sprístupnená bola v KG 1. 12, 2019,  predstavovala 
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.   
 
 
Bienále plastiky malého formátu 
3D Reflexie               
17.01. – 02.02.2020 
vernisáž: 16.01.2020 o 17.30 h.  
kurátor: Roman Popelár  
miesto konania: Bratislava, Galéria Umelka – 
Slovenská výtvarná únia   
odbor: súčasné umenie (komorné sochárstvo) 
výstup: výstava, pozvánka, plagát, banner, 
katalóg (jeho krst bol práve na bratislavskej 
reinštalácii výstavy) 
počet návštevníkov: cca. 220 
 
Tretia reinštalácia medzinárodnej putovnej výstavy zameranej na komornú sochu, 
objekt a reliéf. Išlo o 6. ročník tohto podujatia, ktorý od r. 2007 mapuje aktuálnu tvorbu 
mladej a strednej generácie sochárov na Slovensku. Od roku 2013 sú pravidelne 
k výstave prizývaní aj zaujímaví hostia zo zahraničia. V 6. ročníku (2019), ktorý sa pre 
zvýšený záujem slovenských galérií preniesol aj do 1. polroku 2020, sa projektu 
zúčastnili sochári z Českej republiky, Poľska, Nemecka a Ukrajiny.    
 
 
 
OBRAZ. Ateliér klasických maliarskych                            
disciplín profesora Ľudovíta Hološku, FVU AU  
v Banskej Bystrici   
19.02. – 25.03. 2020 
vernisáž: 19.02.2020 o 18.00 h. 
kurátori: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka, Xénia Lettrichová  
miesto konania: Bratislava, Galéria Pálffy 
odbor: výtvarné umenie   
výstup: výstava, pozvánka 
počet návštevníkov: cca 500 
 
Reinštalácia výstavy celoslovenského charakteru, ktorá mala premiéru ZGJM v Senici, 
predstavovala 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.   
 



 

 

 

 
Bienále plastiky malého formátu                                   
3D Reflexie  
28.02. – 21.06.2020 
vernisáž: 27.02.2020  
kurátor: Roman Popelár  
miesto konania: Trenčín,  Galéria M. A. 
Bazovského  
odbor: súčasné  umenie (komorné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
sochárstvo) 
výstup: výstava, pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: cca. 300 
 
Štvrtá (a posledná) reinštalácia medzinárodnej putovnej výstavy zameranej na 
komornú sochu, objekt a reliéf. Projekt bol slávnostne zahájený v Kysuckej galérii 
v Oščadnici dňa 11. apríla 2019 za prítomnosti riaditeľa odboru kultúry ŽSK, p. Mgr. 
M. Hromadu, PhD. a mnohých hostí. V lete 2019 bol projekt reinštalovaný v Galérii J. 
Koniarka v Trnave (Synagóga – Centrum súčasného umenia) a od konca septembra 
do konca novembra 2019 v hlavných výstavných priestoroch Turčianskej galérie 
v Martine. Išlo o 6. ročník podujatia, ktorý od r. 2007 mapuje aktuálnu tvorbu mladej 
a strednej generácie sochárov na Slovensku. Od roku 2013 sú pravidelne k výstave 
prizývaní aj zaujímaví hostia zo zahraničia. V 6. ročníku (2019), ktorý sa pre zvýšený 
záujem slovenských galérií preniesol aj do 1. polroku 2020, sa projektu zúčastnili 
sochári z Českej republiky, Poľska, Nemecka a Ukrajiny.    
 
 
OBRAZ. Ateliér klasických maliarskych                      
disciplín profesora Ľudovíta Hološku,  
FVU AU v Banskej Bystrici   
21.08.2020 – 31.01.2021 
vernisáž: 21.08.2020 o 17.00 h. 
kurátori: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka 
miesto konania: Bystřice nad Pernštejnem,  
Městské muzeum, Půdní galerie (ČR) 
odbor: výtvarné umenie   
výstup: výstava, pozvánka 
počet návštevníkov: 315 
Reinštalácia výstavy v rámci  medzinárodnej spolupráce SR - ČR, ktorá mala premiéru 
ZGJM v Senici. Rozsahom najširšia expozícia, na ktorej participovalo 47 
prezentovaných autorov – absolventov ateliéru, pôsobiacich na Slovensku, v ČR 
i v zahraničí (Poľsko, Francúzsko).   
 
Vernisáže 
 
MY: Patrik Kovačovský, Jaroslav Kyša (hosť Martin Hrvol), (28.08.2020 o 17,00 
h.) 
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 57 
Pri tejto výstave môžeme pozorovať netradičný prístup, resp. experiment najmä 
odbúraním zaužívaného klasického systému, kedy je kurátor oslovený, aby analyzoval 



 

 

 

dielo autorov, alebo komentoval inštaláciu už existujúcej výstavy prostredníctvom 
úvodného vernisážového textu.    
 
Koncerty a festivaly 
 

- 
 
Ostatné 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 

Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
- 
 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
- 
 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
- 
 
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 (R. Popelár - člen výkonného výboru 
RGS)  

 Riaditeľ galérie Roman Popelár – člen grantovej komisie Bratislavského 
samosprávneho kraja pre kultúru a umenie – poradný orgán Odboru kultúry BSK  

 Riaditeľ galérie Roman Popelár – člen Komisie na tvorbu zbierok Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 OZ SenART v Senici – metodická pomoc pri výstave Ľubomír Miča Big & Small,  

11. – 30.09.2020, Senica, Záhorské osvetové stredisko. 
Odborná pomoc pri príprave a vlastnej realizácii autorskej výstavy Ľ. Miču, člena 
SVU ZVUZS: výber kolekcie, inštalácia výstavy, TS, úvodné slovo na vernisáži – 
B. Juríčková. Rozsahom komornú výstavu z výberu najnovšej tvorby autora (2017 
– 2020), ktorý dlhodobo programovo reflektuje richterovsky citovanú štrukturálnu 
abstrakciu, organizovalo ZOS v Senici vo vlastných priestoroch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Prednášky a besedy 
 
 Spomienka na akademického maliara Júliusa Koreszku.  

termín: november 2020  
miesto: Záhorské múzeum Skalica, Galéria J. Koreszku 
lektor: Božena Juríčková, kurátorka Galérie Júliusa Koreszku 
Odborná príprava prednášky o živote a diele J. Koreszku pri príležitosti 125. 
výročia narodenia umelca. Podujatie organizované v spolupráci so Záhorským 
múzeom v Skalici. Podujatie nerealizované ani v jednom termíne z dôvodu 
aktuálnych protipandemických opatrení. 

 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 
 
 Obraz. Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku na FVU 

AU v Banskej Bystrici, 28.01.2020 o 13.30 hod., Kysucká galéria v Očšadnici, 48 
študentov Súkromnej strednej umeleckopriemyselnej školy zo Žiliny, prof. Ľudovít 
Hološka, Božena Juríčková. Komentovaná prehliadka spojená s workshopom. 

 Bienále plastiky malého formátu – 3D Reflexie, Galéria M. A. Bazovského 
v Trenčíne, dva zrealizované termíny: 27.02.2020 vo večerných hodinách po 
vernisáži, účastných cca. 25 návštevníkov vernisáže a 11.06.2020 o 17.00 pre 
širšiu verejnosť s účasťou viacerých vystavujúcich. Viac info na: Komentovaná 
prehliadka výstavy 3D Reflexie, Podujatia v galérii, Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne (gmab.sk)      

 Komentovaná prehliadka k výstave MY sa uskutočnila 21. septembra 2020. 
Zúčastnili sa jej umelci, ktorí realizovali výstavu (P. Kovačovský, J. Kyša, M. Hrvol) 
a  pracovníci kultúry, 12.  

 Komentovaná prehliadka k výstave Umelci Záhoria sa uskutočnila 21.2.2020 
v ZGJM v Senici pre skalický Klub výtvarníkov a umelcov zo Záhoria. Výstavou 
sprevádzal kurátor výstavy dr. Štefan Zajíček, 17 návštevníkov.  

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
- 
 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
- 

 
 
 
 

http://www.gmab.sk/podujatia-v-galerii/komentovana-prehliadka-vystavy-3d-reflexie.html?page_id=14831
http://www.gmab.sk/podujatia-v-galerii/komentovana-prehliadka-vystavy-3d-reflexie.html?page_id=14831
http://www.gmab.sk/podujatia-v-galerii/komentovana-prehliadka-vystavy-3d-reflexie.html?page_id=14831


 

 

 

Špecializované akcie 
 
 U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore:      

Socha verzus architektúra 

Online profesné stretnutie a kolokvium, 21.-
22.10.2020 
 
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves 
Prednáška: Exteriérové sochárske realizácie  
na území Bratislavy (1945 – 2012),   
Mgr. Roman Popelár, riaditeľ, Záhorská  
galéria Jána Mudrocha 

 
 Dni otvorených dverí v galérii                                                                  

miesto realizácie: Senica, ZGJM 
 
Dni otvorených dverí v galérii sa pôvodne mali 
konať 18. mája, kedy si pripomíname 
Medzinárodný deň múzeí a galérií. Z dôvodu 
Covid-19 sa v tomto termíne neuskutočnili, ale 
ZGJM v Senici ponúkla milovníkom umenia na 
facebooku  video o výstave Medzi bielou 
a čiernou II.  
 

 Derniéra k výstave Umelci Záhoria                                      
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 35 
 
Derniéra k výstave  sa uskutočnila 01.03.2020  
za účasti mnohých vystavujúcich umelcov,  
ako i členov zoskupených v skalickom 
a senickom klube výtvarníkov.  

 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v ZG za rok 2020 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2019 2022 

 
V roku 20 nevykonala ZG žiednu revíziu zbierkového fondu. Posledná revízia sa 
uskutočnila v roku 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 2020 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské 
múzeum v Skalici 
(zmluva č. 
1/2020) 

28.4.2020 27.4.2021 
výstavný účel – 
Galéria J. 
Koreszku 

36 

Obec Hlboké 
(zmluva č. 
5/2020) 

27.11.2020 26.11.2021 

výstavný účel – 
Pamätná izba J. 
M. Hurbana 
v Hlbokom  

1 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

SNM-Historické 
múzeum 
v Bratislave 
(zmluva č. 
3/2018, Dodatky 
č. 1, 2 k zmluve) 

15.8.2018 31.01.2022 
výstavný účel – 
výstava Martin 
Benka 

2 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 



 

 

 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Mgr. art. Ján 
Hromada (zmluva 

č. 2/2020) 
19.05.2020 31.07.2020 

Reštaurovanie zb. 
predmetov – 
očistenie od 

plesní, baktérií 
a spórov  

4 

Mgr. art. Martin 
Orth  

(zmluva č. 
3/2020) 

25.08.2020 30.09.2020 

Reštaurovanie zb. 
predmetov - 
ulomené časti 
diel, očistenie od 
plesní, baktérií a 
spórov  

 

2 

Mgr. art. Ján 
Hromada (zmluva 

č. 4/2020) 
30.09.2020 06.11.2020 

Komplexné 
reštaurovanie zb. 

predmetov  
4 

SPOLU 49 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZG za rok 2020 

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 2020 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Ján Mudroch: Portrét (rodina). 1942. Olej, 
61 x 90 cm  (M 319) 
Július Koreszka: Hlava ženy. 1920-1925. 
Olej, lepenka, 25 x 21 cm  (M 104) 
Július Koreszka: Humná. 1924. Olej, 
plátno, 45.5 x 38.6 cm  (M 63) 
Neznámy autor: Bojový výjav. Nedat. 
Olej, plátno, 82 x 81.5 cm  (M 455) 

 
 
 
 
 
4 
      

Mgr. art. Ján Hromada 

 
 
 

       
 

     - 

Jozef Pospíšil: Rybár. 1938-1948. Pat. 
sadra, v. 76.4 cm  (S 60) 
František Draškovič: Pôrod. Sadrový reliéf 
na podložke, 101 x 125 cm (podložka), 
102 x 93 cm (reliéf) 

    

 

    2 Mgr. art. Martin Orth  

 

 

260,-  

Ján Mudroch: Portrét (rodina). 1942. Olej, 
61 x 90 cm (M 319) 
Július Koreszka: Hlava ženy. 1920-1925. 
Olej, lepenka, 25 x 21 cm  (M 104) 
Július Koreszka: Humná. 1924. Olej, 
plátno, 45.5 x 38.6 cm  (M 63) 
Neznámy autor: Bojový výjav. Nedat. 
Olej, plátno, 82 x 81.5 cm  (M 455) 

 

 

 

 

     4 

Mgr. art. Ján Hromada  

 
 
 
 
 

2.064,- 
 

Július Koreszka: Bez názvu (Krajina). 
Nedat., papier,  ceruza, 21.0 x 29.5 cm 
(K 1586)     

 
 

1 

doc. Ivan Galamboš  

 
- 
 

SPOLU 7  2.324 



 

 

 

 
lektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZG v roku 2020 

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 634 58 622 98.10 607 

Sochárstvo 140 - 138 98.57 98 

Kresba 1.939 3 1.801 92.88 1.319 

Grafika 284 - 283 99.65 186 

Užité umenie 226 - 226 100 17 

Fotografia  8 - 5 62.5 - 

SPOLU 18 - - - - 

 3.249 61 3.075 94.64 2.227 

 
Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v ZG za rok 2020 
Názov diela autor technika nadobúdacia  

hodnota v € 

DNA 
130720191607201929 
07201930072019 

Rudolf Janák akryl, tuš, pastel, 
plátno 

1.800,- 

Séria 
V supermarketoch. Lidl 

Martin Kochan akvarel na žuvačkách 1.000,- 

Séria 
V supermarketoch. 
Billa 

Martin Kochan akvarel na žuvačkách 1.000,- 

Séria 
V supermarketoch. 
Tesco 

Martin Kochan akvarel na žuvačkách 1.000,- 

Séria 
V supermarketoch. 
Kaufland 

Martin Kochan akvarel na žuvačkách 1.000,- 

Séria 
V supermarketoch. V 
Bille 

Martin Kochan akvarel na žuvačkách 1.000,- 

Séria 
V supermarketoch. 
Pred pokladňami  

Martin Kochan akvarel na žuvačkách 1.000,- 

Biela noc Ľudovít Hološka  olej, plátno 3.800,- 

Modrá noc Ľudovít Hološka  olej, plátno  3.800,- 

Maliar Jozef Barinka  terakota 2.500,- 

Horizontála, vertikála  Jozef Barinka  kameň dar                  1.800,- 

Pohľad zhora Jozef Barinka koláž, kartón dar                     900.- 

Hľadanie Jozef Barinka koláž, kartón dar                     900.- 

Modrá cesta Jozef Barinka  koláž, kartón dar                     900.- 

Grafické návrhy 
plagátov 
a propagačných 
materiálov  

Ján Maca poster, počítačová 
grafika  

dar                     100,- 

Ako by to bolo včera I.  František Tomík analógová fotografia dar                    200,- 

Ako by to bolo včera II.  František Tomík analógová fotografia    dar                    200,- 



 

 

 

Ako by to bolo včera III.  František Tomík analógová fotografia dar                    200,- 

Projekt 
Dekompresionizmus. 
(celok tvorí 18 ks) 
 
Dekompresionizmus 
 
Dekompresionizmus 
 
 
Dekompresionizmus. 
Liptovský Mikuláš  
 
Dekompresionzmus. 
Lipovský Mikuláš 

Milan Mikula  kombinácia techník, 
plátno 
kombinácia techník, 
plátno 
 
videodokumentácia 
(USB kľúč), minutáž 5 
minút 11 sekúnd  
 
fotodokumentácia 
akcie a inštalácie (15 
ks),  
 
čiernobiela fotografia  

2.100,- 

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZG v roku 2020 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

18.06.2020   27  9.601,- 

05.10.2020 7 7.800 € - - 

30.11.2020 29 17.400 € - - 

SPOLU 36 25.200 27 9.601,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

16 

Záhorské múzeum Skalica expozícia Galéria Júliusa 
Koreszku, spolupráca pri 
realizovaní výstav 

Záhorské osvetové 
stredisko Senica  

spolupráci si realizácii výstavy 
Ľubomíra Miču  

Záhorská knižnica v Senici  poetický festival Po stranách 
Moravy formou on line 
prezentácie   

Kysucká galéria 
Oščadnica  

spolupráca pri realizácii výstavy 
Obraz. 

Galéria M.A. Bazovského 
Trenčín 

spolupráca pri realizácii výstavy 
Bienále plastiky malého formátu  

Galéria Umelka Bratislava  spolupráca pri realizácii výstavy 
Bienále plastiky malého formátu 

Galéria Pálffy Bratislava  spolupráca pri realizácii výstavy 
Obraz. 

Mestský úrad, Fond Pro 
Senica  

žiadosti na projekty na Fond 
Pro Senica  

CYAN, s.r.o. Bratislava  tlač publikácie MY 

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) 

3 

GVU v Hodoníně (CZ) spolupráca pri realizovaní 
výstav, výmena informácií a 
skúseností,  

Městské muzeum, 
Bystřice nad Perštejnem 
(CZ) 

spolupráca pri realizovaní 
výstavy Obraz 



 

 

 

Slovenský komitét ICOM 
v Bratislave  

medzinárodné preukazy pre 
návštevu výstav a podujatí  aj 
v zahraničí  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

1 

Akadémia umení, FVU 
Banská Bystrica  

spolupráca pri príprave výstavy 
Obraz. Ateliér klasických 
maliarskych disciplín prof. L. 
Hološku    

* 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: 447 € 
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 
 Obraz. Absolventi ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku,  

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, (21.8.2020 - 
31.1.2021) 
realizátor/kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka  
miesto realizácie: Bystřice nad Pernštejnem, Městské muzeum, Půdní galerie (CZ) 
výstup: výstava, pozvánka 
Výstava v alternatívnych priestoroch múzea výberovo predstavila 47 absolventov 
ateliéru prof. Ľ. Hološku na FVU AU v B. Bystrici, pôsobiacich doma i v zahraničí 
(CZ, Poľsko, Francúzsko) 

 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
 3D Reflexie Bienále plastiky malého formátu (17.01. – 20.02.2020) 

realizátor/kurátor: Roman Popelár 
miesto realizácie: Bratislava, Galéria Umelka – Slovenská výtvarná únia   
výstup: výstava, pozvánka, plagát, banner, katalóg 
Tretia reinštalácia medzinárodnej putovnej výstavy zameranej na komornú sochu, 
objekt a reliéf. Išlo o 6. ročník tohto podujatia, ktorý od r. 2007 mapuje aktuálnu 
tvorbu mladej a strednej generácie sochárov na Slovensku. Od roku 2013 sú 
pravidelne k výstave prizývaní aj zaujímaví hostia zo zahraničia. V 6. ročníku 
(2019), ktorý sa pre zvýšený záujem slovenských galérií preniesol aj do 1. polroku 
2020, sa projektu zúčastnili sochári z Českej republiky, Poľska, Nemecka 
a Ukrajiny.    
 

 Bienále plastiky malého formátu (27.02. – 21.06.2020) 
realizátor/kurátor: Roman Popelár 
miesto realizácie: Trenčín, Galéria M. A. Bazovského  
výstup: výstava, pozvánka, plagát 
Štvrtá (a posledná) reinštalácia medzinárodnej putovnej výstavy zameranej na 
komornú sochu, objekt a reliéf. Projekt bol slávnostne zahájený v Kysuckej galérii 
v Oščadnici dňa 11. apríla 2019 za prítomnosti riaditeľa odboru kultúry ŽSK, p. 
Mgr. M. Hromadu, PhD. a mnohých hostí. V lete 2019 bol projekt reinštalovaný 
v Galérii J. Koniarka v Trnave (Synagóga – Centrum súčasného umenia) a od 
konca septembra do konca novembra 2019 v hlavných výstavných priestoroch 
Turčianskej galérie v Martine. Išlo o 6. ročník podujatia, ktorý od r. 2007 mapuje 
aktuálnu tvorbu mladej a strednej generácie sochárov na Slovensku. Od roku 2013 
sú pravidelne k výstave prizývaní aj zaujímaví hostia zo zahraničia. V 6. ročníku 
(2019), ktorý sa pre zvýšený záujem slovenských galérií preniesol aj do 1. polroku 
2020, sa projektu zúčastnili sochári z Českej republiky, Poľska, Nemecka 
a Ukrajiny.    

 
 



 

 

 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
 Obraz. Absolventi ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku,  

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, (10.12.2019 – 
2.2.2020) 
realizátor/kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka  
miesto realizácie: Oščadnica, Kysucká galéria 
výstup: výstava, pozvánka 
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.  

 
 Obraz. Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku, FVU 

AU v Banskej Bystrici  
(19.02. – 25.03. 2020) 
realizátor/kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka, Xénia Lettrichová 
miesto realizácie: Bratislava, Galéria Pálffy 
výstup: výstava, pozvánka    

      Reinštalácia výstavy celoslovenského charakteru, ktorá mala premiéru v ZGJM  
 v Senici, predstavovala 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.  
 
 MY. Patrik Kovačovský, Jaroslav Kyša (hosť Martin Hrvol) 
 28.08. – 11.10.2020 

realizátor/kurátor: Beata Jablonská, Ján Kralovič  
miesto realizácie: Senica, ZGJM   
výstup: výstava,  pozvánka, plagát, katalóg 
Koncepcia výstavy je netradične postavená na tímovej spolupráci dvoch teoretikov  
výtvarného umenia Beaty Jablonskej a Jána Kraloviča, ako aj dvoch výtvarníkov  
Patrika Kovačovského a Jaroslava Kyšu. Súčasťou výstavy je aj intervencia  
mladého výtvarníka Martina Hrvola.  

                                                                                                                            
 Medzi bielou a  čiernou II. Kolenčík  a absolventi  
 20.10.2020 – 17.01.2021 
 realizátor/kurátor: Veronika Trnečková  
 miesto realizácie: Senica, ZGJM 

výstup: výstava, pozvánka, plagát 
Kolektívna výstava prezentuje tvorbu výtvarníkov, ktorých spoločným 
menovateľom je absolvovanie štúdia v ateliéri voľnej a farebnej grafiky na VŠVU v 
Bratislave pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka. Hosťom výstavy je doc. Ľudovít 
Hološka.  

 
 
 



 

 

 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
 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: výstava, pozvánka, plagát, skladačka 
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.          
 

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  
- 
 
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  
 Ľubomír Miča: Big α Small                                   

autor: Božena Juríčková 
vydavateľ: TTSK – Záhorské osvetové  
stredisko v Senici 
tlač: GH Studio 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-085-6 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 300 ks 
rozsah: 16 strán 
formát: A4  
reprodukcie: 23 farebných reprodukcií  
Publikácia k autorskej výstave – stručný profil umelca s dôrazom na jeho najnovšiu  

      tvorbu. 



 

 

 

 
 Anton Hanzalík 
      autor: Božena Juríčková 
      vydavateľ: TTSK – Záhorské múzeum v Skalici 
      tlač: Ateliér EDO, s r.o. Skalica 
 ISBN/ISSN:  
 dátum/rok vydania: def. realizácia (tlač) katalógu 2021 / I. 
 jazyk: SK 
 náklad:  
 rozsah: 16 strán 

formát: A4 
      reprodukcie. 46 farebných, 3  čiernobiele reprodukcie  
 
      Odborný text  do katalógu k pripravovanej autorskej výstave (úvodná esej,        
      dokumentácia).                
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 Božena Juríčková: Sara Pernecká. In: Slovenské pohľady, č. 2/2020,  
 roč. IV.+136, prebal, ISBN 1335-7786 
 Božena Juríčková: Milan Kubíček. In: Slovenské pohľady, č. 9/2020, roč.  
  IV+136, prebal, ISBN 1335-7786 
 Božena Juríčková: Dával všetko, čo mohol. In: Slovenské pohľady č.9/2020,  

roč. IV+136, s.149-150 
 JURÍČKOVÁ, Božena: O výstave Obraz.  

Recenzia výstavy,  odoslaná redakcii Slovenské pohľady,  IX/2020: Publikovaná:  
Slovenské pohľady č. 1/2021, roč. IV+137, prebal, ISBN 1335-7786 

 
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 /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 ZG za rok 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

 1887 4.259 39 % 2,15 00:01:43 

 
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, www.senica.sk, 

www.slovenskycestovatel.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/
http://www.senica.sk/
http://www.slovenskycestovatel.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 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 a prvé 

ročníky základných škôl 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 

Koncert jari SK 41/E 21 - - 

MY P. Kovačovský, J. Kyša (hosť M. Hrvol) SK 120/E 20 - E 

Medzi bielou a čiernou II. Kolenčík a 
absolventi 

SK  50/E 15 - E 

PF 1 SK 120/E - - - 

* 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. Informácie 

o výstavách sú pravidelne zverejňované aj na portáloch www.muzeum.sk a na 

www.slovenskycestovatel.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senica.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/


 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

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

 MY. Patrik Kovačovský, Jaroslav Kyša                  
 (hosť Martin Hrvol) 

Autori textov: Roman Popelár, Ján 
Kralovič, Jaroslav Kyša, Patrik 
Kovačovský  
vydavateľ: ZGJM v Senici   
tlač: CYAN, s.r.o., Bratislava  
ISBN / ISSN: 978-80-89724-40-6 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK, GBR 
náklad: 500 ks 
formát: 21x21 cm 
väzba: V2 
rozsah: 64 strán 
reprodukcie: 49 farebných reprodukcií 
 
Publikácia je zostavená z úvodného textu riaditeľa galérie a  textov dvoch 
kurátorov a troch umelcov. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 

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  
 TS: V Záhorskej galérii otvorili výstavu MY. In: Záhorák, roč. LXI, č. 33, 31.8.2020,  
 s. 7 
 JOZÉFKOVÁ, Viera: Pozvánka na komentovanú prehliadku. In: Záhorák, r. LXI, č. 

34, 7.9.2020, s. 6 
 JOZÉFKOVÁ, Viera: Rekonštrukcia Záhorskej galérie. In: Záhorák, r. LXI, č. 37, 

28.9.2020, s. 6 
 JOZÉFKOVÁ, Viera: 27 výtvarníkov v Záhorskej galérii. In: Záhorák, r. LXI, č. 42, 

2.11.2020, s. 7 
 

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  
 KRUTEK, Filip: MY. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici. In: Flash Art, č. 

57/2020 
 ZABEL, Vladislav: Apológia maľby. In: Pravda, 29.2.-1.3-20201, s. 42-43 
 

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 ZG v roku 2020 
 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 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

1. Bystřice 
nad 
Perštejnem 

CZ 13.2.2020 Príprava výstavy Obraz. Ateliér klasických 
maliarskych disciplín profesora Ľudovíta 
Hološku FVU AU Banskej Bystrici  

(B. Juríčková) 
2. Bystřice 

nad 
Perštejnem 

CZ 12.8.2020 Inštalácia výstavy Obraz. Ateliér klasických 
maliarskych disciplín profesora Ľudovíta 
Hološku FVU AU Banskej Bystrici  

(B. Juríčková) 
3. Bystřice 

nad 
Perštejnem 

CZ 21.8.2020 Otvorenie výstavy Obraz. Ateliér klasických 
maliarskych disciplín profesora Ľudovíta 
Hološku FVU AU Banskej Bystrici  

(B. Juríčková) 
* podľa ISO 3166-1 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE GALÉRIÍ ZA ROK 2020 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v galériách za rok 2020 
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 15 14.7 14 8 2 3 6 790,34 46,26 

ZG 11 10,2 10,2 6 2 2 3 1 089,67 55,91 

* aj s odmenami 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov galérií podľa pohlavia za rok 2020 
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 5 1 - - 1 - - - - - 6 1 

Administratívny 
pracovníci 

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

Obslužní pracovníci - 1 - - 1 3 - 1 - - 1 5 

ZG 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci - 2 - - - 1 1 - - - 1 3 

Administratívni 
pracovníci 

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

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

 
 
 
 



 

 

 

 
Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru v galériách k 31.12.2020 

 Muži % Ženy % Spolu % 

 GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG 

do 5 rokov 6 2 31 18,18 5 2 27 18,18 11 4 58 36,36 

do 10 rokov 1 - 5 - 1 1 6 9,09 2 1 11 9,09 

do 15 rokov - - - - 2 1 10 9,09 2 1 10 9,09 

do 20 rokov - - - - 1 - 6 - 1 - 6 - 

nad 20 rokov 1 1 5 9,09 2 4 10 36,36 3 5 15 45,45 

SPOLU 8 3 41 27 11 8 59 73 19 11 100 100 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov galérií za rok 2020 
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 - 4 2 - 2 1 

Administratívny 
pracovníci 

- - 1 - 1 1 

Obslužní pracovníci - - 1 - 2 2 

ZG 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - 1 

Odborní pracovníci - - - - 2 2 

Administratívny 
pracovníci 

- - 1 - - 1 

Obslužní pracovníci - - - 2 1 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov podľa vzdelania za rok 2020 

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 1.454,29 1 060,00 

997,32 995,58 

8 8 - 2 - 995,75 

7 7 7 1 850 931,00 

6 - 1 - 830,50 - 

5 - 1 - 854,50 - 

VŠ I. stupňa - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - 

SŠ s maturitou 6 6 2 1 750 909,50 

694,33 866,63 3 5 1 2 698 823,75 

2 - 5 - 635 - 

SŠ bez maturity 2 4 1 1 635 771,00 

635 583,36 - 3 - 1 - 728,50 

- 2 - 1 - 490,70 

Základné - 1 - 1 - 343,25 

- 343,25 - - -  - - 

- - - - - - 

 
Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2020 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

GJK 19 3 2 0 

ZG 11 4 - - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov galérií za roky 2018 - 2020 
 GJK ZG 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GJK - 2 15 4 3 16 5 5 - 

ZG - - 11 4 4 11 - - - 

 
Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť galérií za roky 2018 - 2020 

Organizácia Expozície počet/nové Výstavy počet/nové 
Ostatná prezentačná 

činnosť 
Počet návštevníkov Tržby v € 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 1/1 1/0 1/0 20/20 23/18 17/14 - - 1 13.487 12.523 2.624 5.687,46 3.844,2 3.575 

ZG 1/0 1/0 1/0 33/32 19/18 8/6 36 65 - 8.653 7.735 344 1.170,05 1.030,5 70 

SPOLU 2/1 2/0 2/0 53/52 42/36 25/20 36 65 1 22.140 20.258 2.968 6.857,51 5.904,7 3.645 

 
Výstavy v galériách za roky 2018 - 2020 

Organizácia Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 16 15 14 4 4 2 - - - 20 19 16 

ZG 5 14 2 27 4 5 1 - 1 32 19 8 

SPOLU 21 30 16 31 8 7 1 - 1 52 38 24 

 
Putovné výstavy galérií za roky 2018 - 2020 

Organizácia Vlastné putovné výstavy galérií    

Celkový počet Reprízy v SR Putovné výstavy prevzaté Vlastné výstavy 
zapožičané do zahraničia 

Výstavy prevzaté zo 
zahraničia 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK - 1 2 - - 2 1 1 - - - - - - - 

ZG 4 - - 8 - - - - - - 1 - - - - 

SPOLU 4 1 2 8 - 2 1 1 - - 1 - - - - 

 
 



 

 

 

Návštevnosť 
 

Počet platiacich návštevníkov v galériách za roky 2018 - 2020 
Organizácia 2018 2019 2020 

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 4.096 4.096 1.704 44 9.391 5.884 3.577 996 67 915 3.546 2.078 764 22 - 

ZG 3.910 - - - 4.773 2.732 - - - 5.003 55 - - - 289 

SPOLU 8.006 4.096 1.704 44 14.164 8.616 3.577 996 67 5.918 3.601 2.078 764 22 289 

* deti, študenti, seniori, ZŤP atď. 
** nadštandardné služby, mimo otváracích hodín, výklad od odborného pracovníka atď. 

 
Návštevnosť škôl v galériách za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 72 90 50 1.412 1.105 915 

ZG 384 241 12 5.396 4.252 190 

SPOLU 456 331 62 6.808 5.357 1.105 

* bez MŠ 
 
 

Počet zahraničných návštevníkov v galériách za roky 2018 - 2020 
Organizácia 2018 2019 2020 

GJK 1.258 2.186 451 

ZG 53 65 9 

SPOLU 1.311 2.251 460 

 
 

Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond galérií za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 4.781 4.785 4.799 4.781 4.785 4.785 

ZG 3.181 3.240 3.249 3.005 3.040 3.075 

SPOLU 7.962 8.025  7.786 7.825 7.860 

 



 

 

 

Akvizičná činnosť galérií za roky 2018 - 2020 
Organizácia Dar Vlastný zber Kúpa Zámena Prevod Spolu 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 4 16 5 - - - 4 7 14 - - - - - - 8 23 19 

ZG 3 57 8 - - - 1 2 28 - - - - - - 4 59 36 

SPOLU 7 73 13 - -  5 9 42 -   - -  12 82 55 

 
Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov v múzeách za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
TTSK Vlastné zdroje Iné Spolu 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 1.900 6.000 26.000 1.900 17.060 - 19.950 6.900 - 21.850 12.900 26.000 

ZG 90 - 21.200 - - - 1.710 - - 1.800 2.050 21.200 

SPOLU 1.990 6.000 47.200 1.900 17.060 - 21.660 6.900 - 23.650 14.950 47.200 

 
Vyraďovanie zbierkových predmetov z galérií za roky 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 

 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 - - - - - - - - - - - - - - - - 27 - 
SPOLU - - - - - - - - - - 19 - - - - - 27 - 

 
 

Ochranná činnosť galérií za roky 2018 - 2020 
Organizácia Reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK - 2 - - - 2 - 2 2 - 1.700 - - - - - 1.700 - 

ZG - - 7 - - - - - 7 - - 2.100 - - 224 - - 2.324 

SPOLU - 2 9 - - - - 2 9 - 1.700 2.100 - - 224 - 1.700 2.324 

 
 
 
 



 

 

 

Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti galérií za roky 2018 - 2020 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 4 3 2 - 1 3 

ZG 10 4 1 26 18 4 

SPOLU 14 7 3 26 19 7 

 
Vedecko-výskumné úlohy galérií za roky 2018 - 2020 

Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov galérie podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 1 5 2 1 3 2 

ZG 33 15 2 3 4 1 

SPOLU 33 20 4 4 7 3 

 
Knižný fond v galérii za rok 2020 

Organizácia 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v € 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

GJK 1.238 137 804,84 18 10 0 10 

ZG 1.454 12 - 35 8 5 13 

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v galériách za roky 2018 - 2020 
 GJK ZG 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Výchovno-vzdelávacie aktivity 31/465 35/479 4/72 - - - 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 63/1.412 75/1143 58/843 5/93 7/126 - 

Prednášky a besedy 6/94 14/367 1/10 12/302 45/782 5/29 

Vernisáže 11/933 17/1384 11/1179 6/545 6/450 1/57 

Koncerty a festivaly 4/551 7/677 4/349 3/242 3/241 - 

Špecializované akcie – vlastné  - 14/306 1/213 3/92 2/96 2/35 

Špecializované akcie – cudzie - - - - - 1/- 

Konferencie a semináre - 1/150 1/160 2/104 1/85 - 

Ostatné - 6/3355 8/257 5/161 1/52 - 

SPOLU 115/3.55 169/7861 88/3083 36/1.539 65/1.832 9/121 



 

 

 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 

 

Čerpanie finančných prostriedkov galérií z dotačných schém za roky 2018 - 2020 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GJK 10 9 4 97.900 50.000 31.265 7 4 4 54.950 10.900 25.605 

ZG 13 6 2 40.834 22.937 6.350 4 3 2 2.860 10.100 5.500 

SPOLU 23 15 6 138.734 72.937 37.615 7 4 6 57.810 21.000 31.105 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSVETY 
STREDISK

Á 
• GALANTSKÉ OSVETOVÉ 

STREDISKO 
 
 

• TRNAVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO 

 
 

• ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V SENICI 

 
 

• ŽITNOOSTROVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V DUNAJSKEJ 
STREDE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 407  PODUJATÍ 
 
 

• 57.663 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: 1.216 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  854.335,17 € 
 173.869 €  GOS 
 246.905,17 €  TOS 
 214.532 €  ZOS 
 219.029 €  ŽOS 
 

Finančné prostriedky získané z grantov BV:   148.610 € 
 31.990 €  GOS 
 61.500 €  TOS 
 27.880 €  ZOS 
 27.240 €  ŽOS 
 

Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  12.133,5 € 
    1.642 €  GOS 
 7.843,5 €  TOS 
       855 €  ZOS 
    1.793 €  ŽOS 
 

Tržby a vlastné výnosy:  4.867,27 €      
         - €  GOS 
         - €  TOS 
 2.159 €  ZOS 



 

 

 

 

 

 2.708,27 €  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  
 

             
   

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.  

 
 
 

   Dom Matice slovenskej – 
sídlo GOS 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:osveta_galanta@zupa-tt.sk
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/


 

 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GOS za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 102.000 104.134 104.134 100 

620 Odvody 38.604 36.947 36.947 100 

630 Tovary a služby 29.464 30.618 30.618 100 

640 Bežný transfer 2.370 2.170 2.170 100 

Spolu 172.438 173.869 173.869 100 

 
 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GOS za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Špecifikácia kapitálových výdavkov GOS za rok 2020 
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 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy:   - 
 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GOS z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie 

Schválená 
výška 

dotácie 

Kofinancovanie BV/KV 

1 
Fond na 
podporu 
umenia 

Staré nástroje 
ožívajú... 

3.500 
 

2.000 
 

106,00 
 

BV 



 

 

 

 

 

2 
Fond na 
podporu 
umenia 

Čaro slova 1.550 
 

1.500 
 

80,00 
 

BV 

3 
Fond na 
podporu 
umenia 

Digitfoto Galanta 2.000 
 

1.700 
 

91,50 
 

BV 

4 
Fond na 
podporu 
umenia 

Vzdelávacie 
aktivity 
v Galantskom 
regióne 

7.150 
 

4.000 
 

212,50 BV 

5 
Ministerstvo 
spravodlivosti 
SR 

Tragédia 
v dejinách 
Rómov 

5.975 
- 

5.000 
 

 
265,00 

 
BV 

6 
Ministerstvo  
kultúry SR 

 
Muzika hraj! 
 

1.200 1.200 65,00 BV 

7 
Ministerstvo 
Kultúry SR 

AMFO 2020 1.250 1.250 66,00 BV 

8 
Ministerstvo 
kultúry SR 

Čo vieš o 
hviezdach 

1.210 1.210 64,00 BV 

9 
Ministerstvo 
kultúry SR 

Galantská paleta 2.150 2.150 114,00 BV 

10 
Ministerstvo 
kultúry SR 

Čaro slova 1.000 1.000 53,00 BV 

11 
Ministerstvo 
kultúry SR 

Dožinkové 
slávnosti a Deň 
ľudových tradícií 

3.400 3.000 
 

179,00 
 

BV 

12 
Ministerstvo 
kultúry SR 

Kodályova 
Galanta 

2.000 2.000 106,00 BV 

13 

Fond na 
podporu kultúry 
národnostných 
menšín 

 
Týždeň židovskej    
 kultúry 

 
5.500 

3.000 
 

150,00 
 

BV 

14 

Fond na 
podporu kultúry 
národnostných 
menšín 

 
Na strunách 
citary 

2.700   800 40,00 BV 

15 

Fond na 
podporu kultúry 
národnostných 
menšín 

 
Rómsky 
holokaust 

3.100 1.000 50,00 BV 

16 Mesto Galanta 
Fašiangy  
v  Galante 

2.950 1.180 0 BV 

Spolu BV 31.990 1.642  

Spolu KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvety 
 

Objekty v správe GOS za rok 2020 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, 
zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

- - - - - 

 
 



 

 

 

 

 

Objekty v nájme GOS za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 Priestory  Domu Matice slovenskej v Galante 689,15 0,33 € 

 

Priestorové podmienky GOS v m2 za rok 2020 
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 
(6.2. - 15.3.2020) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ 
Galanta 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 500 
 
Výstava diel členov klubu 
neprofesionálnych výtvarníkov 
v Renesančnom kaštieli v Galante 
 

 
Prechádzky 
(8.1. - 29.2.2020) 
miesto konania: Reštaurácia pod župou, 
Trnava 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Výstava fotografií Petra Dužeka v Trnave 
 

 

 

 
Mandaly 
(15.7. - 4.9.2020) 
miesto konania: Úrad TTSK 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
 
Výstava výtvarných diel Adriany Decsiovej 
v priestoroch Úradu TTSK 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Podoby bleskov 
(15.7. - 15.12.2020) 
miesto konania: Reštaurácia pod župou, 
Trnava 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Výstava fotografií Benjamína Dráfiho v 
Trnave 
 
 
 
Stretnutie vo farbách   
(13.8.2020) 
miesto konania: park pri Neogotickom kaštieli 
v Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov: 250 
 
Stretnutie umením v netradičnom prostredí a 
v netradičnej forme 
 
 
AMFO 2020 
(6. - 31.8.2020) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava fotografií z okresnej súťaže 
neprofesio-nálnej fotografickej tvorby 
 

 
 



 

 

 

 

 

Čaro hliny 
(10. - 31.8.2020) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
odbor: tradičné remeslá 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava diel výtvorených v rámci tvorivých 
keramických dielní  

 
Farebný svet Rómov 
(1.-30.10. 2020) 
miesto konania: Mestský úrad v Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: Spolok pracovníkov miestnej  
a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, 
GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 400 
 

Výstava z krajskej súťaže výtvarných prác 
detí  
a mládeže rómskej národnosti 
 
Esther Shilo – autorská výstava 
(4. - 30.9.2020) 
miesto konania: Úrad TTSK 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Výstava diel vystrihovaných papiera 
izraelskej umelkyne 
 
 
 

Esther Shilo – autorská výstava 
(10. - 30.9.2020) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 200 
 
Výstava diel vystrihovaných papiera 
izraelskej umelkyne 



 

 

 

 

 

Výstava diel Adriany Decsiovej  
a Adriany Popluhárovej 
(22.10. - 10.12.2020) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v 
Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 100 
 
Výstava výtvarných diel A. Decsiovej a 
Adriany Popluhárovej 
 
Galantská paleta 
(marec 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava diel členov klubu 
neprofesionálnych výtvarníkov vo virtuálnej 
galérii GOS 
 
 
Prechádzky 
(marec 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava fotografií Petra Dužeka vo virtuálnej 
galérii GOS 
 
 
Vesmír očami detí 2020 
(marec 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava výtvarných prác detí vo virtuálnej 
galérii GOS 
 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej


 

 

 

 

 

Krehká krása kraslíc 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: tradičné remeslá 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava kraslíc výtvorených rôznymi 
technikami vo virtuálnej galérii GOS 
 
Okamihy 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu vo 
virtuálnej galérii GOS 

 

 
 
Peter Augustovič: Autorská výstava 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Autorská výstava diel akademického 
maliara a grafika Petra Augustoviča vo 
virtuálnej galérii GOS 
 
 
Mária Lišková: Autorská výstava 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Autorská výstava diel Márie Liškovej vo 
virtuálnej galérii GOS 
 
 



 

 

 

 

 

 
Eva Králiková - Tóthová: Autorská výstava 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Autorská výstava diel Evy Králikovej - Tóthovej vo 
virtuálnej galérii GOS 
 
 
 
Ján Kollárovič: Autorská výstava 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Autorská výstava diel Jána Kollároviča vo 
virtuálnej galérii GOS 
 
Podoby bleskov 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava fotografií Benjamína Dráfiho vo 
virtuálnej galérii GOS 
 
AMFO 2020 
(apríl 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava fotografií z okresnej súťaže 
neprofesionálnej fotografickej tvorby vo 
virtuálnej galérii GOS 
 
 



 

 

 

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 
(máj 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
organizátor: GOS, Spolok pracovníkov 
miestnej a regionálnej kultúry Slovenska 
v Galante, Mestský úrad v Galante 
odbor: výtvarníctvo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava diel z medzinárodnej výtvarnej 
súťaže s protidrogovým zámerom vo virtuálnej galérii GOS 
 
Farebný svet Rómov 
(október 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: Spolok pracovníkov miestnej  
a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, 
GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 

Výstava z krajskej súťaže výtvarných prác 
detí a mládeže rómskej národnosti vo 
virtuálnej galérii GOS 
 
Výstava diel Adriany Decsiovej  
a Adriany Popluhárovej 
(október 2020) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava výtvarných diel Adriany Decsiovej  
a Adriany Popluhárovej vo virtuálnej galérii 
GOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej


 

 

 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Staré nástroje ožívajú... 
(25.9.2020) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Nádvorie Neogotického 
kaštieľa v Galante 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov: 65 
 
Festival hry na tradičných slovenských 
ľudových nástrojoch sa realizoval v rámci 
uchodávania ľudových tradícií. 
 
 
Týždeň židovskej kultúry 
(10.9., 24.9.2020) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v 
Galante, Nádvorie Neogotického kaštieľa 
v Galante 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Podujatia realizované v rámci Týždňa 
židovskej kultúry sa stali významnými 
kultúrno- 
 
Dožinkové slávnosti a Deň ľudových 
tradícií 2020 
(25.9.2020) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Nádvorie Neogotického 
kaštieľa v Galante 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 65 

 

Tradičné stretnutie s krásami nášho folklóru 
prostredníctvom spevu, tanca a ľudovej 
hudby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Stretnutie členov klubu 
neprofesionálnych výtvarníkov 
Galatnská paleta 
(9.1.2020) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: GOS  
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 20 
 
Vzájomná výmena skúseností a zostavenie 
celoročného plánu výstav členov klubu je 
zámerom pravidelných stretnutí výtvarníkov. 
  
Šoporňanský fašanek 
(22.2.2020) 
organizátor: GOS, obec Šoporňa 
miesto realizácie: Obec Šoporňa 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov: 450 
 
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. 
 
Fašiangy v Galante 2020 
(23.2.2020) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Galanta 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov: 120 
 
Znovuoživenie fašiangových zvykov a 
tradícií v meste Galanta formou folklórneho 
programu.  
 



 

 

 

 

 

Pamätný deň obetí holokaustu a 
rasového násilia 
(8.9.2020)

  
organizátor: Trnavský samosprávny kraj, GOS, Mesto Sereď, Múzeum holokaustu 
SNM v Seredi 
miesto realizácie: Mestský park Sereď 
výstup: plagát a pozvánka 
počet návštevníkov: 200 
 
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 2020 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Prečo som na sveta rád/rada Mestský úrad Galanta 
450 

Holokaust v Seredi Stredná odborná škola 
obchodu a služieb v Galante 

240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 DDS Za šecki drobné (január, marec 2020) - 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. Dana Janebová, Anna Pokorná, Mgr. Martina Slahučková, Ing. Viera 
Ralíková Mgr. Magdaléna Máčiková, PaedDr. Judita Bujnová, (január, jún 2020)  
- usmernenia a konzultácie k  plánovaným divadelným, 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 Höcögők – Horné Saliby (február 2020) - 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 2020) - 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  

 Detský folklórny súbor Važinka – Šoporňa (február 2020), 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 2020) - 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 

 Citarový súbor Dió Héj – Sládkovičovo (február 2020) – metodicko-konzultačné 
poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii podujatí 
a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, Sládkovičovo, Bc. Ivana 
Balušíková 

 Spevácka skupina Važina – Šoporňa (február 2020) – 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 2020) – metodicko-konzultačné 
poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii podujatí 
a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, Šoporňa, Bc. Ivana Balušíková 

 
Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Klub výtvarníkov Galantská paleta (január, február 2020) - metodické poradenstvo 

a konzultácie k usmerneniu na postupové súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, GOS,  Mgr. Andrej Popluhár 



 

 

 

 

 

 Fotoklub Galanta (február, marec 2020) - 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 2020) - metodické usmernenia zamerané na 

realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, Obecný úrad Šoporňa, Galantské 
osvetové stredisko 

 Fašiangy v Galante (január 2020) - metodické usmernenia zamerané na realizáciu 
kultúrno-spoločenských podujatí, Mestský úrad Galanta, Galantské osvetové 
stredisko 

 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (júl, august 2020) - metodické 
usmernenia zamerané na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, Mestský 
úrad Sereď, Múzeum holokaustu v Seredi, Galantské osvetové stredisko 

 Kronika 2020 (júl 2020) – 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 (február 2020) – konzultácie zamerané na 

realizáciu kolektívnych výstav, MsÚ Galanta, Mgr. Andrej Popluhár 
 Mestské kultúrne stredisko Galanta (jún 2020) – konzultácie zamerané na 

realizáciu autorských a kolektívnych výstav, MsKS Galanta, Mgr. Andrej Popluhár 
 INOVATECH Sládkovičovo (február 2020) – konzultácie zamerané na realizáciu 

autorských a kolektívnych výstav diel výtvarníkov, Sládkovičovo 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 (18.9.2020), okresné kolo, RK Galanta, okresné kolo súťaže v 

umeleckom prednese poézie a prózy v IV. kategórii 
 Čaro slova 2020 (18.9.2020), krajské kolo, RK Galanta, 53. ročník krajského 

festivalu umeleckého prednesu žien v Galante 
 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Amfo 2020 (01.06. 2020), okresné kolo, priestory GOS, okresná súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby 
 Digitfoto Galanta (15.08. 2020), medzinárodná, Renesančný kaštieľ v Galante, 

súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou 
 Žitnoostrovské pastelky (28.01. 2020), okresné kolo, priestory GOS, XXI. 

medzinárodná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 
 Výtvarné spektrum (05.03. 2020), okresné kolo,  Renesančný kaštieľ Galanta, 

okresné kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
 Vesmír očami detí (12.03. 2020), okresné kolo, priestory GOS, okresný výber 

výtvarných prác do celoslovenského kola súťaže 
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2020 (29.05. 2020), medzinárodná, 

priestory GOS, Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, 
ENA - Nadácia pre zdravú spoločnosť v Győri, súťaž výtvarných prác 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (04.06. 2020), okresné kolo, priestory GOS, 
výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu 

 Farebný svet Rómov (06.07. 2020), okresné kolo, priestory GOS, Spolok 
pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, výtvarná súťaž detí a 
mládeže rómskej národnosti 

 Farebný svet Rómov (21.09. 2020), krajské kolo, Mestský úrad Galanta, výtvarná 
súťaž detí a mládeže rómskej národnosti 

 

Film a video 
- 
 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Hollého pamätník (29.9.2020), krajské kolo, Hudobné oddelenie Knižnice J. 

Fándlyho v Trnave, krajská súťaž v umeleckom prednese IV. - V. kategória 
 Amfo 2020 (15.6. 2020), krajské kolo, Skalica, Záhorské osvetové stredisko, súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby 
 Amfo 2020 (6.11. 2020), celoštátne kolo, Nitra, Krajské osvetové stredisko Nitra, 

súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby 
 Výtvarné spektrum (9.7. 2020), krajské kolo, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej 

Strede,  Žitnoostrovské osvetové stredisko, súťaž neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby 

 Žitnoostorovské pastelky (8.10. 2020), Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej 
Strede,  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, XXI. medzinárodná 
súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení 



 

 

 

 

 

 Vesmír očami detí (máj 2020), celoštátne kolo, Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove, výtvarná súťaž 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov 
(5.3.2020) 
miesto konania: RK Galanta 
úsek: výtvarníctvo  
počet účastníkov: 26 
Seminár pre účastníkov okresného kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum 

 Hodnotiaci seminár pre recitátorov poézie a prózy v IV. kategórii 
(18.9.2020) 
miesto konania: RK Galanta 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 4 
Hodnotiace semináre sa konali pre recitátorov poézie a prózy v IV.  kat. na 
okresnom kole umeleckého prednesu žiakov SŠ - Čaro slova 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 
(1.6.2020) 
miesto konania: GOS 
úsek: fotografia  
počet účastníkov: 5 

 Seminár pre účastníkov okresnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby  
Amfo 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 
(15.8.2020) 
miesto konania: RK Galanta  
úsek: fotografia  
počet účastníkov: 60 
Seminár pre účastníkov súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Digitfoto 
Galanta  

 Hodnotiaci seminár pre recitátorky poézie a prózy 
(18.9.2020) 
miesto konania: RK Galanta 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 13 
Hodnotiaci seminár sa uskutočnil v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante 
pre recitátorky poézie a prózy v rámci festivalu v umeleckom prednese žien Čaro 
slova 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Holokaust v Seredi, vzdelávacie podujatia z oblasti holokaustu (rok 2020), GOS, 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante, počet účastníkov: 240 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Tvorivá dielňa detskej dramatickej tvorivosti (priebežne 2020), 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 seniorov (9., 14.07. 2020), GOS, 
individuálne TD, začlenenie seniorov – výtvarníkov do nových aktivít, podpora 
výmeny názorov a skúseností a motivácia seniorov pre ďalšiu tvorivú činnosť, 
počet účastníkov: 26  

 Čaro hliny – kultúrne dedičstvo našich predkov (16., 21.07. 2020), Ateliér keramiky 
Galanta, individuálne TD, tvorivé práce s hlinou, príprava hlinených výrobkov na 
hrnčiarkych kruhoch, počet účastníkov: 28  
 
 

Špecializované akcie 
 

 Prečo som na svete rád/rada  
(1.-30.10.2020) 
miesto realizácie: Mestský úrad v Galante 
organizátori: GOS, Mesto Galanta  
výstup: plagát 
počet účastníkov: 450 
Výtvarný projekt z oblasti prevencie drogových 
vislostí a zdravého životného štýlu 

 

 

 

 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

 Kronika 2020   
(3.7.2020) 
miesto konania: GOS 
organizátor: GOS 
počet účastníkov: 12 
Workshop pre kronikárov miest a obcí k 
prehlbovaniu kvality ich práce, ktorá má 
podstatný význam pre uchovávanie histórie 
 
 



 

 

 

 

 

 Participácia na primárnej prevencii 
látkových a nelátkových závislostí 
(3.9.2020) 
miesto konania: GOS 
organizátori: GOS, NOC Bratislava 
počet účastníkov: 22 
 
Seminár pre pedagógov, zástupcov 
kultúrnych inštitúcií a praktických realizátorov 
sociálnej prevencie. Lektorky seminára – doc. 
PhDr.Ingrid Hupková, PhD., doc. PhDr. 
Ľuboslava Sejčová, CSc. Obsah seminára – látkové a nelátkové závislosti a ich 
vzájomné prepojenie s inými sociánopatologickými javmi a iné. 
 

 

Ostatné 
 

 Čo vieš o hviezdach?  
(9.,10. a 13.3. 2020) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: GOS 
počet účastníkov: 27  
 
30. ročník okresného kola vedomostnej súťaže  
z oblasti astronómie so seminármi pre 
účastníkov. Úspešní účastníci z okresu 
Galanta sa zúčastnili aj krajského kola súťaže 
v mesiaci apríl 2020 v Hvezdárni a planetáriu 
Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci a v mesiaci máj 2020 celoslovenského 
kola súťaže.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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) 

12 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 

Krajská hvezdáreň  
a planetárium 
Maximiliána Hella v Žiari 
nad Hronom 

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 

Tríbečské osvetové 
stredisko Topoľčany 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Regionálne vzdelávacie 
centrum Prešov 

spolupráca pri realizácii 
vzdelávacích aktivít 

cult-E Európska kultúra 
OZ Kynceľová 

spolupráca pri realizácii 
vzdelávacích aktivít 

JANA umelecká agentúra 
Banská Bystrica 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí 

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

3 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   

Esther Shilo - Izrael spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a výstav 

 



 

 

 

 

 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

150 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: 2011/2020 
 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 GOS za rok 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

- - - - - 

 

 

Sociálne siete  
 

Facebook 

- 
Istagram 

- 
Iné 

- 

 
Využívanie médií  
 Obzor, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti v okrese Galanta 
 Šopornianske noviny, propagácia činnosti a aktivít GOS 
 Rozhlas a televízia Slovenska 
 TASR 
 www.osvetaga.zupa-tt.sk  
 www.galanta.sk  
 www.mojeumenie.sk  
 www.domkulturyga.sk  
 www.fpu.sk  
 www.kultminor.sk 
 www.trnava-vuc.sk  
 www.nocka.sk  
 www.akoi.sk 
 www.navstevnik.sk 
 www.soporna.sk 
 Kultúrne leto 2020, propagačný programový bulletin  
 GALANTA, kalendár kultúrnych podujatí na rok 2020  

 
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.mojeumenie.sk/
http://www.domkulturyga.sk/
http://www.fpu.sk/
http://www.kultminor.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.nocka.sk/
http://www.akoi.sk/
http://www.navstevnik.sk/
http://www.soporna.sk/
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/


 

 

 

 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 Počet oslovených MŠ - 50 

 Počet oslovených ZŠ - 70 

 Počet oslovených SŠ - 7  

 Počet oslovených ZUŠ - 3 

 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 v rámci možností a pandemickej 

situácie na Slovensku v roku 2020 

 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 reagovali na ponúkané výzvy v oblastiach 

záujmovej umeleckej, vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti v rámci svojich 

možností a pandemickej situácie na Slovensku 

 

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

letáky 
plagáty* banner* tlačová 

správa* 

Galantská paleta SK 100/E 100 - E 

Čaro slova – okresná súťaž  SK 60/E 120 - E 

AMFO SK 50/E 50 - - 

Prechádzky, výstavy fotografií P. Dužeka SK - 30 - E 

Mandaly - výstava diel Adriany Decsiovej SK - 30 - E 

Podoby bleskov - výstava fotografií 
Benjamína Dráfiho 

SK - 30 - E 

Stretnutie vo farbách SK - 

100 

30 - E 

AMFO 2020 - výstava fotografií SK 50/E 50 - E 

Čaro hliny SK - 20 - E 

Farebný svet Rómov SK, HU 50/E 25 - E 

Výstava diel Esther Shilo - Trnava SK - 25 - E 

Výstava diel Esther Shilo -Galanta SK E 25 - E 

Výstava diel Adriany Decsiovej a Adriany 
Popluhárovej 

SK E 30 - E 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc SK, HU E E - E 

Vesmír očami detí 2020 - virtuálna výstava SK - E - E 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 

SK 80/E 50 - E 

Staré nástroje ožívajú SK - 

180 

60 - E 

Týždeň židovskej kultúry SK - 

150/E 

50 - E 

Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií SK, HU 60/E 

200 

80 - - 

Stretnutie členov klubu výtvarníkov  
Galantská paleta 

SK 45/E - - E 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/mandaly-vystava-diel-adriany-decsiovej-0
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/podoby-bleskov-vystava-fotografii-benjamina-drafiho
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/podoby-bleskov-vystava-fotografii-benjamina-drafiho
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/amfo-2020-vystava-fotografii
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej


 

 

 

 

 

Šopornanský fašanek SK - 

1600/E 

50 - E 

Fašiangy v Galante SK - 

210/E 

50  E 

Čaro slova 2020 SK 50 

150 

100 - E 

Digitfoto Galanta 2020 SK, HU 50/E 50 - E 

Tvorivá dielňa detskej dramatickej tvorivosti SK - 

100 

20 - - 

Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov 
a fotografov - seniorov 

SK - 

100 

30 - E 

Čaro hliny SK - 

100 

30 - E 

Kronika 2020 SK 30/E 30 - E 

Participácia na primárnej prevencii látkových 
a nelátkových závislostí 

SK E 15 - E 

Prečo som na svete rád/rada SK - 25 - E 

Čo vieš o hviezdach? SK - 

300 

100 - E 

Holokaust v Seredi 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.goslovakia.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goslovakia.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: 2020/2021 
jazyk: SK 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: V1  
rozsah: 8 strán  
reprodukcie: 42 farebných 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: Mgr. Pavel Balušík 
vydavateľ: GOS 
tlač: MIVASOFT  s.r.o. 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks + 200 ks 
formát: DL4 
väzba: V1 
rozsah: 16 strán 
reprodukcie: 25 farebných reprodukcií 
 
Katalóg k výstave výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

AMFO 
autor: Peter Knapp 
vydavateľ: GOS 
tlač: MIVASOFT  s.r.o. 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 16 strán 
reprodukcie: 9 farebných a 14 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k výstave diel neprofesionálnych fotografov AMFO 
2020. 
 

 

DIGITFOTO GALANTA 2020 

autor: Viera Struhárová, Peter Knapp 
vydavateľ: GOS 
tlač vizuálu na USB: Pc micro  
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 85 ks 
formát: - 
väzba: - 
rozsah: 70 strán 
reprodukcie: 60 farebných a čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg v elektorinickej forme na USB nosiči z celoslovenskej súťaže a prehliadky 
neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta 
2020. 
 

 

Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 Galantské osvetové stredisko, Šopornanský fašanek, In: Šopornianske noviny,  

21. ročník, 2020, číslo 1, ISSN 1339-5386, 1 strana 
 Kolektív autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 

činnosti v okrese Galanta, číslo 1-2, 21. ročník, 2020, 8 strán 
 Kolektív autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 

činnosti v okrese Galanta, číslo 3-4, 21. ročník, 2020, 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 2020 
 áno/nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby 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 GOS za rok 2020 
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: M. Schneidera – Trnavského 5, 917 01 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 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:osveta.tt@zupa-tt.sk
http://www.osvetatt.sk/


 

 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov TOS za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 141.970 127.170 116.024,29 91,24 

620 Odvody 57.150 44.650 39.853,46 89,26 

630 Tovary a služby 48.709 93.948 90.957,42 96,82 

640 Bežný transfer 11.550 2.050 70 3,41 

Spolu 259.379 267.818 246.905,17 92,19 

 
                                          

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov TOS za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov TOS za rok 2020 
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 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    - € 
 

Grantové schémy 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov TOS z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

20-442-01392 - 
KreaTiviTa 2020 6.000 3.000 380  



 

 

 

 

 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

20-451-01349 - 
Krajská súťaž 
Jazykom tanca 
2020 

6.900 3.500 870  

3. Fond na 
podporu 
umenia 

20-451-01345 - 
Krajská súťaž 
Šaffova ostroha 
2020 

5.000 2.500 590  

4. Fond na 
podporu 
umenia 

20-442-01332 - 
Trnavská 
bábkarská šnóra 

11.800 6.500 630  

5. Fond na 
podporu 
umenia 

20-451-01220 - 
CINEAMA 2020 - 
XXIV. ročník 
krajskej súťaže 
amatérskej 
filmovej tvorby 

3.480 2.700 393  

6. Fond na 
podporu 
umenia 

20-442-01184 - 
Festival malých 
dychových hudieb 
2020 

2.900 2.000 167,50  

7. Fond na 
podporu 
umenia 

20-451-01182 - 
Malá krajská 
scénická žatva 
2020 

4.000 4.000 450  

8. Fond na 
podporu 
umenia 

20-451-01179 - 
Krajská a 
postupové 
súťažné 
prehliadky Hollého 
pamätník 2020. 
(Sú súčasťou 
Hviezdoslavovho 
Kubína 2020) 

3.500 3.500 390  

9. Fond na 
podporu 
umenia 

20-441-00712 - 
Folklórne 
slávnosti 
Krakovany 2020 - 
54. ročník 

10.550 3.500 805  

10. Fond na 
podporu 
umenia 

20-452-00502 - 
Malí remeselníci - 
X. ročník detských 
tvorivých dielní 
zameraných na 
tradičné ľudové 
remeslá 

1.600 1.000 110  

.11. Ministerstvo 
kultúry SR 

MK-2221/2020-
423 Trnavský 
objektív 2020 - 50. 
ročník regionálnej 
súťažnej výstavy 
neprofesionálnej 
fotografickej 
tvorby 

2.300 2.200 135  

12. Ministerstvo 
kultúry SR 

MK-2232/2020-
423 Trnavská 
paleta 2020 - 52. 
ročník regionálnej 
súťažnej výstavy 

2.500 2.400 145  



 

 

 

 

 

neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby 

13. Ministerstvo 
kultúry SR 

MK-2281/2020-
423 Trnavské 
výTVORY 

5.600 5.600 390  

14. Ministerstvo 
kultúry SR 

MK-2355/2020-
423 Rozvoj 
divadelných 
zručností pre 
záujemcov 
z prostredia 
neprofesionálneho 
divadla 

9.080 6.000 548  

15. Ministerstvo 
kultúry SR 

MK-2287/2020-
423 Detský 
festival ľudovej 
hudby 

2.900 2.900 190  

16.  Ministerstvo 
kultúry SR 

MK-Z klenotnice... 
najkrajšie ľudové 
zborové piesne 

15.900 4.200 970  

17. Ministerstvo 
kultúry SR 

MK-2231/2020-
423 Advent v 
trnavskom regióne 

10.500 6.000 680  

Spolu BV                                                              
104.510 

61.500 7.843,50  

Spolu KV                                                                        0 0 0  

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvety 
 

Objekty v správe TOS za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

- - - - - 

 

Objekty v nájme TOS za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky TOS v m2 za rok 2020 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 

 
Silvia Vargová – výber z tvorby  
(4.2. – 30.6.2020) 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 900 
Autorská výstava výtvarných diel Silvie Vargovej. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 13 výtvarných diel. 
Výstava bola súčasťou projektu KreTiviTa 2020. 
 
Reminiscencie Trnavskej palety  
(5.2. – 31.3.2020) 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 850 
Kolektívna výstava výtvarných diel, kde sa 
prezentovalo 24 autorov z trnavského regiónu. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 55 obrazov, výstava bola 
súčasťou projektu KreaTiviTa 2020. 
 
Trnavský objektív  
(od 21.4. 2020) 
miesto konania: web TOS 
odbor: fotografia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 400 online 
Kolektívna súťažná výstava 50. ročníka súťaže 
Trnavský objektív, prezentovalo sa 35 autorov, 
ktorí zaslali 315 fotografií a 4 multimediálne 
prezentácie. Realizácia výstavy nebola možná, 
z dôvodu pandémie COVID – 19. Výstava bola 
sprístupnená online formou na webe TOS.  
 
 
Veronika Bahnová  
(21.5. – 30.6.2020) 
miesto konania: Západoslovenské múzeum 
odbor: fotografia, výtvarníctvo 
výstup: plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 600 



 

 

 

 

 

Autorská výstava fotografií a výtvarných diel Veroniky Bahnovej, výstavu tvorilo 129 
fotografií a 49 výtvarných diel. Výstava bola súčasťou projektu KreTiviTa 2020. 
 
Reminiscencie Trnavského objektívu  
(8.6. – 19.7. 2020) 
miesto konania: TOS 
odbor: fotografia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
Kolektívna  výstava fotografií, kde sa 
prezentovalo 26 autorov z trnavského regiónu. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 88 fotografií. Výstava 
bola súčasťou projektu KreTiviTa 2020. 
 
Štefánikov kraj  
(20.7. – 31.8. 2020) 
miesto konania: TOS 
odbor: fotografia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 500 
Autorská výstava fotografií Milana Marônka, 
zrealizovaná pri príležitosti 140. výročia narodenia 
generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavnú 
kolekciu tvorilo 33 farebných a čiernobielych snímkov. Výstava bola súčasťou projektu 
KreaTiviTa 2020.  
 
Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík 
(2.9. – 30.9. 2020)  
miesto konania: TOS 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 2 500 
Autorská výstava tradičných drevených marionet 
Jany Pilátovej a drevených plastík Ivana Slezáka, 
výstavu tvorilo 25 drevených plastík a 15 
marionet. Výstava bola súčasťou projektu 
KreTiviTa 2020. 
 
 
Verner Scheibenreif – výber z tvorby  
(30.9. 2020 – 31.1. 2021) 
miesto konania: TTSK 
odbor: fotografia, výtvarné umenie 
výstup: plagát,  
počet návštevníkov: 800 
Autorská výstava fotografií a výtvarných diel 
Vernera Scheibenreifa, výstavu tvorilo 22 fotografií 
a 24 výtvarných diel. Výstava bola súčasťou projektu 
KreTiviTa 2020. 



 

 

 

 

 

Rudolf Rypák  - výber z tvorby  
(30.9. 2020 – 31.1. 2021) 
miesto konania: TTSK  
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 700 
Autorská výstava výtvarných diel Rudolfa Rypáka, 
výstavu tvorilo 14 výtvarných diel.  Výstava bola 
súčasťou projektu KreTiviTa 2020. 
 
Trnava – kráľovské mesto v obrazoch 
(13.10 – 31.1. 2021) 
miesto konania: TOS  
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 750 
Kolektívna výstava výtvarných diel 
neprofesionálnych výtvarníkov z trnavského 
regiónu. Výstavnú kolekciu tvorilo 43 diel od 18 
autorov. Výstava bola súčasťou projektu 
KreTiviTa 2020. 
 
Trnavská paleta  
(29.10. 2020 – 28.2. 2021) 
miesto konania: Západoslovenské múzeum 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 700 
Kolektívna výstava výtvarných diel postupovej 
súťaže Trnavská paleta, prezentovalo sa 52 
autorov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany,  
ktorí zaslali 221 výtvarných diel. Podujatie bolo 
realizované s finančnou podporou MK SR 
 
 

Koncerty a festivaly 
 
Trnavská bábkarská šnóra   
(24.- 26.7. 2020) 
organizátor: TOS 
miesto konania: TOS 
počet návštevníkov: 350 
Festivalová produkcia troch bábkových divadiel, 
oživené drevené marionety ponúkli 
predovšetkým detskému divákovi rozprávkové 
čaro v šiestich predstaveniach divadiel Animare 
Silva z Dolných Orešian, Harry Teater 
z Banskej Bystrice a Tyjátr z Nitry 
 

m 



 

 

 

 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 
Spomienkové stretnutie  
(22.5. 2020) 
organizátor: TOS 
miesto konania: Trnavské osvetové stredisko 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 10 
Spomienkové stretnutie pri príležitosti 139. výročia 
narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského, 
v Dome hudby sa stretli riaditelia kultúrnych 
inštitúcií TTSK, pôsobiacich v Trnave, úryvkami zo skladateľovej knihy Úsmevy a slzy 
sa prítomným  prihovoril riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK, Mgr. Peter Kadlic. 
 
V našom dvore...   
(3.7. 2020)  
organizátor: TOS 
miesto konania: Trnavské osvetové stredisko 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 200 
Slávnostné otvorenie Trnavského osvetového 
strediska v nových priestoroch Domu hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského. Stretnutie 
pozvaných hostí obohatili účasťou Jozef Viskupič, 
župan TTSK a Ján Budaj, minister životného prostredia. V programe účinkovali Lucia 
Kubeková, Daniel Čapkovič, Martina Tomašovičová a Cimbalová ľudová hudba 
Picúchovci.  
 
76. výročie SNP 
(28.8. 2020) 
organizátor: TTSK, TOS, Mesto Trnava 
miesto: Pamätník SNP Trnava 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 76. výročia 
vypuknutia SNP, ako najvýznamnejšej vojenskej udalosti v dejinách Slovenska 
a zároveň ako symbol boja proti totalite, boja za slobodu a svojprávnosť.   
 
Koncert  For You 
(4.9. 2020) 
organizátor: Štátny archív Trnava, Mesto Trnava, TOS 
miesto konania: Trnavské osvetové stredisko 
výstup: 
počet návštevníkov: 150 
Koncert a capelly For you, na dvore Domu hudby bol súčasťou sérií podujatí 
organizovaných pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Jarmočné čriepky 
(18 - 19.9. 2020) 
organizátor: TOS 
miesto konania: Trnavské osvetové stredisko 
výstup: plagát, banner 
počet návštevníkov: 1 900 
Jarmok na dvore Domu huby, svoje výrobky 
prezentovali a ponúkali 10 výrobcovia, 
v kultúrnom programe účinkovali ľudové hudby 
Brezinka a Brezina, Vannessa Šarközi & Miloš Biháry Gypsy Jazz Project, THE3, 
bábkové divadlo Animare Silva, detský folklórny súbor Drienka a folklórny súbor Žito. 
 
 

Podujatia organizované TOS v roku 2020 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Edukačné podujatie k sociálnej prevencii 
/8 prednášok/ 

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb Trnava 

171 

Fašiangy 2020 Obec Dolné Dubové 400 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 
 Účastníci divadelných prehliadok (14.-16.2. 2020) Metodické poradenstvo bolo 

poskytnuté účastníkom divadelnej prehliadky Malá krajská scénická žatva, 
prostredníctvom rozborových seminárov, ktoré viedli členovia odbornej poroty 
(Elena Knopová, Lucia Lasičková, Patrik Lančarič) 

 Účastníci súťažných prehliadok v umeleckom prednese (17.9. 2020, 29.9. 2020) 
Metodické poradenstvo bolo poskytnuté účastníkom postupových súťažných 
prehliadok v umeleckom prednese poézie a prózy, Hollého pamätník 2020, 
prostredníctvom rozborových seminárov, ktoré viedli členovia odborných porôt 
(Mgr. art. Martina Koval Majerníková, Mgr. Blanka Blesáková, Ing. Jana Pelešová, 
PaedDr. Janette Gubricová) 

 Účastníci súťažnej prehliadky (27.2. 2020). Metodické poradenstvo bolo 
poskytnuté účastníkom postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Divadlo 
očami detí, prostredníctvom rozborových seminárov, ktoré videli členovia odbornej 
poroty Mgr. Blanka Blesáková, Mgr. Martin Žák, PaedDr. Janette Gubricová. 

 

Úsek folklór 
 
 Metodické stretnutie pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov z okresov 

Trnava, Hlohovec a Piešťany (7.8.9. 2. 2020), metodické poradenstvo bolo 
poskytnuté vedúcim a členom kolektívov pôsobiacich v regióne. Poradenstvo 
odborne zastrešili Mgr. Peter Obuch, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. 
art. Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, ArtD., odborníci 
z oblasti hudobného a tanečného folklóru a folklorizmu  
 

 
Úsek komorná a dychová hudba 
- 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 
 Stretnutie fotoklubu Iris (5.2., 17.6., 9.9., 7.10.), stretnutia členov fotoklubu IRIS, 

na ktorých si účastníci zostavili plán činnosti, realizovali výber fotografií do súťaží, 
premietali novú tvorbu a vymieňali si medzi sebou skúsenosti z oblasti fotografie 

 
 
Úsek film a video 
 
 Účastníci krajskej súťaže CINEAMA 2020  (26.6.2020), metodické poradenstvo  

poskytnuté účastníkom krajskej súťaže filmovej tvorby CINEAMA 2020, 
poradenstvo bolo poskytnuté prostredníctvom rozborového semináru, ktorý viedli 
členovia odbornej poroty Mgr. Dušan Blahút PhDr., Mgr. art. Dušan Bustin, 



 

 

 

 

 

Mgr.art. Lukáš Šafář a individuálne novým amatérskym filmárom a záujemcom 
o súťaže filmovej tvorby. 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Obec Dolné Dubové - poskytovanie poradenstva, spolupráce a organizačného 

zabezpečenia podujatia Fašiangy 2020 
 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Účastníci tvorivých dielní Malí remeselníci, konzultácie boli poskytnuté 

prostredníctvom detských tvorivých dielní, zameraných na tradičné remeslo (Matej 
Kotleba, Jana Mackovčínová. Ing. Renáta Spálová, 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 
 Hollého pamätník (3. – 4.3. 2020) obvodné kolo, Západoslovenské múzeum 

Trnava, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v I., II. a III. 
kategórií (Trnava mesto), porota pracovala v zložení PaedDr. Jannette Gubricová, 
Mgr. Blanka Blesáková a doc. PaedDr. Dana Kollárová, počet recitátorov bol 56.  

 Hollého pamätník (17.9. 2020), regionálne kolo, Trnavské osvetové stredisko , 
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 Ing. Jana Pelešová, PaedDr. Janette Gubricová, Mgr. art. 
Martina Koval Majerníková počet recitátorov bol 8.  

 Hollého pamätník (29.9. 2020), krajské kolo, Trnavské osvetové stredisko, 
interpretačné umenie na krajskom kole súťažnej prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy, mládeže a dospelých, zúčastnilo sa 9 recitátorov, porota 
pracovala v zložení Ing. Jana Pelešová, Petra Blesáková, Mgr. art. Martina Koval 
Majerníková. 

 Divadlo očami detí (27.2. 2020), okresné kolo,  Divadlo Jána Palárika, súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, počet zúčastnených bol 6 detských 
kolektívov, členovia odbornej poroty boli Mgr. Blanka Blesáková, PaedDr. Janette 
Gubricová a Mgr. Martin Žák. 

 Malá krajská scénická žatva (14. – 16.2. 2020) krajské kolo, Empírové divadlo 
Hlohovec súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov  
Trnavského kraja, zúčastnili sa   divadelných súborov, víťazmi súťaže sa stali DISK 
Trnava, Herci z Hrnca a THE.ART.RE, porota pracovala v zložení Mgr art. Lucia 
Lasičková, Elena Knoppová a Patrik Lančarič. 

 
 

Dychová hudba 
- 

 

Folklór 
- 

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Trnavský objektív (8.2. 2020), ukončenie súťaže, výstava zrealizovaná online na 

webe TOS, regionálne kolo,  50.  ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, na prehliadke tvorby 
sa zúčastnilo 35 vystavujúcich autorov,  do súťaže sa prihlásilo 315 fotografií a 4 
CD nosiče, porota pracovala v zložení Mgr. art. Jozef Sedlák, Mgr. Pavel Pecha, 
Mgr. art. Roman Pavlovič a Mgr. Peter Lančarič, PhD. 

 Trnavská paleta (12.10. 2020  - ukončenie súťaže, 5.11. 2020 – 28.2. 2021 – 
trvanie výstavy), regionálne kolo, Západoslovenské múzeum v Trnave, 52. 
ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Trnava, 
Hlohovec a Piešťany, do súťaže bolo prijatých 221 výtvarných diel od 52 



 

 

 

 

 

autorov, porota pracovala v zložení doc. Milan Rašla,  Mgr. Peter Babka, Bystrík 
Vančo.  

 
Film a video 

 CINEAMA 2020 (9.6.2020), regionálne kolo, Trnavské osvetové stredisko, 24. 
ročník regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany, na prehliadke sa prezentovalo 11 filmov, porota pracovala v zložení 
Mgr. Dušan Blahút PhDr., Mgr. art. Dušan Bustin, Mgr.art. Lukáš Šafář. 

 CINEAMA 2020 (26.6.2020), krajské kolo, kino CINEMAX ARENA Trnava, 24. 
ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby Trnavského kraja, na 
prehliadke sa prezentovalo 14 filmov, porota pracovala v zložení Mgr.Dušan 
Blahút PhDr., Mgr. art. Dušan Bustin, Mgr. art. Lukáš Šafář Podujatie 
moderovala Silvia Soldánová, herečka Divadla Jána Palárika v Trnave.Počet 
účastníkov: 60. O účasť na podujatí bol menší záujem kvôli opatreniam proti 
pandémii a stanovisku rodičov študentov. 

 
 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 66. Hviezdoslavov Kubín 2020 (11. – 13.12. 2020), celoštátne kolo v online 

priestore, do celoštátneho kola súťaže umeleckého prednesu poézie prózy boli 
nominovaní 2 recitátori IV. a V. kategórie z Trnavského kraja. 

 Výtvarné spektrum 2020 (09.7. – 25.7. 2020), krajské kolo, Žitnoostrovské 
múzeum Dunajská Streda, súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 
doručených bolo 52 výtvarných diel od 18 autorov.  

 AMFO 2020 (15.6. – 30.7. 2020), krajské kolo, Záhorské múzeum Skalica, 
súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby, do krajskej súťaže  bolo 
zaslaných 120 fotografií a 4 CD nosičov od 26 autorov.  

 Výtvarné spektrum 2020 (11.9.- 04.10.2020), celoštátne kolo, Dubnický kaštieľ 
Nová Dubnica, súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby do celoštátnej 
súťaže Výtvarné spektrum 2020 bolo doručených 18 výtvarných diel od 11 
autorov. 

 AMFO 2020 19.-21.11. 2020), celoštátne kolo, Synagóga Nitra, súťažná výstava 
neprofesionálnej fotografickej tvorby, do celoštátnej súťaže AMFO 2020 bolo 
doručených 43 fotografií a 3 multimediálne prezentácie na CD nosičoch od 20 
autorov. 

 CINEAMA 2020 (25.-27.9.2020), celoštátne kolo, Kino Žriedlo v Bardejovských 
Kúpeľoch, súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby, do celoštátneho kola 
bolo doručených 11 filmov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Malá krajská scénická žatva 
(14. – 16.2. 2020) 
miesto konania: Empírové divadlo Hlohovec 
úsek: divadlo 
počet účastníkov: 165 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou súťažnej prehliadky, seminár po každej 
inscenácií viedli členovia odbornej poroty  Mgr.art. Lucia Lasičková, doc. 
PhDr. Elena Knopová, PhD., Mgr. art. Patrik Lančarič 

 
 Hollého pamätník  

(3. – 4.3., 17.9., 29.9. 2020) 
miesto konania: Západoslovenské múzeum Trnava, Trnavské osvetové stredisko 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 157 
Hodnotiace semináre boli  súčasťou súťažných postupových  prehliadok, semináre 
viedli členovia odbornej poroty Mgr. art. Martina Koval Majerníková, Mgr. Blanka 
Blesáková, Ing. Jana Pelešová, PaedDr. Janette Gubricová, doc. Danka Kollárová, 
Petra Blesáková 
 

 Divadlo očami detí 
(27.2. 2020) 
miesto konania: Divadlo Jána Palárika 
úsek: divadlo 
počet účastníkov: 65 
Hodnotiace semináre boli súčasťou súťažnej prehliadky detskej dramatickej 
tvorivosti, viedli ich členovia odbornej poroty: Mgr. Blanka Blesáková, Mgr. Martin 
Žák, PaedDr. Janette Gubricová 
 

 CINEAMA 2020 
(26.6.2020) 
miesto konania: kino CINEMAX ARENA Trnava 
úsek: videotvorba 
počet účastníkov: 60 
Hodnotiaci a rozborový seminár bol súčasťou krajskej súťaže, zameraný na 
poskytnutie metodickej pomoci, lektormi boli členovia odbornej poroty Mgr. Dušan 
Blahút PhDr., Mgr. art. Dušan Bustin, Mgr.art. Lukáš Šafář 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
   
 Edukačné podujatie k sociálnej prevencii (07.02.2020), miesto konania: Stredná 

odborná škola obchodu a služieb Trnava, počet účastníkov: 171. Pod vedením 
odborných lektorov bolo uskutočnených 8 prednášok na rôzne témy, ktorých 
hlavných cieľom bolo eliminovať a zabraňovať vznik a šírenie sociálno-



 

 

 

 

 

patologických javov, poskytovať účinnú pomoc pri výskyte porúch psychického, 
fyzického alebo sociálneho vývinu. 

 Exkurzia na Festival študentských filmov Áčko a do vybraných médií  
(13.11.2020), miesto konania: VŠMU Bratislava.  Festival Áčko sa konal v online 
priestore. Informácia o festivale a plagát na podujatie Áčko bolo zaslané 
elektronicky našim filmárom a osvetovým strediskách v Trnavskom kraji. Súčasťou 
podujatia boli masterclassy so skladateľom filmovej hudby Vladimírom Martinkom, 
Manom Khalilom režisérom kurdsko – švajčiarskeho pôvodu a s režisérom 
Stanislavom Párnickým. Počet účastníkov:150    

 
 Výstava Veselá animácia Vladimíra Malíka,     

sprievodné podujatie BAB (5.10. – 
30.10.2020), miesto   konania: ZUŠ sv. 
Gorazda Vrbové, výstavu tvorili fotosky, výber 
z ukážok z animovaných filmov Doc., Art.D, 
Vladimíra Malíka z FTF (Filmovej a televíznej 
fakulty VŠMU Bratislava). 

 
 Výstava Animačný expres BAB na Taiwane, 

sprievodné podujatie BAB (5.10. – 30.10.2020), miesto konania: Gymnázium 
Angely Merici v Trnave, účasť: 390. Výstavu tvorili kresby detí z Taiwanu 
inšpirované animovanými filmami slovenských tvorcov ocenených na uplynulých 
ročníkoch BAB. Výstava bola propagáciou tvorby slovenských animátorov 
Raymanovej, Šimu, Jurišiča, Obertovej, Malíka a Smatanu. 

     
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Tvorivé stretnutie pre neprofesionálnych výtvarníkov (8.2.2020), TOS, počet 
účastníkov: 6, výtvarný workshop pre výtvarníkov z regiónu zameraný na maľbu 
zátišia 

 Krajinomaľba I. (27.6.2020), TOS, počet účastníkov: 6, výtvarný workshop bol 
situovaný do plenéru 

 Krajinomaľba II. (1.8.2020), TOS, počet účastníkov: 4, výtvarný workshop bol 
situovaný do plenéru 

 Krajinomaľba III. (26.9.2020), TOS, počet účastníkov: 5, výtvarný workshop bol 
situovaný do plenéru 

 Malí remeselníci (3.7.2020), TOS, počet účastníkov: 262, 8 detských tvorivých 
dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá: keramika, umelecké drotárstvo, 
tkanie na krosienkach, na skle maľované, drevené drobnosti, maľované textilné 
tašky, vyšívanie 

 Detská divadelná tvorivá dielňa (21.9. – 25.9.2020), TOS, počet účastníkov: 50, 
na tvorivých dielňach pod vedením lektorov Jany Pilátovej a Ivana Slezáka si deti 
vytvárali papierové bábky a drevených koníkov, ktoré boli súčasťou papierového 
divadla.  

 Tvorivé stretnutie pre neprofesionálnych výtvarníkov (5.12.2020), TOS, počet 
účastníkov: 5, výtvarný workshop pre výtvarníkov z regiónu zameraný na maľbu 
zátišia. 
 



 

 

 

 

 

Špecializované akcie 
 
 Fašiangy v Dolnom Dubovom (22.2. 2020)  

miesto realizácie: Dolné Dubové 
organizátor: TOS, Obec Dolné Dubové 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 400 
Fašiangový sprievod tvorený maskami a muzikantmi 
z dychovej hudby Karpatská kapela z Dolnej Krupej. 
Dali tak na známosť ukončenie veselého 
fašiangového obdobia a s ním spojený príchod 
pôstneho obdobia. 

 
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 

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb Trnava 

Organizovanie prednášok v 
oblasti sociálnej prevencie 

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

 
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií (AKOI) – 70 Eur ročný členský poplatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie  –  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 2020 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

346 1.968 52,63 2,48  00:01:14 

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

Istagram 
 https://www.instagram.com/osvetatt/  

Iné 
 - 

 
Využívanie médií  

 
 Trnava MY 
 Život v Hlohovci 
 Novinky z radnice 
 MTT 
 Trnavské rádio 
 Rádio Regina 
 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 ZŠ s MŠ/106 

 Počet oslovených SŠ/40 

 Počet oslovených ZUŠ/7 

http://www.osvetatt.sk/
https://www.facebook.com/osvetatt/
https://www.instagram.com/osvetatt/
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/


 

 

 

 

 

 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  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 - 

 
 
 
 

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

Hollého pamätník 2020 SK E E - E 

Malá krajská scénická žatva 2020 SK 30 30 - E 

Trnavský objektív 2020 SK E 30 - E 

Trnavská paleta 2020 SK E 50 - E 

Cineama 2020 SK 50 80 - E 
 

Deň víťazstva nad fašizmom SK E E -  

76.výročie SNP SK E E -  

Silvia Vargová – výber z tvorby  SK - 5 - E 

Reminiscencie Trnavskej palety SK - 5 - E 

Trnavský objektív 2020 SK 30 30 - E 

Veronika Bahnová – výber z tvorby SK E 30 - E 

Reminiscencie Trnavského objektívu SK - 5 - E 

Štefánikov kraj SK 30 5 - E 

Výstava tradičných drevených marionet 
a drevených plastík 

SK 20 5 - E 

Verner Scheibenreif – výber z tvorby  SK - 5 - E 

Rudolf Rypák – výber z tvorby SK - 5 - E 

Trnava – kráľovské mesto v obrazoch SK E 5 - E 

Festival malých dychových hudieb SK E 15 - E 

Malí remeselníci – tvorivé dielne SK - 30 - E 

Jarmočné čriepky SK - 30 1 E 

,,V našom dvore...“ SK 70 - - E 

Trnavská bábkarská šnóra SK - 50 1 E 



 

 

 

 

 

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.) 
 

 

Trnavský objektív 2020   
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: marec 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 ks 
formát: 21x21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 39 farebných a 20 čiernobielych reprodukcií 
Sprievodný katalóg k 50.ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavský objektív 2020 
 
 
KreaTiviTa 2020: Veronika Bahnová – výber z 
tvorby  
Autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: máj 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 150 ks 
formát: 21x15 cm 
väzba: V1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 16 farebných a 12 čiernobielych reprodukcií 
Sprievodný katalóg k projektu KreaTiviTa 2020: Veronika Bahnová – výber z tvorby 
autorská výstava výtvarných diel a fotografií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
KreaTiviTa 2020: Trnava – kráľovské mesto v obrazoch   
Autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: október 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 150 ks 
formát: 21x15 cm 
väzba: V1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 18 farebných reprodukcií 
Sprievodný katalóg k projektu KreaTiviTa 2020: Trnava – kráľovské mesto 
v obrazoch – kolektívna výstava výtvarných diel 18 autorov z trnavského regiónu 
 
 
Trnavská paleta 2020 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová   
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: november 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 250 ks 
formát: 21x21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 40 strán 
reprodukcie: 43 farebných  reprodukcií 
Sprievodný katalóg k 52.ročníku regionálnej súťažnej 
výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta 2020 
 
 
CINEAMA 2020 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Emília Szegényová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: jún 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 40 farebných  
Programový bulletin k 24. ročníku krajskej súťaže amatérskej 
filmovej tvorby CINEAMA 2020 
 

 



 

 

 

 

 

 
Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 
POLÁŠOVÁ, Daniela: Malá krajská scénická žatva 2020 ukázala kvalitu práce 
amatérskych umelcov z regiónu, https://www.trnava-live.sk/2020/02/20/mala-krajska-
scenicka-zatva-2020-ukazala-kvalitu-prace-amaterskych-umelcov-z-regionu/ , (2020 
– 2 – 20) 
POLÁŠOVÁ, Daniela: Malá krajská scénická žatva 2020, 
http://www.kultura.hlohovec.sk/event/388240/mala-krajska-scenicka-zatva-2020  
(2020 – 2 – 2)  
TASR: Do 50. ročníka súťaže Trnavský objektív sa zapojilo 35 fotografov, 
https://trnava.dnes24.sk/do-50-rocnika-sutaze-trnavsky-objektiv-sa-zapojilo-35-
fotografov-355441 , (2020 – 3 – 3) 
KOTLEBOVÁ, Milada: Pozvánka na výstavu fotografií a výtvarných diel Veroniky 
Bahnovej, https://www.trnava-live.sk/2020/05/25/pozvanka-na-vystavu-fotografii-a-
vytvarnych-diel-veroniky-bahnovej/ (2020 – 5 – 25) 
Dnes24: Trnavské múzeum vystavuje fotografie mimoriadnych momentov 
každodenného života, https://trnava.dnes24.sk/muzeum-vystavuje-fotografie-v-
bahnovej-mimoriadne-momenty-kazdodenneho-zivota-362433 (2020-5-27) 
MYTRNAVA: V Západoslovenskom múzeu sprístupnili zaujímavú výstavu 
https://mytrnava.sme.sk/c/22412182/v-zapadoslovenskom-muzeu-spristupnili-
zaujimavu-vystavu.html (2020-5-26) 
TASR: Reminiscencie Trnavského objektívu sú vystavené v dome hudby, 
https://www.teraz.sk/najnovsie/trnava-reminiscencie-trnavskeho-objekt/476743-
clanok.html (2020-6-26) 
TASR: Trnava: Reminiscencie Trnavského objektívu sú vystavené v dome hudby, 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200626TBB00301 (2020-6-26) 
TASR: Zábery na Štefánikov kraj prináša fotograf Milan Marônek, 
https://www.teraz.sk/import/zabery-na-stefanikov-kraj-prinasa-f/481823-clanok.html 
(2020-7-21) 
TASR: Zábery na Štefánikov kraj prináša trnavský fotograf Milan Marônek, 
https://glob.zoznam.sk/zabery-na-stefanikov-kraj-prinasa-trnavsky-fotograf-milan-
maronek/ (2020-7-21) 
KOTLEBOVÁ, Milada: V dome hudby sprístupnia výstavu fotografií trnavského autora 
Milana Marônka Štefánikov kraj, https://www.trnava-live.sk/2020/07/14/v-dome-
hudby-spristupnia-vystavu-fotografii-trnavskeho-autora-milana-maronka-stefanikov-
kraj/ (2020-7-14) 
KRIŹAN, Karol: Vernisáž výstavy Štefánikov kraj, 
https://irisfoto.sk/2020/07/23/vernisaz-vystavy-stefanikov-kraj/ (2020-7-23) 
TASR: V Trnavskom osvetovom stredisku je prístupná výstava drevených marionet 
a plastík, https://mytrnava.sme.sk/c/22491818/v-trnavskom-osvetovom-stredisku-je-
pristupna-vystava-drevenych-marionet-a-plastik.html (2020-9-19) 
TASR: V osvetovom stredisku inštalovali výstavu drevených marionet a plastík, 
https://www.teraz.sk/regiony/v-osvetovom-stredisku-instalovali-vyst/494397-
clanok.html (2020-9-19) 
DUSÍKOVÁ, Viera: Piešťanský výtvarník Rudolf Rypák vystavuje v Trnave, 
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/18/piestansky-vytvarnik-rudolf-rypak-
vystavuje-v-trnave/ (2020-10-18) 

https://www.trnava-live.sk/2020/02/20/mala-krajska-scenicka-zatva-2020-ukazala-kvalitu-prace-amaterskych-umelcov-z-regionu/
https://www.trnava-live.sk/2020/02/20/mala-krajska-scenicka-zatva-2020-ukazala-kvalitu-prace-amaterskych-umelcov-z-regionu/
http://www.kultura.hlohovec.sk/event/388240/mala-krajska-scenicka-zatva-2020
https://trnava.dnes24.sk/do-50-rocnika-sutaze-trnavsky-objektiv-sa-zapojilo-35-fotografov-355441
https://trnava.dnes24.sk/do-50-rocnika-sutaze-trnavsky-objektiv-sa-zapojilo-35-fotografov-355441
https://www.trnava-live.sk/2020/05/25/pozvanka-na-vystavu-fotografii-a-vytvarnych-diel-veroniky-bahnovej/
https://www.trnava-live.sk/2020/05/25/pozvanka-na-vystavu-fotografii-a-vytvarnych-diel-veroniky-bahnovej/
https://trnava.dnes24.sk/muzeum-vystavuje-fotografie-v-bahnovej-mimoriadne-momenty-kazdodenneho-zivota-362433
https://trnava.dnes24.sk/muzeum-vystavuje-fotografie-v-bahnovej-mimoriadne-momenty-kazdodenneho-zivota-362433
https://mytrnava.sme.sk/c/22412182/v-zapadoslovenskom-muzeu-spristupnili-zaujimavu-vystavu.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22412182/v-zapadoslovenskom-muzeu-spristupnili-zaujimavu-vystavu.html
https://www.teraz.sk/najnovsie/trnava-reminiscencie-trnavskeho-objekt/476743-clanok.html
https://www.teraz.sk/najnovsie/trnava-reminiscencie-trnavskeho-objekt/476743-clanok.html
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200626TBB00301
https://www.teraz.sk/import/zabery-na-stefanikov-kraj-prinasa-f/481823-clanok.html
https://glob.zoznam.sk/zabery-na-stefanikov-kraj-prinasa-trnavsky-fotograf-milan-maronek/
https://glob.zoznam.sk/zabery-na-stefanikov-kraj-prinasa-trnavsky-fotograf-milan-maronek/
https://www.trnava-live.sk/2020/07/14/v-dome-hudby-spristupnia-vystavu-fotografii-trnavskeho-autora-milana-maronka-stefanikov-kraj/
https://www.trnava-live.sk/2020/07/14/v-dome-hudby-spristupnia-vystavu-fotografii-trnavskeho-autora-milana-maronka-stefanikov-kraj/
https://www.trnava-live.sk/2020/07/14/v-dome-hudby-spristupnia-vystavu-fotografii-trnavskeho-autora-milana-maronka-stefanikov-kraj/
https://irisfoto.sk/2020/07/23/vernisaz-vystavy-stefanikov-kraj/
https://mytrnava.sme.sk/c/22491818/v-trnavskom-osvetovom-stredisku-je-pristupna-vystava-drevenych-marionet-a-plastik.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22491818/v-trnavskom-osvetovom-stredisku-je-pristupna-vystava-drevenych-marionet-a-plastik.html
https://www.teraz.sk/regiony/v-osvetovom-stredisku-instalovali-vyst/494397-clanok.html
https://www.teraz.sk/regiony/v-osvetovom-stredisku-instalovali-vyst/494397-clanok.html
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/18/piestansky-vytvarnik-rudolf-rypak-vystavuje-v-trnave/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/18/piestansky-vytvarnik-rudolf-rypak-vystavuje-v-trnave/


 

 

 

 

 

MICHALČÍKOVÁ, Katarína: Trnavské osvetové stredisko realizuje výstavu diel 
výtvarníkov Rypáka a Scheibenreifa na Úrade TTSK, https://www.trnava-
live.sk/2020/10/12/trnavske-osvetove-stredisko-realizuje-vystavu-diel-vytvarnikov-
rypaka-a-scheibenreifa-na-urade-ttsk/ (2020-10-12) 
MICHALČÍKOVÁ, Katarína: V Dome hudby sprístupnili výstavu diel neprofesionálnych 
výtvarníkov Trnava – kráľovské mesto v obrazoch, https://www.trnava-
live.sk/2020/10/18/v-dome-hudby-spristupnili-vystavu-diel-neprofesionalnych-
vytvarnikov-trnava-kralovske-mesto-v-obrazoch/ (2020-10-18) 
VOJČINIAK, Jozef: Medzi ocenenými umelcami Trnavskej palety sú aj Piešťanci, 
Krakovanec či Chtelničan, https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/09/medzi-
ocenenymi-umelcami-trnavskej-palety-su-aj-piestanci-krakovanec-ci-chtelnican/ 
(2020-11-9) 
MATHIASOVÁ, Alexandra: Medzi ocenenými umelcami sú aj Piešťanci, Krakovanec 
či Chtelničan, https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/23/medzi-ocenenymi-
umelcami-su-aj-piestanci-krakovanec-ci-chtelnican/ (2020-10-23) 
KOTLEBOVÁ, Milada: 52. ročník Trnavskej palety opäť predstaví výber toho 
najlepšieho z amatérskej výtvarnej scény nášho regiónu, https://www.trnava-
live.sk/2020/10/25/52-rocnik-trnavskej-palety-opat-predstavi-vyber-toho-najlepsieho-
z-amaterskej-vytvarnej-sceny-nasho-regionu/ (2020-10-25) 
PALKOVIČ, Martin: Diela najlepších umelcov Trnavskej palety predstavia v Dome 
umenia, https://www.zpiestan.sk/spravy/diela-najlepsich-umelcov-trnavskej-palety-
predstavia-v-dome-umenia/ (2020-11-26) 
BEHÚLOVÁ, Veronika: Jarmočné čriepky na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského, https://www.trnava-live.sk/2020/09/10/jarmocne-criepky-na-dvore-domu-
hudby-mikulasa-schneidera-trnavskeho/ (2020-9-10) 
BEHÚLOVÁ, Veronika: Otvorenie nových priestorov Trnavského osvetového strediska 
– Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, Trnava, 
https://ligazdravia.webnode.sk/_files/200003046-016c5016c8/LZSR-obcasnik-2020-
web.pdf (2020) 
JURČO, Martin: Osveta otvorila svoje priestory, jedným z prvých riaditeľov bol aj 
Leopoldovčan 
https://www.leopoldov.sk/files/documents/casopis/2020/leopoldov_6_2020.pdf (2020) 
TASR: Tradičný trnavský jarmok nahradia menšie podujatia, 
https://mytrnava.sme.sk/c/22483965/tradicny-trnavsky-jarmok-nahradia-mensie-
podujatia.html (2020-9-9) 
TASR: Chystáte sa na tradičný jarmok do Trnavy? Musíme vás sklamať, ale je 
náhradný plán!, https://trnava.dnes24.sk/tradicny-trnavsky-jarmok-nebude-nahradia-
ho-mensie-podujatia-370418 (2020-9-9) 
redakcia: Jarmočné čriepky Trnavské osvetové stredisko, 
https://www.corobis.sk/podujatie/jarmocne-criepky-trnavske-osvetove-stredisko/ 
(2020-9-9) 
KOPÁČOVÁ, Renáta: Zažite Jarmočné čriepky, 
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5f5/a68/2fe/5f5a682feb5bf76
4574815.pdf (2020-9-11) 
TASR: Chystá sa Trnavská bábkarská šnóra, 
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/557846-cysta-sa-trnavska-babkarska-snora/ 
(2020-7-21) 

https://www.trnava-live.sk/2020/10/12/trnavske-osvetove-stredisko-realizuje-vystavu-diel-vytvarnikov-rypaka-a-scheibenreifa-na-urade-ttsk/
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https://www.trnava-live.sk/2020/10/12/trnavske-osvetove-stredisko-realizuje-vystavu-diel-vytvarnikov-rypaka-a-scheibenreifa-na-urade-ttsk/
https://www.trnava-live.sk/2020/10/18/v-dome-hudby-spristupnili-vystavu-diel-neprofesionalnych-vytvarnikov-trnava-kralovske-mesto-v-obrazoch/
https://www.trnava-live.sk/2020/10/18/v-dome-hudby-spristupnili-vystavu-diel-neprofesionalnych-vytvarnikov-trnava-kralovske-mesto-v-obrazoch/
https://www.trnava-live.sk/2020/10/18/v-dome-hudby-spristupnili-vystavu-diel-neprofesionalnych-vytvarnikov-trnava-kralovske-mesto-v-obrazoch/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/09/medzi-ocenenymi-umelcami-trnavskej-palety-su-aj-piestanci-krakovanec-ci-chtelnican/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/11/09/medzi-ocenenymi-umelcami-trnavskej-palety-su-aj-piestanci-krakovanec-ci-chtelnican/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/23/medzi-ocenenymi-umelcami-su-aj-piestanci-krakovanec-ci-chtelnican/
https://www.piestanskydennik.sk/2020/10/23/medzi-ocenenymi-umelcami-su-aj-piestanci-krakovanec-ci-chtelnican/
https://www.trnava-live.sk/2020/10/25/52-rocnik-trnavskej-palety-opat-predstavi-vyber-toho-najlepsieho-z-amaterskej-vytvarnej-sceny-nasho-regionu/
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https://www.zpiestan.sk/spravy/diela-najlepsich-umelcov-trnavskej-palety-predstavia-v-dome-umenia/
https://www.zpiestan.sk/spravy/diela-najlepsich-umelcov-trnavskej-palety-predstavia-v-dome-umenia/
https://www.trnava-live.sk/2020/09/10/jarmocne-criepky-na-dvore-domu-hudby-mikulasa-schneidera-trnavskeho/
https://www.trnava-live.sk/2020/09/10/jarmocne-criepky-na-dvore-domu-hudby-mikulasa-schneidera-trnavskeho/
https://ligazdravia.webnode.sk/_files/200003046-016c5016c8/LZSR-obcasnik-2020-web.pdf
https://ligazdravia.webnode.sk/_files/200003046-016c5016c8/LZSR-obcasnik-2020-web.pdf
https://www.leopoldov.sk/files/documents/casopis/2020/leopoldov_6_2020.pdf
https://mytrnava.sme.sk/c/22483965/tradicny-trnavsky-jarmok-nahradia-mensie-podujatia.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22483965/tradicny-trnavsky-jarmok-nahradia-mensie-podujatia.html
https://trnava.dnes24.sk/tradicny-trnavsky-jarmok-nebude-nahradia-ho-mensie-podujatia-370418
https://trnava.dnes24.sk/tradicny-trnavsky-jarmok-nebude-nahradia-ho-mensie-podujatia-370418
https://www.corobis.sk/podujatie/jarmocne-criepky-trnavske-osvetove-stredisko/
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5f5/a68/2fe/5f5a682feb5bf764574815.pdf
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/5f5/a68/2fe/5f5a682feb5bf764574815.pdf
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/557846-cysta-sa-trnavska-babkarska-snora/


 

 

 

 

 

TASR: Trnavská bábkarská šnóra pozýva deti na divadielka i výstavu, 
https://www.teraz.sk/spravy/kultura-trnavska-babkarska-snora/481569-clanok.html 
(2020-7-20) 
redakcia: Trnavská bábkarská šnóra poteší najmenších fanúšikov divadla, 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28840-trnavska-babkarska-snora-potesi-najmensich-
fanusikov-divadla/ (2020-7-19) 
TASR: Trnavská bábkarská šnóra pozýva deti na divadielka i výstavu, 
https://mytrnava.sme.sk/c/22450226/trnavska-babkarska-snora-pozyva-deti-na-
divadielka-i-vystavu.html (2020-7-20) 
TASR: Trnavská bábkarská šnóra pozýva deti na divadielka i výstavu, 
https://glob.zoznam.sk/trnavska-babkarska-snora-pozyva-deti-na-divadielka-i-
vystavu/ (2020-7-20) 
 
 
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 2020 
 Áno Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie 
služby*  prostredníctvom on-line 
formulára 

 
- nie 

Iné*  - nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - nie 

* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov TOS za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

 - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

    Deň vojnových veteránov 
 

 



 

 

 

 

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici 

  
adresa: Vajanského 19, Senica 
tel.: 0316543205, 6519740, 6512705, 0905297374 
e-mail: zos@zupa-tt.sk 
web: www.osveta-senica.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-
osvetového-strediska-v-Senici 
Instagram: https://www.instagram.com/osveta_senica 
zriaďovacia listina č. 403 zo dňa 1.1.2004 
rok založenia organizácie: 1959 
riaditeľka: RNDr. Ľubica Krištofová 

Sídlo ZOS 

Územná pôsobnosť: Záhorského 
osvetového strediska (ďalej len ZOS) je 
pre okresy Senica a Skalica. Poslaním je 
uchovávať, podporovať a rozvíjať hodnoty 
miestnej kultúry a tradícií, rozvoj 
záujmovo-umeleckej činnosti, 
voľnočasových aktivít a celoživotného 
vzdelávania obyvateľstva.  

Významnú úlohu plní i v oblasti 
prevencie protispoločenských javov a 
rôznych závislosti. Pripravuje postupové 
súťaže v záujmovo-umeleckej činnosti 
(ZUČ) a podujatia (regionálne, krajské, celoštátne súťaže, festivaly, prehliadky, 
výstavy, vzdelávacie podujatia). Metodickou a organizačnou činnosťou sa výrazne 
podieľa na uchovávaní, ochrane  a sprístupňovaní hodnôt živej ľudovej kultúry 

Poskytuje sprostredkovateľské služby  všetkým realizátorom kultúrno-osvetovej 
činnosti, pôsobí ako informačno-vzdelávacie centrum pri plnení vládnych programov a 
mapuje a dokumentuje úroveň miestnej kultúry. Organizuje semináre a tvorivé dielne, 
exkurzie a výukové programy v rôznych oblastiach 
 
Špecializácia: ako organizácia so všeobecným zameraním organizuje tvorivé aktivity 
na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, vytvára priaznivé podmienky na 
ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít z osobitným 
zreteľom na vekovú kategóriu detí  a mládeže v oblasti ekológie, etickej a estetickej 
výchovy, zdravia, práva a občianskeho povedomia,  svojim zameraním má vplyv na 
prehlbovanie vzťahu k vlastnému štátu  s osobitným zreteľom na región Záhorie, ku 
kultúrnej identite národa, národnostných menších a etnických skupín. 

Pri ZOS Senica pôsobia kluby: Fotoklub ZOS, A- klub, Ekocentrum, Klub 
priateľov histórie.  
 
  

mailto:zos@zupa-tt.sk
http://www.osveta-senica.sk/
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici
https://www.instagram.com/osveta_senica


 

 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov ZOS za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 128.004 128.004 118.560 92,62 

620 Odvody 45.937 45.937 39.992 87,06 

630 Tovary a služby 39.666 40.521 55.910 137,98 

640 Bežný transfer 70 70 70 100 

Spolu 213.677 214.532 214.532 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZOS za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZOS za rok 2020 
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 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy:   2 159,00 € 
 

Grantové schémy 
  

Čerpanie finančných prostriedkov ZOS z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Senická div.jar 3.000 3.000  BV 

2. FPU AMFO 2.000 2.000  BV 

3. FPU Záhorie spieva a 
tancuje 

3.500 3.500  BV 

4. FPU Vzdelávanie 
v neprof. umení a 
astronómii 

6.000 6.000  BV 



 

 

 

 

 

5. MK SR 100 rokov ochot. 
divadla v Hlbokom 

2.030 2.030  BV 

6. MK SR Čo vieš o 
hviezdach 

250 250  BV 

7. MK SR Vesmír očami detí 150 150  BV 

8. MK SR DFS Gbely 1.900 1.900  BV 

9. MK SR Senické 
zrkadielko 
A.Gamanovej 

2.800 2.800  BV 

10. MK SR Hurbanov 
pamätník 

3.400 3.400  BV 

11. MK SR Výtvarná Senica 1.450 1.450  BV 

12. MK SR Náhlikova Senica 1.400 1.400  BV 

Spolu BV 27.880 855  

Spolu KV    

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe  
 

Objekty v správe ZOS za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 - - - - 

 

Objekty v nájme ZOS za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 sklad 33 1.584 € 

 

Priestorové podmienky ZOS v m2 za rok 2020 
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 2019/2020 
(24.1.2020 – 21.2.2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 37 
počet návštevníkov: 421 
 
Výstava z 54. ročníka regionálnej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov 
Senica a Skalica, odovzdávanie ocenení z regionálnej súťaže. Vystavujúci autori: 
Martin Filip, Sára Surová, Ivana Vargončíková, BcA. Lujza Marečková, Jana 
Hajdinová, Zuzana Hodáňová, Miroslav Kinder, Ing. Viktor Kmeť, Ing. Terézia 
Kolíková, Dušan Konečný, Margita Konopová, Bc. Jaroslava Konrádová, Mgr. Alena 
Kováčová, Vladimír Macháček, Eliška Markovičová, MUDr. Monika Markovičová, 
Ľubomír Miča, Mgr. Helena Minxová, Gabriela Rehušová, Monika Sabo, Jaroslav 
Salay, Mgr. Miloslav Šimek, Mgr. Zuzana Šmehylová, Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, 
PhD., Kamila Učníková, Katarína Vyskočilová, Martin Holovanišín, Vladimír Jánošík, 
Bc. Ingrid Jurovatá, Michal Kinder, Mgr. Anna Marečková, Mgr. AMI – Anna Miľanová, 
Peter Pollák, František Salay, PhDr. Štefan Zajíček, Hana Potančoková, Mgr. Jozef 
Pavlík. Odborná porota: doc. akad. maliar Milan Rašla, Mgr. art. Peter Žúrek, Mgr. art. 
Marko Vrzgula. Kurátor výstavy: Mgr. art. Peter Žúrek. 
 

Alena Kováčová Trizuliaková –  (Ne)všedné 
radosti 
(10.6.2020 – 7.7.2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet vystavujúcich autorov: 1 
počet návštevníkov: 429 
 
Autorská retrospektívna výstava obrazov 
a keramiky výtvarníčky Aleny Kováčovej Trizuliakovaj zo Senice pri príležitosti 
životného jubilea autorky (60 rokov).  Kurátorka výstavy: Mgr. Dana Janáčková. 
Z výstavy bol vyhotovený záznam – prezentácia tvorby a zverejnená na ww stránke, 
sociálnych sieťach organizácie a autorky. 
 

 



 

 

 

 

 

Ľubomír Miča – BIG & SMALL 
(11. 9. 2020 – 30. 9. 2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 1 
počet návštevníkov: 163 
 
Autorská výstava obrazov výtvarníka 
Ľubomíra Miču zo Senice pri príležitosti 
životného jubilea autora (60 rokov).Kurátorka výstavy Mgr. Božena Juríčková. 
 
Ja, Milan Rastislav Štefánik 
(12.6.2020 – 30.7.2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Výstava pre deti a mládež na tému „Ja, Milan 
Rastislav Štefánik“, spojená s komentovaným 
výkladom výstavy.Lektorkami výstavy boli 
Anna Abramovičová a Nina Abromovičová 
z Košarísk, autorkaa komiksu o M.R.Štefánikovi. 
 

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 
19. storočia a štúrovci 
(6.10.2020 – 3.11.2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Panelová výstava približujúca osudy žien 
slovenského a českého národného obrodenia. 
Výstava bola zapožičaná z Múzea L.Štúra v Modre.Bola doplnená artefaktami, 
dobovým nábytkom a kostýmami, ktoré zapožičali členovai Klubu priateľov histórie. 
Z výstavy bol zhotovený záznam a zverejnený na www stánkach ZOS . 
 
Náhlikova Senica 2020          
(6.3.202  – 31.3.2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 42 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava zo  60. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica, odovzdávanie ocenení okresnej súťaže. 



 

 

 

 

 

Vystavujúci autori: Jakub Briestenský, Ema Fehérová, Adam Hutta, Janis Janák, 
Kristína Vilková, Lenka Viskupová, Zuzana Čižmárová, David Regásek, Anna 
Sekáčová, Miroslava Antálková, Natália Bieliková, Tomáš Bilka, Zdenka Cintulová, 
Jozef Čechvala, Stanislav Fehér, Martin Filip, Zdenka Hamarová, Hana Hnátová, 
Marian Holenka, Ján Hromek, Slávka Janáková, Klára Jankovičová, Ľubomír Jarábek, 
Dominika Kováčová, Ľubica Krištofová, Lucia Kuklišová, Jaroslav Kühtreiber, Oto 
Mareček, Anna Miľanová, Branislav Mosný, Andrej Perička, Rudolf Podolský, 
Radoslav Pokovič, Marián Rafaja, Elena Šeligová, Jarmila Ševčíková, Marek Štítny, 
Viera Šusteková, Tomáš Tóbik,  Yvet Tóth, Mária Závodská, Jaroslav Zloch,  
Odborná porota: Mgr Judita Csáderová, doc. Jozef Sedlák, Mgr. Peter Lančarič, PhD. 
 

 

AMFO 2020       
(15.6.2020  – 31.7.2020) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 52 
počet návštevníkov: 180 
 
Výstava z 24. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Trnavského kraja, odovzdávanie ocenení krajskej súťaže 
Vystavujúci autori: Jakub Briestenský, Ema Fehérová, Janis Janák, Gergély Nagy, 
Lenka Viskupová, Laura Pestún, Lea Pestún, Sebastian Roy, Júlia Viktória Vaczulka, 
Ester Vařáková, Peter Babka, Veronika Bahnová, Ján Baracka, Karol Belas, Natália 
Bieliková, Tomáš Bilka, Zdenka Cintulová, Róbert Cipár, Jozef Čechvala, Tomáš 
Dobrócsy, Marián Dubovský, Peter Dužek, Stanislav Fehér, Martin Filip, Zdenka 
Hamarová, Marta Chrenková, Ľubomír Jarábek, Jozef Keppert, Ernest Koppon, 
Dominika Kováčová, Ľubica Krištofová, Karol Križan, Lucia Kuklišová, Jaroslav 
Kühtreiber,Bernadeta Majorosová, Milan Marônek, Anna Miľanová, Michal Mišík, 
Branislav Mosný, Miloš Mosný, Tibor Ondríšek, Peter Orlický, Rudolf Podolský, 
Radoslav Pokovič, Tibor Puss, Csaba Szabó, Ján Ševeček, Marek Štítny, Tomáš 
Tóbik, Peter Varga, Magda Vrábelová, Mária Závodská, Jaroslav Zloch 
Odborná porota: Mgr Judita Csáderová, doc. Jozef Sedlák, Mgr. Rudolf Lendel 

 

 
Výstava členov FOTOKLUBU ZOS    
 (1.7.2020  – 31.8.2020) 
miesto konania: VÚC Trnava 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát 
počet vystavujúcich autorov: 3 
počet návštevníkov: 150 
 
Prezentačná výstava fotografií 3 členov 
fotoklubu ZOS Senica  v priestoroch úradu Trnavského samosprávneho kraja. 
Vystavujúci autori: Tomáš Bilka, Stanislav Fehér, Ľubomír Jarábek  
 

 



 

 

 

 

 

 

Výstava členov FOTOKLUBU ZOS 
na Dňoch fotografie v Leviciach 2020 
(4.10.2020  – 31.10.2020) 
miesto konania: Dituria SC Levice 
výstup: pozvánka, plagát 
počet vystavujúcich autorov: 10 
počet návštevníkov: 220 
 
Prezentačná výstava fotografií  členov fotoklubu ZOS Senica 
Vystavujúci autori: Natália Bieliková, Zdenka Hamarová, Tomáš Jurovatý, Ľubica 
Krištofová, Lucia Kuklišová, Lujza Marečková, Anna AMI Miľanová, Branislav Mosný, 
Rudolf Podolský, Tomáš Tóbik 
 

 

Peter Lančarič: Otvorené okamihy   
(18.112020. – 4.12.2020) 
miesto konania: ZOS Senica 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 1 
počet návštevníkov: 100 
 
Autorská výstava  
Mgr. Petra Lančariča, PhD. 
Prezentácia tvorby lektora 
fotografického workshopu  
VONKAJŚIE A VNÚTORNÉ ZRKADLENIE Mgr. Peter Lančarič, PhD. Pôsobí ako 
pedagóg na Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.V roku 2019 obhájil na 
FMK dizertačnú prácu s názvom Portrét ako sociologický komunikát pod vedením doc. 
MgA. Jozefa Sedláka. Fotografiu považuje za hraničný fenomén, venuje sa teda aj 
rôznym iným prienikom, ktoré dotvárajú súčasný charakter tohto média. 
Kurátorka výstavy Mgr. Eva Jonisová. 
 

 
 
Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Oslavy 75. výročia oslobodenia mesta 
Senica (7.4.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 6 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 75. výročiu oslobodenia 
mesta Senica. 
 



 

 

 

 

 

 
 
Oslavy 75. výročia konca 2. svetovej vojny 
(7.5.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 6 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 75. výročiu konca 
2. svetovej vojny. 
 
 
Ja, Milan Rastislav Štefánik (16.6.2020, 
17.6.2020, 18.6.2020, 22.6.2020, 23.6.2020, 
24.6.2020, 25.6.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 12/157 
 
Prednášky lektorky Anny Abramovičovej, 
bývalej starostky z Košarísk na tému „Milan 
Rastislav Štefánik“  a tvorivé dielne, ktoré mali za úlohu zábavnou formou priblížiť život 
M.R.Štefánika. 
 
Oslavy 76. výročia SNP (28.8.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 50 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 76. výročiu SNP. 
 
Regionálne oslavy 76. výročia SNP 
(29.8.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Pamätník SNP U Rehušov, 
Prietrž 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 76. výročiu SNP. 
 



 

 

 

 

 

 
102. výročie vzniku Československej 
republiky (28.10.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Mestský park pri ZUŠ, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 6 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 102. výročiu vzniku 
Československej republiky. 
 
Deň červených makov (11.11.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Pamätník padlým 
v 1. svetovej vojne, Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 6 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny. 
 
200. výročie narodenia Karola Bórika 
(18.11.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Mestský park pri ZUŠ, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 6 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
200. výročia narodenia Karola Bórika, 
revolučného veliteľa hurbanosvkých dobrovoľníkov v r 1848. 
 
Exkurzia Šardice pre OZ (06.06.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Šardice, Morava 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 15 
 
 



 

 

 

 

 

Bylinkový seminár (22.06.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Florea Prietrž, Podhorie 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 7 
 
Seminár z oblasti liečivých rastlín, 
pozostávajúcich z bylín a drevín slovenskej 
a čínskej provincie pod vedením prof. Ing. 
Anny Jakábovej. 
 
 
Senica deťom – Kolónkari kolónkarom 
(31.08.2020) 
organizátor: ZOS Mesto Senica, Fifo a Vierka 
miesto realizácie: mestská časť Kolónia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 93 ľudí, z toho 55 detí 
a 38 
 
Podujatie pre rodiny s deťmi v rámci 
ukončenia leta v meste Senica. Súčasťou sú súťaže, stanoviská s odmenami, 
hudobný program, dogdancing.  
 
 
 

Podujatia organizované ZOS v roku 2020 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

- - - 

 

  



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 Emil Žák – Divadelný spolok J. M. Hurbana – príprava divadelnej hry a osláv 100 

ročnice spolku, nacvičovanie divadelnej hry (realizátor – Mgr. Romana Nošková) 
 Štefánia Jánošová (január – marec 2020) – metodická pomoc pri dramaturgickom 

výbere a úprave textov pre recitátorov na súťaž Hurbanov pamätník (realizátor – 
Jaroslava Slezáková) 

 

Úsek folklór 
 OZ Pruclek (pravidelne, 1. štvrtok v mesiaci podľa pandemickej situácie – odborné 

poradenstvo – ľudový odev, ľudový tanec a hudba, pomoc s grantovými schémami 
(realizátor – Mgr. Romana Nošková) 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Výtvarníci (október/november 2020) – metodická pomoc pri výbere výtvarných diel 

do súťaže Výtvarná Senica (realizátor – Jaroslava Slezáková) 
 Fotografi, metodické usmernenie pri výbere fotografií na výstavy február, 

september, november) 
 Metodické pôsobenie v rámci Fotoklubu – pravidelné stretávanie 1x mesačne  

 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Obec Prietrž poradenstvo pri organizovaní osláv SNP 
 Obec Hlboké, poradenstvo pri tvorbe projektov 
 Mesto Skalica , CVČ, poradenstvo pri tvorbe podujatí 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Komu bolo poradenstvo poskytnuté (dátum) - stručný popis max. 300 znakov 

s medzerami (realizátor- meno a priezvisko) 
 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností MsZ Senica, 

Mgr. Nina Gurínová 
 Redakčná rada Naša Senica , RNDr.Ľubica Krištofová 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Poradenstvo a poskytnutie informácií študentom pri bakalárskych a diplomových 

prácach 
 Konzultácie s členmi Klubu priateľov histórie Senica ohľadom prípravy podujatí. 
 Konzultácie s členmi Klubu vojenskej histórie Záhorie ohľadom prípravy podujatí. 
 Konzultácie s doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. ohľadom prípravy podujatí. 
 Konzultácie s historikom PhDr. Petrom Brezinom ohľadom prípravy podujatí. 



 

 

 

 

 

 Konzultácie s lektorkami Mgr. Annou Abramovičovou a Ninou Abramovičovou 
ohľadom prípravy podujatí. 

 Konzultácie s historičkou SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Mgr. Sylviou 
Hrdlovičovou ohľadom prípravy podujatia. 

 Konzultácie s historikom PhDr. Pavlom Pánikom, CSc. ohľadom prípravy 
podujatia. 

 Konzultácie s riaditeľom Vojenského historického ústavu v Bratislave plk. Mgr. 
Miloslavom Čaplovičom, PhD. ohľadom prípravy podujatí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 52. Hurbanov pamätník (3.3.2020), obvodné kolo, CVČ Holíč, súťaž v umeleckom 

prednese poézie a prózy detských recitátorov I., II., III. vekovej kategórie z obvodu 
Holíč, odborný hodnotiaci seminár. Počet účastníkov: 23, recitátori: Patrícia 
Polláková, Nikol Vaňková, Nela Hanzalíková, Liliana Hnátová, Nikoleta 
Gajdúšková, Frederik Bartošík, Jakub Jureňa, Sofia Tongeľová, Sebastian 
Drúžek, Viktória Bučková, Katarína Dobešová, Linda Frűhauhová, Helena 
Klemonová, Veronika Kaňovská, Michal Stronček, Karin Husárová, Tomáš Matula, 
Lucia Steinerová, Agáta Váleková, Natália Karasová, Liana Pechová, Adam 
Pelikán, Natália Bolebruchová. Odborná porota: Mgr. Ľubica Kiráľová, Mgr. 
Svetlana Vachová, Jaroslava Slezáková. 

 52. Hurbanov pamätník (4.3.2020), 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. Počet 
účastníkov: 30, recitátori: Aneta Černá, Kristína Vojteková, Ján Uhrinec, Ema 
Holienčinová, Aneta Balgová, Emma Štefanišinová, Marek Štokinger, Liana 
Vávrová, Lukáš Danihel, Zuzana Baraníková, Denis Martinec, Rafael Bartošík, 
Gabriela Vaculková, Timotej Šantavý, Martin Suchovský, Alexandra Mlčochová, 
Mikola Kocianová, Matyas Kovalovský, Lujza Lašáková, Lenka Ondírková, Alex 
Drinka, Mária Gregušová, Karolína Bahýlová, Tereza Poláková, Dominika 
Flajžíková, Adrian Pelčák, Miriama Mlynarčíková, Dominik Ptáček, Rebeca 
Ondrášová, Gréta Huťťová. Odborná porota: Mgr. Ľubica Kiráľová, Mgr. Svetlana 
Vachová, Jaroslava Slezáková. 

 52. Hurbanov pamätník (6.3.2020), 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. Počet účastníkov: 
24, recitátori: Lukáš Pinkava, Karolína Mihelová, Matúš Tarkoš, Natália Zonová, 
Tomáš Červinka, Laura Šrámková, Laura Láslová, František Hutta, Vanessa 
Tobiášová, Veronika Válková, Dominika Králiková, Natália Peričková, Martin 
Buček, Laura Kadlecová, Gabriela Macejková, Klára Huttová, Emma Sekáčová, 
Aneta Pekárová, Ester Kudolániová, Sophia Wolfová, Alexandra Kolínská, 
Christine Uhrínková, Verena Pekarová, Lucia Burdová. Odborná porota: Jana 
Koutná, Mgr. Jana Kutalová, Jaroslava Slezáková. 

 52. Hurbanov pamätník (17.9.2020), regionálne kolo, ZUŠ Senica, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov IV. vekovej kategórie 
z okresov Senica a Skalica, odborný hodnotiaci seminár. Počet účastníkov: 8, 
recitátori: Patrícia Ptáčková, Terézia Tomišová, Aneta Vávrová, Simona 
Dojčárová, Katarína Danišová, Adam Praskač, Adriana Sojáková, Daniela 
Rybnikárová. Odborná porota: Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková, 
Mgr. Renata Jurčová 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Výtvarná Senica 2020/2021 (26.11.2020), regionálne kolo, ZOS, regionálna 

postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby pre autorov nad 15 rokov veku 
z okresov Senica a Skalica vo všetkých výtvarných žánroch. Počet účastníkov: 30, 
výtvarníci: Peter Kotún, Kristína Rybnikárová, Ivana Vargončíková, Martin Filip, 
Jana Hajdinová, Štefánia Haramachová, Vladimír Jánošík, Ing. Viktor Kmeť, 
Dušan Konečný, Margita Konopová, Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Lucia Kuklišová, 
Mgr. Helena Minxová, Miroslava Pavúčková, Monika Sabo, Jaroslav Salay, Mgr. 
Veronika Skalová, Mgr. Miloslav Šimek, Kamila Učníková, Iva Wűrschnerová, Mgr. 
Kamil Brečka, Jarmila Horváthová, Michal Kinder, Ing. Terézia Kolíková, Bc. 
Jaroslava Konrádová, Mgr. AMI – Anna Miľanová, Mgr. Dana Nováková, Anna 
Petrová, Max Bazovský, Mgr. Jozef Pavlík. Odborná porota: doc. akad. maliar 
Milan Rašla, Mgr. art. Marko Vrzgula, Mgr. art. Peter Žúrek. 

 Náhlikova Senica  2020 Náhlikova Senica 2020  (6.3.2020), regionálne kolo, ZOS, 
regionálna postupová šúťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica 
a Skalica. Počet účastníkov: 42, 42. Fotografi Jakub Briestenský, Ema Fehérová, 
Adam Hutta, Janis Janák, Kristína Vilková, Lenka Viskupová, Zuzana Čižmárová, 
David Regásek, Anna Sekáčová, Miroslava Antálková, Natália Bieliková, Tomáš 
Bilka, Zdenka Cintulová, Jozef Čechvala, Stanislav Fehér, Martin Filip, Zdenka 
Hamarová, Hana Hnátová, Marian Holenka, Ján Hromek, Slávka Janáková, Klára 
Jankovičová, Ľubomír Jarábek, Dominika Kováčová, Ľubica Krištofová, Lucia 
Kuklišová, Jaroslav Kühtreiber, Oto Mareček, Anna Miľanová, Branislav Mosný, 
Andrej Perička, Rudolf Podolský, Radoslav Pokovič, Marián Rafaja, Elena 
Šeligová, Jarmila Ševčíková, Marek Štítny, Viera Šusteková, Tomáš Tóbik,  Yvet 
Tóth, Mária Závodská, Jaroslav Zloch, Odborná porota: Mgr Judita Csáderová, 
doc. Jozef Sedlaák, Mgr. Peter Lančarič, PhD. 

 AMFO 2020  (12.6.2020), krajské kolo, Záhorské môzeum v Skalici, krajská 
postupová súťaž nefrofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja. Počet 
účastníkov 62 autorov, Fotografi Jakub Briestenský, Ema Fehérová, Janis Janák, 
Gergély Nagy, Lenka Viskupová, Laura Pestún, Lea Pestún, Sebastian Roy, Júlia 
Viktória Vaczulka, Ester Vařáková, Peter Babka, Veronika Bahnová, Ján Baracka, 
Karol Belas, Natália Bieliková, Tomáš Bilka, Zdenka Cintulová, Róbert Cipár, Jozef 
Čechvala, Tomáš Dobrócsy, Marián Dubovský, Peter Dužek, Stanislav Fehér, 
Martin Filip, Zdenka Hamarová, Marta Chrenková, Ľubomír Jarábek, Jozef 
Keppert, Ernest Koppon, Dominika Kováčová, Ľubica Krištofová, Karol Križan, 
Lucia Kuklišová, Jaroslav Kühtreiber,Bernadeta Majorosová, Milan Marônek, Anna 
Miľanová, Michal Mišík, Branislav Mosný, Miloš Mosný, Tibor Ondríšek, Peter 
Orlický, Rudolf Podolský, Radoslav Pokovič, Tibor Puss, Csaba Szabó, Ján 
Ševeček, Marek Štítny, Tomáš Tóbik, Peter Varga, Magda Vrábelová, Mária 
Závodská, Jaroslav Zloch, Odborná porota: Mgr Judita Csáderová, doc. Jozef 
Sedlák, Mgr. Rudolf Lendel 

 
 
Film a video 
 Cineama , ZOS, regionálne kolo, výberom. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Čo vieš o hviezdach–krajské kolo (16.4.2020), Hlohovec, online regionálne kolo 

astronomickej vedomostnej súťaže, počet účastníkov: 22  
 Žitnoostrovské pastelky 2020 (25.2.2020 – súťaž, október 2020 - výstava), 

medzinárodná súťaž a výstava, Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, 
medzinárodná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

 O najkrajšiu kraslicu 2020 (1.4.2020 – 24.4.2020), medzinárodná súťaž, Oravské 
kultúrne stredisko Dolný Kubín, celoštátna výtvarná súťaž kraslíc 

 Festival Aničky Jurkovičovej (16.4.2020 – 19.4.2020), 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 

 53. Palárikova Raková (20. – 26. 4. 2020), celoštátna súťaž, Dom kultúry Čadca, 
Kultúrny dom Jána Palárika Raková, Kysucká knižnica Čadca, Kultúrne domy 
miest a obcí regiónu Kysúc, národná súťažná prehliadka ochotníckych 
divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby   

 NAIVA Bratislava (1.6.2020 – 31.7.2020), medzinárodná súťaž a výstava,  online 
výstava naivného umenia 

 Výtvarné spektrum 2020 (4.6.2020 - súťaž, 9.7.2020 – 25.7.2020 - 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 

 Výtvarné spektrum 2020 (5.8.2020 – 6. 8. 2020 – súťaž, 11.9.2020 – 4.10.2020 - 
výstava), celoštátna súťaž a výstava, Trenčianske osvetové stredisko Trenčín 
(súťaž), Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom (výstava), celoštátna postupová 
súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, vernisáž výstavy spojená 
s odovzdávaním cien, rozborový seminár k výstave, tvorivé dielne, komentovaná 
prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

 Žatva tvorivosti, letná škola ochotníkov (28.8. – 30.8.2020), celoslovenské tvorivé 
dielne, Martin, tvorivé dielne (herecká dielňa, dramaturgia, fyzické divadlo, 
fotografia)  

 Čaro slova 2020 (18.9.2020), krajské kolo, Renesančný kaštieľ Galanta, krajský 
festival umeleckého prednesu žien – Naša Vansovej Lomnička 

 Hollého pamätník 2020 (29.9.2020), krajské kolo, Trnavské osvetové stredisko 
Trnava, krajská postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže 
a dospelých, odborný hodnotiaci seminár 

 Výtvarné spektrum 2020 (12.10.2020 – 30.11.2020), celoslovenská súťaž, 
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, výstava ocenených prác 
z 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 Koyšove Ladce 2020 (16.10.2020), celoštátna súťaž, Kultúrny dom Ladce, 
celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (október 2020), celoslovenská súťaž, 
celoslovenská súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky pre detských 
recitátorov (formou videonahrávok) 

 Studňa sa tajne s dažďom zhovára (október 2020), celoslovenská súťaž, Trenčín, 
celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých 



 

 

 

 

 

 Mladá slovenská poviedka 2020 (október 2020), celoštátna súťaž, Oravská 
knižnica A. Habovštiaka Dolný Kubín, celoštátna literárna súťaž mladých autorov 
od 11 do 30 rokov 

 Divadelný workshop (16. 10. 2020, 17. 10. 2020, 24. 10. 2020, 7. 11. 2020, 14. 11. 
2020, 28. 11. 2020), krajský divadelný workshop, Divadlo J. Palárika v Trnave, 
Trnavské osvetové stredisko, Dom hudby v Trnave, divadelný workshop „Réžia je 
umenie“, divadelný workshop „Autorské písanie – odhaľte v sebe drámu“, 
divadelný workshop „Hľadanie autenticity hereckého prejavu na základe analýzy 
dramatického textu“ 

 Trebišovské divadelné dosky 2020 (19. – 20. 11. 2020), celoštátny festival, 
Mestské kultúrne stredisko Trebišov, celoštátny festival divadelných hier 
s dedinskou tematikou (amatérske činoherné divadlo) 

 Vianočná pohľadnica (december 2020 – január 2021), 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 2020 
(24.1.2020) 
miesto konania: ZOS 
úsek: výtvarná tvorba 
počet účastníkov: 21 autorov výtvarnej tvorby z okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, hodnotenie vystavených výtvarných diel. Lektori: doc. akad. maliar Milan 
Rašla, Mgr. art. Peter Žúrek 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(3.3.2020) 
miesto konania: CVČ Holíč 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 23 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. Lektorky: Mgr. Ľubica 
Kiráľová, Mgr. Svetlana Vachová, Jaroslava Slezáková 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(4.3.2020) 
miesto konania: Kinosála na Sasinkovej ulici v Skalici 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 30 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. Lektorky: Mgr. Ľubica 
Kiráľová, Mgr. Svetlana Vachová, Jaroslava Slezáková 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(6.3.2020) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 24 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. Lektorky: Jana 
Koutná, Mgr. Jana Kutalová, Jaroslava Slezáková 

 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy  
(17.9.2020) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 8 recitátorov IV. vekovej kategórie (študenti stredných škôl), 
1 pedagogička zo ZUŠ v Senici  



 

 

 

 

 

Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov IV. vekovej kategórie z okresov Senica a Skalica. Lektorky: 
Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková, Mgr. Renata Jurčová 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťažnej výstave 
neprofesionálnej  fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica, Náhlikova 
Senica 
(6.3.2020) 
Miesto konania: ZOS Senica 
Úsek: fotografická tvorba 
Počet účastníkov: 18 fotografov okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica, hodnotenie vystavených fotografických prác. 
Lektori: Mgr Judita Csáderová, doc. Jozef Sedlaák, Mgr. Peter Lančarič, PhD 
Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej súťažnej výstave neprofesionálnej  
fotografickej tvorby Trnavského kraja 
(12.6.2020) 
Miesto konania: Záhorské múzeum v Skalici 
Úsek: fotografická tvorba 
Počet účastníkov: 20 fotografov Trnavského kraja 
Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej výstave neprofesionálnej fotografickej 
tvorby Trnavského kraja, hodnotenie vystavených fotografických prác.  
Lektori: Mgr Judita Csáderová, doc. Jozef Sedlák, Mgr. Rudolf Lendel 
 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Vtáky v meste, na pomoc dážďovníkom, RNDr. 
Ľubica Krištofová – 23.6.2020 
počet účastníkov: 46 
Prednáška o význame avifauny v meste so 
zameraním na dážďovníky pre 2 triedy žiakov v 3.ZŠ 
Senica 
 
 
 
Vtáky v meste, na pomoc dážďovníkom, RNDr.Ľubica 
Krištofová – 24.6.2020 
počet účastníkov: 28 
Prednáška o  význame avifauny v  meste so 
zameraním na dážďovníky pre 1 triedu žiakov v 3.ZŠ 
Senica 
 
 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Ja, Milan Rastislav Štefánik (16.6.2020, 17.6.2020, 18.6.2020, 22.6.2020, 
23.6.2020, 24.6.2020, 25.6.2020), ZOS, individuálne tvorivé dielne, počet 
účastníkov:12/157 



 

 

 

 

 

 Ľudové remeslá / Zoznámenie sa (2.10.2020), ZOS, CVČ Senica, pravidelné 
kreatívne dielne s remeselnou tematikou pre deti MŠ a ZŠ, počet návštevníkov: 5 

 Ľudové remeslá / vlna – plstenie (9.10.2020), pravidelné kreatívne dielne 
s remeselnou tematikou pre deti MŠ a ZŠ, ZOS Senica, CVČ Senica, počet 
návštevníkov: 5 

 Tvorivá dielňa pre deti denného tábora (júl 2020), CVČ Stonožka Senica,  dielne 
tematicky sa viažuce k životu M. R. Štefánika, počet účastníkov: 22 

 Vianočné želanie (2.12.2020), ZOS, FB ZOS, výroba vianočných dekorácií, počet 
účastníkov: 27 

 Fotografický workshop Stretnutia s Petrom (júl – október 2020), ZOS, fotografický 
workshop pod vedením lektora Mgr. Petra Lančariča, PhD., workshop zameraný 
na tému zrkadlenie, počet účastníkov: 9 fotografov z Fotoklubu ZOS a 4 fotografi 
z Veľkých Pavlíc 

 Fotografický workshop Základy čiernobielej analógovej fotografie (júl – december 
2020), ZOS, workshop pod vedením MgA. Lujzy Marečkovej zameraný na 
zoznámenie sa s fotografovaním na kinofilm analógovým fotoaparátom 
a následné spracovanie exponovaného negatívu, počet účastníkov: 7 členov 
Fotoklubu ZOS, 9 fotografov z Fotoklubu vo Veľkých Pavliciach  

 
 

 

Špecializované akcie 
 
 Večery s arteterapiou (27.2., 17.9., 24.9., 1.10, 8.10.2020) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát,  
počet návštevníkov: 65 
Stretnutia určené ženám pod vedením lektorky 
zamerané na osvojovanie si arteterapeutických 
techník. Lektorka Mgr .Zuzana Ťulák Krčmáriková, 
PhD. 
Počet účastníkov: 5/65 

 
 Pozorovanie nočnej letnej oblohy (17.7. a 25.7. 

2020) 
miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici, 
Miestna organizácia Slovenského zväzu 
astronómov Sobotište 
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 14.8. 2020 
miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko 
v Senici, Miestna organizácia Slovenského zväzu 
astronómov Sobotište 
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 
 
 Bylinkový seminár (22.06.2020), prednášajúci: prof. Ing. Anna Jakábová – odborný 

seminár na tému liečivých rastlín z domácej provincie, počet účastníkov: 1/7 
 
 
Ostatné 

 
 Vesmír očami detí  (11.3.2020 – 31.3.2020) 

miesto konania: ZOS 
odbor: astronómia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 147 
 
Výstava výtvarných prác detí MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ s astronomickou tematikou 
 

 Čo vieš o hviezdach (online súťaž) 
organizátori: ZOS, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci 
miesto realizácie: online 
počet účastníkov: 22 
 
Vedomostná astronomická postupová súťaž pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 

 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu (14.11.2020) 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 124 
 
Detská tvorivá súťaž pre deti MŠ a žiakov ZŠ a ŠZŠ, 
ktorej cieľom bolo využiť odpad na vytvorenie 
umeleckého dielka, počet zaslaných prác 62, počet detí 
– autorov 124, počet zúčastnených škôl 13 

 
 



 

 

 

 

 

 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu (5.11.2020 – 14.12.2020) 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 3.269 
 
Virtuálna výstava prác žiakov ZŠ, SŠ a ŠZŠ 
s tematikou opätovnej využiteľnosti odpadového 
materiálu. 

 
 
  
 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu(14.1.2021) 

organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: hlasujúci prostredníctvom FB 16.706 
 
Vystavené práce detí boli zverejnené na FB a web 
stránke ZOS formou súťaže Zdieľaj a lajkuj, ocenenými 
boli: MŠ Smrdáky, MŠ Skalica, Oliver Kralovič zo ZŠ 
V.P. Tótha Senica 

       
 
 Vianočné prianie 

organizátori: ZOS 
miesto realizácie: FB a web stránka ZOS 
počet účastníkov: 41 
 
Cieľom vyhlásenej online súťaže pre verejnosť bolo 
vytvoriť vianočné prianie, či už formou fotografie, 
obrázku, počet návštevníkov 288  

 
 
 
 
 Čarovný odkaz Vianoc (16.12.2019 – 31.12.2020) 

organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 

      počet účastníkov: 506 
 
       Vystavené práce boli formou virtuálnej    
       výstavy zverejnené na web stránke ZOS a    
       sociálnych sieťach 
 

 



 

 

 

 

 

 Čarovný odkaz Vianoc (14.12.2020)  
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 263 
 
Tradičná detská výtvarná a literárna súťaž 
zameraná na zachovanie tradičných hodnôt 
vianočných sviatkov, práce zaslalo 243 detí z 11 škôl 
 

   
 Farebný svet Rómov (14.9. – 9.10.2020) 

organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 125 
 
Výstava výtvarných prác detí rómskej národnosti 

 

 
 
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc (vyhlásenie súťaže: 22. 1. 2020, uzávierka 

súťaže: 8. 4. 2019, vyhodnotenie súťaže: 24. 5. 2020) 
organizátori: GOS, ZOS 
miesto realizácie: Galanta 
počet účastníkov: 10 
 
Medzinárodná výtvarná súťaž s protidrogovým zámerom. 

 
 Farebný svet Rómov (uzávierka súťaže: 20.8.2020, vyhodnotenie: október 2020) 

organizátori: GOS, ZOS 
miesto realizácie: Galanta 
počet účastníkov: 6 
 
Detská výtvarná súťaž pre deti rómskej národnosti. 

 
 

 Čo je pre mňa najcennejšie (23.6.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 23 autorov, 24 
literárnych prác 
 
Literárna súťaž pre deti a študentov na 
tému „Čo je pre mňa najcennejšie“.  Autori 
literárnych prác: Lukas Rusnák, Timea 
Poláková, Adela Kozánková, Sherrin 
Kartusoffová, Tomáš Jurčák, Jana Hačundová, Simona Danielová, Veronika 
Čulenová, Alexandra Mikušová, Peter Schwach, Valéria Lašáková, Dagmar 
Jančová, Simona Veselá, Martin Šimek, Tobias Uhrinec, Petra Marčišovská, 
Timotej Vričan, Hana Vorobelová, Ili Ivančová, Zuzana Džačárová, Adam Derda, 



 

 

 

 

 

Jozef Baláž, Samuel Halák. Odborná porota: Mgr. František Harnúšek, Ing. Silvia 
Sameková, Jaroslava Slezáková. 

 

 Stretnutie s históriou(21.2.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 12 
 
Stretnutie s históriou mesta Senica na tému Sokolovňa a jej história 

 

 Stretnutie s históriou(21.9.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 10 
 
Stretnutie s históriou mesta Senica na tému 100 rokov výroby umelého vlákna v 
Senici 

 

 Stretnutie s históriou(21.1.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: 11 
 
Stretnutie s históriou mesta Senica na tému Kronika a kronikári 

 

 Deň astronómie(14.11.2020) 
organizátor: ZOS, Miestna organizácia 
Slovenského zväzu astronómov 
Sobotište 
miesto realizácie: online 
počet účastníkov: 42 
 
Online podujatie na ktorom vystúpili so 
svojimi prednáškami dvaja členovia astronomického krúžku Marek Baňárek 
s témou „Hviezdna obloha v predvianočnom období“, Martina Sabová s témou „30 
rokov skúmania hlbín vesmíru – Hubblov vesmírny ďalekohľad“ a RNDr. Svetozár 
Štefeček, člen Slovenského zväzu astronómov, s témou Charles Messier:  „Od 
komét ku ďalekohľadu“. 

 



 

 

 

 

 

 130. výročie narodenia plukovníka in 
memoriam Ľudovíta Šimka (2.12.2020) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: FB 642 
 
Online prezentácia pri príležitosti 
130. výročia narodenia plukovníka in 
memoriam Ľudovíta Šimka. 
 
 
 

 Deň Zeme 2020 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov: web stránka ZOS 8.609 
 
Online prezentácia ku Dňu Zeme so súťažou Označ 
príspevok a vyhraj, 10 súťažiacich bolo ocenených 
 
 
 

 Spomienka na 75. výročie oslobodenia mesta Senica 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: Senica 
počet účastníkov: online 1.510 
 
Online spomienka na 75. výročie oslobodenia mesta od fašizmu 
prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí 
 

 

 

 

 

 Stretnutie Fotoklubu ZOS Senica 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov:15 
 
Stretnutie členov fotoklubu pri ZOS, ktoré sa organizuje 1xmesačne v priestoroch 
ZOS 
 

 Stretnutie A-klubu 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov:12 
 

Stretnutie členov A-klubu, ktoré sa organizuje 2xmesačne v priestoroch ZOS 
 



 

 

 

 

 

 Stretnutie Klubu priateľov histórie 
organizátori: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
počet účastníkov:12 
 

Stretnutia členov Klubu priateľov histórie,  ktoré sa organizuje 1xmesačne 
v priestoroch ZOS. V minulom roku sa uskutočnilo 6 stretnutí   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

  

  

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 

Pro přírodu, OZ Šardice Environmentálna výchova, 
účasť na workshopoch pre deti 
v Ekocentre Šardice 

  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

17 

1. ZŠ Senica, 
2. ZŠ Senica, 
3. ZŠ Senica, 
4. ZŠ Senica, 
ZŠ Kopčany, 
Vrbovce, Smrdáky, 
Hlboké, Sobotište 

 

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  
 
 názov: AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií 

výška členského: 150,00 € 
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.  

 
 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – https://osveta-senica.sk/  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2016 / 2021 
 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 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

3 575 
 

13.933 55,15 2,47 00:01:46 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Záhorské-osvetové-stredisko-v-Senici-186197734741184  
Istagram 
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 
 Zvesti – dvojtýždenník 
 Senicko – Skalicko – regionálny týždenník 

https://osveta-senica.sk/
https://www.facebook.com/Záhorské-osvetové-stredisko-v-Senici-186197734741184
https://www.instagram.com/osveta_senica/
https://twitter.com/osveta_senica
https://www.youtube.com/channel/UCClwJMFvgbpVOPN1SEQSa1A/videos


 

 

 

 

 

 Kraj zážitkov – webový portál 
 Mojeumenie.sk – webový portál 
 Seničan.sk – webový portál 
 Pomoraví – kalendár podujatí 
 

Výročné správy organizácie  
Uviesť link na webovú stránku, kde je výročná správa uverejnená. Neuvádzať ale 
stránku TTSK, resp. MK SR. V prípade, že výročnú správu uverejnenú nemáte, treba 
napísať, že nie je uverejnená. 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/23 

 Počet oslovených ZŠ/32 

 Počet oslovených SŠ/12 

 Počet oslovených ZUŠ/6 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami -  posielanie pozvánok 

a propozícií našich súťaží, podujatí, ponukové listy 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl –so školami 

v oboch okresoch je výborná spolupráca, školy nám posielajú príspevky do 

súťaží, žiaci sa zúčastňujú podujatí či už ako účastníci alebo publikum 

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

správa 

Ja, Milan Rastislav Štefánik – výstava 
 

SK E 20  áno 

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 
19. storočia a štúrovci – výstava 
 

SK E 20  áno 

Oslavy 75. výročia oslobodenia mesta Senica 
 

SK E 20  áno 

Oslavy 75. výročia konca 2. svetovej vojny 
 

SK E 20  áno 

Ja, Milan Rastislav Štefánik – prednášky 
 

SK E 20  áno 

Oslavy 76. výročia SNP 
 

SK E 20  áno 

Regionálne oslavy 76. výročia SNP 
 

SK E 20  áno 

102. výročie vzniku Československej 
republiky 
 

SK E 20  áno 

Deň červených makov 
 

SK E 20  áno 

200. výročie narodenia Karola Bórika 
 

SK E 20  áno 

Ja, Milan Rastislav Štefánik – tvorivé dielne SK E 20  Áno 
 

52. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Holíč 
 

SK E    



 

 

 

 

 

52. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Skalica 
 

SK E    

52. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Senica okolie 
 

SK E    

52. Hurbanov pamätník, regionálna súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy IV. 
vekovej kategórie okresov Senica a Skalica 
 

SK E  áno áno 

Výtvarná Senica 2019/2020, regionálna 
súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica, 54. ročník 
 

SK 30/E 20  áno 

Alena Kováčová Trizuliaková – (Ne)všedné 
radosti, autorská retrospektívna výstava 
obrazov a keramiky výtvarníčky Aleny 
Kováčovej Trizuliakovej zo Senice 
 

SK 60/E 20  áno 

Ľubomír Miča – Big & Small, autorská 
výstava obrazov výtvarníka Ľubomír Miču zo 
Senice 
 

SK 30/E 20  áno 

Čo je pre mňa najcennejšie – literárna súťaž 
pre deti a študentov 
 

SK    áno 

Vesmír očami detí SK E 10  áno 

Večery s arteterapiou SK E 10  áno 

Pozorovanie nočnej oblohy SK E    

Pozorovanie nočnej oblohy a Perzeíd SK E    

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu SK E    

Deň astronómie – online 
 
 

SK E    

Čarovný odkaz Vianoc SK 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. 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

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.) 
 

175 rokov od vzniku Gazdovských spolkov 
v Sobotišti a vo Vrbovciach 
autor: PhDr. Pavol Pánik, CSc. 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-082-5 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 39 strán 
reprodukcie: 56 farebných a 15 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Publikácia vydaná pri príležitosti 175 rokov od vzniku Gazdovských spolkov v Sobotišti 
a vo Vrbovciach. 
 

Ja, Milan Rastislav Štefánik 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-084-9 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 300 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 20 strán 
reprodukcie: 58 farebných a 124 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Katalóg z výstavy s názvom „Ja, Milan Rastislav 
Štefánik“. 
 

 
 



 

 

 

 

 

Výtvarná Senica 2019/2020 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a Jaroslava Slezáková 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH studio Senica 
ISBN /ISSN: 978-80-7091-080-1 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: štvorec 21 x 21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 16 strán 
reprodukcie: 35 farebných a 9 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg z 54. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
okresov Senica a Skalica. 
 

Alena Kováčová Trizuliaková – (Ne)všedné radosti 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Dana Janáčková 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: Fax copy Senica 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: skladačka 21 x 10 cm 
rozsah: 6 strán 
reprodukcie: 18 farebných reprodukcií 
Skladačka k autorskej retrospektívnej výstave výtvarníčky Aleny 
Kováčovej Trizuliakovej zo Senice pri príležitosti životného jubilea 
autorky. 
 
Ľubomír Miča – Big & Small 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Božena Juríčková 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-085-6 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 300 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 16 strán 
reprodukcie: 23 farebných reprodukcií 
 
Katalóg k autorskej výstave výtvarníka Ľubomíra Miču zo Senice pri príležitosti 
životného jubilea autora. 
 
 

 
Náhlikova Senica 2020      



 

 

 

 

 

autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
tlač:ghstudio Senica 
ISBN: 978-80- 7091-081-8 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
rozmer: štvorec 21 x 21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 
 
Katalóg k 60. ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica 
 
 

AMFO 2020        
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
tlač:ghstudio Senica 
ISBN: 978-80- 7091-083-2 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
rozmer: štvorec 21 x 21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 24 farebných a 21 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k 24. ročníku krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Trnavského kraja 
 
 

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ ZRKADLENIEAMFO 2020  
autor: Mgr. Peter Lančarič, PhD. 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
tlač:ghstudio Senica 
ISBN: 978-80- 7091-086-3 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 100 ks 
rozmer: 295 x 210 mm 
väzba: V1 
rozsah: 64 strán 
reprodukcie: 34 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 
 
Sumarizujúci katalóg fotografických diel vytvorených účastníkmi tvorivej dielne 
s názvom Stretnutia s Petrom. 
 



 

 

 

 

 

 
ZAČIATKY S KINOFILMOM     
autor: MgA. Lujza Marečková 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
tlač:ghstudio Senica 
ISBN: 978-80- 7091-089-4 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 100 ks 
rozmer: 31 x 19 cm 
väzba: V1 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie: 35 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg zahŕňajúci priebeh a fotografie účastníkov workshopu “Začiatky čiernobielej 
analógovej fotografie”, ktorého súčasťou bola aj výstava v ZOS Senica a vo Velkých 
Pavloviciach v Českej republike. 
 
 

OBJEKTÍV 2010 - 2020 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
tlač:ghstudio Senica 
ISBN: 978-80- 7091- 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
rozmer:  
väzba: V2 
rozsah:     strán 
reprodukcie:  farebných a  čiernobiela reprodukcia 
 
Sumarizujúci katalóg  
 

 
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  
 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: VÝTVARNÁ SENICA 2020 – pozvánka. https://osveta-

senica.sk/vytvarna-senica-2020-pozvanka/ (2020-01-10) 
 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: VÝTVARNÁ SENICA. https://senica.sk/clanok/5734-

vytvarna-senica (2020-01-24) 
 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: Výtvarnú Senicu vyhral Ľubomír Miča. https://osveta-

senica.sk/vytvarna-senica-2020-vyhodnotenie/ (2020-01-29) 
 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: VÝTVARNÚ SENICU VYHRAL ĽUBOMÍR MIČA. 

https://senica.sk/clanok/vytvarnu-senicu-vyhral-lubomir-mica (2020-01-29) 

https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica-2020-pozvanka/
https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica-2020-pozvanka/
https://senica.sk/clanok/5734-vytvarna-senica
https://senica.sk/clanok/5734-vytvarna-senica
https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica-2020-vyhodnotenie/
https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica-2020-vyhodnotenie/
https://senica.sk/clanok/vytvarnu-senicu-vyhral-lubomir-mica


 

 

 

 

 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: Vyhral Ľubomír Miča. In: Naša Senica, roč. XLIII, 2020, 
č. 1, ISSN 1339-0074, s. 10 

 JUROVATÝ, Tomáš: PRÍHLÁS SVOJE FOTOGRAFIE DO NÁHLIKOVEJ SENICE 
2020. https://senica.sk/clanok/prihlas-svoje-fotografie-do-nahlikovej-senice-2020 
(2020-01-15) 

 JUROVATÝ, Tomáš: Vernisáž 60. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2020. 
https://osveta-senica.sk/nahlikova-senica-2020-pozvanka/ (2020-02-27) 

 JUROVATÝ, Tomáš: NÁHLIKOVA SENICA 2020. 
https://senica.sk/clanok/nahlikova-senica-2020 (2020-03-06) 

 JUROVATÝ, Tomáš: NÁHLIKOVA SENICA 2020 – vyhodnotenie. https://osveta-
senica.sk/nahlikova-senica-2020-vyhodnotenie/ (2020-03-10) 

 JUROVATÝ, Tomáš: 60. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2020. 
http://ozahori.sk/2020/03/11/60-rocnik-regionalnej-sutaznej-vystavy-
neprofesionalnej-fotografickej-tvorby-okresov-senica-a-skalica-nahlikova-senica-
2020/ (2020-03-11) 

 JUROVATÝ, Tomáš: NÁHLIKOVA SENICA 2020 OSLÁVILA SVOJ 60. ROČNÍK. 
https://senica.sk/clanok/5829-nahlikova-senica-2020-oslavila-svoj-60-rocnik 
(2020-03-12) 

 JUROVATÝ, Tomáš: Senickí fotografi brali takmer všetky ceny. In: Naša Senica, 
roč. XLIII, 2020, č. 3, ISSN 1339-0074, s. 15 

 KOPRLA, Miroslav: 75. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA SENICA OD 
FAŠIZMU. https://osveta-senica.sk/75-vyrocie-oslobodenia-mesta-senica-od-
fasizmu/ (2020-04-08) 

 KOPRLA, Miroslav: Pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia oslobodenia 
mesta Senica od fašizmu. http://ozahori.sk/2020/04/09/pietna-spomienka-pri-
prilezitosti-75-vyrocia-oslobodenia-mesta-senica-od-fasizmu/ (2020-04-09) 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: ALENA KOVÁČOVÁ TRIZULIAKOVÁ – (NE)VŠEDNÉ 
RADOSTI – pozvánka. https://osveta-senica.sk/alena-kovacova-trizuliakova-
nevsedne-radosti-pozvanka/ (2020-05-26) 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: (Ne)všedné radosti. In: Naša Senica, roč. XLIII, 2020, 
č. 4-5, ISSN 1339-0074, s. 9 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: (NE)VŠEDNÉ RADOSTI. https://senica.sk/clanok/ne-
vsedne-radosti (2020-06-10) 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: ALENA KOVÁČOVÁ TRIZULIAKOVÁ – (NE)VŠEDNÉ 
RADOSTI – finisáž výstavy. https://osveta-senica.sk/alena-kovacova-trizuliakova-
nevsedne-radosti-finisaz-vystavy/ (2020-07-09) 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: Finisáž výstavy. http://ozahori.sk/2020/07/10/finisaz-
vystavy/ (2020-07-10) 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: FINISÁŽ VÝSTAVY (NE)VŠEDNÉ RADOSTI. 
https://senica.sk/clanok/finisaz-vystavy (2020-07-13) 

 SLEZÁKOVÁ, Jaroslava: (Ne)všedné radosti Aleny Kováčovej – Trizuliakovej. In: 
Naša Senica, roč. XLIII, 2020, č. 6-7, ISSN 1339-0074, s. 15 

 JUROVATÝ, Tomáš: AMFO 2020 súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej 
tvorby Trnavského kraja. https://osveta-senica.sk/amfo-2020-pozvanka/ (2020-06-
05) 

 JUROVATÝ, Tomáš: AMFO 2020 – SÚŤAŽNÁ VÝSTAVA NEPROFESIONÁLNEJ 
FOTOGRAFICKEJ TVORBY TRNAVSKÉHO KRAJA. 

https://senica.sk/clanok/prihlas-svoje-fotografie-do-nahlikovej-senice-2020
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 JUROVATÝ, Tomáš: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV FOTOKLUBU PRI ZOS 
V PRIESTOROCH VÚC TRNAVA. https://senica.sk/clanok/vystava-fotografii-
clenov-fotoklubu-pri-zos-v-priestoroch-vuc-trnava (2020-07-13) 
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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  
 

 
 
  



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZOS v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom on-line 

formulára 

Elektronické prihlášky do 

postupových súťaží NOC 
áno - 

Iné* Vyplňovanie dotazníkov 

študentov VŠ pre bakalárske 

a diplomové práce 

áno 

- 

Poskytovanie dokumentačných 

materiálov a fotografií 

v digitálnej podobe 

áno 

- 

Poskytovanie digitálnych 

záznamov súťaží, podujatí 

 

áno 

- 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - nie 
* špecifikovať elektronickú službu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 

 

 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZOS za rok 2020 
P. č. Miesto rokovania Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Šardice CZ 6.6.2020 Podujatie Ekocentra seminár, 
exkurzia 

* 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: 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:zosds@zupa-tt.sk
http://www.osvetads.sk/
https://www.facebook.com/osvetaDS/


 

 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov ŽOS za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 130.989 130.989 103.447 78,97 

620 Odvody 44.004 44.004 33.765 76,73 

630 Tovary a služby 71.452 73.645 81.817 111,10 

640 Bežný transfer - - - - 

Spolu 246.445 248.638 219.029 88,09 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽOS za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ŽOS za rok 2020 
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 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy:  2.708,27 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽOS z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU XXIII. Výtvarné 
spektrum krajská 
post.súťaž výtv.tv. 

3.270 2.800 327 BV 

2. FPU Mládež spieva 2020 
krajská postupová 
súťaž detských 
spev.zb. 

3.335 3.000 333,50 BV 



 

 

 

 

 

3. FPU XXI. Žitnoostrovské 
pastelky 2020 
medzinár.súťaž 

6.025 4.500 301,25 BV 

4. FPU Kreatívne na osvete 6.320 6.000 316 BV 

5. MK SR IX. Zlatá brána 2020 1.475 1.300 74 BV 

6. MK SR 66. Hviezdoslavov 
Kubín 2020 

1.110 1.050 56 BV 

7. MK SR XXIII. AMFO – okr. 
postup. súťaž 
amat.fotografov 

1.095 1.040 55 BV 

8 MK SR VIII. Umelecké 
tvorivé dielne 

2.850 2.000 150 BV 

9 MK SR Tvorivé popoludnia s 
Osvetou 

2.450 2.200 130 BV 

10 FPKNM XV. Medzinárodný 
deň Rómov 

2.960 1.000 50 BV 

11 Mesto Dun. 
Streda 

XXI. Žitnoostrovské 
pastelky 

4.100 1.500 0 BV 

12 Dary FO a 
PO 

XXI. Žitnoostrovské 
pastelky 

850 850 0 BV 

Spolu BV zaokruhlené 27.240 1793  

Spolu KV 0 0  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ŽOS za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

2 - - - - 

 

Objekty v nájme ŽOS za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ŽOS v m2 za rok 2020 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

369 988 42 320 331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 
Súzvuk generácií – autorská  
fotografická výstava troch generácií 
(12.02.2020 - 04.03.2020) 
miesto konania: Gallery Nova – ŽOS 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát- dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 370  
Výstava fotografickej tvorby troch generácií 

štyroch neprofesionálnych umelcov Rudolfa,  

Tibora, Petra a Richarda Pussovcov. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.   

 

 

Putovné výstavy medzinárodnej 
súťaže výtvarnej tvorivosti detí  
predškolského veku  
Žitnoostrovské pastelky –  
výber z 20 rokov existencie súťaže  
(1.3.2020 - 10.06.2020)  
miesto konania: Univerzitná knižnica  
v Bratislave 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1500  
Medzinárodná súťaž (propozície ŽOS) má už  dobré meno aj vo svete a stala 

mimoriadnou možnosťou reprezentácie Slovenskej republiky a Trnavského kraja 

v zahraničí. 

 

Zanzibar trochu inak – výstava umeleckého 
fotografa Edmunda Örzsika 
(06.03.2020 - 27.03.2020)  
miesto konania: Gallery Nova – ŽOS 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát- dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 400  
Autorská  výstava talentovaného umeleckého 

fotografa, rodáka z Dunajskej Stredy,     lekára 

a vášnivého cestovateľa v jednej osobe – MUDr. 

Edmunda Örzsika. 

Dvojjazyčné podujatie SK, HU.  



 

 

 

 

 

 
Futbal objektívom Ladislava Kertésza 
(9.3.2020 - 27.3.2020)  
miesto konania: OC Galéria Tesco Dunajská 
Streda 
odbor: fotografické umenie  
výstup: pozvánka, plagát - dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 700  
Výstava tematicky zameranej fotografickej  

tvorby neprofesionálneho umelca Ladislava 

Kertésza,  

rodáka z Dunajskej Stredy.  

Dvojjazyčné podujatie SK, HU.   

 
Zanzibar trochu inak – putovná výstava  
umeleckého fotografa Edmunda Örzsika 
(17.06. 2020 - 10.07.2020)  
miesto konania: ZOC MAX 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát- dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 1500  
Autorská  výstava talentovaného umeleckého  

fotografa, rodáka z Dunajskej Stredy,  

lekára a vášnivého cestovateľa v jednej osobe 

– MUDr. Edmunda Örzsika. 

Dvojjazyčné podujatie SK, HU.   

 

Dokument ‛89 
(20.3.2020 - 2.4.2020)  
miesto konania: ZOC MAX Dunajská Streda 
odbor: fotografické umenie  
výstup: pozvánka, plagát - dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 900  
Výstava pri príležitosti XXX. výročia  

Novembrovej revolúcie, obsahujúca tematické 

fotografie z novembra 1989 v Dunajskej 

Strede. 

Dvojjazyčné podujatie SK, HU.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Tematické výstavy kníh  
(25.6.2020) 
miesto konania: Centrum pre deti a rodiny v Dunajskej 
Strede 
odbor: krásna a odborná literatúra 
výstup: pozvánka, plagát   
počet návštevníkov: 54 
1. Výstava zamerané na pôvodnú slovenskú tvorbu, 
písmo našich predkov.  
2. Výstava poukázala na druhú najdlhšiu rieku v Európe, 
rozprávať sa o jej ochrane a znižovaní odpadov vo svojom 
živote.  
 
 
XXIII. AMFO 2020   
(24.6.2020 – 24.7.2020)  
miesto konania: ŽOS výstavné priestory  
Gallery NOVA, Dunajská Streda 
odbor: fotografické umenie 
výstup:  plagát, pozvánka,  
diplom - dvojjazyčné SK, HU  
počet návštevníkov: 120 
Výstava z prác okresnej súťaže  
amatérskych fotografov predstavuje verejnosti  
práce  talentovaných fotografov okresu. Odborná 
porota ocenila 14 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. Vydaná farebná 
dvojjazyčná skladačka. S príspevkom MK SR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
XXIII. Výtvarné spektrum 2020  
(09.07.2020 – 25.07.2020)                                                                                    
miesto konania: výstavná sála  
Žitnoostrovského múzea,  
Dunajská Streda  
odbor: výtvarné umenie 4,42 
výstup: pozvánka, plagát, diplomy - 
dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 1500 
Výstava z prác XXIII. ročníka  okresnej súťaže  
neprofesionálnej výtvarnej tvorby.  
Prihlásených bolo 35 autorov a celkom 130  
výtvarných prác. Odborná porota vybrala  31 prác 18 autorov na postup do krajskej 
súťaže. Víťazi dostali diplom a vecné ceny. Dvojjazyčné podujatie. Materiálne 
zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS.                                                                                                                                            
 



 

 

 

 

 

 
 
XXIII. Výtvarné spektrum 2020 
(09.07.2020  – 25.07.2020)   
miesto konania: výstavná sála  
Žitnoostrovského múzea, Dunajská Streda   
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát, diplomy,  
katalóg - dvojjazyčné SK, HU                                                                           
počet návštevníkov: 1500     
Ocenené a víťazné diela krajskej súťaže boli 
vystavené na prestížnej expozícii 
v Žitnoostrovskom múzeu.  
Vernisáž a rozborový seminár je povzbudením pre autorov v ďalšej tvorbe.  
Dvojjazyčné podujatie.  Sprievodný materiál dvojjazyčný celofarebný katalóg.  Víťazné 
diela od 30 autorov postupujú na celoštátnu súťaž. 
                         
                                                     
XXIII. AMFO 2020 – výber najlepších prác 
(7.09.2020 - 25.9.2020)  
miesto konania: ZOC MAX 
odbor: fotografické umenie 
výstup: pozvánka, plagát - dvojjazyčné SK, 
HU 
počet návštevníkov: 900  
Výber najlepších fotografických prác 

postupujúcich autorov do krajského kola 

súťaže vyhlásenej NOC.Dvojjazyčné podujatie 

SK, HU.   

 
Okamihy Ervina Barcziho,   
autorská fotografická výstava  
(09.09.2020 - 30.09.2020) 
miesto konania: Žitnoostrovské osvetové 
stredisko 
 v Dunajskej Strede Gallery NOVA 
odbor: fotografické umenie  
výstup: plagát, pozvánka SK, HU 
počet návštevníkov: 400 
Vernisáž fotografickej tvorby odborného 

porotcu okresnej súťaže amatérskych fotografov AMFO,  

člena fotoklubu v Galante, úspešného účastníka regionálnych, ale aj celoslovenských 

fotografických súťaží, držiteľa ocenení na domácich a zahraničných fórach - Ervina 

Barcziho. Dvojjazyčné SK, HU podujatie.  

                                                                                               



 

 

 

 

 

XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020 
(2.10.2020 – 30.11.2020) 
miesto konania: výstavná sála   
Žitnoostrovského múzea a Gallery NOVA 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: plagát, diplomy 
počet návštevníkov: 200 
Výstava z prác okresnej súťaže výtvarnej 
tvorivosti detí predškolského veku. Výstava 
prezentuje tvorbu najúspešnejších účastníkov 
okresnej súťaže. Dvojjazyčné  SK, HU  podujatie. 
 
   
XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020 
(2.10.2020– 30.11.2020) 
miesto konania: výstavná sála   
Žitnoostrovského múzea a Gallery NOVA 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: trojjazyčný SK, HU, EN katalóg, 
plagát,  
diplomy, roll-up SK, HU, EN 
počet návštevníkov: 500 
Medzinárodná výstava najúspešnejších 
výtvarných diel detí predškolského veku 
z medzinárodnej  súťaže z krajín Slovenska, Poľska, Ruska, Srbska, Hongkongu, 
Česka, Bulharska, Maďarska, Bangladéša, Kazachstanu, Estónska, Lotyšska, 
Chorvátska. Mimoriadna expozícia, ktorá púta pozornosť širokej verejnosti, médií a aj 
hostí zo zahraničia. Jednotlivé diela sú označené trojjazyčne, paspartované 
a zarámované. Výstava  prác autorov najnižšej vekovej kategórie  v takomto veľkom 
rozsahu nemá konkurenciu minimálne  v strednej  Európe. Expozícia je doplnená 
bohatými tematickými dekoráciami vyrobenými v ŽOS vlastným nákladom. 
Trojjazyčné podujatie.    
 
 
Putovné výstavy medzinárodnej   
súťaže výtvarnej tvorivosti detí  
predškolského veku Žitnoostrovské pastelky 
(3.12.2020 - 31.12.2020)  
miesto konania: Kúpeľné centrum Apolin v 
Piešťanoch 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1200  
Medzinárodná súťaž sa stala mimoriadnou 

možnosťou reprezentácie Slovenskej republiky 

a Trnavského kraja v zahraničí. 

 



 

 

 

 

 

Putovné výstavy medzinárodnej  
súťaže výtvarnej tvorivosti detí  
predškolského veku Žitnoostrovské pastelky  
(15.12.2020 - 31.1.2021)  
miesto konania: Piešťanské informačné centrum 
v Piešťanoch 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 800  
Medzinárodná súťaž sa stala mimoriadnou 

možnosťou reprezentácie Slovenskej republiky 

a Trnavského kraja v zahraničí. 

 
 
Farebný svet Rómov   
(21.12.2020 - 31.12.2020)  
miesto konania: ZOC MAX 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát - dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 100  
Výstava  podnecuje talentované rómske deti  
a pedagógov na základných a špeciálnych 
školách v okrese DS 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 podujatie SK, HU. S 
podporou KULTMINOR.  
 
 

Koncerty a festivaly 
 
VII. Festival detských speváckych  
zborov   
(3.3.2020) 
organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko   
miesto realizácie: ZOC Max Dunajská Streda 
výstup: plagát, pozvánka 
 – dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 590 
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 
 
XXVII. Naša republika má narodeniny  
(30.1.2020) 
organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
miesto realizácie: Kultúrne stredisko  
Mateja Korvína, Veľký Meder   
výstup:  plagát, pozvánka 
 – dvojjazyčné SK, HU, ďakovný list 
počet návštevníkov: 350 
Slávnostná akadémia pri príležitosti 27. výročia 
vzniku Slovenskej republiky a 102. výročia 
vzniku Československa. V dvojjazyčnom scenári - SK, HU boli podchytené informácie 
o SNP. Materiálne zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS. Dvojjazyčné - SK, HU  
podujatie. 
 
Deň víťazstva nad fašizmom  
(7.5.2020) 
organizátor:  Žitnoostrovské osvetové stredisko   
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu  
v Dunajskej Strede 
výstup: plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 15 
Podujatím sme si pripomenuli 75. výročie 
oslobodenia, skončenia 2. svetovej vojny 
v Európe. Spomienky sa, neplánovane, zišla 
malá skupinka ľudí - zástupcov ZO Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v Dunajskej Strede, členov Domu Matice slovenskej 
v Dunajskej Strede a obyvateľov mesta Dunajská Streda.  
 
 
Milan Rastislav Štefánik 
(21.07.2020) 
organizátor: Žitnoostrovské osvetové 
stredisko 
miesto realizácie: Pamätník Milana Rastislava 
Štefánika, Šamorín  
výstup:  pozvánka 
počet návštevníkov: 20 
Pietna spomienka pri príležitosti Roku Milana 
Rastislava Štefánika 2019 – 2020 - 140. 
výročie narodenia. K Roku M. R. Štefánika - 
Pocta Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
Oslavy 76. výročia  
Slovenského národného povstania 
(27.8.2020) 
organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu,  
Dunajská Streda   
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 60 
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 2020 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 

350 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 

 Metodická pomoc pre recitátorov a pedagógov umeleckého prednesu  v 
slovenskom jazyku (30.9.2020). (Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Erika Sinová)   

 Metodická pomoc pre vedúcich a členov detských divadelných súborov 
slovenských škôl (25.2.2020). (Mgr. Jana Svetlovská, Bc. Erika Sinová)   

 Metodická pomoc pre autorov amatérskej literárnej tvorby (7.2.2020, 16.9.2020)   
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  (28.1.2020) 

Usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k scenáru podujatia a 
prerokovanie harmonogramu úloh okresnej súťažnej prehliadky folklórnych 
súborov. ( Mgr. Ingrid Láng) 

 Metodická pomoc pre oblasť rómskej ľudovej hudby (11.1.2020) 
Prerokovanie harmonogramu úloh rómskeho folklórneho súboru, konzultácie k 
scenáru podujatia. (Mgr. Ingrid Láng) 

 
Úsek zborový spev 
 
 Metodická pomoc pre dirigentov mládežníckych a detských speváckych zborov 

(15.2.2020) 
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) 

 
Úsek komorná a dychová hudba 

- 
 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 
 Metodická pomoc pre neprofesionálnych umeleckých fotografov (10.1.2020) 

Usmernenie v intenciách propozícií NOC, konzultácie k požiadavkám súťaže 
ohľadom kategórií prihlásených fotografií, organizačné zabezpečenie okresnej 
súťaže a usmernenie ohľadom výstav. (PhDr. Dagmar Madarásová) 

 Metodická pomoc pre neprofesionálnych výtvarníkov (14.2.2020)      
       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. (PhDr. 
Dagmar Madarásová) 



 

 

 

 

 

Úsek filmovej tvorby a videotvorby  
 
 Metodická pomoc pre neprofesionálnych filmových tvorcov CINEAMA 

(20.1.2020, 5.2.2020, 17.2.2020, 10.11. 2020, 23.10.2020, 2.12.2020) 
Obsah metodicko-poradenskej činnosti: Usmernenie v intenciách propozícií 
NOC, konzultácie k požiadavkám súťaže ohľadom dĺžky filmov, tematiky, 
vekových skupín, kategórií súťaže, umelecko-tvorivých, technických a odborných 
kritérií. (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. Dagmar 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. Dagmar 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 

 
 Mgr. Jana Svetlovská – riaditeľka ŽOS – Rada vlády pri MKSR – výbor pre 

kultúrnu a osvetovú činnosť 
 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 

 
- 

 
 
 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 
 LXVI. Hviezdoslavov Kubín (25.3.2020, 26.3.2020), okresné kolo - Gallery Nova a 

Klubovňa ŽOS Dunajská Streda. Z dôvodu pandémie COVID-19 okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie, prózy a divadelnej poézie (I., II. III. kategória 
umeleckého prednesu – zrušená; prednes mládeže, dospelých a divadelných 
kolektívov - presunutý termín). Prezentačné audio-video 2020 - z podujatia LXV. 
Hviezdoslavov Kubín v SK.  
(16.9.2020) - okresné kolo - prednes mládeže, dospelých a divadelných kolektívov 
Miesto: Gallery Nova a Klubovňa ŽOS Dunajská Streda. Kvôli nariadeniam vlády 
SR a karanténe podujatie zrušené.  

 XV. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (20.10.2020), okresné kolo Klubovňa 
ŽOS Dunajská Streda Okresná súťaž v umeleckom prednese slovenskej 
rozprávky venovanej Pavlovi Emanuelovi  Dobšinskému. Audio/video nahrávky 
recitácie. Počet prihlásených recitátorov: 10, počet audio/video nahrávok recitácie: 
5.  
Víťazi postúpili na celoštátne kolo súťaže, kt. sa konalo v Gemersko-
malohontskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote.  

 
Dychová hudba 

- 
 
Folklór  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 IX. Zlatá brána 2020, (5.3.2020), okresné kolo Mestské kultúrne stredisko 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede Okresná súťažná prehliadka detskej 
ľudovej hudby - prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych  skupín, 
sólistov spevákov a  inštrumentalistov. Cieľom podujatia je podporovať a rozvíjať 
v deťoch lásku k folklóru, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu 
ľudovým umením. Víťazi postúpili na krajskú súťaž, ktorá kvôli nariadeniam vlády 
SR a karanténe sa uskutoční v roku 2021. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.  
  

 
Fotografia a výtvarníctvo 

 
 XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020 (25.2.2020), okresná súťaž  Žitnoostrovské 

múzeum v Dunajskej Strede 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  8. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. Materiálne zabezpečenie z 
bežného rozpočtu  ŽOS.                      



 

 

 

 

 

 XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020, (25.2.2020) medzinárodná súťaž, 
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Medzinárodná súťaž (propozície 
ŽOS) má už  dobré meno aj vo svete a stala mimoriadnou možnosťou 
reprezentácie Slovenskej republiky a Trnavského kraja v zahraničí. Výber 60 prác 
od mladých autorov na ocenenie a dve mimoriadne ceny, výber prác do farebného 
katalógu v počte 62. Na slávnostnú výstavu sa vybralo 222 prác. V tomto roku sa 
do súťaže zapojili deti zo Slovenska, Poľska, Ruska, Srbska, Hongkongu, Česka, 
Bulharska, Maďarska, Bangladéša, Kazachstanu, Lotyšska, Chorvátska, 
Estónska, Rumunska. Trojjazyčné podujatie SK, HU, EN. Sprievodný materiál: 
trojjazyčný exkluzívny celofarebný katalóg. S príspevkom  FPU. 

 XVI. Farebný svet Rómov (27.5.2020) okresná výtvarná súťaž.  Žitnoostrovské 
osvetové stredisko, Poslaním okresnej výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej 
národnosti (vyhlasovateľom je  Galantské  osvetové stred.)  je podnecovať deti a 
mládež rómskej národnosti k výtvarnému prejavu a prezentovať tvorivosť 
rómskych detí na výstavách. Bolo ocenených 12 autorov. Dvojjazyčné podujatie 
SK, HU. Práce boli zaslané do krajskej výtvarnej súťaže v Galante. S finančnou 
podporou KULTMINOR. 

 XXIII. AMFO 2020 (4.3.2020), okresná tvorivá súťaž, Žitnoostrovské osvetové 
stredisko. Okresná tvorivá súťaž amatérskych fotografov. Cieľom tejto súťaže je 
prehlbovanie tvorby amatérskych fotografov v okrese, predstaviť nové talenty a 
pripraviť ich do vyšších postupových súťaží. Odborná porota ocenila 14 autorov a 
práce navrhla na postup do krajského kola súťaže. Súťaž sa zabezpečovala na 
základe propozícií NOC v Bratislave.  Dvojjazyčné podujatie – SK, HU. Sprievodný 
materiál: dvojjazyčná farebná skladačka. Materiálne zabezpečenie z bežného 
rozpočtu ŽOS. S príspevkom MK SR.  

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc XVI. Z dôvodu dodržania 
protiepidemických opatrení a následného zatvorenia všetkých škôl na území SR 
nebola do súťaže prihlásená žiadna práca. 

 XXIII. Výtvarné spektrum 2020 (2.6.2020) okresná tvorivá súťaž, Žitnoostrovské 
osvetové stredisko, Okresná tvorivá súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať tvorbu vo všetkých výtvarných 
prejavoch, objavovať nové talenty. Prihlásených bolo 35 autorov a celkom 130 
výtvarných prác. Odborná porota vybrala  31 prác 18 autorov na postup do krajskej 
súťaže. Víťazi dostali diplom a vecné ceny. Dvojjazyčné podujatie. Materiálne 
zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS. 

 Vianočná pohľadnica (31.10.2020)  – okresná výtvarná súťaž, ŽOS Dunajská 
Streda Cieľom podujatia, kt. 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. Do vyššieho kola postúpilo 28 účastníkov 
súťaže.                                                                                     

 XXIII. Výtvarné spektrum 2020 (4.6.2020) krajská tvorivá súťaž a výstava    
neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Žitnoostrovské osvetové stredisko                                                                                 
Súťaž  vytvára  hodnotné podmienky pre neprofesionálnych  umelcov z TTSK,  
autori majú možnosť vzájomnej konfrontácie. Ocenené a víťazné diela sú  
vystavené na prestížnej expozícii v Žitnoostrovskom múzeu. Vernisáž a rozborový 
seminár je povzbudením pre autorov v ďalšej tvorbe.  Dvojjazyčné podujatie.  
Sprievodný materiál dvojjazyčný celofarebný katalóg.  Víťazné diela od 30 autorov 
postupujú na celoštátnu súťaž. S príspevkom  FPU.                                                                                         



 

 

 

 

 

 
Film a video 
 
 Cineama 2020 (15.5.2020), okresná postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby, 

ŽOS Dunajská Streda  - Klubovňa, Cieľom tejto 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. 
Víťazné práce postúpili na krajskú súťaž, ktorú organizovalo Trnavské osvetové 
stredisko.  
 

Zborový spev 
 
 51. Mládež spieva (3.3.2020), krajská postupová súťaž mládežníckych 

speváckych zborov, MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede, Krajská súťaž 
motivuje zbory k zvýšenej príprave, podporuje a rozvíja lásku k hudbe a spevu. 
Vystúpili: 117 účastníkov, Spevácky zbor pri Základnej škole Zoltána Kodály s VJM 
v Galante, Detský spevácky zbor Hlohovčatá, DSZ pri ZŠ s M. Kóczána VJM 
Čilizská Radvaň. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. S príspevkom FPU. 
 

 
Mimoregionálne postupové podujatia 
 AMFO 2020 (15.6.2020), krajská súťaž, Záhorské múzeum Skalica, organizátor: 

Záhorské osvetové stredisko v Senici, spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové 
stredisko XXIV. ročník krajskej súťažnej výstavy   neprofesionálnej fotografickej 
tvorby Trnavského kraja. Do krajskej súťaže postúpili fotografie od 14 autorov. 
Dvaja získali ocenenie.  

 Cineama 2020, (26. 6. 2020)  krajská súťaž , miesto: City Arena, Cinemax 
v Trnave, organizátor: Trnavské osvetové stredisko, spoluorganizátor: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej 
tvorby. Do krajskej súťaže postúpili filmy od 2 autorov. Obidvaja získali čestné 
uznanie.  

 Výtvarné spektrum 2020 (11. – 12.9.2020), celoštátna postupová súťaž, miesto: 
Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom, organizátor: Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne, spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko. Do 
celoštátneho kola súťaže postúpilo 30 autorov. Dvom účastníkom boli udelené 
čestné uznania, vystavené práce mali 10 autori. 

 Farebný svet Rómov (1.10.2020) celoštátna súťaž, miesto: MÚ Galanta, 
organizátor:  Galantské osvetové stredisko osvetové stredisko. Do celoštátnej 
výtvarnej súťaže rómskych detí postúpilo z okresného kola 96 detí z 12 škôl z 
okresu Dunajská Streda. 16 deti boli ocenené v celoštátnej súťaži. 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (22.10.2020), celoštátna postupová súťaž, 
miesto: Gemersko- malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota, 
organizátor: Gemersko- malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota 
Spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko. Do celoštátneho kola súťaže 
postúpil1 2 recitátorky. Jedna získala ocenenie, 2. miesto.  

 Vianočná pohľadnica (20.11.2020), medzinárodná súťaž, miesto: Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizátor: Oravské kultúrne stredisko 
v Dolnom Kubíne, spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko. Do 



 

 

 

 

 

medzinárodnej výtvarnej súťaže  postúpilo 28 detí z troch škôl z okresu Dunajská 
Streda. Čestné uznanie bolo udelené 1 dieťaťu z MŠ a udelená Cena za kolekciu 
ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Hodnotiace a rozborové semináre 

                                                                                             
 Rozborový seminár pre neprofesionálnych filmových tvorcov 

(31.1.2020) 
úsek hodnotenia: filmová tvorba a videotvorba  
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
účasť: 15 
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 rómskeho folklórneho súboru 

(28.1.2020, 24.2.2020, 24.7.2020, 3.8.2020) 
miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
úsek hodnotenia: folklór 
počet účastníkov: 28 
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 dirigentov mládežníckych speváckych zborov  TTSK 

(3.3.2020)                                                                                                                      
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 fotografov v okrese Dunajská 

Streda  
(24.6.2020) 
miesto realizácie: Gallery Nova, ŽOS  Dunajská Streda 
úsek hodnotenia: fotografia  
počet účastníkov: 14 
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 neprofesionálnych výtvarníkov okresu Dunajská 
Streda  
(9.7.2020) 



 

 

 

 

 

miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
úsek hodnotenia: výtvarníctvo 
počet účastníkov: 17 
Lektormi 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 Rozborový  seminár pre neprofesionálnych  výtvarníkov Trnavského 

samosprávneho kraja 
(9.7.2020) 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
úsek hodnotenia: výtvarníctvo 
počet účastníkov: 45 
Lektormi podujatia na rozborovom seminári boli predseda poroty PhDr. Bohumít 
Bachratý, CSc. a člen poroty Mgr. art. Béla Ferdics. Na seminári odzneli 
hodnotenia k jednotlivým výtvarným prácam. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Rozborový seminár pre účastníkov okresnej súťaže v umeleckom prednese 
slovenskej rozprávky venovanej Pavlovi Emanuelovi  Dobšinskému – Zlatá 
podkova, zlaté pero, zlatý vlas.       
(20.10.2020) 
miesto realizácie: ŽOS v Dunajskej Strede 
úsek: hovorené slovo 
počet účastníkov: 8 
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. Účastníci a pripravujúci 
pedagógovia boli informovaní o výsledkoch a postupe účastníkov do 
celoslovenskej súťaže prostredníctvom elektronickej komunikácie a na webovej 
stránke ŽOS.  

                                                              
 Rozborový seminár pre pedagógov materských škôl a ZU 

(27.11.2020) 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
úsek hodnotenia: výtvarníctvo 
počet účastníkov: 62 
Lektormi podujatia na rozborovom seminári boli predseda poroty PhDr. Bohumír 
Bachratý, CSc. a výtvarná pedagogička Gitka Kováčiková. Na seminári odzneli 
hodnotenia k jednotlivým výtvarným prácam. Dvojjazyčné podujatie SK, HU, EN.  
Z dôvodu dodržania protipandemických opatrení zaslaný víťazným školám link na 
videozáznam odborného posúdenia vystavených prác. 
                       
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                          

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Studňa Európy – zachráň živú vodu – XIII. ročník - vyhodnotenie a slávnostné 

ocenenie trinásteho ročníka – metodický deň (23.3.2020)počet účastníkov: 25 
kolektívov, prednášajúci: Ing. Gabriel Izsák, miesto realizácie: Klubovňa ŽOS,  Z 



 

 

 

 

 

dôvodu pandémie COVID - 19 termín podujatia sa zrušil. Do projektu XIII. Studňa 
Európy – zachráň živú vodu sa v roku 2019 zapojilo celkom 21    organizácií, 
spolu 2.120 zúčastnených.  

 Studňa Európy – zachráň živú vodu -  XIV. ročník – cyklický celoročný  ekologický 
program ochrany pitnej vody - nový ročník environmentálneho projektu  
(15.1.2020- 18.12.2020) miesto realizácie: Žitnoostrovské osvetové stredisko, Z 
dôvodu pandémie COVID – 19, projekt sme vyhlásili elektronickou formou, počet 
účastníkov: 15 kolektívov, Do projektu XIV. Studňa Európy – zachráň živú vodu 
sa v roku 2019 zapojilo celkom 15 organizácií, spolu 1.650 zúčastnených. 

 Deň Zeme – XII. okresná oslava Svetového dňa Zeme (23.4.2020), prednášajúci: 
Mgr Zsuzsanna Ilcsíková, miesto realizácie: Spojená špeciálna škola v Okoči, Z 
dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie neuskutočnilo. Prezentačné audio-
video 2020 - z podujatia XI. Svetový deň Zeme v Okoči v roku 2019 v SK, HU. 

 Počítame bociany - zapojenie sa do Medzinárodnej kampane ochrany bocianov 
(1.4.- 28.6.2020) miesto realizácie: ŽOS – okres Dunajská Streda Cieľom 
prieskumu je spoluúčasť v Medzinárodnej kampani – Počítame bociany – v rámci 
okresu Dunajská Streda ako súčasť projektu XIV. Studňa Európy – zachráň živú 
vodu. Vybudovanie lepšieho a pozornejšieho vzťahu k bocianom a celému 
ekosystému. Vyhodnotenie: SPOLU bocianích hniezd 35: 19 obsadených a 15 
neobsadených bocianích hniezd; SPOLU bocianov: dospelých bocianov - 37; 
mláďat – 31   
účastníkov: 67 

 XII. Medzinárodný  deň Dunaja – prednáška (25.6.2020) prednášajúci: Bc. Erika 
Sinová miesto realizácie: Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda Žiaci boli 
prostredníctvom prednášky informovaní o rieke Dunaj, kde pramení, o jeho dĺžke 
a vyústení do Čierneho mora. Pozornosť bola zameraná na nebezpečenstvo 
plastových odpadov v ovzduší, vode – okolí Dunaja, a moriach. počet účastníkov: 
27 

 Prednáška pod názvom Písmo našich predkov – hlaholika (25.6.2020) 
prednášajúci: Mgr. Ingrid Láng miesto realizácie: Centrum pre deti a rodiny 
Dunajská Streda Prednáška o živote poslaní sv. Cyrila a Metóda, o písme 
starých Slovanov: hlaholika. počet účastníkov: 27 

 Prednáška pod názvom - Písmo našich predkov - staro maďarské písmo 
(25.6.2020) 
prednášajúci: Mgr. Ingrid Láng miesto realizácie: Centrum pre deti a rodiny 
Dunajská Streda Žiaci  s písmom starých maďarov: rováš íráš. počet účastníkov: 
27 

 Póla radí deťom -  sociálna prevencia (20. 10. 2020) prednášajúci: kpt. Bc. Iveta 
Végh, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, miesto realizácie: Základná 
škola M. Bela, Šamorín, Prosociálna výchova - celoslovenský projekt, prednášky 
a práca v pracovnom zošite zamerané na oblasť 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. Lektorkou je kpt. Bc. Iveta Végh, 
preventistka z OR PZ Dunajská Streda. ŽOS zabezpečuje Preukaz absolventa 
policajného školenia, PZ - pracovný zošit, dvojjazyčné metodické tlačoviny - SK, 
HU, PZ. počet účastníkov: 93 

 Bezpečne na cestách -  sociálna prevencia (23.01.2020, 28.01.2020, 21.10.2020, 
8.12.2020) prednášajúci: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, kpt. Bc. Iveta Végh, 



 

 

 

 

 

preventistky z OR PZ v Dunajskej Strede miesto realizácie: Základná škola s VJS 
a VJM, Vydrany, Základná škola s VJM, Rohovce, Základná škola, Smetanov 
háj, Dunajská Streda, Základná škola, Smetanov   háj,  Dunajská Streda 
Prednáška pre oblasť 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. Lektorkou je mjr. Mgr. Sabina Baloghová a kpt. Bc. Iveta Végh, 
preventistky z OR PZ Dunajská Streda. ŽOS zabezpečuje Preukaz absolventa 
policajného školenia, dvojjazyčné metodické tlačoviny – SK, HU, Svietiaci 
prívesok – PZ deťom z MŠ – pexeso, dopravno-bezpečnostné a reklamné 
predmety PZ, informačný, vzdelávací materiál o dopravných značkách.   

 Drogy a závislosti - sociálna prevencia (08.01.2020) prednášajúci: mjr. Mgr. 
Sabina Baloghová, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede miesto realizácie: 
Základná škola s VJM, Rohovce, 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. Poskytnúť informácie žiakom o možných postihoch z 
trestnoprávneho hľadiska. Adresátmi projektu sú žiaci 2. stupňa základných škôl 
a študenti stredných škôl. ŽOS zabezpečuje dvojjazyčné metodické tlačoviny. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU 

 Šikana a kyberšikana -  sociálna prevencia  
(05.02.2020, 06.02.2020) 
prednášajúci: mjr. Mgr. Sabina Baloghová, preventistka z OR PZ v Dunajskej 
Strede, miesto realizácie: ZŠ J. Aranya s VJM, Základná škola, Smetanov háj, 
  
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. ŽOS 
zabezpečuje dvojjazyčné metodické tlačoviny „Pre život bez závislosti – Povedz 
nie závislosti!“  a PZ tlačovinu „Zamotaný v sieti“. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. 

      počet účastníkov: 185 
 Ako sa nestať obeťou trestného činu – prosociálna prevencia, cieľová skupina 

seniori (21.9.2020) prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka z OR PZ v 
Dunajskej Strede, miesto realizácie: Klub dôchodcov, Lehnice Rady seniorom so 
zameraním sa na ich domáce aj vonkajšie prostredie: Ako si zabezpečiť majetok, 
Ako sa správať bezpečne na ulici, Ako sa vyhnúť podvodom, Ako sa správať v 
cestnej premávke, Ak sa niečo stane... Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet 
účastníkov: 15 

 Detská policajná akadémia -  sociálna prevencia - prosociálna výchova - 
celoslovenský projekt pre oblasť prevencie kriminality adresovaný žiakom 5., 6. - 
7. ročníkov základných škôl (16.9.2020, 22.9.2020, 23.9.2020, 24.9.2020, 
25.9.2020) prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka z OR PZ v Dunajskej 
Strede miesto realizácie: Základná škola, Smetanov háj, Dunajská Streda, 
Základná škola M.  Bela, Šamorín, Základná škola J. Amosa Komenského, Veľký 
Meder, Základná škola,  Smetanov háj, Dunajská Streda, Základná škola, 
Jilemnického ulica, Dunajská Streda. Počet účastníkov: 250 

 Oliho príbeh - sociálna prevencia - prosociálna výchova - celoslovenský projekt 
pre oblasť bezpečnosti a prevencie kriminality adresovaný žiakom 2. a 3. 
ročníkov základných škôl (27.11.2020, 1.12.2020, 3.12.2020, 8.12.2020) 



 

 

 

 

 

prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede 
miesto realizácie: Základná škola, Smetanov háj, Dunajská Streda,  Základná 
škola, Smetanov háj, Dunajská Streda Cieľom projektu je žiakov oboznámiť s 
aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ako aj ohrozením bezpečnosti 
samotnej železničnej dopravy, predchádzať a zároveň znížiť nehodové udalosti 
v obvode železničných dráh, poukázať na možné nebezpečenstvo pri pohybe v 
blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí. 
ŽOS zabezpečuje Preukaz absolventa policajného školenia, PZ – deťom z MŠ – 
pexeso.  Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 93 

   Bezpečne na internete -  sociálna prevencia - prosociálna výchova prednáška 
pre oblasť prevencie kriminality (05.02.2020., 06.02.2020) prednášajúci: mjr. 
Mgr. Sabina Baloghová, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, miesto 
realizácie: Základná škola J. Aranya s VJM, Okoč, Základná škola, Smetanov 
háj, Dunajská Streda. Cieľom projektu je snaha o ochránenie seba, svojho 
počítača, elimináciu násilia, agresivity a šikanovania na školách, poskytnúť 
informácie žiakom o možných dopadoch ich protiprávneho konania z 
trestnoprávneho hľadiska. ŽOS zabezpečuje dvojjazyčné metodické tlačoviny 
„Pre život bez závislosti – Povedz nie závislosti!“  a  PZ tlačovinu „Zamotaný v 
sieti“. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.  
počet účastníkov: 185 

 Klub neprofesionálnych  fotografov (27.2.2020) miesto realizácie: Klubovňa ŽOS 
organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko, výstup: plagát, pozvánka, 
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: 15 

 Fotoklub Ister (23.1.2020, 20.2.2020, 22.6.2020, 30.7.2020, 28.8.2020, 
1.12.2020) miesto realizácie: Klubovňa ŽOS organizátor: Žitnoostrovské 
osvetové stredisko výstup: pozvánka Obnovená tradícia ŽOS. Stretnutie 
amatérskych fotografov s dlhoročnými skúsenosťami. Cieľom fotoklubu je 
združovať aktívnych tvorivých fotografov v neprofesionálnej oblasti a záujemcov 
o fotografickú tvorbu, podporovať fotografickú aktivitu s dôrazom na jej rozvoj a 
propagáciu. Dvojjazyčné podujatie – SK, HU. Cieľová skupina: amatérski 
fotografi z okresu Dunajská Streda. počet účastníkov: 84 S finančnou podporou 
FPU.  

 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 XVI. Dunajskostredský divadelný festival - k Roku slovenského divadla 2020 

Z dôvodu pandémie COVID-19 realizácia podujatia presunutá do dátumu 
30.6.2021 Cykl. interaktívny vzdelávací workshop pre členov det. a ml. súborov, 
učiteľov a vedúcich dramatických krúžkov okresu DS, odb. usmernenie ich 
činnosti a následne im dať príležitosť k verejnej prezentácii divadelných predstav. 
pre deti aj širokú verejnosť v regióne na XVI. Dunajskostredskom divadelnom 
festivale. 

       S finančnou podporou FPU 
 XII. Podunajské písmená 2020 - zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže 

Počet účastníkov: 62, Počet príspevkov: 69 Vydanie literárneho zborníka 
literárnych prác žiakov a študentov základných,  stredných škôl a gymnázií 



 

 

 

 

 

okresu Dunajská Streda je jedinou aktivitu tohto druhu v slovenskom jazyku v 
okrese Dunajská Streda. Dáva priestor mladým autorom uverejniť svoje práce, v 
národ. zmiešanom regióne, zviditeľniť talenty v okrese. S finančnou podporou 
FPU. 

 III. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní Z dôvodu pandémie COVID-19 
realizácia podujatia presunutá do dátumu 30.6.2021 Projekt III. Sviatok 
slovenčiny - cyklus tvorivých dielní, s finančnou podporou z verejných zdrojov - 
Fondu na podporu umenia. Odborná lektorka: Mgr. Jaroslava Čajková, odborná 
metodička Národného osvetového centra pre umelecký prednes a divadelné 
umenie. Účastníci cyklu tvorivých dielní - pedagógovia, žiaci a študenti  
základných,  stredných škôl a gymnázií okresu Dunajská Streda. S finančnou 
podporou FPU. 

 Zahrajže mi, píšťalôčka Z dôvodu pandémie COVID-19 realizácia podujatia 
presunutá do dátumu 30.6.2021 Atraktívnou formou prostredníctvom hudobno-
edukatívnych workshopov vo vybraných školách okresu Dunajská Streda 
usporiadať cykl. interaktívne vzdelávacie workshopy pre deti a mládež, priblížiť 
im niektoré tradičné ľudové hud. nástroje a folklór, propagovať slov. ľudovú 
kultúru v našom prihraničnom národnostne zmiešanom regióne. S finančnou 
podporou FPU. 

 Písmo našich predkov. Dni hlaholiky s Osvetou – hlaholika, tvorivé dielne s 
nácvikom písania hlaholiky husím brkom (25.6.2020) miesto realizácie: Centrum 
pre deti a rodiny v Dunajskej Strede Cieľom podujatia je priblížiť si hlaholiku ako 
prvé písmo Slovanov,  písmom rečou a to aj spoločným prečítaním si 
Staroslovanského otčenáša v pôvodnom  znení, sa nám podarilo naplniť. 
Účastníci sa učia písať hlaholiku z predlohy a to tušom a husím či orlím perom. 
Podujatia pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila  a  Metoda  /naše slová 
zapísané hlaholikou/ počet účastníkov: 27 

  Tvorivé dielne - Písmo našich predkov - staro maďarské písmo (25.6.2020) 
miesto realizácie: Centrum pre deti a rodiny v Dunajskej Strede Účastníci sa učia 
písať písmená staro maďarského rytého písma z predlohy. Tvorivé dielne s 
nácvikom písania rováš íráš husím brkom, počet účastníkov: 27 

 Tvorivé dielne k  Medzinárodnému dňu Dunaja  -    využitie prírodných materiálov 
(25.6.2020) miesto realizácie: Centrum pre deti a rodiny v Dunajskej Strede 
Cieľom workshopu je 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: 27 
 

 
Špecializované akcie 
- 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
- 
 
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) 

49 Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky 

dotácie pre znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva 

Fond na podporu umenia dotácie 

Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín 

dotácie 

AKOI – Asociácia kultúrno-
osvetových inštitúcií na 
Slovensku 

dotácia 

Národné osvetové centrum v 
Bratislave 

odborná spolupráca 

Dom Matice slovenskej 
v Dunajskej Strede 

odborná spolupráca, organizácia 
podujatí 

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       

Mestské kultúrne stredisko 
Benedeka Csaplára   
v Dunajskej Strede 

organizácia podujatí 

Kultúrne stredisko Mateja 
Korvína Veľký Meder   

organizácia podujatí 

Výstavná sieň I. Tallós-
Prohászka v MsKS Šamorín 

výstavníctvo 

Piešťanské informačné centrum  
v Piešťanoch 

výstavníctvo 

Kúpeľné centrum Apolin  
v Piešťanoch 

výstavníctvo 

Občianske združenie 
Dunajskostredských rómskych 
muzikantov  
 v Dunajskej Strede          

odborné semináre    

Fórum inštitútu pre výskum 
menšín v Šamoríne 

odborná spolupráca 

SOS Bird Life Slovakia  odborná spolupráca  

Žitnoostrovské múzeum 
Dunajská Streda 

výstavníctvo 

Evanjelický farský úrad  a. v. v 
Dunajskej Strede                      

organizácia podujatí 

Chránená krajinná oblasť 
Dunajské luhy 

odborná prednáška   



 

 

 

 

 

(SEV) Slovenská agentúra 
životného prostredia Dropie 

odborná prednáška   

Slovenská agentúra životného 
prostredia v Banskej Bystrici  

Odborná spolupráca  

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 

Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v 
Dunajskej Strede 

účasť na kultúrnych podujatiach 

Žitnoostrovská knižnica knižničná výpožička 

Univerzitná knižnica Bratislava  výstavníctvo 

Thermalpark, Dunajská Streda  koncert 

ZOC MAX Dunajská Streda  koncert, výstavníctvo 

OC TESCO GALERIA  výstavníctvo 

Domovy sociálnych služieb v 
okrese Dunajská Streda 

zapojili sa do environmetálneho 
projektu  

Regionálne osvetové strediská 
na Slovensku 

odborná spolupráca 

Galantské osvetové stredisko  odborná spolupráca 

Oravské kultúrne stredisko, 
Dolný Kubín 

odborná spolupráca 

Gemersko-malohontské 
osvetové stredisko, Rimasvská 
Sobota  

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 

Fotoklub Galanta  výstavníctvo, spolupráca 

Aqua Vita – Živá voda, 
www.vazky.sk 

odborná spolupráca 

Birdlefe.sk, www.bociany.sk odborná spolupráca 

SALIX Trade spol. s r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 



 

 

 

 

 

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

1 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 SR účasť na súťažiach, kultúrnych 
podujatiach, spolupráca - 
kultúrny program podujatí  

3 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 

 
* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 

 
 
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 kultúrno - 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. Meno zástupcu 
org.: Mgr. Jana Svetlovská 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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.) – čiastočne je s pravidlami  

 

Návštevnosť webovej stránky ŽOS za rok 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok 
za reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

3303 5485 42,445 3,23 00:03:66 

Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  
 
Istagram 

- 
Iné 
      - 
 
Využívanie médií  

 
 DSTV - regionálna televízia v Dunajskej Strede 
 Dunajskostredský hlásnik - mesačník Mestského úradu Dunajská 

Streda  
 STUDIO PLUS TV - regionálna televízia vo Veľkom Mederi 
 Veľkomederský hlásnik - mesačník Mestského úradu Veľký Meder 
 Šamorín a okolie - regionálne noviny v Šamoríne   
 Csallóköz  - regionálny týždenník 
 Paraméter - webové noviny 
 RTVS  - rádiá - Regionálne vysielanie verejnoprávneho rádia / Rádio 

Regina, Rádio     Patria / 
 Új Szó  - denník 
 RTVS – STV - regionálna televízia v Dunajskej Strede 
 Sme – regióny - denník 
 TASR -  Tlačová agentúra SR 
 TV Győr - zahraničná regionálna televízia v Maďarsku 
 DUNA TV - verejnoprávna zahraničná televízia v Maďarsku 
 Győri hírnök  - týždenník mesta Győr, Maďarsko 
 Kék Duna Rádió - rádio v Maďarsku 
 Webové stránky VÚC TTSK - Kraj zážitkov  
 Propagand – printové noviny  
 Osvetár – Népművelő - printový občasník 
 Oznamovacie tabule a banery ŽOS  

http://www.osvetads.sk/
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  /ZŠ, SŠ, SOŠ, 

špec.ZŠ, ZUŠ a MŠ/ v slovenskom i maďarskom vyuč. jazyku v okrese  DS - / 
kvôli súťažiam aj mimo okresu a mimo SR/. Výzvy k spolupráci zasielané listom, 
plagátom, pozvánkou v tlačenej aj v  E forme.  V prílohovej časti  e-mailu 
zaslané propozície, list riaditeľky Žitnoostr. osvetového strediska. 
Sprostredkovanie výsledkov súťaží e-mailom a  Ďakovné listy  s poďakovaním 
za spoluprácu. Vystavujeme aj DIPLOMY učiteľom za prípravu víťaza súťaže. 
 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovaného podujatia, 
aktivity  

jazyk pozvánky* plagáty* banner* tlačová 
správa* 

Súzvuk generácii SK, HU 50/E 20/E - E 

Putovné výstavy medzinárodnej 
 súťaže výtvarnej tvorivosti detí  
predškolského veku  
Žitnoostrovské pastelky –  
výber z 20 rokov existencie súťaže  

SK, HU 150/E 60/E - E 

Zanzibar trochu inak  SK, HU 80/E 20/E - E 

Futbal objektívom Ladislava Kertésza SK, HU 80/E 20/E - E 

Zanzibar trochu inak - putovná výstava SK, HU 80/E 20/E - E 

Dokument ‛89 SK, HU 50/E 20/E - E 

AMFO SK, HU 
80/E 20/E 

- 
E 

Tematické výstavy kníh  SK, HU 

15/E 5/E 

- 

E 

XXIII. Výtvarné spektrum 2020 SK, HU 

100/E 20/E 

- 

E 

Putovné výstavy medzinárodnej súťaže 
výtvarnej tvorivosti detí  
Predškolských zariadení Žitnoostrovské 
pastelky 

SK 
 20/E 5/E 

- 

E 

XXIII. AMFO 2020 – výber najlepších 
prác 

SK, HU 

50/E 20/E 

- 

E 

Okamihy Ervina Barcziho  
– autorská fotografická výstava  

SK, HU 

80/E 20/E 

- 

E 

XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020 SK, HU 

150/E 40/E 

- 

E 

Farebný svet Rómov -   SK, HU 

50/E 40/E 

- 

E 



 

 

 

 

 

Naša republika má narodeniny SK, HU 

40/E 30/E 

- 

E 

Deň víťazstva nad fašizmom SK, HU 

50/E 

50/E - 

E 

Milan Rastislav Štefánik SK, HU 

20/E 

50/E - 

E 

Oslavy 76. výročia Slovenského 
národného povstania 

SK, HU  
80/E 

- -  
E 

VII. Festival detských speváckych 
zborov – deti a mládež spievajú 

SK, HU  

50/E 

 

30/E 

-  

E 

51. Mládež spieva - krajská súťaž spev. 
Zborov 

SK, HU 

70/E 50/E 

- 

E 

IX. Zlatá brána 2020 SK, HU 

70/E 50/E 

- 

E 

Cineama 2020 SK, HU 

20/E 20 /E 

- 

E 

Studňa Európy – zachráň živú vodu – 
XIII. ročník - vyhodnotenie a slávnostné 
ocenenie jedenásteho ročníka 

SK, HU  

40/E 

 

40/E 

-  

E 

Studňa Európy – zachráň živú vodu 
-  XIV. ročník – cyklický celoroč.  ekol. 
program ochrany pitnej vody - nový 
ročník environmentálneho projektu 

SK, HU - - -  

E 

Počítame bociany - zapojenie sa do 
Medzinárodnej kampane ochrany 
bocianov 

SK, HU - - - 

E 

X. Medzinárodný  deň Dunaja – 
prednáška, tvorivá dielňa 

SK, HU 

30/E 30/E 

- 

E 

Dni hlaholiky s Osveou.  
Písmo našich predkov –  prednášky a 
tvorivé dielne s  
nácvikom písania hlaholiky husím 
brkom a rováš íráš 

SK, HU 

15/E 

5/ E - 

E 

LXVI. Hviezdoslavov Kubín SK, HU 

40/E 

40/E - 

E 

XV. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 
vlas - okresná súťaž v umeleckom 
prednese slovenskej rozprávky 

SK, HU  

40/E 

 
40/E 

-  

E 

Klub fotografov SK, HU - - - 

E 

Fotoklub Ister SK, HU 30/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  
- 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 
XIII. Výtvarné spektrum 2020 
autori: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar, Bachratý 
Bohumír  
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: VALEUR 
ISBN:  978 – 80 – 85151-71-8 
dátum/rok vydania: 10.5.2020 
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.  
 
XXIII. AMFO 2020 
autor: PhDr. Dagmar Madarásová 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: Copy Guru 
ISBN:  978-80-85151-77-0 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: SK, HU 
náklad: 50 
formát: A4 
väzba: - 
rozsah: 2 strany 
reprodukcie:  15 farebných a 8 čiernobielych reprodukcií  
Skladačka víťazov okresnej súťaže neprofesionálnych fotografov AMFO 2020, 
víťazné a porotou hodnotené  práce, príhovory.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Osvetár: Népművelő XIX/ 2. číslo 
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: VALEUR 
ISBN:  978 – 80 – 85151 – 75 – 6 
ISSN: 1338-26-57 
dátum/rok vydania: 5.3.2020 
jazyk: SK, HU 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 52  strán 
reprodukcie: 4 farebných a 96 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 XX./ 1. číslo 
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: VALEUR 
ISBN:  978 – 80 – 85151 – 82 – 4 
ISSN: 1338-26-57 
dátum/rok vydania: 3.8.2020 
jazyk: SK, HU 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 64 strán 
reprodukcie: 4 farebných a 104 čiernobielych reprodukcií 
Dvojjazyčný kultúrno- osvetový občasník v prihraničnom 
národnostne zmiešanom okrese Dunajská Streda, ktorý 
prináša verejnosti informácie z kultúrneho diania a 
zviditeľňuje aktivity ŽOS.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Desať rokov GALLERY NOVA  
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: VALEUR 
dátum/rok vydania: 5.3.2020 
jazyk: SK, HU 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 22 farebných reprodukcií 
Farebná dvojjazyčná obrazová príloha k Osvetár – 
Népművelő XIX/ 2. číslo, vydaná k desaťročnému jubileu 
založenia Gallery Nova – výstavné siene ŽOS.    
 
 
Vzduch nie je odpad  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 3.11.2020 
jazyk: SK, HU 
náklad: 200 ks  
formát: A3 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
 
 
 
 
 
Vzduch nie je odpad 2 
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 15.12.2020 
jazyk: SK, HU 
náklad: 200 ks  
formát: A3 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Studňa Európy – zachráň živú vodu vodu 
environmentálneho projektu Žitnoostrovského osvetového 
strediska v Dunajskej Strede  
autor: Svetlovská Jana, Sinová Erika 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
ISBN: 978-80-85151-76-3 
ISSN: 1339-5521 
dátum/rok vydania: 18.12.2020 
jazyk: SK 
náklad: 50ks  
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 26 čiernobielych reprodukcií 
 
Studňa Európy – zachráň živú vodu 
environmentálneho projektu Žitnoostrovského 
osvetového strediska v Dunajskej Strede  
autor: Svetlovská Jana, Láng  Ingrid 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
ISBN:  978-80-85151-76-3 
ISSN: 1339-5521 
dátum/rok vydania: 20.12.2020 
jazyk: HU 
náklad: 50ks  
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 26 čiernobielych reprodukcií 
 
 
 



 

 

 

 

 

 XII. Podunajské písmená 2020  
zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže        
autor: Svetlovská Jana, Sinová Erika 
vydavateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko 
tlač: Valeur, s.r.o. 
ISBN:  978-80-85151-80-0 
dátum/rok vydania: 20.11.2020 
jazyk: SK 
náklad: 300 ks  
formát: 210x110 mm 
väzba: lepená 
rozsah: 180 strán 
reprodukcie: 52 farebných a 128 čiernobielych 
reprodukcií 
S finančnou podporou FPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikačná činnosť 
Na Slovensku  
 SVETLOVSKÁ, Jana: XXII. Naša republika má narodeniny – Vo Veľkom 

Mederi: Radosť na pódiu i v publiku, (preklad:  LÁNG,  Ingrid).  
https://www.osvetads.sk/radost-na-podiu-i-v-publiku  
https://www.osvetads.sk/hu/jokedv-podiumon-es-nezoteren 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2697969196905393   

 SVETLOVSKÁ, Jana: Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na 
cestách,  (preklad:  LÁNG,  Ingrid).  

https://www.osvetads.sk/prevencia-zavislosti-kybersikany-bezpecnost-na-
cestach https://www.osvetads.sk/hu/fuggosegek-megelozese-internetes-
zaklatas-kozuti-biztonsag  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Súzvuk generácií, (preklad:  LÁNG,  Ingrid).  
https://www.osvetads.sk/suzvuk-generacii-0  
https://www.osvetads.sk/hu/nemzedekek-osszhangja-0  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2725340500834929  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2675775699124743  

 SVETLOVSKÁ, Jana: 51. ročník Mládež spieva – Krajská prehliadka zborov 
v Dunajskej Strede, (preklad:  LÁNG,  Ingrid). 

https://www.osvetads.sk/mladez-spieva-0  

https://www.osvetads.sk/hu/enekel-az-ifjusag-1 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2743608902341422 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2744103148958664  

https://www.osvetads.sk/radost-na-podiu-i-v-publiku
https://www.osvetads.sk/hu/jokedv-podiumon-es-nezoteren
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2697969196905393
https://www.osvetads.sk/prevencia-zavislosti-kybersikany-bezpecnost-na-cestach
https://www.osvetads.sk/prevencia-zavislosti-kybersikany-bezpecnost-na-cestach
https://www.osvetads.sk/hu/fuggosegek-megelozese-internetes-zaklatas-kozuti-biztonsag
https://www.osvetads.sk/hu/fuggosegek-megelozese-internetes-zaklatas-kozuti-biztonsag
https://www.osvetads.sk/suzvuk-generacii-0
https://www.osvetads.sk/hu/nemzedekek-osszhangja-0
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2725340500834929
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2675775699124743
https://www.osvetads.sk/mladez-spieva-0
https://www.osvetads.sk/hu/enekel-az-ifjusag-1
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2743608902341422
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2744103148958664


 

 

 

 

 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Čo sme stihli ešte pred: IX. Zlatá brána, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid). 

https://www.osvetads.sk/co-sme-stihli-este-pred-ix-zlata-brana 

https://www.osvetads.sk/hu/amivel-meg-elotte-erkeztunk-ix-aranykapu 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2784152191620426 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Čo sme stihli ešte pred: Iný Zanzibar, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid). 

https://www.osvetads.sk/co-sme-stihli-este-pred-iny-zanzibar  

https://www.osvetads.sk/hu/amivel-meg-elotte-erkeztunk-egy-masik-zanzibar  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2784112381624407  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2747428105292835 

 SVETLOVSKÁ, Jana: XXIII. AMFO v Gallery Nova – Čo sa dialo pod rúškom..? 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid)  

https://www.osvetads.sk/xxiii-amfo-2020-v-gallery-nova  

https://www.osvetads.sk/hu/xxiii-amfo-2020-gallery-nova-ban 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3014117098623933 
 SVETLOVSKÁ, Jana: Veľké jubileum – 75. výročie oslobodenia (preklad:  

LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/velke-jubileum-75-vyrocie-oslobodenia 
https://www.osvetads.sk/hu/jeles-jubileum-felszabadulas-75-evforduloja 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3014117098623933 

 Láng, Ingrid: Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov 2020, 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/vyhodnotenie-vytvarnej-sutaze-farebny-svet-romov-
2020 
https://www.osvetads.sk/hu/romak-szines-vilaga-2020-c-kepzomuveszeti-
verseny-kiertekelese 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2949096258459351  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Cineama 2020 – Vyhodnotenie okresnej postupovej 
súťaže amatérskej filmovej tvorby, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/cineama-2020-vyhodnotenie-okresnej-postupovej-
sutaze-amaterskej-filmovej-tvorby  
https://www.osvetads.sk/hu/cineama-2020-az-amator-videosok-jarasi-
fordulojanak-kiertekelese  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2903932726309038 

 SINOVÁ, Erika: Deň medzinárodného významu – Deň Dunaja, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/den-medzinarodneho-vyznamu-den-dunaja 
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozi-jelentosegu-nap-duna-nap  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3030338320335144 

 Láng, Ingrid: Dni Hlaholiky na osvete, písmo našich predkov, runové písmo 
https://www.osvetads.sk/dni-hlaholiky-na-osvete-pismo-nasich-predkov-runove-
pismo-r-2019-virtualna-prehliadka  
https://www.facebook.com/osvetaDS/pospasts/3032773170091659  

https://www.osvetads.sk/co-sme-stihli-este-pred-ix-zlata-brana
https://www.osvetads.sk/hu/amivel-meg-elotte-erkeztunk-ix-aranykapu
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2784152191620426
https://www.osvetads.sk/co-sme-stihli-este-pred-iny-zanzibar
https://www.osvetads.sk/hu/amivel-meg-elotte-erkeztunk-egy-masik-zanzibar
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2784112381624407
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2747428105292835
https://www.osvetads.sk/xxiii-amfo-2020-v-gallery-nova
https://www.osvetads.sk/hu/xxiii-amfo-2020-gallery-nova-ban
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3014117098623933
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3014117098623933
https://www.osvetads.sk/vyhodnotenie-vytvarnej-sutaze-farebny-svet-romov-2020
https://www.osvetads.sk/vyhodnotenie-vytvarnej-sutaze-farebny-svet-romov-2020
https://www.osvetads.sk/hu/romak-szines-vilaga-2020-c-kepzomuveszeti-verseny-kiertekelese
https://www.osvetads.sk/hu/romak-szines-vilaga-2020-c-kepzomuveszeti-verseny-kiertekelese
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2949096258459351
https://www.osvetads.sk/cineama-2020-vyhodnotenie-okresnej-postupovej-sutaze-amaterskej-filmovej-tvorby
https://www.osvetads.sk/cineama-2020-vyhodnotenie-okresnej-postupovej-sutaze-amaterskej-filmovej-tvorby
https://www.osvetads.sk/hu/cineama-2020-az-amator-videosok-jarasi-fordulojanak-kiertekelese
https://www.osvetads.sk/hu/cineama-2020-az-amator-videosok-jarasi-fordulojanak-kiertekelese
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2903932726309038
https://www.osvetads.sk/den-medzinarodneho-vyznamu-den-dunaja
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozi-jelentosegu-nap-duna-nap
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3030338320335144
https://www.osvetads.sk/dni-hlaholiky-na-osvete-pismo-nasich-predkov-runove-pismo-r-2019-virtualna-prehliadka
https://www.osvetads.sk/dni-hlaholiky-na-osvete-pismo-nasich-predkov-runove-pismo-r-2019-virtualna-prehliadka
https://www.facebook.com/osvetaDS/pospasts/3032773170091659


 

 

 

 

 

 SVETLOVSKÁ, Jana: XXIII. Výtvarné spektrum – okres Dunajská Streda, 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid)  
https://www.osvetads.sk/xxiii-vytvarne-spektrum-okres-dunajska-streda 
https://www.osvetads.sk/hu/xxiii-kepzomuveszeti-spektrum-dunaszerdahelyi-
jaras 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2983242048378105 , 

 MADARÁSOVÁ, Dagmar: XXIII. Výtvarné spektrum 2020, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid)  
https://www.osvetads.sk/xxiii-vytvarne-spektrum-2020-0 
https://www.osvetads.sk/hu/xxiii-kepzomuveszeti-spektrum-2020-0  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3065820516786924 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3068780306490945  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Pocta Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid)  
https://www.osvetads.sk/pocta-milanovi-rastislavovi-stefanikovi  
https://www.osvetads.sk/hu/milan-rastislav-stefanik-tiszteletere 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2875503392485305 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2877815108920800  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Dňom 21. júla 2020 sa zavŕšil ROK MILANA 
RASTISLAVA ŠTAFÁNIKA, (preklad:  LÁNG,  Ingrid)  
https://www.osvetads.sk/dnom-21-jula-2020-sa-zavrsil-rok-milana-rastislava-
stefanika  
https://www.osvetads.sk/hu/2020-julius-21-en-veget-ert-milan-rastislav-stefanik-
emlekeve  

 MADARÁSOVÁ, Dagmar: Stretnutie členov Fotoklubu Ister, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid)  
https://www.osvetads.sk/stretnutie-clenov-fotoklubu-ister  
https://www.osvetads.sk/hu/az-ister-fotoklub-tagjainak-talalkozoja 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Studňa Európy – zachráň živú vodu! Bociany, (preklad:  
LÁNG,  Ingrid)  
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu-bociany 
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-golyak 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2852821408086837  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Balázs Sebők, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/komarno-bratislava-new-york-praha-dunajska-streda-
balazs-sebok  
https://www.osvetads.sk/hu/komarom-pozsony-new-york-praga-
dunaszerdahely-sebok-balazs 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2975337435835233 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Za Csabom Baloghom, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/za-csabom-baloghom 
https://www.osvetads.sk/hu/balogh-csaba-emlekere 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2932310910137886 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Dénes Sárközi z Lehníc priamo do Vatikanu, (preklad:  
LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/denes-sarkozi-z-lehnic-priamo-do-vatikanu  
https://www.osvetads.sk/hu/sarkozi-denes-legrol-egyenesen-vatikanig  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2788302044538774  

https://www.osvetads.sk/xxiii-vytvarne-spektrum-okres-dunajska-streda
https://www.osvetads.sk/hu/xxiii-kepzomuveszeti-spektrum-dunaszerdahelyi-jaras
https://www.osvetads.sk/hu/xxiii-kepzomuveszeti-spektrum-dunaszerdahelyi-jaras
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2983242048378105
https://www.osvetads.sk/xxiii-vytvarne-spektrum-2020-0
https://www.osvetads.sk/hu/xxiii-kepzomuveszeti-spektrum-2020-0
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3065820516786924
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3068780306490945
https://www.osvetads.sk/pocta-milanovi-rastislavovi-stefanikovi
https://www.osvetads.sk/hu/milan-rastislav-stefanik-tiszteletere
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2875503392485305
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2877815108920800
https://www.osvetads.sk/dnom-21-jula-2020-sa-zavrsil-rok-milana-rastislava-stefanika
https://www.osvetads.sk/dnom-21-jula-2020-sa-zavrsil-rok-milana-rastislava-stefanika
https://www.osvetads.sk/hu/2020-julius-21-en-veget-ert-milan-rastislav-stefanik-emlekeve
https://www.osvetads.sk/hu/2020-julius-21-en-veget-ert-milan-rastislav-stefanik-emlekeve
https://www.osvetads.sk/stretnutie-clenov-fotoklubu-ister
https://www.osvetads.sk/hu/az-ister-fotoklub-tagjainak-talalkozoja
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu-bociany
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-golyak
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2852821408086837
https://www.osvetads.sk/komarno-bratislava-new-york-praha-dunajska-streda-balazs-sebok
https://www.osvetads.sk/komarno-bratislava-new-york-praha-dunajska-streda-balazs-sebok
https://www.osvetads.sk/hu/komarom-pozsony-new-york-praga-dunaszerdahely-sebok-balazs
https://www.osvetads.sk/hu/komarom-pozsony-new-york-praga-dunaszerdahely-sebok-balazs
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2975337435835233
https://www.osvetads.sk/za-csabom-baloghom
https://www.osvetads.sk/hu/balogh-csaba-emlekere
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2932310910137886
https://www.osvetads.sk/denes-sarkozi-z-lehnic-priamo-do-vatikanu
https://www.osvetads.sk/hu/sarkozi-denes-legrol-egyenesen-vatikanig
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2788302044538774


 

 

 

 

 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Studňa Európy – zachráň živú vodu! Kráľovský vták – 
labute, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu-kralovsky-vtak-
labute  
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-fennseges-
madarak-hattyuk  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2845400038828974  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Studňa Európy – zachráň živú vodu! Privítajte 
lastovičky!!! 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu-privitajte-lastovicky  
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-udvozoljuk-
fecskeket  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2847683758600602  

 SINOVÁ, Erika: Deň medzinárodného významu – Deň Dunaja, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/den-medzinarodneho-vyznamu-den-dunaja  
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozi-jelentosegu-nap-duna-nap  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Žitnoostrovské pastelky v Bratislave, (preklad:  LÁNG,  
Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/zitnoostrovske-pastelky-v-bratislave 
https://www.osvetads.sk/hu/csallokozi-szines-ceruzak-pozsonyban  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2743695488999430 

 SVETLOVSKÁ, Jana:  XXIII. Výtvarné spektrum 2020, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3065820516786924  
https://www.osvetads.sk/xxiii-vytvarne-spektrum-2020-1 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Dňom 21. júla 2020 sa zavŕšil ROK MILANA 
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3088759484493027 
https://www.osvetads.sk/dnom-21-jula-2020-sa-zavrsil-rok-milana-rastislava-
stefanika https://www.osvetads.sk/hu/2020-julius-21-en-veget-ert-milan-
rastislav-stefanik-emlekeve  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Okamihy Ervina Barcziho v Gallery Nova, (preklad:  
LÁNG,  Ingrid) 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3247782161924091 
https://www.osvetads.sk/okamihy-ervina-barcziho-v-gallery-nova 
https://www.osvetads.sk/hu/barczi-ervin-pillanatai-gallery-nova-kiallitotermeiben  

 MADARÁSOVÁ, Dagmar: XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020 
Transkontinentálna súťaž malých maliarov, (preklad:  LÁNG,  Ingrid, TILAJČÍK 
Edit) 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3266082593427381  
https://www.osvetads.sk/xxi-zitnoostrovske-pastelky-2020-0 
https://www.osvetads.sk/hu/xxi-csallokozi-szines-ceruzak-2020-0 
https://www.osvetads.sk/en/21st-rye-island-crayons-2020-0  

 SVETLOVSKÁ, Jana:  XVII. slávnosti Jánosa Bihariho v Dunajskej Strede: 
Prísne opatrenia kontra veselá atmosféra, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3276017555767218  
https://www.osvetads.sk/xvii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-
prisne-opatrenia-kontra-vesela-atmosfera  

https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu-kralovsky-vtak-labute
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu-kralovsky-vtak-labute
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-fennseges-madarak-hattyuk
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-fennseges-madarak-hattyuk
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2845400038828974
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu-privitajte-lastovicky
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-udvozoljuk-fecskeket
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet-udvozoljuk-fecskeket
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2847683758600602
https://www.osvetads.sk/den-medzinarodneho-vyznamu-den-dunaja
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozi-jelentosegu-nap-duna-nap
https://www.osvetads.sk/zitnoostrovske-pastelky-v-bratislave
https://www.osvetads.sk/hu/csallokozi-szines-ceruzak-pozsonyban
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/2743695488999430
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3065820516786924
https://www.osvetads.sk/xxiii-vytvarne-spektrum-2020-1?fbclid=IwAR2MaezqAgjzqLsBnirhwTGeL_RG76ZBJCf65yn6ivawTXH0i8pNAT1O46U
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3088759484493027
https://www.osvetads.sk/dnom-21-jula-2020-sa-zavrsil-rok-milana-rastislava-stefanika
https://www.osvetads.sk/dnom-21-jula-2020-sa-zavrsil-rok-milana-rastislava-stefanika
https://www.osvetads.sk/hu/2020-julius-21-en-veget-ert-milan-rastislav-stefanik-emlekeve
https://www.osvetads.sk/hu/2020-julius-21-en-veget-ert-milan-rastislav-stefanik-emlekeve
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3247782161924091
https://www.osvetads.sk/okamihy-ervina-barcziho-v-gallery-nova
https://www.osvetads.sk/hu/barczi-ervin-pillanatai-gallery-nova-kiallitotermeiben
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3266082593427381
https://www.osvetads.sk/xxi-zitnoostrovske-pastelky-2020-0
https://www.osvetads.sk/hu/xxi-csallokozi-szines-ceruzak-2020-0
https://www.osvetads.sk/en/21st-rye-island-crayons-2020-0
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3276017555767218
https://www.osvetads.sk/xvii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-prisne-opatrenia-kontra-vesela-atmosfera
https://www.osvetads.sk/xvii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-prisne-opatrenia-kontra-vesela-atmosfera


 

 

 

 

 

https://www.osvetads.sk/hu/xvii-bihari-janos-emleknap-dunaszerdahelyen-
szigoru-intezkedesek-versus-vidam-hangulat 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Tak, sme sa dnes nestretli v Dunajskej Strede, (preklad:  
LÁNG,  Ingrid TILAJČÍK Edit). 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3310184789017161  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3310182855684021  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3310178205684486  
https://www.osvetads.sk/tak-sme-sa-dnes-nestretli-v-dunajskej-strede  
https://www.osvetads.sk/hu/igy-hat-ma-dunaszerdahelyen-nem-talalkozhattunk  
https://www.osvetads.sk/en/and-thus-we-could-not-meet-dunajska-streda-today  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XV. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas jubilejná 
okresná súťaž (preklad:  LÁNG,  Ingrid). 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374896332546006 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374893872546252  
https://www.osvetads.sk/xv-zlata-podkova-zlate-pero-zlaty-vlas-jubilejna-
okresna-sutaz 
https://www.osvetads.sk/hu/xv-arany-patko-arany-toll-arany-haj-jubileumi-jarasi-
verseny  

 SVETLOVSKÁ Jana: Osveta – balíkové oddelenie, (preklad:  LÁNG,  Ingrid 
TILAJČÍK Edit). 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374922999210006 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374942332541406  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3375071635861809 

https://www.osvetads.sk/osveta-balikove-oddelenie  

https://www.osvetads.sk/hu/nepmuvelesi-kozpont-csomagkuldo-reszlege 

https://www.osvetads.sk/en/enlightenment-centre-parcel-department  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XII. ročník literárnej činnosti : Podunajské písmená, 
(preklad:  LÁNG,  Ingrid)  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3469500719752233  
https://www.osvetads.sk/xii-rocnik-literarnej-cinnosti-podunajske-pismena 
https://www.osvetads.sk/hu/irodalmi-tevekenyseg-xii-duna-menti-betuk  

 MADARÁSOVÁ, Dagmar: Žitnoostrovské pastelky v Piešťanoch, (preklad:  
LÁNG,  Ingrid) https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3488107577891547 
https://www.osvetads.sk/zitnoostrovske-pastelky-v-piestanoch 
https://www.osvetads.sk/hu/csallokozi-szines-ceruzak-postyenben  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Každý deň vernisáž, (preklad:  LÁNG,  Ingrid) 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3521963147839323 
https://www.osvetads.sk/kazdy-den-vernisaz  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3521974567838181 
https://www.osvetads.sk/hu/minden-nap-kiallitas-megnyito  

 SVETLOVSKÁ, Jana: XXI. ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020, (preklad:  
LÁNG,  Ingrid, TILAJČÍK, Edit).  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/778061896385546 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/4146827688677818 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/882613112280127  
https://www.osvetads.sk/xxi-zitnoostrovske-pastelky-2020-1  
https://www.osvetads.sk/hu/xxi-csallokozi-szines-ceruzak-2020-1 
https://www.osvetads.sk/en/21st-rye-island-crayons-2020-1 

https://www.osvetads.sk/hu/xvii-bihari-janos-emleknap-dunaszerdahelyen-szigoru-intezkedesek-versus-vidam-hangulat
https://www.osvetads.sk/hu/xvii-bihari-janos-emleknap-dunaszerdahelyen-szigoru-intezkedesek-versus-vidam-hangulat
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3310184789017161
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3310182855684021
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3310178205684486
https://www.osvetads.sk/tak-sme-sa-dnes-nestretli-v-dunajskej-strede
https://www.osvetads.sk/hu/igy-hat-ma-dunaszerdahelyen-nem-talalkozhattunk
https://www.osvetads.sk/en/and-thus-we-could-not-meet-dunajska-streda-today
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374896332546006
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374893872546252
https://www.osvetads.sk/xv-zlata-podkova-zlate-pero-zlaty-vlas-jubilejna-okresna-sutaz
https://www.osvetads.sk/xv-zlata-podkova-zlate-pero-zlaty-vlas-jubilejna-okresna-sutaz
https://www.osvetads.sk/hu/xv-arany-patko-arany-toll-arany-haj-jubileumi-jarasi-verseny
https://www.osvetads.sk/hu/xv-arany-patko-arany-toll-arany-haj-jubileumi-jarasi-verseny
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374922999210006
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3374942332541406
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3375071635861809
https://www.osvetads.sk/osveta-balikove-oddelenie
https://www.osvetads.sk/hu/nepmuvelesi-kozpont-csomagkuldo-reszlege
https://www.osvetads.sk/en/enlightenment-centre-parcel-department
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3469500719752233
https://www.osvetads.sk/xii-rocnik-literarnej-cinnosti-podunajske-pismena
https://www.osvetads.sk/hu/irodalmi-tevekenyseg-xii-duna-menti-betuk
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3488107577891547
https://www.osvetads.sk/zitnoostrovske-pastelky-v-piestanoch
https://www.osvetads.sk/hu/csallokozi-szines-ceruzak-postyenben
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3521963147839323
https://www.osvetads.sk/kazdy-den-vernisaz?fbclid=IwAR2jHCbT0XUGACSuXyY77NUfJQzDvTmiLFZFPxwNjWsqAeNNEsa61Uja0S0
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3521974567838181
https://www.osvetads.sk/hu/minden-nap-kiallitas-megnyito
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/778061896385546
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/4146827688677818
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/882613112280127
https://www.osvetads.sk/xxi-zitnoostrovske-pastelky-2020-1
https://www.osvetads.sk/hu/xxi-csallokozi-szines-ceruzak-2020-1
https://www.osvetads.sk/en/21st-rye-island-crayons-2020-1


 

 

 

 

 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Náš pán profesor- pocta profesorovi Fraňovi Ruttkayovi, 
vydavateľstvo PERFEKT 2020, Bratislava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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  

 SOMOGYI, Katalin: O drogách pre detí, o podvodníkoch pre starší ľudí – 
     Drogokról gyerekeknek, csalókról időseknek. In: Új Szó, 2020-1-31, 73. ročník,  
     6 s. 
 SOMOGYI, Katalin: Súzvuk generácií v Dunajskej Strede – Háromgenerációs 

kiállítás Dunaszerdahelyen . In: Új Szó, 2020-2-14, 73. ročník, 9 s. 
 BANIČ, Ľubo: Nie každodenný súzvuk troch generácií. In: Propagand, XVIII. 

ročník, 2020, EV 3836/09, 8 s. 
 BANIČ, Ľubo: Zanzibar trošku inak, svet trošku inak – Másmilyen Zanzibár, 

másmilyen világ. In: Propagand, XVIII. ročník, 2020, EV 3836/9,12 s. 
 BANIČ, Ľubo: Hektický návrat pripravených nezaskočil. In: Propagand, XVIII.      
      ročník, 2020, 5,  EV 3836/09, 12 s. 
 SOMOGYI, Katalin: Amatérski fotografi pracujú na čoraz vyššej úrovni – 
      Egyre színvonalasabban dolgoznak az amatőr fotósok. In: Új Szó, 2020-4-7,      
      73. ročník, 6 s. 
 BANIČ, Ľubo: Okresná súťaž AMFO sa konala po 23 – krát. In: Propagand, 

XVIII. ročník, 2020, 7, EV 3836/09, 10 s. 
 SOMOGYI, Katalin: O environmentálnom povedomí v Deň Dunaja – 

Környezettudatosságról a Duna napon. In: Új Szó, 2020-7-4, 73. ročník, 6 s. 
 RTVS Rádio Regin: Portrét Jany Svetlovskej nov.2020  

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1648/1449968 
 BANIČ, Ľubo: Desaťročné fugovanie Gallery  Nova – A Gallery Nova tíz éves 

működése. In: Propagand, XVIII. ročník, 2020, 7, EV 3836/09, 12 s. 
 BANIČ, Ľubo: Okresná súťaž AMFO sa konala po 23-krát,In: Propagand, 

XVIII. ročník, 2020, 7, EV 3836/09, 10 s. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1648/1449968


 

 

 

 

 

 BANIČ, Ľubo: A Gallery Nova tíz éves működése,In: Propagand, XVIII. ročník, 
2020, 7, EV 3836/09, 12 s 

 SOMOGYI, Katalin: Képzőművészeti spektrum, In: Új Szó, 2020-7-14, 5 s 
 
 SOMOGYI, Katalin: Színes  Ceruzák külsőségek nélkül, In: Új Szó, 2020-9-

21,6s  
 BANIČ, Ľubo: Žitnoostrovské pastelky žijú napriek všetkému, Propagand, 

XVIII. ročník, 2020, 7, EV 3836/09, 8  s 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 
Využiteľnosť elektronických služieb v ŽOS v roku 2020 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie 
služby*  prostredníctvom on-line 
formulára 

- 

áno - 

Iné* - 

- nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - nie 

* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ŽOS za rok 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 

 

 

 



 

 

 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE OSVETOVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2020 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v osvetových strediskách za rok 2020 
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 

GOS 7 6,4 7,25 4 1 1 1 1.356 48 

TOS 8 8 9 4 1 2 1 1.345,31 50,25 

ZOS 9 9                                                                                                                                                                                                                                    9 7                                                                 1 1  1.098 46 

ŽOS 8 8 10,5 4,5 1 2 0,5 1068 55 

 
 

Platové zaradenie zamestnancov osvetových stredísk podľa vzdelania k 31.12.2020 
 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  8 1 1 1 1 2.042,18 1874,18 1.767 1831 1.621,10 
 

1.181,91 1.703 1.510 

7 6 7 7 3 3 1 2 1.432,36 951,15 1.639 1190 

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

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

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

VŠ I. stupňa - 5 5 5 - 1 2 2 - 1004,18 1.328 1077 - 1.004,18 1.328 1.077 

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

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

SŠ s maturitou 5 6 5 5 1 2 2 1 1.196,20 1179,22 1.426 1310 1.110,80 
 

1.039,88 1.426 1.194 

4 5 - 4 3 1 - 2 1.075,66 898,05 - 1078 

- 4 - - - 1 - - - 903,04 - - 

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

SŠ bez 
maturity 

- - 1 - - - 1 - - - 901 - - - 901 - 

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

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

Základné - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 



 

 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov osvetových stredísk podľa pohlavia za rok 2020 
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 - - 2 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 2 1 - 1 2 - - - - 3 4 

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 2020 
 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 11,11 11,11 11,11 - - 33,33 

ŽOS 12,5 - 12,5 - - 25 

Počet žien GOS 1 - - 1 3 5 

TOS 3 1 - - 3 7 

ZOS 1 1 1 1 2 6 

ŽOS 3 1 1 - 1 6 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS 14,29 - - 14,29 42,85 71,43 

TOS 37,5 12,5 - - 37,5 87,5 

ZOS 11,11 11,11 11,11 11,11 22,22 66,66 

ŽOS 37,5 12,5 12,5 - 12,5 75 

Spolu GOS 1 - - 1 5 7 

TOS 3 1 - 1 3 8 

ZOS 2 2 2 1 2 9 

ŽOS 4 1 2 - 1 8 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS 14,29 - - 14,29 71,42 100 

TOS 37,5 12,5 - 12,5 37,5 100 

ZOS 22,22 22,22 22,22 11,11 22,22 100 

ŽOS 50 12,5 25 - 12,5 100 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov osvetových stredísk za rok 2020 
Názov 
organizácie 

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

GOS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - 1 - 2 1 - 

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 - 1 3 1 1 1 

Administratívni 
pracovníci - - - - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - - - 

ŽOS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - - 1 2 1 - 

Administratívni 
pracovníci - - - - 1 1 

Obslužní pracovníci - - - - - 1 

 
 
 



 

 

 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov osvetových stredísk podľa vzdelania k 31.12.2020 
 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 - - 5 5 - - - - - 1 8 

TOS 9 7 - - - 5 4 - - - - - - 

ZOS 8 6 - - 5 5 4 6 - - - - - 

ŽOS 8 7 - - 5 5 4 - - - - - - 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n

c
o
v
 

GOS 1 1 - - 2 2 - - - - - 1 - 

TOS 1 3 - - - 1 3 - - - - - - 

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

ŽOS 1 2 - - 2 1 2 - - - - - - 

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v
e

j trie
d

e
 

GOS 1.767 1.639 - - 1.328 1.426 - - - - - 901  

TOS 2.042,18 1.411,56 - -  1.196,20 1.075,66 - - - - - - 

ZOS 1.874,18 951,15 - - 1.004,18 898,05 903,04 1.179,22 - - - - - 

ŽOS 1.830 1.190 - - 1.077 1.310 1.078 - - - - - - 

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 1.703 1.328 1.426 901  

TOS 1.621  1.110 - - 

ZOS 1.181,91 1.004,18 1.039,88 - - 

ŽOS 1.510 1.077 1.194 - - 

 

 

Počet zamestnancov osvetových stredísk na základe špecifických kritérií za rok 2020 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GOS 7 1 0 0 

TOS 8 2 0 0 

ZOS 9 0 1 0 

ŽOS 8 2 0 0 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov osvetových stredísk za roky 2018 - 2020 
 GOS TOS ZOS ŽOS 

 208 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2020 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

2 2 4 - - - 2 2 1 1 1 - 

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

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

 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v osvetových strediskách za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GOS 1 - 7 1 1 7 1 1 7 

TOS - - 8 - - 8 - - 8 

ZOS - - 9 1 1 9 - - 9 

ŽOS 3 2 8 1 1 8 0 0 8 

 

Návštevnosť 
 

Návštevnosť škôl v osvetových strediskách za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
Pedagógovia Študenti 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

TOS 120 120 40 3.200 3.200 217 

ZOS 304 322 100 4.612 4.528 828 

GOS 255 235 75 3.788 3.220 185 

ŽOS 200 250 70 2.500 3.100 710 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Postupové súťaže a iné podujatia 
 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v osvetových strediskách za roky 2018 – 2020* 
 TOS ZOS GOS ŽOS 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Hodnotiace a rozborové 
semináre 

30/1.098 30/1.170 9/447 17/476 16/414 7/134 13/342 13/307 5/78 29/286 14/245 1/204 

Výchovno-vzdelávacie 
aktivity 

64/1.722 36/3.470 11/831 45/8.877 17/1.151 2/44 50/1.195 78/2.873 17/739 43/1.323 41/2.232 56/15.553 

Tvorivé dielne a animačné 
hodiny 

17/509 14/545 18/338 21/682 54/1447 18/241 45/205 44/180 14/78 54/926 65/1.522 10/180 

Koncerty a festivaly 15/6.800 5/8.000 2/350 1/200 0 0 7/2.005 8/2.145 4/230 3/1.394 3/955 2/590 

Špecializované akcie - 10/3.799 1/400 11/1.302 2/3.620 4/207 4/180 4/715 1/450 - - - 

Konferencie  5/265 - - 4/113 1/180 1/7 15/308 3/37 2/34 - - - 

Ostatné 8/1.322 9/1.790 6/2.510 3/30 11/3.234 18/ 32354 7/68 7/179 3/27 6/6.382 30/2.201 4/445 

Podujatia spolu 139/11.716 104/18.774 47/4.876 102/11.680 101/ 10.046 49/32980 141/4.303 157/6.436 46/1.636 135/10.311 153/7.155 83/16.972 

* počet podujatí/počet návštevníkov 

 

Jednorazové a cyklické podujatia osvetových stredísk TTSK za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

 TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU 

Jednorazové 45 55 133 80 282 68 76 145 73 362 14 27 67 49 157 

Cyklické 81 39 3 11 95 49 23 4 18 94 28 6 3 10 47 

SPOLU 126 94 136 91 377 117 99 149 91 456 42 33 70 59 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Postupové súťaže vyhlásené MK SR a NOC za rok 2020* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / 
poézia - 
próza 

Hollého pamätník obvod 1/56    

Hollého pamätník región 1/8    

Hollého pamätník kraj 1/9    

Čaro slova  okres 1/4   

 Hurbanov pamätník    obvod 3/77 

 Hurbanov pamätník    región 1/8 

Hovorené 
slovo / 
divadlo 

Detská dramatická tvorivosť „Divadlo 
očami detí“ 

okres 1/65    

Malá krajská scénická žatva kraj 1/165    

XV. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 
vlas 

  okres 1/5  

Folklór / deti Zlatá brána   okres 1/43  

Folklór / 
dospelí 

-     

Fotografia Trnavský objektív región 1/35    

Amfo 2020  okres 1/5   

 Náhlikova Senica 2020    región 1/42 

 AMFO 2020    kraj 1/62 

 AMFO 2020   okres 1/24  

Výtvarníctvo Trnavská paleta  región 1/52    

Galantská paleta 2020  okres 1/26   

 Výtvarná Senica 2020/2021    región 1/30 

 Vesmír očami detí    región 1/420 

 XXIII. Výtvarné spektrum   okres 1/35  

 XXIII. Výtvarné spektrum   kraj 1/56  

Film a video Cineama región 1/60    

 Cineama kraj 1/60    

 Cineama    región 1/0  

 Cineama   okres 1/3  

Audio -     

Zborový spev Mládež spieva   kraj 1/117  

Hudba -     



 

 

 

 

 

SPOLU 

obvod 1/56 
okres 1/65 

región 4/155 
kraj 3/234 

obvod 
okres 3/35 

región 
kraj  

obvod 
okres 5/110  

región 
kraj 2/173 

obvod 3/77 
okres  

región 5/500 
kraj 1/62 

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola (obvod, okres, región, kraj, celoštátne) – počet kôl / počet účastníkov 

 

 

Postupové súťaže vyhlasované inými organizáciami za rok 2020* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / 
poézia – 
próza 

Hviezdoslavov Kubín  celoštátne 1/2    

Čaro slova 2020  kraj 1/13   

     

     

     

Hovorené 
slovo / 
divadlo 

     

     

     

Folklór      

     

     

      

Fotografia AMFO kraj 1/26    

AMFO celoštátne 1/20    

 Digitfoto Galanta 2020  medzinárodné 1/60   

Výtvarníctvo Výtvarné spektrum  kraj 1/18    

Výtvarné spektrum celoštátne 1/11    

Farebný svet Rómov  okres 1/4   

 Farebný svet Rómov  kraj 1/97   

 XXI. Žitnoostrovské pastelky  okres 1/14   

 Gorazdovo výtvarné Námestovo 2020  okres 1/6   

 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc  medzinárodné 1/41   

 Vesmír očami detí  okres 1/108   

 Vesmír očami detí    región 1/420 

 XXI.Žitnoostrovské pastelky   okres 1/93  

 XXI.Žitnoostrovské pastelky   medzinárod. 1/1.318  



 

 

 

 

 

 Farebný svet Rómov   okres 1/93  

 Vianočná pohľadnica    okres 1/28  

Film a video Cineama  celoštátne 1/7    

Audio      

Zborový 
spev 

     

     

      

SPOLU 

okres  
región  

kraj 2/44 
celoštátne 4/40 

medzinárodné 

okres 4/132 
región 

kraj 2/110 
celoštátne 

medzinárodné 2/101 

okres 3/214 
región 

kraj 
celoštátne  

medzinárod. 1/1.318 

okres 
región 1/420  

kraj  
celoštátne 

medzinárodné 

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola (obvod, okres, región, kraj, celoštátne) – počet kôl / počet účastníkov 

 

 

Iné podujatia za rok 2020* 
 Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Štátne sviatky Deň víťazstva nad fašizmom 150    

76. výročie SNP 150    

Oslavy 75. výročia konca 
2. svetovej vojny 

   6 

 Oslavy 76. výročia SNP    50 

 Regionálne oslavy 76. výročia 
SNP 

   110 

 Naša  republika má narodeniny   350  

 Deň víťazstva nad fašizmom   15  

 Milan Rastislav Štefánik   20  

 Oslavy 76. výročia SNP   60  

Významné dni a 
osobnosti 

Spomienka na Mikuláša 
Schneidera-Trnavského 

10 200  1510 

Pietna spomienka na obete 
holokaustu v Seredi 

   672 

 Oslavy 75. výročia oslobodenia 
mesta Senica 

   6 

 Plukovník Ľudovít Šimko 130. výr 
narodenia  

   6 



 

 

 

 

 

 102. výročie vzniku 
Československej republiky 

   8609 

 Deň červených makov    32 

 Deň Źeme online     6 

 Historická streda    42 

 200. výročie narodenia Karola 
Bórika 

   1510 

 Deň astronómie - online    672 

      

      

      

      

      

      

      

Festivaly Trnavská bábkarská šnóra 350    

 BAB – medzinárodný festival 
animovaných filmov pre deti a 
mládež 

520    

 Staré nástroje ožívajú...  65   

 Týždeň židovskej kultúry - 2 pod.  100   

 Dožinkové slávnosti a Deň 
ľudových tradícií 

 65   

 Festival detských speváckych 
zborov   

  590  

Výstavy a 
remeslá 

Reminiscencie Trnavskej palety 850    

Reminiscencie Trnavského 
objektívu 

800    

Animačný expres BAB na 
Taiwane 

390    

Veselý animáčný expres Vlada 
Malíka 

120    

Trnava – kráľovské mesto v 
obrazoch 

750    

Štefánikov kraj- autorská výstava 
fotografií Milana Marônka 

500    



 

 

 

 

 

k 140.výročiu narodenia M. R. 
Štefánika 

Rudolf Rypák – výber z tvorby 700    

Verner Scheibenreif – výber 
z tvorby 

800    

Silvia Vargová – výber z tvorby 900    

Veronika Bahnová – výber z 
tvorby 

600    

Trnavský objektív 400    

Trnavská paleta  700    

Výstava tradičných drevených 
marionet a drevených plastík 

2500    

Malí remeselníci 262    

Galantská paleta  500   

 Výstava fotografií Prechádzky 
Petra Dužeka v Trnave 

 350 
  

 Mandaly - výstava diel Adriany 
Decsiovej 

 600   

 Podoby bleskov - výstava 
fotografií Benjamína Dráfiho 

 1500   

 Stretnutie vo farbách  350   

 AMFO 2020  150   

 Čaro hliny - kultúrne dedičstvo 
našich predkov – výstava 

 150   

 Farebný svet Rómov  400   

 Výstava diel Esther Shilo - 
Trnava 

 350   

 Výstava diel Esther Shilo -
Galanta 

 200   

 Výstava diel Adriany Decsiovej a 
Adriany Popluhárovej 

 100   

 Ja, Milan Rastislav Štefánik    200 

 Ženy v národno-emancipačnom 
hnutí 19. storočia a štúrovci 

   180 

 Výstava členov Fotoklubu ZOS 
v TTSK Trnava 

   150 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/mandaly-vystava-diel-adriany-decsiovej-0
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/mandaly-vystava-diel-adriany-decsiovej-0
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/podoby-bleskov-vystava-fotografii-benjamina-drafiho
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/podoby-bleskov-vystava-fotografii-benjamina-drafiho
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/amfo-2020-vystava-fotografii
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/caro-hliny-kulturne-dedicstvo-nasich-predkov-vystava
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/caro-hliny-kulturne-dedicstvo-nasich-predkov-vystava
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej


 

 

 

 

 

  Výstava členov Fotoklubu na 
dňoch fotografie v Leviciach 

   200 

 Peter Lančarič Otvorené 
okamihy  

   110 

 Náhlikova Senica 2020    150 

 AMFO 2020    112 

 Výtvarná Senica 2019/2020    421 

 Alena Kováčová Trizuliaková – 
(Ne)všedné radosti 

   429 

 Ľubomír Miča / Big & Small    163 

 Farebný svet Rómov     125 

 Súzvuk generácii   370  

 XXI. Žitnoostrovské pastelky 
(putovná) 

  3.500  

 Výstava E. Örzsika: Zanzibar 
trochu inak 

  1.900  

 Futbal objektívom Ladislava 
Kertésza 

  700  

 Dokument ‛89   900  

 Tematické výstavy kníh   54  

 AMFO 2020   1.020  

 Výtvarné spektrum   1.500  

 Okamihy Ervina Barcziho    400  

 Žitnoostrovské pastelky   600  

 Farebný svet Rómov    100  

 Tvorivé dielne 
k Medzinárodnému dňu Dunaja 

  27  

Virtuálne výstavy Galantská paleta 2020  -   

 Prechádzky - výstava fotografií 
Petra Dužeka  

 -   

 Vesmír očami detí 2020    -   

 Krehká krása kraslíc   -   

 Okamihy - výstava fotografií 
Branislava Okruhlicu   

 -   

 Výstava diel Petra Augustoviča    -   

 Výstava diel Márie Liškovej   -   

 Výstava diel Evy Králikovej    -   

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/galantska-paleta-2020-virtualna-prehliadka-vystavy-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/prechadzky-vystava-fotografii-petra-duzeka-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/prechadzky-vystava-fotografii-petra-duzeka-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vesmir-ocami-deti-2020-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/krehka-krasa-kraslic-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/okamihy-vystava-fotografii-branislava-okruhlicu-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/okamihy-vystava-fotografii-branislava-okruhlicu-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-petra-augustovica-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-marie-liskovej-virtualna-prehliadka-nove
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-evy-kralikovej-tothovej-virtualna-prehliadka


 

 

 

 

 

 Výstava diel Jána Kollároviča   -   

 Podoby bleskov – výstava 
fotografií Benjamína Dráfiho   

 -   

 AMFO 2020 - okresná postupová 
súťaž  

 -   

 Proti škodlivým závislostiam bez 
hraníc 2020  

 -   

 Farebný svet Rómov 2020   -   

 Výstava diel Adriany Decsiovej  
a Adriany Popluhárovej 

 -   

 Odpadáčik alebo fantázia z 
odpadu 

   - 

 Čarovný odkaz Vianoc    - 

 Vesmír očami detí    - 

Iné Fašiangy v Dolnom Dubovom 400    

Jarmočné čriepky 1900    

V našom dvore... 200    

Koncert For You (Dni 
európskeho kultúrneho 
dedičstva) 

150    

Stretnutie neprof. výtvar  20   

 Šopornanský fašanek 2020  450   

 Fiašiangy v Galante 2020  120   

 Literárna súťaž na tému Čo je 
pre mňa najcennejšie 

   23 
 

 

 

SPOLU* 23/14 102 32/5.670 17/12.106 26/12.952 

 *Pri jednotlivých podujatiach je potrebné uviesť len počet návštevníkov, v sumáre počet podujatí/počet návštevníkov 
 
 
 
 
 
 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-jana-kollarovica-virtualna-prehliadka
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/podoby-bleskov-vystava-fotografii-benjamina-drafiho-virtualna-prehliadka
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/podoby-bleskov-vystava-fotografii-benjamina-drafiho-virtualna-prehliadka
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/amfo-2020-okresna-postupova-sutaz-virtualna-prehliadka
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/amfo-2020-okresna-postupova-sutaz-virtualna-prehliadka
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/proti-skodlivym-zavislostiam-bez-hranic-2020-virtualna-prehliadka
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/proti-skodlivym-zavislostiam-bez-hranic-2020-virtualna-prehliadka
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/vystava-diel-adriany-decsiovej-a-adriany-popluharovej


 

 

 

 

 

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 1 30 - - - - 

ZOS 1 40 1 25   

GOS - - - - - - 

ŽOS 2 60 2 40 1 20 

 

 

 

Evidencia súborov ZUČ za rok 2020 
Okres Osveta Počet súborov Počet členov Počet jednotlivcov 

Trnava TOS 65 1265 298 

Hlohovec TOS 14 311 109 

Piešťany TOS 24 550 144 

Senica ZOS 9 135 255  

Skalica ZOS 7 105 145  

Galanta GOS 45 810 72 

Dunajská Streda ŽOS 158 2180 130 

Spolu 322 5.356 1.153 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ostatné činnosti osvetových  stredísk za roky 2018 - 2020 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

TOS 6 6 
 

5 
36/autorských 

článkov 
26/autorských 

článkov 
33/autorských 

článkov 

ZOS 10 12 

 
 11 

58/autorských 
článkov SK 

64/autorských 
článkov SK 

36/autorských 
článkov 

GOS 8 5 7 
41 /autorských 

článkov 
a prekladov HU 

45 /autorských 
článkov 

a prekladov HU 

48 /autorských 
článkov HU 

48/prekladov HU 

ŽOS 4 6 

 
5 

40/autorských 
článkov SK  

40/prekladov HU 

55/článkov 
printových SK, HU 

73/autorských 
článkov SK, HU 

73/prekladov HU 

 

 

Metodicko - poradenská činnosť za rok 2020* 
Žáner Názov a zameranie TOS GOS ŽOS ZOS 

Hodnotiace 
a rozborové 
semináre 

Hodnotiace a rozborové semináre v oblasti 
ZUČ  9/447 5/78 7/176 7/170 

Tvorivé 
dielne 

Tvorivé stretnutia neprofesionálnych 
výtvarníkov 

5/26    

Malí remeselníci 8/262    

Detská tvorivá divadelná dielňa 5/50    

 Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti  9/12   

 Workshop pre neprofesionálnych 
výtvarníkov/seniorov 

 
2/26 

  

 Kronika 2020/workshop pre kronikárov                 1/12   

 Čaro hliny   2/28   

 Ja, Milan Rastislav Štefánik    12/157 

 Ľudové remeslá     2/10 

 Plstenie a tkanie    8/143 

 Kolonkári kolonkárom    1/93 

 Fotografický workshop Stretnutia s Petrom    1/13 



 

 

 

 

 

 Fotografický workshop/Základy čiernobielej 
analógovej fotografie     1/9 

 Písmo našich predkov   1/27  

Ostatné 
metodicko-
poradenské 
služby 

Koordinácia, usmerňovanie a metodické 
poradenstvo   

 
48/155 

  

Práca v odborných komisiách a redakčných 
radách 

 
4/28 

  

Ostatné metodicko-poradenské služby  6/6   

Folklór/tradičný ľudový odev, tanec a hudba    1/12 

 Metodická pomoc pri písaní projektov pre 
OZ a súbory 

   6/48 

 Verejnosť/oprava a údržba krojov    7/14 

 Divadlo J. M. Hurbana    5/14 

 Mgr. Silvia Krišáková (III.ZŠ)    3/2 

 OZ Pruclek      6/48 

 Klub fotografov   1/15  

 Fotoklub ISTER    6/84  

SPOLU 27/785 77/345 15/302 60/733 

 *uvádzať počet seminárov / počet účastníkov 

 

 

Kultúrno – výchovná činnosť za rok 2020* 
Oblasť Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Zdravotná 
výchova 

Národný program podpory zdravia    1/8 

Večery s arteterapiou    5/65 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc     1/10 

Prosociálna 
výchova 

Edukačné podujatie k sociálnej 
prevencii 

8/171    

Participácia na primárnej prevencii 
látkových a nelátkových 
závislostí/seminár 

 1/22   

 Prečo som na sveta rád/rada  1/450   

 Národný program boja proti drogám    1/14 

 Protidrogový seminár pre pedagógov 
a organizácie 

   1/52 

 Drogy a závislosti   1/30  

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/participacia-na-primarnej-prevencii-latkovych-a-nelatkovych-zavislosti-seminar
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/participacia-na-primarnej-prevencii-latkovych-a-nelatkovych-zavislosti-seminar
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/participacia-na-primarnej-prevencii-latkovych-a-nelatkovych-zavislosti-seminar


 

 

 

 

 

 Póla radí deťom     1/93  

 Ako sa nestať obeťou trestného činu   1/15  

 Detská policajná akadémia   5/250  

 Oliho príbeh   4/93  

 Šikana a kyberšikana   2/185  

 Bezpečne na cestách   4/178  

 Bezpečne na internete   2/185  

Rómska tématika Farebný svet Rómov    1/6 

 Seminár rómskeho folklóru   4/28  

Environmentálna  Odpadáčik alebo fantázia 
z odpadu/súťaž 

   
1/62 

výchova Odpadáčik alebo fantázia z odpadu    1/16.706 

 XIII. Studňa Európy / zachráň živú 
vodu  

  1/25 
 

 XIV. Studňa Európy – zachráň živú 
vodu 

  1/15  

 Prednášky k Medzinárodnému dňu 
Dunaja 

  1/27  

 Počítame bociany   1/67  

Iné Čo vieš o hviezdach?  3/27   

 Holokaust v Seredi  12/240   

 Ja, Milan Rastislav Štefánik/prednášky     

 Čarovný odkaz Vianoc/súťaž    12/157 

 Pozorovanie nočnej oblohy    1/1.506                     

 Pozorovanie nočnej oblohy a Perzeíd    2/90 

 Čo vieš o hviezdach/súťaž    1/45 

 Písmo našich predkov/Dni hlaholiky   1/27  

 Písmo našich predkov/staro-maďarské 
písmo 

  1/27  

SPOLU 8/171 17/739 30/1.191 28/18.721 

 *uvádzať počet aktivít  / počet účastníkov 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov osvetových stredísk z dotačných schém za roky 2018 - 2020 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

GOS 18 13 16 49.530 36.700 46.635 13 11 16 24.600 19.900 31.990 

TOS 12 12 17 62.670 81.290 104.510 11 8 17 34.950 19.800 61.500 

ZOS 7 9 12 17.370 18.790 27.880 7 7 12 10.830 8.450 27.880 

ŽOS 14 11 12 34.269 42.082 35.840 9 8 12 14.450 16.772 27.240 

SPOLU 51 45 57 163.839 178.862 214.865 40 34 57 84.830 64.922 148.610 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVEZDÁREŇ 

• HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
V HLOHOVCI 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 4.020  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 109  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 a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti fyziky 
Slnka a astrofyziky premenných hviezd. Do tejto oblasti patria i popularizačné 
pozorovania Slnka, Mesiaca, večernej oblohy a vzácnych úkazov na oblohe. 
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. Jej zakladateľom a prvým riaditeľom bol 
dr. Elemír Csere, ktorý bol aj jedným z nestorov celej slovenskej amatérskej 
astronómie.  
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 predovšetkým 
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. Ďalšou významnou zmenou pre hvezdáreň bolo jej pomenovanie po 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v roku 2009. V roku 2019 zaznamenala HaP ďalší 
výrazný míľnik, keďže sa vďaka realizovanému medzinárodnému projektu podarilo 
zaobstarať moderné digitálne planetárium v rozlíšení 4K. 
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: 9,2  pracovníkov 
 
Priemerná mzda:  863,8 € 
 
Príspevok zriaďovateľa BV:  261.988 € 
 
Finančné prostriedky získané z grantov BV:  2.300 € 
 
Kofinancovanie zriaďovateľom BV:  1.326 € 
 
Tržby a vlastné výnosy:  6.075 €   
 
  



 

 

 

 

 

Príspevok zriaďovateľa KV:   91.900 € 
 91.900 €  statické zabezpečenie základu pod ďalekohladom 
  
Finančné prostriedky získané z grantov KV:  - € 
  
Kofinancovanie zriaďovateľom KV:  - € 



 

 

 

 

 

 

   HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM  
   M. R. ŠTEFÁNIKA V HLOHOVCI 
 

Kupola hlavného ďalekohľadu 



 

 

 

 

 

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci 

 
adresa sídla: Sládkovičova  41, 920 01 Hlohovec 
tel.: +421 33 7301828 
e-mail: astrohc@zupa-tt.sk, office@hvezdaren.org  
web: www.hvezdaren.org  
Facebook: https://www.facebook.com/hpmrsHC 

zriaďovacia listina č. 1350 zo dňa 01.04.2002 
rok založenia organizácie: 1972 
riaditeľ:  
riaditeľ:  Mgr. Karol Petrík 

           areál hvezdárne 

Činnosť organizácie sa v roku 2020 
riadila schváleným plánom práce a bola 
inšpirovaná 37 ročnými skúsenosťami 
existencie zariadenia ako inštitúcie a 66 
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  Hvezdáreň a planetárium robí pozorovania 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 k aktuálnemu dianiu na oblohe a pod.. V organizácii pracujú 3 úseky – 
popularizačno-poradenský, pozorovateľsko-výskumný a úsek ekonomicko-
hospodársky. 
 

 
Zemetrasenie Aljaška 22/6/2020   

mailto:astrohc@zupa-tt.sk
mailto:office@hvezdaren.org
http://www.hvezdaren.org/
https://www.facebook.com/hpmrsHC


 

 

 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov HaP za rok 2020 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 153.858,00 161.090,00 133.835,60 83,08% 

620 Odvody 52.535,00  56.085,00 45.105,03 80,42% 

630 Tovary a služby 96.270,00 121.568,00 82.517,31 67,88% 

640 Bežný transfer 3.394,00 3.394,00 6.228,70 183,46% 

SPOLU 306.057,00 342.137,00 267.684,64 78,24% 

 

Príspevok zriaďovateľa  - kapitálové výdavky 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov HaP za rok 2020 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 198.000,00 158.400,00 - 0% 

HIM - - - 0% 

SPOLU 198.000,00 158.400,00 - 0% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov HaP za rok 2020 
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 

 
Tržby a vlastné výnosy    6.075 € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov HaP z dotačných schém za rok 2020 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Mesto Hlohovec 
– dotácia z fondu 
primátora 

Zabezpečenie 
umeleckého 
a kultúrneho 
programu pri 
príležitosti 
slávnostného 
otvorenia  

300,00 

300,00 
(dotácia 
vrátená 

z dôvodu 
nevyčerpania 

– Covid) 

0,00 BV 



 

 

 

 

 

2. Mesto Hlohovec 
– dotácia z fondu 
MsZ 

Nákup 
ďalekohľadu a 
príslušenstva 

2.000,00 2.000,00 1.326,60 BV 

SPOLU BV 2.300 1.326  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe hvezdárne a planetária 
 

Objekty v správe HaP za rok 2020 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

4 

Planetárium oprava 14.770 

Hvezdáreň - - 

Kupola - - 

Pozorovací 
domček 

- - 

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

 

Objekty v nájme HaP za rok 2020 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky HaP v m2 za rok 2020 
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 

 
Nariadenia vlády a vyhlášky ÚVZ SR v boji s pandémiou koronavírusu COVID 19 
výrazne ovplyvnili popularizačno- vzdelávaciu činnosť aj naše kultúrne zariadenie. 
Exkurzie organizuje hvezdáreň a planetárium pre školy – materské, základné 
a stredné. Výber programu je závislý od veku detí. V roku 2020 sa uskutočnilo celkovo 
25 exkurzií s počtom návštevníkov 756.  
Exkurzie pre verejnosť sú určené pre individuálnych záujemcov, organizujú sa 3 krát 
mesačne. V roku 2020 ich bolo zrealizovaných 63 s počtom účastníkov 1 464.  
 

Exkurzie v HaP za rok 2020 
Mesiac Školy Verejnosť Spolu 

Exkurzie 
pre školy 

Počet 
účastníkov 

Exkurzie 
pre 

verejnosť 

Počet 
účastníkov 

Počet  
exkurzií 
spolu 

Počet 
účastníkov 

spolu 

Január 2 70 5 255 7 325 

Február 5 198 5 253 10 451 

Marec 6 117 1 27 7 144 

Apríl - - - - - - 

Máj - - - - - - 

Jún 2 40 5 63 7 103 

Júl 3 86 14 262 17 348 

August 1 28 22 425 23 453 

September 2 58 7 150 9 208 

Október 4 159 1 9 5 168 

November - - - - - - 

December - - 3 20 3 20 

SPOLU 25 756 63  1.464 88 2.220 

 

Súťaže 
 

Vesmír očami detí – regionálne kolo súťaže 
organizátor: HaP 
miesto realizácie: Hlohovec 
výstup: výstava  
počet zúčastnených: 549  
 
36. ročník súťaže organizovanej pre žiakov MŠ, ZŠ a ZUČ 
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 vedomostnej súťaže 
organizátor: HaP 
miesto realizácie: Hlohovec 



 

 

 

 

 

výstup: Elektronická forma súťaže na krajskej úrovni. 
počet návštevníkov: 23 
 
Vedomostná súťaž z oblasti astronómie, astrofyziky a kozmonautiky organizovaná 
Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Okresné kolá a krajské kolo TTSK 
zabezpečuje HaP v Hlohovci. Súťaží sa v troch vekových kategóriách. Výhercovia 
krajského kola postupujúci do celoštátneho kola. Za TTSK postúpilo na celoslovenské 
kolo 18 súťažiacich z 5.okresov kraja.  
 

 
Popularizačné pozorovania 
 
Po každom programe v planetáriu majú 
účastníci exkurzií možnosť zúčastniť sa na 
popularizačných pozorovaniach dennej alebo 
nočnej oblohy. V prípade nepriaznivého 
počasia je to prehliadka pozorovacej techniky 
a ďalekohľadov hvezdárne. Témou pozorovaní 
je cez deň Slnko a večer Mesiac, planéty, 
galaxie, hmloviny, kométy a iné objekty. 
Osobitnou kapitolou je pozorovanie vzácnych 
úkazov a zatmení. V roku 2020 nebolo možné 
z nášho územia pozorovať zatmenia Mesiaca a Slnka. 
V letnom období zdobila severnú hviezdnu oblohu kométa NEOWISE. Aj naša 
hvezdáreň zabezpečila jej fotografickú dokumentáciu a verejné pozorovanie 
s odborným výkladom.  
Koncom roka bola na večernej oblohe pozorovateľná „Vianočná hviezda“ ( tesná 
konjunkcia – vzájomné uhlové priblíženie sa planét Jupiter a Saturn). Plánované 
večerné pozorovania pre verejnosť však nepriaznivá meteorologická situácia 
neumožnila.  
 
 

Popularizačné pozorovania v HaP za rok 2020 
Mesiac Počet pozorovaní Počet účastníkov 

Január 2 70 

Február 5 198 

Marec 6 117 

Apríl - - 

Máj - - 

Jún 5 104 

Júl 4 133 

August 2 30 

September 2 58 

Október 4 159 

November - - 

December - - 

SPOLU 30 869 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Semináre 
 

V roku 2020 boli zorganizované  3 tradičné astronomické semináre - Csereho 
astronomické dni, Hlohovská astrofotografia a Bezovec - Stelárna astronómia. 
Zúčastnilo sa ich 148 účastníkov a prednášali také osobnosti ako napr. Dr. Luigi Stella, 
či Dr. Mauricio Falanga. 
  

Czereho astronomické dni (2.10.2020)      
miesto konania: elektronická videokonferencia cez ZOOM 
organizátor: HaP Hlohovec, Slovenská astronomická spoločnosť 
počet účastníkov: 66 
 
Podujatie má charakter krátkeho semináru pre odbornú a laickú verejnosť. Návštevníci 
sa dozvedia najnovšie informácie z oblasti astronómie, astrofyziky a kozmonautiky, so 
zameraním na kozmológiu a relativitu. Seminár je organizovaný už viac ako 13 rokov. 
V roku 2020 sa kvôli bezpečnostným opatreniam vzhľadom na šírenie pandémie 
COVID uskutočnil v elektronickej podobe. 

 

Hlohovská astrofotografia HAF-BAF (27.- 
28. 6. 2020) 
miesto konania: elektronická videokonferencia 
cez ZOOM 
organizátor: HaP Hlohovec, Slovenská 
ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Slovenská 
astronomická spoločnosť 
počet účastníkov: 16  
 
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 12 rokov, posledné 2 prezenčné v prírodnej lokalite Bezovec pri 
Piešťanoch. V roku 2020 sa kvôli bezpečnostným opatreniam vzhľadom na šírenie 
pandémie COVID uskutočnil v obmedzenom rozsahu priamo v priestoroch HaP 
v Hlohovci. 

 

Bezovec - Stelárna astronómia (1. 10. – 2. 10. 2020) 
miesto konania: elektronická konferencia cez ZOOM 
organizátori: HaP Hlohovec, Slovenská astronomická spoločnosť 
počet účastníkov: 35 
 
Stelárny seminár „Bezovec“ 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. 
Zároveň informujú laickú verejnosť o najnovších svetových poznatkoch z daných 
oblastí. Seminár sa organizuje v spolupráci so Slovenskou astronomickou 
spoločnosťou už 55 rokov v prírodnej lokalite Bezovec pri Piešťanoch. V roku 2020 sa 
kvôli bezpečnostným opatreniam vzhľadom na šírenie pandémie COVID uskutočnil 



 

 

 

 

 

v elektronickej podobe. V tomto roku na seminári predstavili svoju odbornú činnosť 
prakticky všetky hvezdárne a výskumné, ako aj univerzitné, astronomické inštitúcie. 
 
Dni otvorených dverí 
 
 Deň astronómie  

miesto konania: Hlohovec 
organizátori: HaP 
počet účastníkov: 
 
Podujatie zamerané k medzinárodnému 
dňu hvezdárni a planetárií sa z dôvodu 
pandémie neuskutočnilo.  

 
  
 
Prednášky 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
V roku 2020 pracoval klub pozorovateľov 
s počtom členov 8. Zameriaval sa hlavne na 
pozorovania nočnej oblohy a fotografovanie 
objektov. Členovia sa schádzali 
v obmedzenom počte a sporadicky, podľa 
možnosti vzhľadom na pandemickú situáciu, 
minimálne 1x za štvrťrok. 
 
 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šírka 7 cm 

 



 

 

 

 

 

METODICKO-PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre pedagógov 
 

- 
 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých a žiakov stredných škôl 

 
- 
 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 
- 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 

 

 Prednáška pre dôchodcov, absolventov Univerzity tretieho veku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 Púchov 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 

 

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 Bezovec - Stelárny seminár, Csereho astronomické dni a Hlohovská 
Astrofotografia. 
 



 

 

 

 

 

ODBORNO-POZOROVAŤEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Pozorovanie premenných hviezd 
Výskumné pozorovania premenných hviezd sa v r. 
2020 vzhľadom na dokončovacie rekonštrukčné práce 
na kupole a hlavnom ďalekohľade Cassegrain 600, 
ako aj pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu, 
neuskutočňovali.  
 
Servisné pozorovania 
Pozorovania Slnka - vizuálne 62 dní digitálna 
fotografia 0 expozícií, kresby – 62 protuberancie 
vizuálne 62 dní 
 
Relatívne číslo slnečnej aktivity za rok 2020 je 6,03, 
čo znamená, že Slnko je v minime svojej aktivity. 

 

Rádioastronomické pozorovania Slnka 
V roku 2020 sa celkovo registrovalo 366 dní a bolo zaregistrovaných 12 erupcií 
importancie  B9,6 až M4.4 
 

Registrácia zemetrasení vertikálnym seizmografom 
V roku 2020 bolo celkovo zaznamenaných 42 väčších zemetrasení v Európe a vo 
svete. Kvôli sťahovaniu bola prerušená registrácia seizmografu. 

 

Rádiové pozorovania meteorov 
V roku 2020 boli pozorované 366 dní meteory metódou dopredneho radaru, roje 
Kvadrantidy, Perseidy, Geminidy a Drakonidy. 

 

Patrolné pozorovania 
Je to pozorovanie protuberancií – bolo 62 pozorovacích dní  

 

Pozorovanie zatmení a vzácnych úkazov na oblohe 
V roku 2020 nebolo z nášho územia možné pozorovať 
úplné a čiastočné zatmenie Mesiaca alebo Slnka. 
Polotieňové zatmenie Mesiaca nastalo 10. 1. 2020, 
avšak zmena jasnosti je ľudským okom prakticky 
nepostrehnuteľná. Tento úkaz sme nepozorovali. Počas 
roka bol dobre pozorovateľný Jupiter aj Saturn, čo 
využilo niekoľko večerných návštevníkov. 6. 10. 2020 
bol Mars najbližšie k Zemi od r. 2018. To sme využili na 
pozorovanie a fotografické zachytenie detailov jeho 
povrchu našimi prístrojmi (viď. Foto).    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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;  Docekal, Jan;  Turonová, Zuzana: Habitable Zones around Almost 

Extremely Spinning Black Holes (Black Sun Revisited), 2020, The Astrophysical 
Journal, Volume 889, Issue 1, id.41, 9 pp. 

 De Falco, Vittorio;  Bakala, Pavel: Stable attractors in the three-dimensional 
general relativistic Poynting-Robertson effect, 2020, Physical Review D, Volume 
101, Issue 2, article id.024025 

 La Placa, Riccardo;  Stella, Luigi;  Papitto, Alessandro;  Bakala, Pavel; Di Salvo, 
Tiziana;  Falanga, Maurizio;  De Falco, Vittorio; De Rosa, Alessandra: Neutron Star 
Radius-to-mass Ratio from Partial Accretion Disk Occultation as Measured 
through Fe Ka Line Profiles, 2020, The Astrophysical Journal, Volume 893, Issue 
2, id.129, 12 pp. 

 De Falco, Vittorio; Bakala, Pavel; Falanga, Maurizio: Three-dimensional general 
relativistic Poynting-Robertson effect. III. Static and nonspherical quadrupolar 
massive source., 2020, Physical Review D, Volume 101, Issue 12, article 
id.124031 

 Breus, Vitaly;  Andronov, Ivan L.;  Dubovsky, Pavol;  Petrik, Karol; Zola, Stanislaw: 
On the spin and orbital variability of the intermediate polars, 2020, Annales 
Astronomiae Novae, vol.1, pp.191-198 

 Parimucha, Š.;  Dubovsky, P. A.;  Kudzej, I.;  Breus, V.;  Petrik, K.: About the 
dependency of the spin maxima on orbital phase in the intermediate polar MU 
Cam, 2020, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 
50, no. 2, p. 618-620. 

 Breus, V. V.;  Andronov, I. L.;  Dubovsky, P.;  Petrik, K.;  Kudzej, I.;  Zola, S.: 2020, 
On the spin period variability in intermediate polars,  Proceedings of the 51th 
Conference on Variable Stars Research, vol. 208, held November 01 - November 
03 2019 in Ostrava, Czech Republic, 2020, Ed. R. Kocián, Open European Journal 
on Variable stars, Vol. 208, p. 11-17 

 
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) –  www.hvezdaren.org  
 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 HaP za rok 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

     

 
Sociálne siete  
 
Facebook  
https://www.facebook.com/hpmrsHC 
 
Instagram - nie 
- 
Iné  
- 
 
Využívanie médií  

 
 Fraštacké noviny – kalendár podujatí na každý mesiac v roku 
 TA3 relácia – Nepoznané Slovensko (www.ta3.com/clanok/1191210/nepoznane-

slovensko-hlohovec.html) 
 

Výročné správy organizácie  
Nie  je uverejnená. 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/156 

 Počet oslovených ZŠ/386 

 Počet oslovených SŠ/470 

 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 
 

http://www.hvezdaren.org/
https://www.facebook.com/hpmrsHC


 

 

 

 

 

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

Csereho astronomické dni SLK E - - - 

Hlohovská astrofotografia SLK E - - - 

Stelárna astronómia SLK E - - - 

Súťaž – Vesmír očami detí SLK E - - - 

Súťaž – Čo vieš o hviezdach SLK E - - - 

Exkurzie pre verejnosť SLK - 10 - - 

 

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.) 
 

 autor: Ján Karlovský, Michal 
Maturkanič 
vydavateľ: Hvezdáreň a planetárium 
M. R. Štefánika v Hlohovci 
tlač:  
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: Slovenský 
náklad: 150 ks 
formát: A4 
väzba: - 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: x farebných a x čiernobielych reprodukcií 

 
 

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  
 Časopis KOZMOS č. 6, december 2020- január 2021 

ročník 51 
BEZOVEC 2020 a Csereho astronomické dni 
Autor: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., str. 51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v HaP v roku 2020 
 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 2020 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Valašské 
Klobouky 

CZE 23.1.2020-
24.1.2020 

účasť na workshope k projektu Interreg 

2 Vsetín CZE 20.2.2020 prípravné rokovanie s projektovým tímom 
k projektu Interreg 5/11B 

3 Valašské 
Klobouky 

CZE 9.3.2020 prípravné rokovanie s projektovým tímom 
k projektu Interreg 5/11B  

4 Brno, Praha CZE 14.7.2020 pracovné stretnutie s vedením Hvezdárne 
v Brne a v Prahe 

 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA ZA ROK 2020 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov HaP za rok 2020 
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 

10 9,2 10 6 1 2 1 863,8 50 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov HaP podľa pohlavia za rok 2020 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné SPOLU 

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

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci pracovníci - - - - - - - - - - - - 

Odborní pracovníci 3 1 - - 2 - - - - - 5 1 

Administratívny pracovníci - - - - - 2 - - - - - 2 

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

 

Štruktúra zamestnanosti HaP podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2020 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 3 30 4 40 7 70 

do 10 rokov 1 10 - - 1 10 

do 15 rokov - - - - - - 

do 20 rokov - - - - - - 

nad 20 rokov 2 20 - - 2 20 

SPOLU 6 60 4 40 10 100 

 
 
 
 
 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov HaP za rok 2020 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - 1 1 - 3 1 

Administratívni pracovníci - - 1 - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - 

 

Platové zaradenie zamestnancov HaP podľa vzdelania za rok 2020 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 

v platovej triede 
Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 6 3 689 

971 7 1 931 

8 1 993,5 

VŠ I. stupňa - - - - 

SŠ s maturitou 5 2 769 
804 

6 2 838 

SŠ bez maturity 1 1 343,5 343,5 

Základné - - - - 

 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2020 
Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 

rodičovskej dovolenke 

10 1 - 1 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov HaP za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

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

- - - 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 1 1 - 

 
Pohyb pracovných síl 



 

 

 

 

Pohyb pracovných síl v HaP za roky 2018 - 2020 
2018 2019 2020 

prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

- - 8 6 2 12 - 2 10 

 
Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Popularizačno-vzdelávacia činnosť HaP za roky 2018 - 2020 
 2018 2019 2020 

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Exkurzie pre školy 283  12.400 416 12.844 25 756 

Exkurzie pre individuálnych návštevníkov 22 1.180 2 2 63 1.464 

Súťaže 3 25 2 60 2 572 

Semináre 4 245 3 90 1 148 

Dni otvorených dverí 3 450 1 110 - - 

Popularizačné pozorovania 220 8.485 416 10.460 13 320 

Prednášky 2 85 - - 7 211 

Besedy - - - - - - 

Špecializované akcie - vlastné - - - - - - 

Špecializované akcie - cudzie - - - - - - 

Konferencie - - - - - - 

Tvorivé dielne - - - - - - 

Ostatné - - - - - - 

SPOLU 538 22.870 840 23.504 109 4.020 

 

Edičná a publikačná činnosť HaP za roky 2018 - 2020 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

2 - 1 - - - 

 

Počet platiacich a neplatiacich návštevníkov HaP za roky 2018 - 2020 

2018 2019 2020 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

13.255 9.615 13.823 9.681 2.215 96 



 

 

 

 

Návštevnosť škôl v HaP za roky 2018 - 2020 
Pedagógovia Študenti 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

885 885 85 15.240 15.835 936 

 

Odborno-pozorovateľská činnosť HaP za roky 2018 – 2020 
Rok Vizuálne pozorovania slnka Vizuálne pozorovania protuberácií na slnku 

2018 148 132 

2019 137 122 

2020 62 62 

 
Vedecko-výskumné úlohy HaP za roky 2018 - 2020 

Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

2 2 2 3 3 3 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov HaP z dotačných schém za roky 2018 - 2020 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 3 2 105.000 606.093,94 2.300 1 1 2 105.000 70.000 2.300 

 
 


